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Musikk og andrespråk Nora Bilalovic Kulset Hent PDF Forlaget skriver: Fra 2000 til 2013 har antallet
minoritetsspråklige barn i norske barnehager økt sterkt. Nora B. Kulset skriver om hvordan og hvorfor

musikk kan hjelpe disse barna med å tilegne seg norsk, både lettere og raskere.

Musikk og andrespråk handler om hvordan musikk og språk er knyttet sammen, og om hvordan musikk kan
være et godt hjelpemiddel for den som skal lære seg et nytt språk. Forfatteren tar utgangspunkt i

minoritetsspråklige barnehagebarn som er mellom tre og fem år. Disse barna har et etablert morsmål, men
snakker ikke norsk når de starter i barnehagen. Norsk blir deres andrespråk. I løpet av barnehageårene skal de
tilegne seg tilstrekkelig norsk til å starte på skolen som seksåringer. Selv om forfatteren tar utgangspunkt i

minoritetsspråklige barnehagebarn, har det hun skriver om, også relevans i skolen.

Nora Bilalovic Kulset er utdannet musiker og musikkpedagog fra Universitetet i Stavanger, og hun har master
i musikkvitenskap fra NTNU.
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minoritetsspråklige barnehagebarn, har det hun skriver om, også

relevans i skolen.

Nora Bilalovic Kulset er utdannet musiker og musikkpedagog fra
Universitetet i Stavanger, og hun har master i musikkvitenskap fra

NTNU.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Musikk og andrespråk&s=dkbooks


Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


