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INNLEDNING 

Heftet er tenkt som en hjelp i samarbeidet mellom pedagogisk leder og       
flerspråklig assistent. 

Ressursheftet består av to deler: 

 

Del 1 beskriver rammen rundt arbeidet  

Del 2 tar for seg den praktiske delen av arbeidet  

 

Det anbefales å lese del 1, for å få en større forståelse av arbeidet rundt 
mangfold og det flerspråklige arbeidet i barnehagen.  

Heftet kan også brukes som et oppslagsverk, hvor en går rett til den praktisk 
delen av arbeidet (del 2).  

 

Målet med ressursheftet er å: 

 sikre godt samarbeid mellom pedagogisk leder og flerspråklig assistent til 
beste for barnet og barnegruppen. 

 avklare og sikre en felles forståelse av arbeidsoppgaver. 

 avklare ansvarsoppgaver mellom pedagogisk leder og flerspråklig         
assistent 

 tydeliggjøre hvordan pedagogisk leder i samarbeid med flerspråklig      
assistent kan jobbe med å utvikle kompetanse for mangfold hos alle barn 
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DEL 1  

HVA SIER RAMMEPLANEN? 

(om barnehagens ansvar overfor barn og foreldre                             
med flerspråklig bakgrunn) 

Barnehagen skal 

 integrere barnet i det sosiale og kulturelle fellesskapet 

 støtte barnets helhetlige utvikling basert på egne forutsetninger 

 støtte dobbel kulturtilhørighet 

 skape et språkstimulerende miljø 

 støtte at barnet bruker sitt morsmål 

 arbeide aktivt med å fremme barnets norskspråklige kompetanse 

 

Barnehagens ansvar overfor foreldre 

 Foreldre skal gis mulighet til å forstå og gjøre seg forstått 

 Foreldre skal være trygge på at deres barn blir sett, respektert og får 
delta i et fellesskap som gjør dem godt 

 Å møte foreldre fra ulike kulturer, både innen det norske samfunn og 
fra andre land, krever respekt, lydhørhet, innsikt og foreldre-
medvirkning 

Dette forutsetter at personalet er bevisst og tydelig i egen yrkesrolle og   

trygge på egen kompetanse (KD, 2011). 
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IDENTITETSBEKREFTELSE OG  

PERSPEKTIVUTVIDELSE FOR ALLE BARN 

 

Å verdsette mangfoldet i barnehagen i betydning                                                

alle barns likheter og ulikheter (språk, kulturer, 

religioner, personligheter og interesser) betyr å 

anerkjenne det alle barn og voksne har i seg av 

ressurser og erfaringer. Alle er betydningsfulle 

og har noe viktig å tilføre fellesskapet. 

 

Barnehagen er en viktig møteplass der barn og voksne møtes og           

utveksler gjensidighet i meninger og tanker med hverandre. Et nødvendig 

mål må derfor være å styrke barns identitetsutvikling og gjøre barn trygge 

og stolte i det de har med seg hjemmefra og i det de får med seg fra den 

norske barnehagen. Dette er med på å styrke barns identitet og gir alle 

barn og voksne perspektivutvidelse. Å vekke nysgjerrighet for mangfoldet 

kan også være med å bidra til økt toleranse og kompetanse hos alle barn.  
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Identitet utvikles i samhandling med andre og forandrer seg over tid. 

Hos de fleste mennesker vil det finnes noen stabile elementer av   

identiteter så som kjønn, språk og etnisk tilhørighet.  

 

Den subjektive identiteten er barnets opplevelse av seg selv, mens den 

sosialt tilskrevne identiteten er andres oppfatning av barnet. Identiteten 

kan gjerne være plural, det vil blant annet si at vi kan  presentere oss 

selv på ulike måter alt etter hvilken arena vi er på. Det flerkulturelle   

aspektet kan være en del av barnets delidentiteter. 

