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Faglig påfyll

Siste nytt fra
veilederkorpset

Artikkel fra UiS

Student Åshild Jensen ved UiS, har skrevet om og forsket på 
«Utvikling av flerspråklige barns morsmål hjemme og 
-hvordan støtte foreldrene i dette arbeidet.»
De viktigste funnene er at barnehagens anerkjennelse av 
deres morsmål er viktig for foreldrene. Foreldrene ønsker å 
bli oppmuntret til å bruke fortellinger fra deres hjemland og 
de ønsker informasjon om bibliotek, lesetips og hvordan lese 
og samtale med egne barn på morsmålet.
Les hele artikkelen her:

https://www.uis.no/nb/utvikling-av-flerspraklige-barns-
morsmal-
hjemme?fbclid=IwAR16Ejz2lnx7JJRz73KEFSie7GoRClkYhcJk94
zGP_q1ExxmCM4qtUY8ZPE#top

Digitalt kurs  for pedagoger som arbeider med 
flerspråklige barn som går siste året i barnehagen 

Del 1 med tema:
«Hva er viktig å fokusere på siste året i barnehagen i 
arbeid med flerspråklige barn?» ble sendt ut i 
november.
Del 2 Kartlegging og overføring av informasjon til 
skolen vil bli sendt ut og gjennomført i løpet av februar. 
Informasjonsfilm og påfølgende webinar med mulighet 
for spørsmål og refleksjon i gruppe. 

1. februar 2021

https://www.uis.no/nb/utvikling-av-flerspraklige-barns-morsmal-hjemme?fbclid=IwAR16Ejz2lnx7JJRz73KEFSie7GoRClkYhcJk94zGP_q1ExxmCM4qtUY8ZPE#top


Tips
Morsmålsdagen 21. februar

Den internasjonale morsmålsdagen ble erklært av UNESCO i 1999, 
og har blitt markert 21. februar hvert år siden. Dagen markeres for å 
fremme språklig og kulturelt mangfold.
Morsmåldagen er en flott anledning til å synliggjøre de språklige 
ressursene i barnehagen. 
Den kan markeres med fokus på ulike språk/ morsmål en dag, over 
en uke, eller hva med å sette fokus på dette en hel måned?

Her kan du lese mer om morsmålsdagen, få tips og ideer til opplegg 
og bli inspirert gjennom å lese om tidligere markeringer av 
morsmålsdagen
.
Tema Morsmål - Morsmålsdagen (morsmal.no)

Praktiske tips til hvordan markere morsmålsdagen i  
barnehagen

Synge sanger på flere språk. 
Finn tekster og lydfiler på morsmål.no: Sanger på flere språk

Her finner du sangen «Hei, hello, bonjour» som video og tekst fra 
Syngende barnehager:
http://www.syngendebarnehage.no/new-page-5/

Det er laget en kjempefin versjon av Blime – sangen sammensatt på flere 
språk. https://nrksuper.no/serie/blime/MSUM06001920/sesong-
11/episode-16

Lytte til musikk fra ulike verdensdeler, finn på youtube og få hjelp av 
foreldre, barn og ansatte.

Synliggjøre språklig ressurs
Hvor språkmektige er vi i gruppa vår? Hvor mange språk kan vi til 
sammen?
Kan vi lære oss å telle til tre, si velkommen eller andre ord på alle 
språkene vi kan til sammen i gruppa? Lag dere et språktre som viser 
språkressursene i barnehagen!

http://www.morsmal.no/no/morsmalsdagen
http://morsmal.no/no/om-barnehagen-norsk/sanger
http://www.syngendebarnehage.no/new-page-5/
https://nrksuper.no/serie/blime/MSUM06001920/sesong-11/episode-16


Tips
Kan dere få noen foreldre/ansatte/barn til å skrive alle barnas navn 
på ulike skriftspråk?

På veilederkorpset sine hjemmesider kan dere finne språkplakater på 
mange forskjellige språk. Sjekk ut:
Veilederkorpset skole - Språkplakater (google.com)

C3%A5kplakater

Flerspråklige 
assistenter

Dere som har samarbeid med morsmålsassistent på avdelingen eller i 
barnehagen, oppfordrer vi til å inkludere i arbeidet med å markere
morsmålsdagen.
Assistentene kan bidra med mange språklige ressurser på ulike morsmål 
og bidra til å synliggjøre forskjellige språk.
Ta gjerne i bruk flerspråklige fortellinger eller etterspør sanger, 
fortellinger og eventyr fra ulike land.

https://sites.google.com/goskole.no/veilederkorpsetskole/Mangfold/spr%C3%A5kplakater

