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ค�ำน�ำ

แผ่นพับเป็ นเรื่ องของค�ำถาม10ข้อที่ ผูป้ กครองตั้งค�ำถามบ่อยๆเกี่ยวกับเรื่ องการ
พัฒนาการของเด็กหลายภาษา นอกจากนั้นแผ่นพับยังเป็ นส่ วนส�ำคัญส�ำหรับ
บุคลากรในโรงเรี ยนอนุบาลและโรงเรี ยน รวมถึงหน่วยงานสาธา รณสุ ขด้วย และ
สามารถน�ำไปใช้เป็ นพื้นฐานในการสนทนากับผูป้ กครองเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก
หลายภาษา อีกด้วย
แผ่นพับข้อมูลนี้ถกู ท�ำขึ้นบนพื้นฐานจากแผ่นพับของสวีเดน Två språk eller flera –
Råd til flerspråkliga familjer โดยการร่ วมมือกันของสถาบันภาษาศาสตร์ ใน Rinkeby
(http://modersmal.skolverket.se) และตีพิมพ์ฉบับแก้ไข แผ่นพับได้ถก
ู ปรับปรุ งให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ของเด็กหลายภาษาในโรงเรี ยนอนุบาลและในโรงเรี ยนของ
ประเทศนอร์เวย์

เกีย่ วกับการพูดได้ หลายภาษา

สังคมในโลกส่ วนมากเป็ นสังคมหลายภาษา การมีความรู ้ความเข้าใจในหลายภาษา
คือความสามารถที่มีคุณค่า อย่างยิง่ ส�ำหรับทั้งส่ วนบุคคลและสังคมส่ วนรวม ภาษา
เชื่อมความสัมพันธ์อนั ใกล้ชิดกับความเป็ นเอกลักษณ์ และการอยูร่ ่ วมกันในสังคม
รวมถึงการแสดงออกทางวัฒนธรรม ด้วยเหตุน้ ีจึงถือได้วา่ การพูดได้หลายภาษา เป็ น
ส่ วนหนึ่งที่สำ� คัญในชีวติ ของทั้งเด็กและผูใ้ หญ่
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การพูดได้สองภาษาส่ งผลในด้านบวกอย่างมาก ซึ่งครอบครัวจ�ำนวนมากที่พดู ได้
สองภาษาหรื อหลายภาษาไม่ สามารถปฏิเสธได้ การพัฒนาการหลายภาษาของเด็ก
จะดีข้ ึน ถ้าโรงเรี ยนอนุบาลและโรงเรี ยน รวมทั้งสังคมให้ ความส�ำคัญกับการพูดได้
หลายภาษา
ครอบครัวทีพ่ ูดหลายภาษามีลกั ษณะแตกต่ างกัน
ครอบครัวสองภาษาหรื อหลายภาษาอาจมีหลายลักษณะที่แตกต่างกัน คือ
• พ่อหรื อแม่คนใดคนหนึ่ง หรื อทั้งพ่อและแม่มีภาษาแม่เป็ นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษา
นอร์เวย์
• ทั้งพ่อและแม่มีภาษาแม่ที่ต่างกัน และเด็กได้ฟังทั้งสองภาษาหรื อหลายภาษาที่
บ้านมาตั้งแต่เกิด
• พ่อหรื อแม่คนใดคนหนึ่ง หรื อทั้งพ่อและแม่เติบโตที่ประเทศอื่นที่พดู ภาษาอื่นที่
แตกต่างกัน ทั้งที่บา้ นและที่โรงเรี ยน
ในหลายครอบครัวนอกจากพ่อและแม่ ยังมีญาติๆซึ่งถือว่ามีบทบาทส�ำคัญต่อชีวติ ใน
แต่ละวันของเด็ก ที่จะน�ำไปสู่การพูดได้หลายภาษาของเด็ก
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เด็กสามารถเรียนหลายภาษาพร้ อมๆกันได้ หรือไม่ ?

เด็กสามารถเรี ยนหลายภาษาในช่วงเวลาเดียวกันได้ ส่ วนใหญ่ในโลกนี้ถือเป็ น
เรื่ องปกติที่เด็กเรี ยนหลายภาษามา ตั้งแต่ยงั เด็ก เพื่อให้เด็กมีพฒั นาการในหลายภาษา
ในระดับที่น่าพอใจ ต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจาก ทางบ้าน โรงเรี ยน
อนุบาลและโรงเรี ยนอย่างจริ งจัง สิ่ งที่สำ� คัญคือผูใ้ หญ่ที่อยูแ่ วดล้อมเด็ก ให้การส่ ง
เสริ มและ สนับสนุนการพัฒนาการในการพูดหลายภาษาของเด็ก
ครอบครัวที่มีภมู ิหลังที่เป็ นชนกลุ่มน้อยสามารถสงวนภาษาแม่ของตนเองได้อย่าง
ง่ายๆ โดยการยังคงติดต่อกับ ญาติๆและเพื่อนๆที่อาศัยอยูท่ ี่ประเทศอื่นๆอย่าง
สม�่ำเสมอ เด็กที่อยูใ่ นครอบครัวลักษณะนี้จะมีโอกาสอย่างมาก ที่จะได้รับมรดกทาง
วัฒนธรรมของพ่อแม่หากเด็กมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในภาษาของพ่อแม่ ซึ่งสิ่ งนี้
จะเพิ่ม ความเป็ นเอกลักษณ์ และสร้างความผูกพันธ์ที่ดีของเด็กได้
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เด็กจะเรียนภาษานอร์ เวย์ ได้ ไหม เมือ่ พ่อแม่ พูดภาษาแม่
ทีบ่ ้ าน?

