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SAMMENDRAG 
På oppdrag fra Nasjonalt Senter for Flerkulturell Opplæring (NAFO) har vi i denne rapporten 

dokumentert tospråklige assistenters arbeid i barnehagen, med utgangspunkt i et prosjekt der 

målet er å vise hvordan tospråklig assistanse kan bidra til å styrke flerspråklige barns 

norskspråklige ferdigheter i barnehagen, og styrke barnehagens språkmiljø.  

Rapporten beskriver et prosjekt som består av fem ulike delprosjekter i fem ulike barnehager, 

og legger særlig vekt på tospråklige assistenters rolle i samhandling med avdelingen og med 

flerspråklige barn. Alle prosjektene har et flerspråklig perspektiv. To av barnehagene lå i 

Oslo, de øvrige lå i Østlandsområdet. 

Rapporten inneholder en teoridel der vi ser på tidligere forskning rundt tospråklige modeller, 

å lære gjennom handling, å lære gjennom norskspråklige modeller og tospråklige assistenters 

betydning for flerspråklige barns samhandling i barnegruppene. Videre har vi beskrevet 

arbeidet med prosjektene på avdelingene, intervjuet tospråklige assistenter og gjort 

observasjoner av barn og tospråklige assistenter i samhandling i de ulike barnehagene. 

Rapporten avsluttes med oppsummering og konklusjon. 

Vår dokumentasjon viser at et slikt prosjekt med fokus på flerspråklighet har gjort barnas 

flerkulturelle bakgrunn mer synlig, og til en mer selvsagt del av barnehagehverdagen. 

Kompetanseheving gjennom assistentutdanningen KOMPASS har vært av stor betydning for 

kvaliteten på arbeidet. Systematisk arbeid med barnas flerspråklige utvikling har ifølge de 

tospråklige assistentene hatt positiv innvirkning på barnas norskspråklige utvikling.  

Observasjonene i barnehagene viste at det også var av stor betydning hvordan de tospråklige 

assistentene hadde oppmerksomheten rettet mot de flerspråklige barna i barnehagens hverdag. 

Fokuset på norsk språk var tydelig, men assistentene brukte i stor grad morsmålet til å 

forklare og hjelpe barna videre i den norske konteksten. Konklusjonen er at tospråklige 

assistenters tilstedeværelse på avdelingene har vært av stor betydning for at barna brukte det 

norske språket i dialog med andre. 

 

BAKGRUNN 
Muligheten for tospråklig støtte varierer fra barnehage til barnehage. Men noen 

barnehagebarn får altså mulighet til tospråklig opplæring i barnehagen, og i denne rapporten 

ser vi på effekten av arbeid med tospråklig støtte i noen av disse barnehagene. Et sentralt 

spørsmål både myndigheter og pedagoger er opptatt av, er om den tospråklige støtten har 

effekt på norskferdighetene, dvs. om barnas tilegnelse av norsk går enklere og raskere ved at 

morsmålet utnyttes, på en eller annen måte, for innlæring av norsk. Dette spørsmålet skal vi 

nærme oss i den foreliggende dokumentasjonen. Vi vil med en gang understreke at det 

innenfor de tildelte rammene for denne dokumentasjonen ikke er mulig å uttale seg om noen 

direkte språklig effekt av tospråklig støtte. Vi har ikke hatt mulighet til å kartlegge barnas 
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språkferdigheter før og etter støtten ble påbegynt, ei heller kunnet sammenlikne barn som har 

fått tospråklig støtte med barn som ikke har fått det. Den foreliggende vurderingen begrenser 

seg til å beskrive ulike tiltak for tospråklig støtte i barnehagen, presentere intervjuer og 

observasjoner vi har foretatt i forbindelse med dokumentasjonen, samt å gi uttrykk for de 

refleksjonene vi som gruppe har gjort oss på bakgrunn av denne informasjonen. 

 

OPPDRAGET 
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) har på oppdrag fra 

Kunnskapsdepartementet (KD) hatt ansvar for å gjennomføre et prosjekt om tospråklig 

assistanse i barnehagen. Prosjektet har vært et ledd i å følge opp NOU:7 2010 Mangfold og 

mestring, der det ble foreslått flere tiltak for å styrke språkutviklingen, herunder morsmålet, til 

flerspråklige barn i barnehagen. Ett av forslagene i NOUen er å øke tilskuddet til barnehager 

som benytter midler fra den statlige tilskuddsordningen –Tilskudd til tiltak for å bedre 

språkforståelsen hos minoritetsspråklige barn i førskolealder (Rundskriv F-01-2011) -  til 

tospråklig assistanse i barnehagen. Tilskuddet har i økende grad blitt brukt til 

språkstimulerende materiell og forsterket norskspråklig pedagog framfor bruk av tospråklig 

assistanse (Rambøll 2006). Evalueringen ”Alle teller mer” (Østrem m.fl. 2009) viser at 

barnehagene først og fremst har et norskspråklig fokus i arbeidet med språkstimulering. 

Samtidig øker antallet flerspråklige barn i barnehagen. Antallet minoritetsspråklige barn i 

barnehage har økt i takt med barnehagedekningen generelt (NOU:7 2010). KD ville se på 

mulighetene for å følge opp forslaget fra NOU:7 2010 om å øke tilskuddet der det brukes til 

tospråklig assistanse. NAFO fikk derfor i oppdrag å sette i gang et pilotprosjekt for å se 

hvordan tospråklig assistanse kan bidra til å bedre minoritetsspråklige barns språkforståelse i 

barnehagen, med et spesielt fokus på barnas språkutvikling på norsk. 

 

 

Prosjektets mål:  

Å vise hvordan tospråklig assistanse kan bidra til å styrke flerspråklige barns 

norskspråklige ferdigheter i barnehagen og styrke barnehagens språkmiljø. 

Vårt oppdrag har vært å dokumentere hvorvidt tospråklig assistanse kan bidra til å styrke 

språkmiljøet og barnas norskspråklige ferdigheter. Dette har vi gjort gjennom observasjoner, 

spørreskjemaer og intervjuer. 

Prosjektet startet i august 2011 og ble avsluttet i juni 2012 og omfattet 5 barnehager på 

Østlandsområdet; Oslo/Akershus, Telemark, Vestfold og Østfold. Hver av de deltakende 

barnehagene har gjennomført et praksisprosjekt innenfor prosjektets målsetning og fått faglig 

oppfølging fra NAFO, Høgskolen i Telemark og Høgskolen i Oslo og Akershus. Prosjektet 
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har vært nært knyttet til KOMPASS (Kompetanseheving for assistenter) og arbeid med 

nettsiden Tema Morsmål. 