 

Å være sensitive og lydhøre for barnas egne oppfatninger om seg selv 

er nødvendig for at barn skal kunne akseptere hele seg. Alle er vi del 

av en kultur og dette preger vår identitet. Det å ha tilknytning til flere 

land eller kulturer kan være en av mange ressurser hos barnet derfor 

må personalet verdsette og synligjøre barns tilknytning                   

(Gjervan, 2006). 
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MANGFOLD SOM RESSURS 

Å forholde seg til mangfoldet i barnehagen som en ressurs innebærer å se på 

mangfold som det alminnelige. Mangfoldet gir nye muligheter og beriker    

barnehagen på mange ulike måter. Å hente frem mer av mangfoldet i alle 

barn åpner opp for at vi kan lære noe nytt og utvide eget «landskap» i møte 

med hverandre. For å få til  ressursperspektiv  på mangfold og ivareta alle 

barn på en likeverdig måte blir det da nødvendig med noe nytt  når det gjel-

der innhold og organisering? Et reflektert blikk på egen praksis i lys av mang-

foldet i    barnegruppen kan åpne opp for nye perspektiver på eget arbeid. 

 

Å verdsette og synliggjøre mangfoldet innebærer blant annet at 

 interkulturell pedagogikk er integrert i barnehagens planer 

 ulike morsmål, ulike skriftspråk, sanger, fortellinger, begreper på ulike 

språk, musikk, dans, tradisjoner fra ulike kulturer synliggjøres og       

verdsettes i barnehagens hverdag, planer og organisering 

 barn foreldre og personal er medskapere i fellesskapet uavhengig av sin 

kulturelle bakgrunn 

 vi har fokus på det som binder oss sammen, viser respekt nysgjerrighet 

og verdsetter ulikheter 
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MORSMÅL OG FLERSPRÅKLIGHET 

 

Forskning viser at god språkutvikling på barnas morsmål er avgjørende for 

barns utvikling og forståelse av andrespråket og for barns kognitive         

utvikling (Cummins, 1984, Engen og Kulbrandstad, 2009). 

Å ha mulighet til å kunne forstå og gjøre seg forstått på sitt eget morsmål 

hjelper barnet i forståelsen av det som skjer og gir barnet mulighet til større 

delaktighet. Utvikling av både morsmål og det norske språket er derfor en 

forutsetning for god læring og delaktighet i barnehage og skole. I arbeidet 

med å utvikle flerspråklighet utgjør flerspråklige assistenter og foreldre en 

viktig ressurs i barnehagen.  

Morsmål er det språket barnet lærer først og blir ofte kalt hjertespråket. 

Morsmålet er knyttet opp til familie og slekt og er en viktig del av barnets 

identitet. 

Det er vanlig å skille mellom simultan og suksessiv flerspråklig utvikling 

(Gjervan, 2006). Simultan flerspråklighet innebærer at en lærer to eller flere 

språk samtidig, mens suksessiv flerspråklighet innebærer at en lærer det 

andrespråket litt senere enn det første.  

Jo yngre barnet er når det lærer det andre språket jo mer vil den             

flerspråklige utviklingen ligne på simultan flerspråklig utvikling. 
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Forskning viser at det tar tid å lære et nytt språk. For å bygge opp et           

hverdagsspråk tar det 1-2 år og for å bygge opp et «akademisk 

språk» (skolespråk/dybdespråk)) tar det 5-8 år (Cummins, 1984). 
 

Det er naturlig for barn og voksne med flerspråklig bakgrunn å bruke hele sin 

språkkompetanse. Det vil blant annet si at de veksler mellom språkene sine i 

kanskje en og samme setning.  Dette kalles «kodeveksling» og er en del av 

barnets flerspråklige kompetanse (Engen og Kuldbrandstad, 2000). 
 