เด็กจะมีคุณสมบัติที่ดีกว่าในการเรี ยนภาษาที่สอง หากเด็กได้รับการพัฒนาภาษาแม่
ที่ดี ภาษาแม่และภาษาที่สอง จะช่วยสงเสริ มซึ่งกันและกัน เมื่อเด็กได้เรี ยนรู ้ความ
เข้าใจในภาษาแม่แล้ว เช่น “gaajaysan” ในภาษาสุ มาเลีย ท�ำให้เด็กเรี ยนรู ้คำ� ได้ง่ายกว่า
ในท�ำนองเดียวกันกับการเข้าใจค�ำว่า “sulten” ในภาษานอร์เวย์

พ่อแม่ทุกคนอยากให้ลกู ประสบความส�ำเร็ จในการเรี ยน ด้วยเหตุน้ ีมีพอ่ แม่หลายคน
ต้องการให้ลกู เรี ยนภาษา นอร์เวย์ให้เร็ วที่สุด แต่นนั่ ไม่ได้หมายความว่าพ่อแม่ตอ้ ง
เลิกพูดภาษาแม่ของตนเองเมื่อคุยกับลูก พ่อแม่สามารถ ช่วยลูกให้สามารถเผชิญกับ
สถานการณ์ที่ตอ้ งใช้ภาษานอร์เวย์ได้
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พ่ อแม่ ควรจะพูดภาษาอะไรกับเด็กในเมือ่ พ่อแม่ มภี าษา
แม่ ต่างกัน?

ในครอบครัวที่พอ่ และแม่ที่มีภาษาแม่ที่ต่างกัน แนะน�ำให้ท้ งั พ่อและแม่ต่างพูดภาษา
แม่ของตนเองกับลูก แต่เมื่อทุกคนอยูร่ วมกันสามารถเลือกใช้ภาที่ใช้กนั ทัว่ ไป เช่น
ภาษาแม่ภาษาใดภาษาหนึ่ง ภาษานอร์เวย์ หรื อภาษากลางอื่นที่ทุกเข้าใจกัน สิ่ งที่
ส�ำคัญที่สุดคือพ่อแม่ตอ้ งสามารถสื่ อสารกับลูกได้ในภาษาที่พอ่ แม่มีความ เข้าใจมาก
ที่สุด ส่ วนในครอบครัวที่มีพอ่ หรื อแม่คนใดคนหนึ่งพูดภาษานอร์เวย์และอีกคนหนึ่ง
มีภาษาแม่เป็ น
ภาษาอื่น ถือว่าเป็ นสิ่ งที่ดีสำ� หรับเด็ก เมื่อทั้งพ่อและแม่ต่างพูดภาษาตนเอง บ่อยครั้ง
ที่ภาษานอร์เวย์กลายเป็ น ภาษาที่มีอิทธิพลเหนือหรื อถูกใช้มากกว่าในครอบครัว
ลักษณะนี้ หากพ่อแม่ตอ้ งการให้ลกู เป็ นเด็กที่พดู ได้หลาย ภาษา สิ่ งส�ำคัญคือให้การ
ส่ งเสริ มให้เด็กมีพฒั นาการทั้งสองภาษา
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การทีเ่ ด็กใช้ ภาษาผสมกันหมายถึงอะไร?