KOMPASS er en allerede godt etablert modell ved Høgskolen i Oslo som har vært brukt til 

kompetanseheving av assistenter siden 2002. Kunnskapsdepartementet har med utgangspunkt 

i NOU 2010:7 ”Mangfold og mestring” tildelt NAFO prosjektmidler for å igangsette et 

kompetansetiltak for flerspråklige assistenter etter KOMPASS-modellen.  

Målet med kompetansetiltaket har vært å øke flerspråklige assistenters bevissthet rundt egne 

kvaliteter og sin egen rolle i barnehagen og å utvikle sin barnehagefaglige kompetanse. 

Videre er det et mål at barnehagen gjennom deltakelse i dette kompetansetiltaket øker sin 

kunnskap om flerkulturell pedagogikk og flerspråklig praksis, slik at de dermed kan bidra til å 

utvikle barnehagen til et bedre pedagogisk tilbud for barn og foreldre.    

NAFO har gjennomført dette kompetansetiltaket i nært samarbeid med Høgskolen i Oslo og 

Akershus (HiOA), Høgskolen i Telemark (HiT) og Dronning Mauds Minne Høgskole 

(DMMH). Målgruppen er tospråklige assistenter som er ansatt etter statlige tilskuddsmidler 

(Rundskriv F-01-2011)  i barnehagen eller assistenter/fagarbeidere som har flerspråklig 

bakgrunn. 

Hver av barnehagene har valgt ut tre fokusbarn som får tospråklig assistanse og som har blitt 

fulgt spesielt. I rapporten beskriver vi de tospråklige assistentenes arbeid, fokusbarna og 

barnehagenes prosjekter. Vi har videre gjort observasjoner på avdelingene, og rapporten 

konkluderer på bakgrunn av intervjuer, spørreskjemaer og observasjoner i barnehagene. 

 

RAPPORTENS OPPBYGGING 
Som tittelen på rapporten forteller, spør vi om tospråklig assistanse har betydning for 

språkutviklingen til de to- eller flerspråklige barna i barnehagen.  

Vi innleder rapporten med en kort redegjørelse for teoretisk grunnlag. Rapportens hoveddel 

består av dokumentasjon av hver enkelt barnehage på grunnlag av spørreskjemaer styrerne har 

fylt ut, dybdeintervjuer med de tospråklige assistentene og observasjoner i barnehagene. Alle 

barnehagene har svart på spørsmål fra spørreskjemaene. Vi har intervjuet assistenter og 

observert i fire av barnehagene, i den femte oppsto organisatoriske problemer som gjorde 

intervjuer og observasjoner vanskelig.  

Spørreskjemaene (se vedlegg) har i hovedsak dreid seg om organisering av flerspråklig arbeid 

på barnehageavdelingene, antall flerspråklige barn og flerspråklig personale, beskrivelser av 

prosjektene og samarbeid med de tospråklige assistentene, samt beskrivelser av fokusbarna. 

Intervjuene med de tospråklige assistentene har handlet om assistentenes bakgrunn, barnas 

språkkompetanse og bruk av morsmål i barnehagen og hjemme, samarbeid med 
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barnehageavdelingene, flerspråklig arbeid og betydningen av deltakelse på KOMPASS. Vi 

har hatt dybdeintervju med fem assistenter i de fire barnehagene. 

Vi har observert ni fokusbarn i de fire barnehagene i samspill med tospråklige assistenter og 

med resten av barnegruppen gjennom en eller flere aktiviteter i barnehagene.  Alle barna og 

barnehagene er gitt fiktive navn. 

Rapporten avsluttes med en oppsummering og konklusjon.  

FLERSPRÅKLIG UTVIKLING 
Barnehagen sees som en viktig del av et utdanningstilbud der det blir tatt hensyn til barns 

ulike bakgrunn (Aukrust og Rydland 2007, 2009). I barnehagen er det en allment etablert 

bevissthet om at førskolealderen har stor betydning for barns videre språkutvikling (Aukrust 

2006, 2007).  

Studier av tospråklige opplæringsmodeller og effekten på barnas språkutvikling er primært 

gjort på minoritetsspråklige elever på ulike klassetrinn i skolen og ikke i barnehagen. Her har 

striden dreid seg om betydningen av tospråklig opplæring som redskap for å fremme elevers 

skoleprestasjoner (Rossell & Baker, 1996; Willig, 1985). Mens Rossell og Baker (1996) har 

konkludert med at tospråklig opplæring ikke fører til bedre skoleprestasjoner sammenlignet 

med enspråklig opplæring for minoritetsspråklige elever, er det en nærmest motsatt 

konklusjon fra en nyere studie der det hevdes at tospråklig opplæring har en moderat positiv 

effekt av sammenlignet med enspråklig opplæring (Francis, Lesaux og August 2006). 

 
En sentral studie av morsmålets betydning for andrespråkets utvikling er en langtidsstudie fra 

USA, der ulike modeller for tospråklig opplæring har blitt undersøkt (Thomas og Collier 

1997). Her har forskerne vært opptatt av hva som skal til for at minoritetsspråklige elever skal 

prestere like godt som gruppegjennomsnittet for majoritetsspråklige elever, dvs. elever med 

engelsk som morsmål. Thomas og Collier gjennomførte i perioden 1982 –1996 en stor 

kvantitativ undersøkelse av omkring 700.000 minoritetsspråklige barn i 5 ulike skoledistrikt i 

USA for å identifisere hva som virker i undervisningen av engelsk som andrespråk og i den 

tospråklige opplæringen. Elevenes karakterer ved utgangen av videregående skole ble brukt 

som indikator på hvor virkningsfull opplæringsmodellen hadde vært, og forskerne peker på 

noen forhold som sammen ser ut til å bidra til skolesuksess for minoritetsspråklige elever:  

 
 kognitivt utfordrende, klassetrinnbasert undervisning på elevenes førstespråk, 

kombinert med opplæring på andrespråket 

 

 opplæring på førstespråket så lenge som mulig og minst opp til 5. eller 6. klasse 

 

 bruk av gruppearbeid slik at elevene får utforske lærestoffet 
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 bruk av undervisningsopplegg som reflekterer mangfoldet i elevenes livserfaringer 

 

 samtidig innlæring av språk og akademisk innhold, slik at elevene får mulighet til å 

lære ordforråd innenfor de ulike fagområdene 

 

 elevenes muntlige og skriftlige språkutvikling må sees på som en pågående prosess 

oppover i klassetrinnene 

 

 bruk av opplæringsmodeller som bidrar til å endre den sosiokulturelle konteksten for 

læring både i og utenfor skolen  

 

Ifølge Thomas og Collier er disse faktorene viktigere faktorer for å kunne forvente 

skolesuksess enn elevenes sosioøkonomiske bakgrunn.  

