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Veier til språk for alle barn i 
barnehagen
 
13. og 14. november 2018, Trondheim 
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Målgruppe
Ansatte i barnehager og tilsatte i høgskoler/ 
universitet

Påmelding
dmmh.no/kurs-og-oppdrag

Påmeldingsfrist
10. oktober 2018
Påmeldingen er bindende

Kursavgift
To dager kr. 2100,-
En dag kr. 1150,-
 
Nærmere opplysninger 
Anne-Lise Holmvik 73 80 52 05 / aho@dmmh.no
Torill Bøe  73 80 52 01 / tb@dmmh.no
Elin Alvestrand  73 80 52 88 / ea@dmmh.no
Berte Bjørngaard 73 80 52 17/ bsb@dmmh.no

Innhold
Konferansen vil ha fokus på barns språklærings- 
prosesser. Gjennom kjærlighet, fortelling, sang, lekende 
improvisasjon og hjerneforskning, vil forfattere av 
boka Veier til språk i barnehagen presentere barns 
ulike språklæringsprosesser fra ulike faglige ståsteder. 
Gode eksempler fra praksis løftes fram i lys av ulike 
teoretiske vinklinger. Et viktig fokus vil være hvordan 
personalet møter enkeltbarnet og barnegruppen i 
første- og andrespråkutvikling. 

På konferansens andre dag vil tre av forfatterne av 
boka Språklæring det siste året i barnehagen vektlegge 
de eldste barnehagebarnas språklæring og hvordan 
personalet danner et godt språkmiljø i barnehagens 
hverdagsliv. Sentrale områder som belyses er språket i 
rolleleken, barns egne tekstuttrykk, diskusjon av skole-
forberedende oppgave, formidling av bildebøker, de 
flerspråklige barna og kartlegging av språk.   



TIRSDAG 13. NOVEMBER

0930  Kaffe og registrering
  

1000 Velkommen  
 Hans Jørgen Leksen, rektor ved DMMH
 
1015 Språktilegnelse og kjærlighet
 Sonja Kibsgaard, dosent ved DMMH,   
 seksjon for pedagogikk
 
1100 Tidlig språklæring – førstespråk og  
 andre språk
 Olaf Husby, førsteamanuensis ved NTNU,  
 Institutt for språk og litteratur
  
1145 Pause

1215 Lekne fortellinger
 Ingvild Olausen, høgskolelektor/ 
 stipendiat ved DMMH

1300  Lunsj

1400 Språk via sang
 Nora Bilalovic Kulset, postdoktor ved  
 NTNU, Institutt for musikk

1515 Pause
 
1530 Lek som interkulturell kompetanse
 Monica Seland, førsteamanuensis ved  
 DMMH

 Tre litterære sjangere
 Cecilie Dyrkorn Fodstad, førstelektor ved 
 DMMH

1615 Avslutning
        

ONSDAG 14. NOVEMBER

0900 Velkommen 
 Cecilie Dyrkorn Fodstad, førstelektor ved  
 DMMH
  
0915 Skoleforberedendeoppgaver
 – hva forbereder vi da?
 Hvordan kan personalet engasjere 
 barn til tekstproduksjon i barnehagen?
 Marit Semundseth, førstelektor ved   
 DMMH

1015 Pause 

1030 Rollelekens språklige mangfold
 Christine B. Østbø Munch,  
 førsteamanuensis ved DMMH
 
1130 Lunsj

1230 Å formidle bildebøker. Om lesemiljø  
 og lesestund
 Cecilie Dyrkorn Fodstad, førstelektor ved  
 DMMH & Marit Semundseth, førstelektor  
 ved DMMH

1315 Pause

1330 Hvordan tilrettelegge for språklæring  
 når barnet nettopp har begynt å lære  
 norsk siste året før skolestart? Kart- 
 legging av barns språk
 Cecilie Dyrkorn Fodstad, førstelektor ved  
 DMMH

1430 Avslutning

Program

Med forbehold om endringer i programmet og tilstrekkelig 
antall påmeldte.