ถือเป็ นเรื่ องปกติมากที่เด็กหลายภาษาจะเอาค�ำจากภาษาต่างๆมาพูดรวมใน
ประโยคเดียวกัน อาจด้วยว่าเด็กยัง ไม่ได้เรี ยนรู ้การแบ่งแยกความแตกต่างระหว่าง
ภาษา หรื ออาจเป็ นไปได้อีกเช่นกันที่เด็ก “ยืม” ค�ำจากภาษาที่สอง หากเด็กจ�ำเป็ นต้อง
ท�ำ ด้วยเหตุน้ ีถือว่าเด็กได้นำ� ความสามารถของการพูดสองภาษามาใช้
เป็ นเรื่ องธรรมดาที่เด็กมีการแลกเปลี่ยนระหว่างภาษาเมื่อเด็กได้พดู คุยกับบุคคลสอง
ภาษาคนอื่นๆ เด็กได้ใช้ โอกาศในการแลกเปลี่ยนภาษาที่ต่างๆของตนเอง เพื่อ
แสดงออกให้เห็นถึงความแตกต่างเล็กๆน้อยๆ หรื อ ความรู ้สึก หรื อเพื่อสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคลที่พดู ภาษาเดียวกัน ส�ำหรับหลายๆคนที่พดู ได้เพียงภาษาเดียว อาจเป็ น
เรื่ องยากที่จะเข้าใจหรื อยอมรับในเรื่ องการแลกเปลี่ยนทางภาษานี้ นักวิจยั เห็นว่าการ
ที่จะสามารถแลก เปลี่ยนระหว่างภาษาด้วยวิธีการที่ดีได้น้ นั ต้องมีความตระหนักรู ้
ทางภาษาสูง ซึ่งเป็ นอย่างธรรมชาติและน�ำไป ใช้ได้จริ งในการสนทนาสองภาษา
เป็ นเรื่ องปกติที่เด็กหลายภาษาจะเข้าใจในขอบเขตและสถานะการณ์ต่างๆในภาษา
หนึ่งได้ดีกว่าอีกภาษาหนึ่ง นัน่ เป็ นเพราะว่า เราสามารถใช้ภาษาที่ต่างกันเหล่านี้ได้
ในหลายโอกาสต่างกัน การเล่าเกี่ยวกับเรื่ องราวที่เกิดขึ้น ในโรงเรี ยนอนุบาลเป็ น
ภาษานอร์เวย์จะง่ายกว่าส�ำหรับเด็ก แต่จะดีกว่าหากเลือกใช้ภาษาแม่เมื่อพูดเกี่ยวกับ
สิ่ ง ของ และสถานการณ์ที่บา้ น รวมทั้งกิจกรรมต่างๆที่ร่วมกันท�ำครอบครัว เด็ก
สามารถใช้ภาษาแม่ในการสนทนา กับญาติผใู ้ หญ่ และพ่อแม่ แต่จะมีการแลกเปลี่ยน
ระหว่างภาษาเมื่อเด็กพูดคุยกับพี่นอ้ งและเพื่อนๆ

4

เด็กในครอบครัวที่พดู หลายภาษา

5

ท�ำอย่ างไรเมือ่ เด็กตอบเป็ นภาษานอร์ เวย์ เท่ านั้นทีบ่ ้ าน?

ไม่ใช่เรื่ องผิดปกติที่เด็กสองภาษาจะชอบพูดภาษานอร์เวย์มากกว่าในบางช่วง
เวลา ถึงแม้วา่ พ่อแม่จะพยายาม ท�ำให้สอดคล้องต้องกันโดยการพูดภาษาแม่กบั เขา
ก็ตาม ถ้าเด็กพูดภาษานอร์เวย์ในขณะที่ผปู ้ กครองพูดภาษาแม่ พ่อแม่สามารถช่วย
เด็กได้โดยการตอบด้วยค�ำและส�ำนวนเป็ นภาษาแม่ที่ถกู ต้อง สิ่ งที่สำ� คัญที่สุดคือ
การติดต่อ และการสื่ อสารกับเด็กไม่จำ� เป็ นว่าเป็ นภาษาใดที่เราใช้ การรับฟังว่าเด็ก
ต้องการจะพูดอะไรส�ำคัญกว่าการสนใจ ว่าภาษาอะไรที่เด็กพูด สิ่ งที่จำ� เป็ นคือความ
อดทน เด็กต้องการเวลาในการเรี ยนรู ้ภาษาแม่เมื่อเขาอยูท่ ่ามกลาง สภาพแวดล้อมที่
ภาษานอร์เวย์มีอิทธิพลค่อนข้างมากกว่าภาษาแม่
การที่เด็กจะพูดได้หลายภาษานั้น สิ่ งส�ำคัญคือผูป้ กครองจะต้องพูดภาษาแม่อย่าง
สม�่ำเสมอกับเด็ก จะดีมาก หากมีเด็กและผูใ้ หญ่คนอื่นๆในพื้นที่ใกล้เคียงที่สามารถ
พูดคุยภาษาแม่กบั เด็กได้ ทั้งนี้เพื่อเด็กจะได้เพิ่มบท บาททางภาษา นอกเหนือจาก
ครอบครัวของตนเอง อย่างไรก็ตามถึงแม้วา่ เด็กจะไม่ค่อยพูดภาษาของพ่อแม่ เท่า
ไหร่ แต่บ่อยครั้งที่เด็กมีเข้าใจมากกว่าการที่เขาพูดออกมา สิ่ งนี้คือการสร้างพื้นฐาน
ในการเรี ยนรู ้ของเด็กเอง ในการใช้ภาษาอย่างต่อเนื่องต่อไป
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ท�ำอย่ างไรเพือ่ ส่ งเสริมพัฒนาการภาษาแม่ ของเด็กของ
เด็ก?