Fra norsk forskning kan liknende funn rapporteres. Bakken (2003) viser at de 

minoritetsspråklige elevene som hadde mottatt opplæring på førstespråket i 4-6 år, hadde 

gjennomsnittlig bedre skoleprestasjoner enn minoritetsspråklige elever som ikke hadde 

mottatt opplæring på førstespråket, eller som bare hadde mottatt opplæring på førstespråket i 

noen få år. 

Vi vil understreke at det er mange flere argumenter for å stimulere morsmålet enn bare 

effekten dette har på den norskspråklige utviklingen. Ved å oppmuntre foreldre til å bruke 

minoritetsspråket sammen med barna og la språkmiljøet preges av interesse for andre språk 

enn norsk, kan barnehagen bidra til å rette oppmerksomheten mot fordeler ved å kunne flere 

språk (Kunnskapsdepartementet 2010/2011). I Rammeplan for barnehagens innhold og 

oppgaver heter det at barnehagen har forpliktelser både i forhold til norsklæring og barnas 

morsmål: Barns morsmål ses som ”viktig for opplevelse av egen identitet og mestring på 

mange områder” (Kunnskapsdepartementet 2011:35), og det sies eksplisitt at barnehagen skal 

støtte minoritetsspråklige barns bruk av sitt morsmål, og ”samtidig arbeide aktivt for å 

fremme barnas norskspråklige utvikling” (ibid.). 

 

 

”LEARNING BY DOING”  
Det pedagogiske slagordet om å lære ved å gjøre kan tjene som ramme for de aktivitetene 

prosjektbarnehagene setter i gang når de skal bruke morsmålet i planlagte økter, for å sikre at 

barna får brukt morsmålet og erfaringene sine inn i leken og inn i den norskspråklige 

utviklingen. I Svalen barnehage leker de butikk med varer og penger, og her lærer barna et 

ordforråd både på morsmål og på norsk. Her er ulike typer emballasje med skrift på barnas 

morsmål, og her er blant annet en eske med hundemat, noe som stimulerer til rollelek, der 

”hunden” får mat av de andre familiemedlemmene. 
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Å lære ved å gjøre kan også brukes som ramme for barnehagenes ekskursjoner, enten de er på 

tur i skogen eller andre steder i nærmiljøet. Når barna gjør noe i læringsprosessen, blir de 

delaktige i egen læring, et sentralt prinsipp i den arbeidsformen som kalles deltakeraktive 

læringsformer (Dewey og McLellan 1989), der valgmulighet, aktivitet og engasjement er 

sentrale kjennetegn.  

Også hos Bruner (1986) finner vi samme tankegang – at å lære ved å gjøre er grunnleggende 

for å tilegne seg kunnskap. Ved å handle og bearbeide erfaringer, blir kunnskapen organisert 

som konkrete handlinger, noe som gjør den lettere å begripe. Å selge og kjøpe i butikkleken, 

og å gå hjem og lage mat, er handlinger der barna tilegner seg både ordforråd, 

språkfunksjoner, samtaleferdigheter og kunnskap om verden, samtidig som de får språklige 

erfaringer med grammatikken i det språket som brukes. 

 

JEVNALDERLÆRING 
I prosjektbarnehagene er personalet seg bevisst at både minoritetsspråklige barn og 

majoritetsspråklige barn helst skal delta i de samme lekeaktivitetene. Slik sikrer de seg at en 

mer språklig kompetent lekekamerat kan være et forbilde for de barna som er i ferd med å 

lære norsk. Dette er et prinsipp som ofte følges når arbeidet med tospråklig assistanse 

organiseres. Da brukes morsmålet og norsk om hverandre, noe som kan føre til at barna med 

norsk som morsmål anser de tospråklige barna som kompetente fordi de kan snakke flere 

språk. Dette er også et prinsipp som er fulgt i prosjektet ”Lær meg norsk som skolestart”, der 

de språkstimulerende aktivitetene ble planlagt med utgangspunkt i barnelitteratur (Sandvik og 

Spurkland 2012).  

Jevnaldersamtalen er viktig for barns språkutvikling. Den er samarbeidende, flere barn er 

involvert, den er symmetrisk, og den representerer barnas egen kultur (Blum-Kulka og Snow 

2004). Her møter vi ikke den typiske undervisningstonen voksne ofte anvender mot 

tospråklige barn i barnehagen (Palludan 2007). 

 

 

Å SYNLIGGJØRE OG STIMULERE SKRIFTEN  
Prosjektbarnehagene synliggjør skriften på en rekke ulike måter. I butikkleken får barna møte 

emballasje med skrift og skrifttegn på morsmålet, og foreldrene er engasjerte og interesserte 

og tar gjerne med både emballasje og andre ting som er egnet for butikklek hjemmefra. 

Gjennom en feltstudie i en flerkulturell barnehage viser Kenner (1999) hvordan 

minoritetsspråklige barn ble oppfordret til å ta med ting hjemmefra som ble benyttet i 

skriveaktiviteter på førstespråket. Med støtte av foreldrene, som også ble invitert til å delta i 
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barnehagens opplegg, fikk barna erfaringer med å skrive brev, handlelister og 

gratulasjonskort. De gjenstandene barna tok med seg til barnehagen, tydet på at de interessene 

de hadde utviklet hjemme ikke først og fremst var knyttet til kulturen i opprinnelseslandet, 

men til dagligdagse opplevelser og kommersiell populærkultur de fleste barn har erfaringer 

med.  

I forbindelse med den polske bazaren og aktiviteter knyttet til matlaging av polske 

nasjonalretter i Ugla barnehage var foreldre (og sågar svigerforeldre) aktive. De møtte opp i 

barnehagen, brakte med seg eget kjøkkenutstyr som trengtes for å lage polske potetkaker, de 

sto lenge og så interessert på aktivitetene og kommuniserte gjerne med både voksne og barn. 

Denne matlagingsøkten var preget av en genuin interesse fra foreldrenes side, og den 

tospråklige assistenten fikk god hjelp, både praktisk og språklig til å gjennomføre den 

tidkrevende aktiviteten.   

