
Hvis dere ønsker at barna 
deres skal lykkes, så 

Hold fast

på 

hjemmespråket!

NORSK



Å snakke familiens språk hjemme er 
viktig for barna deres!

Det å kunne og bruke hjemmespråket vil utvikle 
barnas

følelse av trygghet og 
stolthet over egen identitet

forståelse av egne røtter og 
arv

Det å kunne 
og bruke 
familiespråket sikrer 
kommunikasjon  
med foreldre, 
besteforeldre og 
slektninger.



Barn som kan og bruker hjemmespråket, 

lærer religiøse skikker og tradisjoner

får et ekstra perspektiv på verden

kan velge mellom mange universiteter

har flere valgmuligheter på arbeidsmarkedet



Å snakke familiespråket hjemme hjelper 
barna deres til å lære 
skolens språk!

Å snakke familiespråket 
hjemme vil IKKE 
hindre ditt barn i å lære 
skolespråket.

Å lære skolespråket

betyr å legge til et nytt språk

betyr IKKE at hjemmespråket går tapt

betyr at barnet ditt lærer nye ord for de mange tingene 
hun eller han allerede kan og forstår.



De to språkene virker sammen

Når barnet ditt kan hjemmespråket sitt, vil han/hun 
lettere lære språket som brukes på skolen.

Det man lærer på ett språk, overføres lett til det 
andre språket.



Å snakke familiespråket 
hjemme hjelper barna 
deres til å  
gjøre det bra 
på skolen!

Barn som kan og bruker hjemmespråket, 

gjør det bra på skoleprøver og eksamener

får et forsprang når det gjelder lesing 

har gode lese- og skriveferdigheter

gjør det bra i matematikk, logisk tenkning og 
problemløsning

viser bedre vilje og evne til å lære et tredje språk



Foreldre...

Oppmuntre barna deres til å bruke familiespråket 
hjemme.

Bruk enhver anledning til å SNAKKE med barna på 
familiespråket.

Gjør det til en vane å synge sanger og lese bøker på 
hjemmespråket for barna deres.

Organiser lekegrupper sammen med familier som har 
det samme hjemmespråket som dere.



Fullstendig balanse mellom 
de to språkene er ikke vanlig. 
Etter hvert som barnet ditt 
lærer skolens språk, vil 
det språket kunne bli det 
dominerende fordi barnet blir 
mer eksponert for språket på 
skolen enn for hjemmespråket.

Å bruke to språk vil IKKE gjøre barna 
deres forvirret.

Det å blande språk er helt 
normalt for tospråklige barn. 
Dette er et tegn på at de mestrer 
to språksystemer og IKKE et tegn 
på språkforvirring.



barna får undervisning 

foreldrene går i foreldregrupper

Din deltakelse vil vise barna at hjemmespråket er 
viktig. 
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