เด็กที่ใช้ภาษาตุรกีในประเทศตุรกี และเด็กที่ใช้ภาษานอร์เวย์ในประเทศนอร์เวย์
เรี ยนรู ้ภาษาแม่จากหลายสถาน การณ์ที่แตกต่างกัน และโดยการติดต่อสื่ อสารจาก
ผูค้ นที่หลากหลาย ส่ วนในครอบครัวก็มีญาติพี่นอ้ งและเพื่อนๆ ในโรงเรี ยนอนุบาล
ที่โรงเรี ยน ในร้านค้า ตามถนน และบนรถประจ�ำทาง ซึ่งตลอดทั้งวันเด็กมีโอกาศฟัง
ได้พดู คุยและเรี ยนภาษาแม่ของตนเอง เด็กที่มีภมู ิหลังเป็ นชนกลุ่มน้อยหลายคนใน
ประเทศนอร์เวย์ จะมีโอกาศที่ค่อน ข้างจ�ำกัดในการพัฒนาภาษาแม่ของตนเอง ซึ่ง
เด็กส่ วนใหญ่โดยมากจะฟังและใช้ภาษาแม่ที่บา้ น ดังนั้นถือว่าเป็ น ความจ�ำเป็ นอย่าง
ยิง่ ที่ผปู ้ กครอง โรงเรี ยนอนุบาล และที่โรงเรี ยนต้องกระตุน้ พัฒนาการภาษาแม่ของ
เด็ก ผูใ้ หญ่ ที่อยูแ่ วดล้อมเด็กต้องสร้างโอกาสให้เด็กได้พดู ภาษาแม่ให้ได้มากที่สุด
เท่าที่จะท�ำได้ ไม่วา่ จะเป็ นทั้งที่บา้ นและ นอกบ้าน

หลายๆเขตเทศบาลได้จดั ให้มีโรงเรี ยนอนุบาลเปิ ด เพื่อเป็ นสถานที่ที่ผปู ้ กครองจะ
ได้ใช้เวลาร่ วมกันกับเด็ก ณ ที่ตรงนี้ผปู ้ กครองสามารถที่จะได้พบปะกับผูป้ กครอง
คนอื่นๆ และเด็กได้เล่น ท�ำกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการเข้า สังคมด้วย บางเขตเทศบาล
ได้จดั ให้มีช่วงเวลานิทานห้องสมุดในภาษาต่างๆ ห้องสมุดเหล่านี้จะมีท้ งั หนังสื อ
ส�ำหรับเด็กและหนังสื อส�ำหรับวัยรุ่ น รวมทั้งหนังสื อเสี ยงจากหลายภาษาให้ยมื
ด้วย ควรศึกษาในเขตเทศบาลของ ตนเองดูวา่ ว่ามีหรื อไม่ นอกจากนี้ผปู ้ กครอง
โรงเรี ยนอนุบาล และโรงเรี ยนยังสามารถไช้ประโยชน์จากห้องสมุด หลายภาษา(Det
flerspråklige bibliotek) ที่หอ
้ งสมุด Deichmanske ในออสโล (www.dfb.deichman.no)
ที่นี่มี ทั้งหนังสื อส�ำหรับเด็กและผูใ้ หญ่ในหลายภาษา ห้องสมุดท้องถิ่นสามารถช่วย
เหลือในการยืมจากที่น้ ีได้ ยังมี เว็บไซด์ภาษาแม่ www.morsmal.no ที่มีหนังสื อต่างๆ
และหนังสื อเสี ยงในหลายภาษา รวมถึงค�ำคล้องจอง เพลง และนิทานจากหลากหลาย
ภาษาด้วยเช่นกัน
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ท�ำอย่ างไรเมือ่ เพือ่ ส่ งเสริมเด็กพัฒนาการภาษานอร์ เวย์
ของเด็ก?