Ulike holdninger til flerspråklighet har vært dominerende opp gjennom årene: 

«Å vokse opp med flere språk er et problem, en årsak til språkvansker»  

(Gjervan, Andersen, Bleka, 2007). Andre har sett på det som en verdifull    

ressurs for barnet, for barnehagen og samfunnet. Jo flere språk en kan jo   

lettere er det å lære seg et nytt språk, jo  tidligere en begynner desto bedre er 

det. Dette viser også forskning (Valvatne og Sandvik, 2002).  
 

Begrensningene ligger mer i samfunnets holdning til flerspråklighet og de     

muligheter barnet blir gitt til å utvikle sine språk. Et problemfokus på               

flerspråklighet får konsekvenser for språklæringen for barnet når andre språk 

blir lite anerkjent. 
 

Rammeplanen understreker at barnehagens personale skal kunne legge til 

rette for at barnet utvikler og lærer språk med utgangspunkt i de                   

forutsetninger barnet har. Samtidig skal barnehagen sørge for at barnets              

flerspråklige kompetanse blir synliggjort (KD, 2011). 
 

Barn med flerspråklig bakgrunn er ingen ensartet gruppe, noen har stor    

språkkompetanse på flere språk, noen på morsmål, men mindre ferdigheter 

på norsk. 
 

Barnehagens oppgave er å være positive til et språklig mangfold og arbeide 

for at alle barn kan utvikle nysgjerrighet og stolthet til ulike språk.              

Flerspråklighet er en ressurs for barnet, for barnehagen og samfunnet 

(Gjervan, 2006). 
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OFTE STILTE SPØRSMÅL 

Spørsmålene er hentet fra heftet «Barn i flerspråklige familier». 

Heftet finnes her: http://nafo. hioa.no/barn-i-flerspraklige-familier/  
 

Informasjonsheftet tydeliggjør betydningen av å ta vare på og utvikle     

morsmålet. Vi anbefaler heftet til både personalet og foreldre. Heftet finnes 

på mange ulike språk.  
 

Kan barn lære flere språk samtidig? 

Ja barn kan lære flere språk samtidig. I store deler av verden er det vanlig å 

vokse opp med flere språk helt fra fødselen. Nyere forskning viser at       

flerspråklighet ofte har en positiv effekt på barns utvikling. For å komme opp 

på et tilfredsstillende språknivå må både hjem, barnehage og skole hjelpe 

aktivt til. De voksne må støtte og oppmuntre  barnets flerspråklighet. Dette 

handler om identitet og oppdragelse samtidig som en ivaretar egen kultur 

og språk. Det er også viktig for å kunne opprettholde kontakt med familie og 

slekt. 

 

Kommer barnet til å lære norsk hvis foreldre snakker morsmålet  

hjemme? 

Barnet har bedre forutsetninger for å lære et andrespråk dersom          
morsmålet er godt. Språkene støtter hverandre. 
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På hvilket språk skal foreldrene snakke med barnet dersom foreldrene 
har ulike morsmål? 
 
I familier der mor og far har ulikt morsmål anbefales det at begge foreldrene 
snakker hvert sitt morsmål sammen med barnet. Når familien er samlet, kan 
man velge det som er naturlig å bruke, ett av morsmålene, norsk eller annet 
felles språk. Det viktigste er at foreldrene kan kommunisere med  barna   
sine på det språket de kan best.  
 
Hva om barnet blander språkene? 
 
Det er helt normalt å blande ord fra ulike språk i en og samme setning.   
Dette kalles for «kodeveksling». Det kan skyldes at de ennå ikke har lært å 
skille mellom de ulike språkene. Det kan også være at barnet «låner» ord 
fra det andre språket hvis de har behov for det.  Barnet bruker da hele sin 
språkkompetanse. Etter hvert som barnet blir større blir de mer bevisst   
hvilke språk de bruker til enhver tid og de utnytter dette i ulike situasjoner og 
på ulike arenaer. 
 
Hva gjør foreldre dersom barnet bare svarer på norsk hjemme? 
 
