
Barns språk
 

Gjennom språket lærer vi 
å forstå verden



Kontakt og kommunikasjon

Fra barnet er født skjer det en utrolig utvikling både fysisk og mentalt. 
Grunnlaget for språkutviklingen legges allerede i barnets første leveår.

Å lære språket er noe av det viktigste som skjer i et barns liv. 
Barn er innstilt på kontakt og kommunikasjon helt fra fødselen av. 
Språket skaper fellesskap med andre mennesker. Språket gir identitet 
og tilhørighet.

Lenge før barnet forstår noe som helst av hva ord betyr, erfarer det at 
språklyder er noe som hører med i alle situasjoner. 

Den gode omsorgspersonen bader spebarnet i språklyd: 

• Tale og sang.
• Barn tilegner seg språket i samspill med andre.
• Å lære språk er langt mer enn å lære ord.  
• Det er like viktig å lære hva språket brukes til, og hvordan det 

brukes.
• Vi bruker språk til å opprettholde kontakt og vi bruker språket når 

vi vil oppnå noe.
• For at barn skal få lyst til å snakke og å lære språk må de oppleve 

at de får frem det de ønsker å kommunisere. 
• Den voksne må være aktivt lyttende og bekrefte at hun eller han 

har forstått hva barnet ønsker. 

Foreldre kan gjøre mye for å gi barna muligheter for å utvikle  
sitt språk: 

• Syng for barna
• Lek med barna
• Les for barna - og snakk om det dere leser og ser på bilder.
• Snakk med barna om temaer dere sammen forholder dere til.



Flere språk

Hjernen har kapasitet til å lære mer enn et språk. Det er derfor greit 
for et barn å møte flere språk samtidig.
Morsmålet blir definert som det språket man lærer først, og som en 
identifiserer seg med.
Alle språk er bærere av en kultur og har verdi i seg selv. Morsmålet 
er en del av vår personlighet.

Foreldre oppfordres til å snakke med barna og gi barna nye begreper 
på det språket de mestrer best. Et godt utviklet morsmål gir det beste 
grunnlaget for å lære et nytt språk. 

Å lære et nytt språk tar tid

Alle foreldre ønsker at barna skal lykkes på skolen. Derfor vil mange 
foreldre at barna skal lære norsk tidlig. Det betyr ikke at foreldrene 
skal slutte å snakke morsmålet når de snakker med barnet. 

Foreldre kan være aktive i barnets språkutvikling ved å: 

• Lese eller snakke om det vi ser i bøker på sitt eget    morsmål.
• Snakke med barna om felles opplevelser på eget morsmål.
• Synge på eget morsmål.



Forskning viser at det tar ca. 2 år for å utvikle et nytt språk som skal 
ivareta dialogen vi bruker i det daglige. Vi lar oss av og til lure og tror 
at barna kan godt norsk forde de har en god uttale. 
Å kunne språket slik at det gir god bakgrunn for å lære gjennom  
undervisning kan ta fra 5 til 7 år. 

Plass i barnehage

Foreldrene må hjelpe barnet til å få tilgang til arenaer hvor de kan 
møte det norske språket. Det vanligste er at dette skjer i barnehagen 
og i nærmiljøet.

I Fredrikstad er det åpne barnehager der barn og foreldre er sammen. 
Det finnes flere ordinære barnehager i hele kommunen. 

Informasjon om barnehager i Fredrikstad finnes på kommunens  
hjemmesider: www.fredrikstad.kommune.no

• Du kan selv søke barnehageplass elektronisk.
• På Servicetorget i Rådhuset vil dere kunne be om hjelp til å søke 

barnehageplass.
• Det er viktig å søke barnehageplass før 1. mars hvert år.