การไปเข้าโรงเรี ยนอนุบาลเป็ นการเริ่ มต้นที่ดีในการพัฒนาภาษานอร์เวย์สำ�
หลับเด็กหลายภาษา สิ่ งส�ำคัญล�ำดับ ต่อมาคือการท�ำงานที่ดีร่วมกันระหว่าง
โรงเรี ยนอนุบาล สถานีอนามัย โรงเรี ยน และผูป้ กครอง โรงเรี ยนอนุบาล
และโรงเรี ยนมีความรับผิดชอบอย่างมากต่อพัฒนาการภาษานอร์เวย์ของ
เด็ก ถึงแม้วา่ ผูป้ กครองเองจะพูดภาษา นอร์เวย์ได้ไม่ดีเท่าไหร่ แต่บทบาท
ของผูป้ กครองนั้นก็ยงั คงส�ำคัญต่อการพัฒนาภาษานอร์เวย์ของเด็กอยู่ ทั้งนี้ ผู ้
ปกครองสามารถช่วยสนับสนุนงานด้านภาษาจากทางโรงเรี ยนอนุบาล และ
จากที่โรงเรี ยนได้
ส�ำหรับเด็กก่อนวัยเรี ยน ทางโรงเรี ยนอนุบาลสามารถให้โอกาศที่ดีและหลาก
หลาย เพื่อการพัฒนาด้านภาษา เมื่อเด็กโตขึ้นและไปโรงเรี ยน เด็กจะได้มีการ
พัฒนาภาษาและสังคม จากทางSFO (หน่วยงานดูแลเด็กหลังเวลา เรี ยน) หรื อ
โรงเรี ยนกิจกรรม รวมถึงกิจกรรมตามความสนใจหลังเรี ยนต่างๆเช่น ฟุตบอล
การร้องเพลงประสาน เสี ยง โรงเรี ยนวัฒนธรรม หรื อในลักษณะเดียวกัน ผู ้
ปกครองควรสนับสนุนให้เด็กเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆเหล่านี้

โรงเรี ยนอนุบาลมีความรับผิดชอบในการท�ำให้พฒั นาการด้านภาษาของ
เด็กในโรงเรี ยนอนุบาลเกิดขึ้นอย่าง เหมาะสม โดยการท�ำงานร่ วมกันอย่าง
ใกล้ชิดกับผูป้ กครอง โรงเรี ยนอนุบาลภายใต้แผนงานส�ำหรับข้อก�ำหนด
และหน้าที่ตามของโรงเรี ยนอนุบาล(Rammeplan for barnehagens innhold og
oppgaver) มีหน้าที่ส่งเสริ มให้ เด็กใช้ภาษาแม่ของตัวเอง และในขณะเดียวกัน
ก็ทำ� งานอย่างต่อเนื่องในการกระตุน้ ความสามารถทางภาษา นอร์เวย์ของเด็ก
ด้วย(Kunnskapsdepartementet 2011:35) ผูป้ กครองสามารถปรึ กษากับครู วา่
เด็กต้องการอะไร บ้างที่จะช่วยในการกระตุน้ พัฒนาการด้านภาษาของเด็ก
ตัวอย่างเช่นโอกาสที่เด็กจะได้รับครู ผชู ้ ่วยสองภาษา หรื อการจัดการประเมิน
การศึกษาภาษาที่สองในโรงเรี ยนอนุบาล
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เด็กในครอบครัวที่พดู หลายภาษา
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อะไรทีอ่ าจเป็ นสาเหตุให้ เด็กไม่ พูดเมือ่ อยู่โรงเรียน
อนุบาล?