Det er ikke uvanlig at tospråklige barn i visse perioder foretrekker å snakke 
norsk – selv om foreldrene konsekvent snakker morsmålet med dem. Det er 
viktig å støtte barnet, vise tålmodighet og bruke tid. Foreldre må bare      
fortsette å snakk morsmål.  Her kan barnehagen støtte foreldre gjennom å 
verdsette, vise nysgjerrighet og synliggjøre morsmålet i barnehagen. 
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DEL 2  

INNHOLD I SAMARBEIDET MELLOM FLERSPRÅKLIG        

ASSISTENT OG PEDAGOGISKE LEDER 
 

Pedagogisk leder 

Følgende mål og kjerneoppgaver er viktige for å ivareta barn med  

flerspråklig bakgrunn i barnehagen. 

Mål: 

 Bidra til at alle barn kan forstå og gjøre seg forstått i barnehage 

 Skape gode, inkluderende felleskap med rom for utveksling av barns 
ulike erfaringer i lek og aktivitet 

 Legge til rette for gode vennskap på tvers av ulike kulturer 

 Legge til rette for at ulike språk og kulturer blir verdsatt og synliggjort 
på avdelingen 

 Være med å bidra til at alle barn får identitetsbekreftelse og              
perspektivutvidelse  

 Legge til rette for at barn får utrykke seg og forstå på morsmålet sitt 

 Legge til rette for god språkutvikling i norsk og på morsmål 

 Ta hovedansvar for innholdet i flerspråklig assistent sine timer 

 Evaluere arbeidet i samarbeid med flerspråklig assistent (KD 2010, 
2011) 

 

Kjerneoppgaver: 

 Ta hovedansvar for å ta godt imot, utvikle god kontakt og synliggjøre 
den flerspråklige assistenten i gruppen 

 Sette fokus på at samarbeidet mellom pedagogisk leder og flerspråklig 
assistent er nøkkelen til en god barnehagehverdag for barnet 

 Utarbeide en møteplan for samarbeidet, sette av tid til første møte, gi 
nødvendig informasjon om barnet, klargjøre hverandres forventninger, 
ansvar og oppgaver 

 Informere om barnehagen og hvordan dere arbeider  

 Gi flerspråklig assistent nødvendig informasjon om barnet 
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Pedagogisk leder 
 

Kjerneoppgaver: 

 Dele ut og gå gjennom månedsplan, ukeplan og tema. Si noe om hva 
flerspråklig assistent skal ha fokus på 

 Sette av litt tid hver gang assistenten kommer (vurdere behov for mer 
eller mindre tid) 

 Tenke over om det er noe barnehagen trenger spesielt hjelp til f.eks. 
for å styrke foreldrekontakten (i foreldresamtaler, oversettelse av    
infobrev til foreldre etc.) 

 Tenke over hvordan dere kan bruke flerspråklig assistent i hele      
gruppen for å hente frem alle barns stemmer, interesser, fortellinger, 
erfaringer og vekke alle barns nysgjerrighet til mangfoldet 

 Gå gjennom halvårsevalueringen sammen med flerspråklig assistent 

 Legge til rette for at flerspråklige fortellinger blir hentet frem og brukt 
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Flerspråklig assistent 

Følgende mål og kjerneoppgaver er viktige i forhold til flerspråklig          

assistent sitt arbeid i barnehagen: 

Mål: 

 Være med å bidra til identitetsbekreftelse og perspektivutvidelse for alle 
barn 

 Knytte kontakt og bygge vennskap mellom barn på tvers av ulike kultur 
bakgrunner gjennom lek og aktivitet 

 Inkludere barn i fellesskapet og gi barn positiv status i gruppen 

 Støtte barn i det å forstå og gjøre seg forstått i barnehagen 

 Gi barn en felles forståelse av innhold og rutiner på avdelingen 

 Vekke nysgjerrighet og synliggjøre mangfoldet på avdelingen 

 Være en god støtte i kontakten mellom barnehage og foreldre 
 

Kjerneoppgaver: 