 

FLERSPRÅKLIGE BARN I SAMHANDLING MED TOSPRÅKLIGE 

ASSISTENTER 
Gjervan, Andersen og Bleka (2006) understreker betydningen av at barnehagepersonalet 

åpner for de ulike perspektiver som ulike mennesker bringer med seg inn i barnehagene. I 

mange tilfeller kan tospråklige assistenter være en støtte når personalet skal reflektere kritisk 

over egen praksis, og bidra til at barnehagens innhold gir plass til barn med ulike språk og 

ulike oppfatninger av hvordan verden skal være. I et åpent klima er det større rom for at barn 

kan fabulere og bruke språket kreativt, noe som kommer barnas norskspråklige utvikling til 

gode. 

Evenstad (2007) beskriver hvordan barnehagepersonalet i noen tilfeller kan overse 

flerspråklige barns initiativ. Til tross for at barna kan ha god lekekompetanse og tar kontakt 

med voksne for å få dem med som lekepartnere, griper ikke alltid de voksne muligheten til 

samhandling. Inntrykket bekreftes av Gulløv og Bundgaard (2008) som dessuten hevder at det 

å begynne i en dansk barnehage ikke nødvendigvis fører til at barna samhandler med 

majoritetsspråklige barn. I prosjektet som ligger til grunn for denne rapporten, har vi sett på 

hvordan den tospråklige assistentens rolle kan styrke samhandlingen mellom flerspråklige 

barn og øvrige barn i barnegruppen, og på den måten stimulere til økt bruk av norsk språk.  

Det er ulike tilnærminger til voksen styring av dialoger og bruk av språk. Barnehagene har 

presentert et vidt spekter av metoder, fra tospråklige assistenters deltakelse i lek der barna har 

alt initiativ, til aktiviteter som er styrt av voksne. Arntzen og Hjelde (2012) understreker 

betydningen av at voksenstyrte aktiviteter gir rom for kreativ bruk av språket, og at voksne 

må være oppmerksomme på at de ikke låser aktiviteten så mye at barna ikke blir gitt mulighet 

til å fabulere og bruke språket selvstendig. På samme måte beskriver Gjems (2009) og 

Palludan (2005) hvordan kunnskapsutvikling skjer i dialoger der begge parter er aktive 

initiativtakere. 
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EMPIRI: HVORDAN ARBEIDER DE TOSPRÅKLIGE ASSISTENTENE OG 

AVDELINGSPERSONALET SAMMEN? 
 

Nedenfor skal vi presentere arbeid med tospråklig assistanse i fem barnehager: Svalen 

barnehage,  Ugla barnehage, Spurven barnehage, Kråka barnehage, Linerla barnehage og 

Rødstrupen barnehage (fiktive navn).  

 

Svalen barnehage ”Skal vi leke butikk?” 

Situasjonsbeskrivelse 

Antall barn: 65  

Aldersfordeling:   

 En 1-2 års avdeling med  9 barn 

 En 2-3 års avd med  17 barn 

 En 3-4 års avdeling med 19 barn (to fokusbarn) 

 En 4-5 års avdeling med 20 barn (ett fokusbarn) 

 

Antall barn med minst ett annet hjemmespråk (morsmål) enn norsk: 28 barn 

Hjemmespråk (andre enn norsk) som er representert i barnehagen:  

 Arabisk  ( 7 barn) 

 Faroese  ( 1 barn) 

 Kurdisk  ( 4 barn) 

 Litauisk  (1 barn) 

 Persisk/dari (6 barn) 

 Somali (6 barn) 

 Tigrinja  ( 2 barn) 

 Urdu       ( 1 barn) 

 

Grunnbemanning totalt: 14 årsverk, 7 med førskolelærerutdanning. En ansatt med spansk som 

morsmål, men ingen spansktalende barn i barnehagen. 

Barnehagens mål med prosjektet 

• Å la tospråklig assistanse i barns lek og relasjoner bidra til å styrke flerspråklige 

barns norskspråklige ferdigheter i barnehagen og styrke barnehagens språkmiljø 
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• Utvikle barnas matematiske kompetanse gjennom lek, eksperimentering og 

hverdagsaktiviteter  

• Barna skal erfare, utforske og leke med tall, former, mønstre og tilegne seg 

       matematiske begreper. 

• Lytte, observere og gi respons i gjensidig samhandling med barn og voksne 

• Videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd 

• Bruke språk sitt for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter 

• Skape positive relasjoner i lek og annet samvær. 

Barnehagen har jobbet med kompetanseheving i barnehagen rundt tospråklighet og tospråklig 

assistanse barnehagen, og følgende er vektlagt:  

 Ulike temamøter for personalet bl.a. med minoritetsspråklig team som 

foredragsholdere. 

 Nettverksmøter med ulike temaer for de barnehagene som tar imot nyankomne 

flyktninger. Et nettverksmøte i halvåret. 

 

Kompetanseheving satt i gang i forbindelse med prosjektet: 

 Personalmøter med NAFO, med tospråklighet og lek som tema 

 Felles planleggingsdag med prosjektbarnehagen i kommunen, med foredragsholder fra 

den lokale høgskolen. 

 

Kompetanseheving når det gjelder samarbeid med foreldre: Flere tiltak for foreldresamarbeid 

som har blitt gjort i flere år, og som oppleves som svært vellykket: 

 Foreldremøte for alle tospråklige foreldre på høsten. De kan ha med seg barna, hvis 

det er vanskelig med barnepass. Personalet viser mye bilder av hva barna i barnehagen 

gjør i løpet av en dag, for det er ikke tolk til alle språkgruppene. Møtet holdes før det 

ordinære foreldremøtet om ettermiddagen, og går over i et møte for alle foreldre. 

Erfaringen er at det da blir lettere for de tospråklige foreldrene å bli med på det 

ordinære foreldremøtet. 

 

 Foreldrekvelder en gang i halvåret, dette har de hatt i 4-5 år. Da kommer de 

tospråklige familiene til barnehagen på ettermiddagen, de lager mat sammen med 

personalet, og de snakker sammen om ulike ting som opptar dem. Personalet opplever 

disse kveldene som ”utrolig hyggelige”, og synes at foreldre og personalet lærer mye 

av hverandre. 
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Praksis med tospråklig assistanse 

Det er tre tospråklige assistenter i barnehagen, alle tre har 40 % stilling i Svalen barnehage. 

Språkene de kan er somali, dari og arabisk. De jobber to dager hver i uka og har da 7,5 timers 

arbeidsdag. Personalet opplever det som veldig positivt at hver assistent er til stede to hele 

dager i uka. De føler at de tospråklige assistentene ”blir en del av personalet”. 

Styrer har dialog med de tospråklige assistentene om deres arbeidsoppgaver gjennom et par 

møter i halvåret der de snakker om hvordan de skal jobbe. 