เด็กที่เรี ยนภาษาใหม่จะมีพฤติกรรมต่อภาษาใหม่น้ นั ในลักษณะที่แตกต่างกัน เด็ก
บางคนจะเริ่ มออกเสี ยงค�ำและ ประโยคเป็ นภาษาใหม่น้ นั ทันที ในขณะที่เด็กคนอื่น
อาจต้องรอเป็ นช่วงเวลาค่อนข้างนาน ซึ่งบางครั้งอาจเป็ น เวลาหลายเดือนก่อนที่จะ
แสดงออกมาในภาษาใหม่น้ นั เมื่อเด็กคนหนึ่งต้องเข้าโรงเรี ยนอนุบาลที่ไม่มีการใช้
ภาษาแม่ ถือว่าเป็ นสถานการณ์หนึ่งที่ยากส�ำหรับเด็กทีเดียว ในช่วงเวลานี้การที่เด็ก
ได้รับความสัมพันธ์อนั ใกล้ ชิด และความรู ้สึกปลอดภัยจากผูใ้ หญ่ถือว่าส�ำคัญมาก
ถึงแม้วา่ เด็กจะไม่พดู ภาษานอร์เวย์กบั เด็กด้วยกัน หรื อผู ้ ใหญ่ในโรงเรี ยนอนุบาล
ก็ตาม แต่ส่ิ งที่สำ� คัญคือคอยดูวา่ เด็กได้สื่อสารในวิธีอื่นๆ เช่น ชี้ และแสดงออกทาง
ใบ หน้า หรื อใช้ภาษาร่ างกาย ถึงแม้วา่ เด็กจะไม่แสดงออกหรื อพูดเป็ นภาษานอร์เวย์
ก็ตาม แต่เด็กจะเก็บความรู ้และ ข้อมูลในภาษาใหม่น้ นั ตลอดเวลา เด็กบางคนที่มี
การพัฒนาช้าด้านภาษาหรื อมีปัญหาด้านภาษานั้น อาจเกิดจาก สาเหตุหลายอย่าง
ต่างกัน ดั้งนั้นโรงเรี ยนอนุบาลและผูป้ กครองจึงต้องท�ำงานร่ วมกันว่าจะช่วยเด็กได้
อย่างไร เช่น การรับความช่วยเหลือจากภายนอก เพื่อความพร้อมในการส่ งเสริ มการ
พัฒนาการด้านภาษาของเด็ก และให้เด็กได้ รับความช่วยเหลือในสิ่ งจ�ำเป็ นที่เขาควร
จะได้รับ ทั้งที่บา้ นและโรงเรี ยนอนุบาล
แม้วา่ เด็กจะไม่ได้มีโอกาสได้พดู คุยกับเด็กหรื อผูใ้ หญ่คนอื่นๆที่พดู ภาษาแม่ใน
โรงเรี ยนอนุบาลก็ตาม แต่หากภาษา แม่ถกู ยอมรับ นับว่าเป็ นสิ่ งที่ดีสำ� หรับการ
พัฒนาหลายภาษาของเด็ก ดั้งนั้นผูป้ กครองควรพูดภาษาแม่ กับเด็กเมื่อ อยูโ่ รงเรี ยน
อนุบาล -โดยเป็ นไปตามธรรมชาติ ผูใ้ หญ่หรื อบุคคลากรที่ไม่สามารถช่วยเหลือด้าน
ภาษาแม่ของเด็กได้ ต้องแสดงความสนใจในเชิงบวกต่อภาษาแม่ของเด็ก เช่น โดย
การเรี ยนรู ้ ค�ำบางค�ำ เพลงและค�ำสัมผัสในภาษา แม่ของเด็ก ทั้งนี้ถือเป็ นสิ่ งที่ดีต่อ
พัฒนาการหลายภาษาของเด็กที่มีท้ งั ผูใ้ หญ่และเด็กในโรงเรี ยนอนุบาลที่เข้าใจ ภาษา
แม่ของเขา
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เด็กควรจะได้ รับครู ผู้ช่วยสองภาษาในโรงเรียนอนุบาล
หรือไม่ ?

ในกลุ่มของเด็กที่มีภาษาแม่เป็ นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษานอร์เวย์ และเรี ยนภาษานอร์เวย์
เป็ นภาษาที่สองในโรงเรี ยน อนุบาล สิ่ งส�ำคัญคือเด็กต้องเข้าใจและได้รับโอกาสที่
จะแสดงออกด้วยตนเอง โรงเรี ยนอนุบาลต้องส่ งเสริ มให้ เด็กใช้ภาษาแม่ของตนเอง
ในขณะเดียวกันก็ทำ� งานอย่างต่อเนื่องเพื่อส่ งเสริ มทักษะภาษานอร์เวย์ของเด็กด้วย”
(Rammeplanen 2011:35)

การส่ งเสริ มภาษาแม่ของเด็กดังกล่าวสามารถท�ำได้หลายวิธี ไม่จำ� เป็ นว่าบุคลากร
จะสามารถพูดภาษาแม่ ของเด็กได้หรื อไม่ได้ แต่สำ� หรับเด็กหลายคนแล้วการที่มี
ครู ผชู ้ ่วยสองภาษาเป็ นสิ่ งจ�ำเป็ นมาก บุคคลากร สองภาษาสามารถเพิ่มความรู ้สึก
ปลอดภัย(ความมัน่ ใจ)ให้ท้ งั เด็กและผูป้ กครอง และในขณะเดียวกันก็สามารถ เป็ น
ผูเ้ ชื่อมสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านและโรงเรี ยนอนุบาลด้วย นัน่ หมายถึงว่ามีผใู ้ หญ่คน
หนึ่งที่เข้าใจภาษาแม่ของ เด็กที่สามารถช่วยให้เด็กเข้าใจได้ดว้ ยตนเอง และสามารถ
น�ำไปใช้ในการพบปะกับเด็กและผูใ้ หญ่คนอื่นๆ ในโรง เรี ยนอนุบาลได้ เด็กจะได้
รับโอกาสอันมีค่าเพื่อการพัฒนาภาษาแม่ต่อไปพร้อมกันกับได้รับการส่ งเสริ มเพื่อ
พัฒนา ทักษะในภาษานอร์เวย์ดว้ ย

ช่วงการเปลี่ยนแปลงจากโรงเรี ยนอนุบาลสู่โรงเรี ยนประถมอาจเป็ น
เรื่ องใหญ่สำ� หรับเด็กหลายคนและผูป้ กครอง เทศบาลจะได้รับค�ำแนะในการท�ำงาน
เพื่อน�ำไปปฏิบตั ิในขั้นตอนประสานงานส�ำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้ และโรง เรี ยน
อนุบาลเองต้องมีแผนงานประจ�ำปี ของตนเอง เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงนี้ ทั้งนี้ผู ้
ปกครองสามารถศึกษาข้อมูล ได้จากโรงเรี ยนอนุบาล หรื อจากเทศบาล
เมื่อโรงเรี ยนมีหน้าที่ต่อเด็กภาษาชนกลุ่มน้อย กฏหมายการศึกษาพิเศษข้อที่ § 2.8
เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งตระหนักถึง
§ 2.8 การเรี ยนการสอนส� ำหรั บนักเรี ยนชนกลุ่มน้ อยสองภาษา

