
 

 

Tá børn tosa fleiri 
mál 

 

Hvat geri eg, um eg haldi, 

at barn mítt hevur málsligar  

avbjóðingar? 

 Legg til merkis, um barnið hevur nøktandi 
hoyrn. Um tit hava illgruna um, at barnið ikki 
hoyrir, skulu tit fara til lækna. 

 Tit kunnu fáa hjálp til málmenningina hjá bar-
ninum við at seta tykkum í samband við Ser-
nám. 

Hvat gera vit, tá vit tosa  fleiri  mál  í 

okkara heimi? 

Hvussu stimbra vit barnið til at læra 

mál?  

Hvussu kann barn mítt læra 

føroyska málið 

 Tit kunnu vera ein góð fyrimynd, so barnið 
fær hug at læra føroyskt. Tit kunnu t.d. 

 Gleðast tá barn tykkara brúkar føroysk orð. 

 Tosa føroyskt við tey vaksnu í vøggustovu/
barnagarði, tá tit eru har. 

 Tit skulu kunna starvsfólkini í vøggustovuni/

barnagarðinum um móðurmálsmenningina 

hjá barninum, eins og tey skulu fortelja tyk-

kum, hvussu barnið mennir tað føroyska 

málið. 

 

 

Hesar fyrimunir kunnu børn hava, sum 

tosa fleiri mál: 

 

Hesin faldarin er gjørdur av taliráðgevum í 
Sernámi.  

Sernám er ein stovnur, ið m.a. veitir vegleiðing 
um talu, mál og samskifti hjá børnum við 
serligum avbjóðingum 

Børn læra mál við at hoyra mál og fáa  

møguleika at brúka málið  

 Góðar málsligar førleikar á fleiri málum. 

Kann merkja, at barnið betur megnar at 

knýta vinarbond við børn og vaksin við 

aðrari mentan og máli.  

 Kann merkja, at barnið er betur fyri at 

læra fremmandamál í skúlanum.  
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Hvussu kunnu vit stimbra 

barn okkara málsliga? 

 Tosið við barnið heilt frá tí, tað er nýføtt. 

 Lesið bøkur á báðum móðurmálunum. Sí 
leinkju undir ´Heimasíður´ á næstu síðu. 

 

 Setið orð á tað, tit og barnið gera og peika á. 
T.d. ”Nú stoyti eg mjólk í koppin” 

 Syngið saman.  

 Farið út og upplivið 

ymiskt saman við barninum og tosið við 

barnið, um tað tit síggja og gera. 

 Tá barnið er eldri, kunnu tit leingja setningin 
og endurtaka orðini rætt.  

 Um barnið skal læra mál við at hyggja í 

sjónvarp/teldil, er tað týdningarmikið, at tit 

sita saman við barninum og tosa um tað tit 

síggja. Veljið mest møguligt føroyskt tilfar 

ella tilfar á móðurmálunum. 

Hvat mál skal eg tosa? 

 Tit skulu velja tað málið, sum er mest natúrligt fyri 
tykkum, bæði málsliga, kensluliga og sosialt. Tit 
skulu halda fast í hesum vali. 

 Um tit tosa hvør sítt mál við barnið, fær barnið 
tvey móðurmál. Fleiri fyrimunir eru við at vera 
fleirmælt . 

 Børn, ið hava tvey móðurmál eru ofta eitt sindur 
seinni at tosa, tí tey skulu læra meir enn børn, ið 
bert hava eitt móðurmál. Tey vera tó eins væl 
ment málsliga sum børn við einum móðurmáli.  

 Tað er týdningarmikið, at tit ikki blanda málini, tá 
tit tosa við barn tykkara. Barnið veit ikki, at tit to-
sa/blanda tvey mál.  

 Tá tú/tit gerast betur før fyri at tosa føroyskt, kun-
nu tit royna at tosa føroyskt við barnið í ávísum 
støðum, T.d. tá tit heinta í vøggustovuni/
barnagarðinum, ella tá tit hyggja eftir føroysku 
barnaløtuni.  

 

Dømi uppá føroyskt tilfar: 

Appirnar: ”Míni fyrstu orð”, ”Telja” og ”Ljóðbók” 

 

 

 

Hesar appirnar eru til at nýta á iPhone og iPad og eru 

at heinta á App Store.  

Heimasíður: Á heimasíðuni hjá kringvarpinum 

finnast bæði útvarps– og sjónvarpssendingar til børn á 

føroyskum. Hetta er leinkjan:  

http://kvf.fo/vit 

http://www.sprogpakken.dk/

translated/en-transl-dialogisk.html 

Filmar: ”Trøllapætur”, ”Bubu”, tatanka.fo. Ymiskir 

filmar og ljóðbrot liggja á http://

youtube.com. 

Annað: http://snar.fo/adrar-utbugvingar/

foerleikamenning-og-endurutbugving/foeroyskt-fyri-

tilflytarar/ 

Ljóðbók 

Børn læra best mál 

frá fólkum, sum 

tosa málið flótandi 

Telja Míni fyrstu orð