 Bringe inn flerspråklige fortellinger 

 Sette ord på det som blir sagt og gjort, forberede barn på det som skal skje 

 Bidra med å støtte barnet i samspill, hjelpe barnet inn i samlek og knytte 
vennskap 

 Bidra med å gi barn en positiv status i gruppen og hente frem barns      
stemme og bidrag i fellesskapet 

 Være en god støtte i kommunikasjonen mellom barnehagen og hjemmet i 
det å formidle informasjon begge veier 

 Observere og gi tilbakemelding om barnets morsmål 

 Være med å hente frem barns ulike morsmål, sanger og rim og regler på 
ulike språk, begreper,  barneleker, flerspråklige fortellinger, andre          
skriftspråk, dans, musikk, mat, høytider, festdager og samling med fokus på 
en annen kultur 
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HVORDAN KAN FLERSPRÅKLIGE ASSISTENTER BEARBEIDE 

AVDELINGENS TEMAARBEID PÅ MORSMÅL? 

 

For å hjelpe barn til å bli delaktige i det som skjer i barnehagen blir det viktig 

å gi barn en felles forståelse av innholdet blant annet rundt temaarbeid.  

 

Espen Egeberg (seniorrådgiver i Statped.) understreker at barn lærer best 

hvis de kan få bruke egne assosiasjoner og erfaringer fra egen kontekst  

knyttet til ulike tema. 

 

Egeberg sier at det er lettest å få tak i barnets egen erfaring og kunnskap 

gjennom morsmål og så bygge videre på dette og deretter legge på           

andrespråket. Å bruke stikkordet «gjenkjenning» i dette arbeidet mener    

Egeberg blir viktig. Ved å sammenligne for eksempel temaet                      

«På bondegården» med en norsk bondegård og en afghansk bondegård som 

barnet kjenner til gis barnet mulighet til å hente frem sin verdifulle kunnskap 

og slik kan barnet oppleve større forståelse, mestring og delaktighet i           

barnehagen.  

 

Gjennom å jobbe med tema, bøker og eventyr på morsmål får barnet         

mulighet til å forstå innholdet i det som blir formidlet. 

 

Flerspråklig assistent kan: 
 

 gå gjennom boken, fortellingen, fokusområde for temaarbeid på barnets 

morsmål og de kan samtale sammen om bilder og innhold 

 

 fokusere på å hente frem barnets erfaring og assosiasjoner rundt tema 

eller nøkkelord på morsmål 

 

 jobbe på samme måte med for eksempel sanger, rim og regler for å gi 

barnet en større forståelse av innhold 
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FORELDREMEDVIRKNING 
 

Hvordan bygge bro mellom hjem og barnehage, mellom   
foreldre og ansatte? 

 
Pedagogisk leder samarbeider med flerspråklig assistent i arbeidet med å 
få alle foreldre delaktige i barnehagens arbeid ved å: 
 
 
 bruke god tid på å bli kjent med hverandre og få til en gjensidig       

utveksling og nysgjerrighet i møte med hverandre 

 la foreldre få bruke tid på å være tilstede i barnehagen for å bli kjent 

med dagsrytmen; hva er en samling, måltid, lek, påkledning,           

organisert aktivitet, tur osv. 

 gjøre seg kjent med barnets bakgrunn, interesser og behov 

 gjøre foreldre kjent med barnehagens innhold og strukturer  

 legge til rette for at flerspråklig assistent og foreldre treffer hverandre 

 gå muntlig gjennom informasjonsbrev til foreldre 

 avklare sammen med foreldre hvordan de ønsker å få formidlet viktig 

informasjon 

 klargjøre sammen med foreldre hvordan de kan jobbe med             

temaarbeid hjemme 

 samtale med foreldre om være-med-hverandre-hjem situasjoner,    

innhold i bursdagsfeiringer og fritidsaktiviteter 

 formidle barnets opplevelser, trivsel og læring i barnehagen gjennom 

for eksempel bilder 

 bruke foreldre som ressurs i det å hente frem sanger på ulike språk, 

hverdagsbegreper, fortellinger fra egen kultur, andre skriftspråk,    

musikk, dans, mat, osv. 

 snakke sammen om foreldrerollen hjemme og i norsk kultur og være 

en god støtte for foreldre i foreldrerollen 
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HVORDAN KAN BARNEHAGEN SYNLIGGJØRE MANGFOLDET? 