De tospråklige assistentene i barnehagen er organisert under Minoritetsspråklig førskoleteam 

som arbeider ut mot flerspråklige førskolebarn i kommunen. Teamet består av en leder som er 

spesialpedagog med videreutdannelse i flerkulturell pedagogikk, 2 førskolelærere og en 

barnevernspedagog. Dette teamet veileder barnehagepersonalet om blant annet 

språkstimulering, flerspråklig utvikling, synliggjøring av flerkulturelt miljø og foreldrearbeid. 

Teamet tildeler ressurser til tospråklig assistanse etter søknad hver vår ut fra antall barn og 

barnehagens behov. De har også utarbeidet en egen arbeidsbeskrivelse for stillingene som 

tospråklig assistent.  

De tospråklige assistentene har månedlige nettverksmøter med minoritetsspråklig 

førskoleteam med felles drøftinger, refleksjon over praksis, informasjon og 

kompetanseheving.  I år deltar 7 av 10 assistenter i kommunen på KOMPASS og det 

minoritetsspråklige førskoleteamet har et ansvar for veiledning og oppfølging av assistentene 

i denne kompetansehevingen sammen med barnehagene.  

De tospråklige assistentene i Svalen barnehage jobber to dager i uken. Arbeidet fordeles 

mellom gruppeaktiviteter og tid på avdelingen. Det er vanskelig å anslå akkurat hvor mye tid 

morsmålsassistentene i Svalen bruker med hvert enkelt barn, for de jobber med grupper 

inndelt etter morsmål på tvers av avdelingene. Når de har morsmålsgrupper bruker de egne 

rom, der de leser, synger og spiller. De går en del på turer og noen ganger til biblioteket. De 

er opptatt av å bruke språket aktivt. 

 

Prosjektet 

Svalen barnehage har valgt butikklek som tema for prosjektet. Denne leken kan utvides til å 

har mange muligheter til variasjon, og kan lekes ute og inne. Her er en beskrivelse av 

elementer i prosjektet: 

 Det lages en arbeidsplan for arbeidet i lekegruppene som blir en del av ukeplanen for 

avdelingene.  

 På to av avdelingene skal det lages en butikk som blir innredet, utstyrt med ”varer”, 

”penger” m.m. Barn sammen med tospråklige assistenter er ansvarlige for å samle inn 

nødvendig materiell, eks. emballasje fra hjemmene.  

 Leken er organisert i lekegrupper, minimum to ganger i uka, de tospråklige 

assistentene har ansvar for igangsetting og oppfølging.  
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 Butikkene vil stå der hele tiden, så hele personalet har også ansvar for å støtte barn når 

de tar initiativ til lek i barnehagetiden. 

 De tospråklige assistentene skal være viktige rollemodeller for barna og sikre at barna 

får brukt sitt morsmål og erfaringsbakgrunn inn i leken. 

 De ulike skriftspråkene skal synliggjøres i leken, f. eks skriften på poser, matvarer og 

lignende. Leken skal utvikles underveis, for eksempel med cafe, bank, fabrikk, behov 

for transport m.m. 

 Personalet skal være bevisst på at både majoritetsspråklige barn og barn med 

minoritetsbakgrunn deltar i leken. 

 Personalet skal være bevisste på at barn får støtte til både morsmål og norsk. 

 Tospråklige assistenter får veiledning av pedagoger i prosjektet. 

 

Ved oppstart av prosjektet syntes personalet det var spennende, de hadde mye kompetanse og 

engasjement fra før, i arbeidet med tospråklige familier. Men de var også spent på hva som 

krevdes ekstra av dem. 

Svalen barnehage har lang erfaring med å ha to språklige assistenter. Men gjennom prosjektet 

har det blitt satt mer fokus på den jobben de gjør. De har blitt mer bevisste på morsmål, og på 

å få tid til arbeid i grupper.  Alle i personalet har blitt mer nysgjerrige på det å være 

tospråklig, og de tospråklige assistentene føler at deres arbeid har fått fokus og blitt mer 

verdsatt. 

Det har væt stort engasjement i personalet for prosjektet, men også blant alle foreldre. De har 

valgt butikklek som tema, og det er av interesse for alle barn. De norskspråklige foreldrene 

har også gitt tilbakemelding om stort engasjement hos deres barn. De tospråklige foreldrene 

har vært og er engasjert i prosjektet, og barnehagen har hatt brukt for deres kompetanse. 

Personalet har fått mer kompetanse, og dette har resultert i at de gir mer ”plass” til barnas 

morsmål i barnehagen. Tospråklige foreldre har gitt tilbakemelding på at barna forteller mer 

fra barnehagen enn før, og at de snakker mer på morsmålet hjemme. De flerspråklige barna 

snakker også mer morsmål i barnehagen enn før, og barna diskuterer språk seg imellom, spør 

hva ting heter på andre barns morsmål og forklarer for hverandre. Flere barn, spesielt gutter, 

leker mer avansert rollelek enn tidligere. De voksne i barnehagen leker mer med barna enn før 

og er mer engasjerte.  

Svalen har valgt ut tre fokusbarn fordelt på to avdelinger. Avdelingslederne ved disse to 

avdelingene de to avdelingene vurderer det slik at de tospråklige barna og voksne har fått mer 

fokus og kommet mer frem. Lek har fått mye mer fokus. De mener det har vært et felles fokus 

i personalgruppen på både lek og det arbeidet som gjøres i forhold til de tospråklige barna.  
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Fokusbarn 1: Mohammed (3,9 år) på avdeling Morellen 

Avdeling Morellen der Mohammed går, har 19 barn, åtte av dem har et annet hjemmespråk 

enn norsk. Disse språkene er dari (to barn), kurdisk (ett barn), litauisk (ett barn), arabisk (to 

barn), somali (ett barn) og tigrinia (ett barn). 

Avdelinga har følgende ansatte:  

 2 ped.ledere som jobber 50 % hver – førskolelærerutdanning 

 1 fagarbeider i 100 % ( barne – og ungdomsarbeider ) 

 1 assistent ( 80 % ) 

 

Ingen av disse kan noen av barnas hjemmespråk utenom norsk, men to av de tospråklige 

assistentene jobber med barn på avdelinga. Avdelingslederen på Morellen beskriver 

erfaringen med de tospråklige assistentene som en god erfaring. Hun opplever at det er god 

kommunikasjon mellom grunnbemanninga og de tospråklige assistentene, og at alles 

kompetanse har blitt hevet i løpet av prosjektperioden.  