“เด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนประถมและมัธยมต้นที่มีภาษาแม่เป็ นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษา
นอร์เวย์หรื อภาษาซาเม มีสิทธิ ได้รับการเรี ยนการสอนภาษานอร์เวย์พิเศษ เพื่อที่
จะได้มีความรู ้ในภาษานอร์เวย์ในระดับที่สามารถเข้าสู่การเรี ยน การสอนปกติของ
โรงเรี ยนได้ ในกรณี ที่ตอ้ งการ นักเรี ยนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการเรี ยนการสอนภาษาแม่
การเรี ยน การสอนด้านวิชาการสองภาษา หรื อทั้งสองอย่าง

โรงเรี ยนอนุบาลทุกโรงเรี ยนที่มีเด็กภูมิหลังเป็ นชนกลุ่มน้อย สามารถค้นหาจากทาง
เทศบาลเกี่ยวกับการจัดสรร เงินทุนของรัฐบาล โดยผ่านกองทุนสนับสนุนโครงการ
เพื่อความเข้าใจภาษาของเด็กชนกลุ่มน้อยก่อนวัยเรี ยน (Tilskudd til tiltak for å bedre
språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder) เงินทุนอาจรวม ถึง
การใช้จา้ งครู ผชู ้ ่วยสองภาษา เพื่อช่วยในการส่ งเสริ มการพัฒนาการสองภาษาของ
เด็ก

การเรี ยนการสอนภาษาแม่อาจจัดให้มีที่โรงเรี ยนอื่นที่ไม่ใช่โรงเรี ยนประจ�ำของ
นักเรี ยน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน บทบัญญัติกองทุนรัฐบาลส�ำหรับโรงเรี ยนอนุบาล:

เทศบาลต้องประเมิณความรู ้ในภาษานอร์เวย์ของเด็กก่อนที่จะมีการตัดสิ นใจในการ
จัดการเรี ยนการสอนภาษา พิเศษ ทั้งนี้จะได้นำ� เอาผลการประเมิณไปปฏิบตั ิตลอด
การเรี ยนการสอนของเด็กที่ได้รับการเรี ยนการสอนภาษา พิเศษนี้หลังจากได้รับการ
แนะแนว ทั้งหมดนี้เพื่อเป็ นพื้นฐานในการประเมิณว่าเด็กมีความรู ้ในภาษานอร์เวย์
เพียงพอ และพร้อมที่จะเข้าสู่การเรี ยนการสอนตามปกติของทางโรงเรี ยนได้”

http://www.udir.no/Barnehage/Regelverk/Rundskriv/2011/Rundskriv-F01-11Statstilskudd-pa-barnehageområdet1/
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หากไม่สามารถจัดให้มีการเรี ยนการสอนภาษาแม่และการเรี ยนการสอนด้านวิชาการ
สองภาษาเนื่องจากขาด บุคลากร เทศบาลต้องมีหน้าที่ในการจัดหาการเรี ยนการสอน
อื่นที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของนักเรี ยน

ค�ำอธิบายค�ำศัพท์ บางค�ำ

ภาษาทีส่ อง : ภาษาที่เด็กเรี ยนโดยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมของเด็กนอกเหนือ
จากภาษาแม่
ภาษากลาง : ภาษาที่คนส่ วนใหญ่ในประเทศพูดกัน ในประเทศนอร์เวย์ คือภาษา
นอร์เวย์(norsk)
ภาษาชนกลุ่มน้ อย : ภาษาของคนกลุ่มต่างๆในประเทศพูดกัน ในประเทศนอร์เวย์
จะมีภาษาพื้นเมืองคือภาษา ซาเมใต้ ภาษาซาเมลูเล และภาษาซาเมเหนือ และภาษา
ชาติของชนกลุ่มน้อยต่างๆ เช่น ภาษาคเวนส นอกจากนี้ ยังมีการพูดภาษาของชนก
ลุ่มน้อยที่อพยพเข้ามา เช่น ภาษาโปแลนด์ ภาษาสุ มาลี ภาษาอารบิค ภาษาตุรกี ภาษา
เวียดนาม ภาษาทิเกรเนีย เป็ นต้น
ภาษาแม่ : หลายคนอาจพูดว่าภาษาแม่คือภาษาที่คุณเรี ยนครั้งแรก เป็ นภาษาที่คุณ
เข้าใจดีที่สุด หรื อภาษาที่บอก ถึงตัวคุณเองได้มากที่สุด บางคนจะบอกว่าพวกเขามี
ภาษาแม่หลายภาษา และภาษา เหล่านี้ได้เป็ นภาษาแม่
การพูดได้ หลายภาษา : ถูกใช้เรี ยกในกลุ่มค�ำสองภาษาหรื อหลายภาษา อาจพูดได้วา่
เด็กที่อยูใ่ นสถานการณ์หนึ่ง ที่เขาสามารถพูดได้หลายภาษาซึ่งไม่เพียงแต่ภาษาแม่
เท่านั้น