(i samarbeid med flerspråklig assistent og foreldre) 

 
 Synliggjøre skriftspråk ved f.eks. å skrive barnas navn på deres morsmål 
 Lage velkomstplakater på forskjellige språk 
 Skrive "Hei" på andre språk 
 Lære å si hei og telle 
 Morsmålsordliste (r) på avdelingen 
 Bøker og lydbøker på forskjellige språk 
 Ukas ord på morsmål 
 Lære sanger på andre språk 
 Bruke billedbøker og lydbøker på morsmål 
 Fortelle, dramatisere flerspråklige fortellinger på morsmål og norsk 
 Språkkiste/språkposer: Hva heter kopp på tigrinja, chin, somali osv.  
 Høre på og danse til musikk fra ulike kulturer  
 "Ukens land", faktasamling om flerspråklig assistent sin kultur 
 Lage mat sammen fra forskjellige kulturer 
 Jobbe med tema og sanger på morsmål 
 Bøker i bokkassen på morsmål fra forskjellige land som kan lånes med hjem, 

leses med flerspråklig assistent 
 Tenke mangfold i utvalg av leker f. eks. i familiekrok (mat, utkledningstøy,     

dukker med ulik hudfarge osv.) 
 Bilder på veggene hentet fra forskjellige mennesker og kulturer 
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Ressurser 

 Nettressurs til veilederkorpsene på Johannes læringssenter: 
www.johannes.no 

 

 Morsmål: www.morsmal.no 
 

 Språkkiste app: I Språkkista App finner du ord og begreper bildelagt og innlest 
på 20 ulike språk. I tillegg gir appen mulighet for individuell tilpasning, slik at du kan 
utvikle ditt eget begrepsbibliotek (lastes ned App Store eller Google Play). 

 

 Det flerspråklige bibliotek: Det Flerspråklige Bibliotek er et kompetanse-
senter for bibliotektilbud til språklige minoriteter og låner ut bøker på mange        
forskjellige språk. De har også bøker for salg. www.dfb.deichman.no 

 

 Flerspråklige fortellinger (lydfiler):  www.morsmal.no/flerspraklige-fortellinger-norsk/
lydfiler 

 

 Veilederkorps-barnehage: johannesls.veiled.barneh@stavanger.kommune.no  
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Artikler 

 http://morsmal.no/veiledning-til-foreldre 

 http://morsmal.no/forskning 

 http://morsmal.no/foreldre-norsk 
 

Filmer 

 http://nafo.hioa.no/fag/filmer/ 

 http://morsmal.no/1483-norske-kategorier/filmer 
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Besøksadresse: Haugesundsgata 27, 4014 Stavanger 

Postadresse: Postboks 8069 Forus, 4068 Stavanger  

Telefon: 51 50 66 00 

 

www.johannes.no  

Avdelingsleder for Flerspråklige assistenter 

Nahid Afzali 

E-post:  nahid.afzali@stavanger.kommune.no 

Tel:  51 50 86 92 

Revidert: januar 2017 

Kurstilbud: 

Veilederkorps barnehage arrangerer kurs om samarbeid mellom          

flerspråklig assistent og pedagogisk leder. Sjekk i kursbasen. Kurset er 

for alle pedagogiske ledere som har flerspråklig assistent på sin avdeling.  

Kurset har som formål å gi en felles forståelse av tiltaket og sikre et godt 

samarbeid mellom pedagogisk leder og flerspråklig assistent.  