Avdelingslederen beskriver at de tospråklige assistentene har god kontakt med foreldrene. De 

har mulighet for å snakke morsmålet sitt med hverandre i garderoben. De bruker god tid til å 

forklare de flerspråklige foreldrene ting de trenger hjelp til. De bruker også kroppsspråk og 

engelsk. 

Fokusbarnets språkkompetanse 

Mohammed kan norsk og somali. Han snakker somali hjemme med foreldrene og søsteren, og 

i barnehagen når den tospråklige assistenten er til stede. Norsk bruker han både i barnehagen 

og hjemme. Avdelingslederen vurderer at Mohammed uttrykker seg bra på norsk og blir 

forstått, og at han snakker godt somali. På avdelinga gjør de Mohammeds språkkompetanse 

synlig ved å synge sanger på somali i samlingsstund.  

 

Fokusbarn 2: Achmed (5 år) på avdeling Morellen 

Achmed går på avdeling Morellen sammen med Mohammed. For beskrivelse av avdelinga, 

og beskrivelse av hvordan de tospråklige assistentene jobber med barna på avdelinga, se over.  

Fokusbarnets språkkompetanse 

Fokusbarnet Achmed er fem år gammel og har kompetanse på norsk og dari. Han snakker 

norsk i barnehagen, hos avlastningsforeldrene og litt hjemme. Dari snakker han i barnehagen 

med den tospråklige assistenten, og hjemme. Avdelingslederen vurderer hans kompetanse i 

norsk slik at han uttrykker seg bra og blir forstått. De andre barna får kunnskap og innsikt i 

Achmeds språk når de synger sanger på dari i samlingsstund, eller Achmed teller på dari for 

de andre barna.  
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Fokusbarn 3: Houda (4,10) på avdeling Kirsebær 

Avdeling Kirsebær har 20 barn der ti av barna har minst ett hjemmespråk som ikke er norsk. 

Disse språkene er dari / farsi (tre barn), arabisk (fire barn), somali (to barn) og urdu (ett barn). 

Avdelingen har følgende ansatte:  

 1 pedagogisk leder i 80 % (førskolelærerutdanning) 

 1 fagarbeider i 100 % (barne – og ungdomsarbeider) fra Chile. 

 1 assistent i 100 %  

 1 assistent i 50 % (inne for ped.leder + litt ekstra pga.stor gruppe) 

 

De ansatte i grunnbemanningen har kompetanse i norsk og i spansk (assistenten fra Chile). I 

tillegg har avdelinga en tospråklig assistent som snakker arabisk som jobber 2 dager i uken.  

Avdelingslederen beskriver personalets kompetanse på tospråklighet og om tospråklig 

assistanse som veldig bra. De ser barnehagen under ett og har ressurser på huset. De andre 

tospråklige assistentene brukes også om det er behov for det. De har grupper med barn på 

tvers av avdelingene. De er en sentrumsbarnehage og har mange års erfaring med barn fra 

mange ulike kulturer. De er bevisste i forhold til betydningen av språk, både norsk og 

morsmål. De bruker språket aktivt, og vet at det er viktig for barna å kunne morsmålet sitt.  

Avdelingslederen synes også de er gode på foreldresamarbeid. De bruker god tid på å gjøre 

foreldrene trygge så de skal føle seg ivaretatt og velkomne. Mye tid brukes til å forklare og 

formidle viktig informasjon. De bruker da engelsk og kroppsspråk.  

 

Fokusbarnets språkkompetanse 

Fokusbarnet på avdelinga heter Houda og var fire år og ti måneder i april 2012. Hun kan 

kommunisere på norsk og dari. Hun bruker norsk i barnehagen og litt hjemme, dari bruker 

hjemme, og i barnehagen med den tospråklige assistenten eller venner som snakker dari. På 

norsk uttrykker hun seg bra og blir forstått, på dari oppfatter avdelingslederen Houdas språk 

også som godt. De andre barna får kunnskap og innsikt i Houdas språk når de synger sanger 

på dari i samlingsstund, eller Houda teller på dari for de andre barna.  

Avdelingslederen ser på den uorganiserte læringa som spesielt viktig – å lære språk i uformell 

samtale.  

Avdelinga synes det er viktig å gi de tospråklige assistentene tid og rom til å ha grupper og 

aktiviteter og sørge for at de får være med i samlingsstund. Det er viktig at den tospråklige 

assistenten og de andre ansatte kommuniserer godt med hverandre. 
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Intervju med den tospråklige assistenten Yasmin: dari - norsk 

Yasmin er en tospråkligassistent som kommer fra Afghanistan (fdt. Kabul), og har bodd i 

Norge i 13 år. Hun har gått 9-årig skole i hjemlandet, og har hatt norsk opplæring og norsk 

kurs i 2 år i Norge. Videre har hun tatt noen kurs gjennom NAV, og har hatt ulike 

praksisplasser.  

 

Yasmins deltakelse på KOMPASS  

Yasmin har gått på KOMPASS, og gir uttrykk for at hun har fått godt læringsutbytte av det. 

Hun har fått kunnskap om barn og barnehagen gjennom fagbøker og ulike temaer som handler 

om; barn-barn samspill, voksen-barn samspill, personalet, lek og foreldresamarbeid. Kurset 

har bidratt til at Yasmin har blitt mer bevisst rundt sin egen voksenrolle enn før, for eksempel 

hvordan hun kan være en ressurs som minoritetsspråklig i arbeid med barn, personale og 

foreldre. Videre sier hun at hun har hun trivdes med studentrollen, og syns at det er positivt at 

det finnes KOMPASS-muligheter for tospråklige assistenter.  

 

En selvlagd dukke fra kompass kurs brukt i språkgrupper 

Yasmin fortalte hvordan de fikk i oppgave å lage en dukke på KOMPASS-kurset, og at hun 

har brukt den aktivt i samlingsstund med fokusbarna. Dukken het "Maria", var fra 

Afghanistan og snakket dari. Barna ble kjent med "Maria" gjennom ulike språkaktiviteter for 

fokusbarna. Barna brukte dukken til å fortelle barna fortellinger og synge sanger på dari. 

