Lek med
fremmedspråk
i barnehagen
Barnehagen er en viktig arena for danning og en stadig mer betydningsfull institusjon i samfunnet. I barnehagen møtes barn med ulike språk og kulturer, og foreldrenes engasjement
har stor betydning for barnets trivsel og utvikling.
Foreldre kan være med å skape nysgjerrighet og interesse for andre språk som barnet omgir
seg med i barnehagen, også om de selv ikke snakker et annet fremmedspråk.
I denne brosjyren presenteres eksempler på hvordan foreldre og barnehagepersonale kan la
lek med andre språk bli en del av barnas hverdag.

Fordeler med fremmedspråk
i barnehagealder:
•
•
•
•

Små barn tilegner seg lett god uttale og tonefall.
Barn har et større potensial enn voksne til å produsere riktige lyder.
Å ha erfaring med andre språk er positivt når barna senere møter fremmedspråk i skolen.
Det har en positiv effekt på kreativitet, kommunikasjonsevne, mellommenneskelige
forhold og ikke minst for læring generelt (Singleton, 1989).
• 4-7-årsalderen er “mulighetsvinduet” for fremmedspråklæring. Barn i denne aldersgruppen begynner å vise interesse for språk samtidig som de har et lekent forhold til det
(Tokuhama-Espinoza, 2001).
• Lek er barnets livsform (Høigård, 1999). Ved å bruke morsomme språkleker kan barna
leke seg til ny kunnskap.
• Metaspråklig bevissthet: Barna oppdager at ting kan hete noe helt annet på et annet
språk. Dette har betydning for den første lese- og skriveopplæringen (Chaney, 1998).

Fremmedspråksenteret har derfor utarbeidet konkrete
tips til hvordan små drypp med engelsk eller andre språk
kan legges inn i hverdagen.
Hva med å ha en magisk eske til samlingsstunden?
The Magic Box inneholder konkreter som gir gode idéer
til hvordan man kan leke med engelsk for å stimulere
barnas iboende nysgjerrighet for språk. Her kan du finne
eksempler på sanger, rim, regler og andre spennende aktiviteter som dekker de fleste av fagområdene i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Oppe på attic bor det en ghost
Tenk å ha en modell av et hus som barna kan bruke
både alene og sammen med en voksen – både hjemme
og i barnehagen?
Bli med inn i Our House! Med utgangspunkt i denne plansjen får barna boltre seg i engelske begreper gjennom
rim og regler og mange spennende aktiviter som passer til hvert av rommene i huset. Plansjen kan skrives ut
fra Fremmedspråksenterets nettside, og ved hjelp av litt
papp kan du lett lage en modell av et hus.

Our rooms

Begge ressursene er
enkle å ta i bruk, og de
kan benyttes til hvilket
som helst språk.

www.fremmedspraksenteret.no/barnehage
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Å støtte barns tilegnelse av språk er én av barnehagens kjerneoppgaver. Selv om det er
nærliggende å tenke at språkstimulering i barnehagen i hovedsak foregår på norsk, kan
barna også introduseres for andre språk. Når personalet i en barnehage skal “skape et språkstimulerende miljø for alle barn og oppmuntre til å lytte, samtale og leke med lyd, rim og
rytme og fabulere ved hjelp av språk og sang” (Rammeplanen, 2011:35), kan det like gjerne
gjøres på et annet språk.
Fremmedspråksenteret og Foreldreutvalget for barnehager (FUB) vil oppfordre alle
småbarnsforeldre til å ta utfordringen og kaste seg ut i språkleken sammen med barna sine.
Legg inn små morsomme drypp med språk i hverdagen! Tell bilene dere møter på vei til
barnehagen! Hvilke farger har de? Matbordet er også en glimrende arena for språklek. Hva
spiser vi til middag? Hva spiser vi med? Om barna ikke kan uttale alle ordene, vil foreldrene
ofte oppleve at barnet likevel forstår det som blir sagt, og at de henter en gaffel når foreldrene ber dem hente en fork.
Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen
– Fremmedspråksenteret
Høgskolen i Østfold
B R A veien 4
1783 Halden
Tlf: 69 21 58 30 – Faks: 69 21 58 31
E-post: info@fremmedspraksenteret.no
Nettside: www.fremmedspraksenteret.no
Facebook:https://www.facebook.com/Fremmedspraksenteret
Twitter: https://twitter.com/fremmedsprak
Foreldreutvalget for barnehager (FUB)
Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo
Tlf: 22 05 90 70 – Faks: 22 05 90 71
E-post: post@fubhg.no
Nettside: www.fubhg.no
Facebook: https://www.facebook.com/fubhg.no