เว็ปไซด์ ทเี่ กีย่ วข้ อง

ผูท้ ี่ตอ้ งการค�ำแนะน�ำและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนหลายภาษาใน
โรงเรี ยนอนุบาล หรื อโรงเรี ยน สามารถค้นหาได้ในเว็ปไซด์ของศูนย์แห่งชาติ
ส�ำหรับการศึกษาหลายวัฒนธรรม (NAFO) http://nafo.hioa.no
NAFO ยังท�ำงานด้านเว็บไซด์ คือ Tema morsmål www.morsmal.no ซึ่ งสามารถค้นหา
แหล่งข้อมูลการเรี ยน การสอน หนังสื อ หนังสื อเสี ยง เพลง และนิทานจากหลาก
หลายภาษา ส�ำหรับโรงเรี ยนอนุบาลและโรงเรี ยนได้

คณะกรรมการการศึกษา (Utdanningsdirektoratet) ยังมีเว็บไซด์สำ� หรับทั้งโรงเรี ยน
และโรงเรี ยนอนุบาล ที่สามารถค้นหา กฎข้อบังคับ แผนงานทัว่ ไป หลักสูตรการ
เรี ยนการสอน และข้อเสนอแนะ เป็ นต้น www.udir.no
คณะกรรมการผูป้ กครองแห่งชาติสำ� หรับการศึกษาระดับประถมและมัธยม
(Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)) และคณะกรรมการผูป
้ กครองแห่ง
ชาติสำ� หรับโรงเรี ยนอนุบาล (FUB) มีแหล่งข้อมูลทาง อินเตอร์เน็ตส�ำหรับผูป้ กครอง
และเด็กในโรงเรี ยนอนุบาลและในโรงเรี ยน http://www.fug.no/ http://www.fubhg.no/
เว็บไซด์ Flere språk til flere ของมหาวิทยาลัยทรุ มเซอ มีคำ� แนะน�ำและข้อมูลส�ำหรับ
ครอบครัวหลายภาษา http://site.uit.no/flerespraaktilflere/

เอกสารก�ำกับรัฐ

กฏหมายโรงเรียนอนุบาล

http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-064.html

แผนงานส� ำหรับข้ อก�ำหนดและหน้ าทีข่ องโรงเรียนอนุบาล
http://www.udir.no/Barnehage/Rammeplan/

กฏหมายการศึกษา
http://www.lovdata.no/all/nl-19980717-061.html

แผ่ นพับทีเ่ กีย่ วข้ องกับการพูดได้ หลายภาษา
Gjervan, Marit (red.) 2006:

แผ่นพับบทความเกี่ยวกับความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมในโรงเรี ยน
อนุบาล กระทรวงศึกษาธิการและการวิจยั (Temahefte om språklig og kulturelt
mangfold i barnehagen. Kunnskapsdepartementet)
Høigård, Anne; Mjør, Ingeborg og Hoel, Trude 2009:

แผ่นพับบทความเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมทางภาษา และการกระตุน้ ด้านภาษาใน
โรงเรี ยนอนุบาล (Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen.
Kunnskapsdepartementet)
Mjelve, Astrid Øygarden 2002:

Hør på maken. ครู ผช
ู ้ ่วยสองภาษาในโรงเรี ยนอนุบาล กระทรวงเด็กและ ครอบครัว
(Tospråklig assistanse i barnehagen. Barne-og familiedepartementet)
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring ศู นย์ แห่ งชาติส�ำหรั บการศึกษา
หลายวัฒนธรรม (NAFO) 2010:
แผ่นพับแหล่งข้อมูล-การท�ำงานหลายภาษาในโรงเรี ยน อนุบาล กระทรวง
ศึกษาธิการและการวิจยั (Ressurshefte – flerspråklig arbeid i barnehagen.
Kunnskapsdepartementet)

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

ศูนย์ แห่ งชาติส�ำหรับการศึกษาหลายวัฒนธรรม
Høgskolen i Oslo og Akerhus

ส�ำนักงาน: Wergelandsveien 27
ที่อยูไ่ ปรษณี ย:์ Pb. 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo
โทรศัพท์: +47 22 45 22 82
แฟกซ์: +47 22 45 21 05
http://nafo.hioa.no
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