 

En egen historie fra barndom  

En av oppgavene i KOMPASS var at assistentene skulle fortelle en historie til barna, og 

skrive det ned senere. I den forbindelse valgte Yasmin å fortelle en "sann" historie fra sin 

egen barndom i Afghanistan: 

Da hun hadde fylt 7 år for ca 30 år siden og skulle begynne på skolen, var det en del 

afghanske familier som ikke hadde fødselsdato eller pass for barna sine. For å vurdere 

barnas alder pleide rektor på skolen å se om barna hadde mistet noen melketenner. Når 

rektor undersøkte Yasmins tenner hadde hun ikke mistet en eneste tann. Dette "betydde "at 

assistenten ikke var fylt 7 år etter rektors undersøkelse. Yasmin ble veldig lei seg og måtte 

vente 1 helt år før hun kunne begynne på skolen. Den historien har Yasmin brukt i 

språksamlinger gjennom dukken "Maria". Barna i barnehagen/avdelingen har likt historien 

veldig godt og den har gjort dem mer opptatt av sine egne melketenner og skolestart.  
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Yasmins arbeidsmetoder i prosjektet  

Språkgrupper 

Yasmin har hatt språkgrupper med fokusbarnet i ca. 2 år før prosjektet startet, og har fortsatt 

på samme måte i prosjektet. Språkgruppene foregår 1 gang i uken sammen med de 

darispråklige barna, og hun benytter ulike metoder og materiell for å stimulere barna på dari 

og norsk. Hun leser bøker, eventyr, synger sanger, lærer barn om ulike årstider på dari.  

Et eventyr på dari hun har brukt mye handler om tre geitekillinger: Angelo, Mangelo og 

Shangelo". Det er et eventyr som har blitt populær hos alle barna. Eventyret "De tre Bukkene 

Bruse" har blitt fortalt på begge språkene. 

Siden assistenten ikke er en del av grunnbemanningen, men bare kommer to dager i uken, er 

det viktig å ha et konkret opplegg med fokusbarna. Hun har utviklet eget materiell som 

hovedsakelig består av konkreter og bilder. Yasmin forteller også at hun er språklig aktivt og 

til stede og bruker både norsk og morsmålet i barns lek inne, under måltid og i alle situasjoner 

i barnehagens hverdag.  

 

Erfaringer med prosjektet   

Et godt samarbeid med ledelsen  

Yasmin forteller at hun opplever et meget godt samarbeid med ledelsene og at hun føler at de 

tospråklige assistentene er en del av personalgruppen, selv om de ikke er en del av 

grunnbemanningen i full stilling. Det er et flerkulturelt miljø der både fokusbarn og alle de 

andre lærer at det er en ressurs å kunne flere språk. De lærer tidlig å forstå at det finnes mange 

språk i verden, og blir kjent med ulike kulturer og religioner, som gjør at det flerkulturelle og 

flerspråklige miljøet blir noe naturlig for alle barn.  

 

Prosjektets virkning og foreldresamarbeid  

Yasmin forteller at Svalen barnehage har lang erfaring med tospråklige assistenter og 

tospråklighet, og hun føler at de har jobbet med tospråklighet lenge før NAFO-prosjektet kom 

i gang.  Dermed har prosjektet gitt en mulighet til å videreutvikle og styrke arbeidet rundt 

tospråklig assistanse, og det har satt fokus på et godt språklig miljø for alle barn. Utfordringen 

for Yasmin er at det er for få timer. Hun mener det hadde vært positivt om de fikk flere timer 

slik at de kunne styrke tospråklige barns språkutvikling enda mer. Til tross for at det er få 

timer gir det likevel noe mulighet for de tospråklige assistenter til å være støtte for de 

tospråklige barna, forteller Yasmin. 
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Personalet ser virkning av prosjektet på fokusbarns språkutvikling sakte, men sikkert. Det 

krever systematisk jobbing for å stimulere både morsmål og norsk over tid.  

Yasmin forteller at foreldresamarbeidet blir styrket når de tospråklige barna får et slikt tilbud. 

Det blir tettere både språklig og kulturelt. Tospråklige assistentene får en "brobyggerrolle" 

som gjør at både de barna og foreldrene blir tryggere. De har vært opptatt av å fortelle 

foreldrene om dette prosjektet, og foreldrene har støttet og vist interesse. Foreldrene forstår 

også mer hvordan norske barnehager fungerer og får noen erfaringer når de f. eks kan komme 

å se på «butikkprosjektet» selv. Tospråklige assistenter er en viktig ressurs for å inkludere 

tospråklige foreldre i ulike barnehageprosjekter.  De kan også medvirke til at barna blir stolte 

av foreldrenes språklige og kulturelle bakgrunn.  

 

Observasjoner i Svalen barnehage 

Fokusbarn 1 og 3 var i barnehagen da vi observerte. I tillegg observerte vi et arabisktalende 

barn i samspill med en tospråklig assistent. 

Barnehagens ”butikkprosjekt” er spredd over hele avdelingen. På avdelingen er det late-som-

penger i gull, i pengepunger og lommebøker, det er flere kasseapparater og tom emballasje 

som blir brukt som butikkvarer. Barna er enormt engasjert i leken, og den utvikler seg i stor 

grad helt av seg selv. De står i kø, forhandler, selger og kjøper varer og etablerer hjem med 

kjøleskap og frysere til å ha varene i. Det er en hundemateske, og denne inspirerer for 

eksempel til en lek der et av barna er hund. De tospråklige assistentene er blant barna hele 

tiden og oversetter, forklarer og forhandler. Leken videreutvikles og inspirerer videre, slik at 

scanneren på kassaapparatet ble til febertermometer. Leken inspirerte til mye språkbruk. 

Barn 1 brukte lite språk overfor andre voksne enn den tospråklige assistenten. Til den 

tospråklige assistenten snakket han både norsk og somali. En stund satt han sammen med en 

norskspråklig assistent og spilte et lottospill, og da snakket han litt norsk. Han viste tydelig 

interesse for ei to år eldre etnisk norsk jente som satt ved siden av han en stund, og likte 

åpenbart ikke at den tospråklige assistenten tok hennes plass når hun gikk bort, fordi han 

ventet på at hun skulle komme tilbake. Denne gutten var en del i fysiske konflikter med andre 

barn. Den tospråklige assistenten fungerte da som megler og hjalp han å løse opp ved å veksle 

mellom norsk og somali i dialog med de andre barna. 

Barn 3 holdt seg mye sammen med to andre barna med samme morsmål. Hun snakket mye 

norsk med meg (en av observatørene) og behersket norsk bra. For eksempel satte hun sammen 

og laget avanserte ord som ”blomsterpenger” når hun la myntene i formasjon som en blomst. 

Hun vekslet hele tiden mellom norsk og morsmål. Når hun lekte butikk sammen med sin dari-

språklige venninne, snakket de to dari bak disken, men når det kom barn bort og lekte at de 

handlet, snakket hun norsk. Den tospråklige assistenten satt i bakgrunnen, og de henvendte 

seg til henne med jevne mellomrom.  
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Det arabisktalende barnet som ble observert ville helst være der den tospråklige assistenten 

var. Han var levende og avslappet sammen med henne, og brukte mye språk, arabisk når de to 

snakket sammen, norsk når han snakket samme med de andre. Han virket relativt stø i norsk 

og kunne for eksempel norske ord for alle farger. De hadde fantasifull lek med mye bruk av 

språk, men den tospråklige assistenten var inkludert i leken hele veien. Den tospråklige 

assistenten henvendte seg hele tiden til andre barn, slik at de ble inkludert i leken, og dette 

gjorde at fokusbarnet snakket en del norsk.  

 

Oppsummering av observasjoner 

De tre barna hadde ulike måter å nærme seg norsk på, og de var ulike steder i sin 

norskspråksutvikling. Det så ut som de tospråklige assistentene var viktige for barnas 

inkludering i barnegruppene. Den ene hjalp for eksempel til med konfliktløsning, den andre 

var en tydelig støtte for barnet samtidig som hun sørget for å få med norskspråklige barn i 

leken hele tiden, og den tredje holdt seg i bakgrunnen som en trygget. Butikkleken skapte en 

fin ramme og felles plattform, og gjorde at barna i tillegg til å bruke morsmål hele tiden var i 

dialog og lek med norskspråklige barn.  

Med tanke på måloppnåelse så det ut som de tospråklige assistentene var med på å styrke 

fokusbarnas flerspråklige ferdigheter, ved å hele tiden støtte dem i å bruke begge språk. 

 

Ugla Barnehage: ”Bazar – se hva vi har!” 

Situasjonsbeskrivelse 

I Ugla barnehage går det ca 120 barn fordelt på seks baser. En base med ettåringer, to baser 

med to-tre-åringer, en base med tre-fire-åringer og to baser med fire-fem-åringer. 29 av barna 

har minst ett annet hjemmespråk enn norsk. Språkene som er representert i barnehagen er: 

 Polsk (syv barn) 

 Litauisk (ett barn) 

 Somali (fire barn)  

 Kroatisk (ett barn) 

 Filippinsk (ett barn) 

 Berbisk (tre barn) 

 Vietnamesisk (ett barn) 

 Rumensk (ett barn) 

 Arabisk (to barn) 

 Kurdisk (to barn) 

 Russisk/tsjetsjensk (to barn) 

 Rumensk/egyptisk (ett barn) 
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I Ugla barnehage er det 28 ansatte totalt som grunnbemanning. 12 av dem har 

førskolelærerutdanning eller tilsvarende, og ti av dem har hjemmespråk/morsmål som ikke er 

norsk. Språkene deres er polsk, litauisk, arabisk, persisk, tyrkisk, svensk, serbisk, bosnisk, 

filippinsk, rumensk og marokkansk. 

 

Prosjektets mål:  

 Å styrke barnehagens språkmiljø gjennom aktiv bruk av tospråklig assistanse i lek. 

 

Av kompetansehevende tiltak som har med flerspråklighet å gjøre, har barnehagen vært med 

på et prosjekt i regi av Nafo tidligere, i perioden 2008-2010. I forbindelse med dette var det 

mye kurs og videreformidling på plandager og personalmøter.  

I forbindelse med dette prosjektet er det mange aktiviteter rundt temaet tospråklig assistanse, 

og det blir tatt opp i ulike fora: personalmøter, plandager, ledermøter, basemøter. Barnehagen 

har også arrangert en temakveld for foreldrene der de ønsket å formidle viktigheten av å 

snakke morsmålet med barnet hjemme. Her viste de også foreldrene hvordan de jobbet med 

språk i barnehagen. De tospråklige assistentene ble også oppfordret til å komme på 

temakvelden. 

 

Praksis i forhold til tospråklig assistanse 

Barnehagens tospråklige assistenter er en del av grunnbemanningen. Det er altså ikke ansatt 

noen tospråklige assistenter som kommer i tillegg. Askim kommune har gått aktivt inn for at 

noen av assistentstillingene i barnehagene med flerspråklige barn skal dekkes av personale 

med kompetanse i noen av barnas språk. 

De tospråklige assistentene får instrukser om arbeidet både fra ledelsen i barnehagen og fra 

ledelsen i basen. Det er ordninger for oppfølging av alle assistenter, inkludert de tospråklige. 

Ordningene er de samme for ettspråklige og tospråklige assistenter, og inkluderer 

utviklingssamtaler, personalmøter, plandager og muligheter for veiledning. 

I Askim kommune finnes også et «Kraftsjelnettverk for minoritetsspråklige». Dette er et 

forum der det stilles med en representant fra hver barnehage og her foregår det idemyldring 

og utveksling. Nettverket har jevnlige møter og en egen side på nettprogrammet Fronter som 

barnehagene bruker. Her skapes det blant annet en felles forståelse for viktigheten av at de 

flerspråklige barna har et godt fundament når det gjelder morsmålet. Dette arbeidet tas med 

tilbake til den enkelte barnehage som nyttiggjør seg av erfaringsutvekslingene. 
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Prosjektet ”Tospråklig assistanse i barnehagen” 

Da barnehagen fikk innvilget dette prosjektet, valgte de seg ut bazar som tema. De skulle 

innrede et nytt rom som en del av dette, og det tok en del tid å få ting på plass. Den største 

utfordringa var å begrense prosjektet litt, for personalet var ivrige og ville mye.Ugla 

barnehage har hatt mye fokus på stimulering av norsk språk, men i dette prosjketet ønsket de 

å rette fokuset mot viktigheten av at de flerspråklige barna utvikler morsmålet sitt samtidig 

som de lærer det norske språket i barnehagen. De planlagte elementene i prosjektet var som 

følger: 

 En bazar etter barnas ønsker og behov med fokus på at flerspråklige barn skal utvikle 

sin flerspråklige kompetanse. 

- Lage penger 

- Skaffe handlekurver, kassaaparat, varer o.l 

- Skaffe hyller og annet inventar 

- Åpne- og lukkeskilt 

- Mulighet for å ta med seg varene til basen for videre lek 

 Gjenkjennelig innhold for alle barn i bazaren 

- Varer fra ulike kulturer 

- Bøker 

- Musikk 

 Fleksibilitet i forhold til å nytte de flerspråklige ressursene i barnehagen 

- Morgenmøte som fora for personalutveksling og samarbeid 

 

I en uke i januar hadde barnehagen ”polsk temaperiode”. I Uglaer alle fokusbarna polske, så 

hele prosjektperioden har hatt et spesielt fokus på polsk. I januar hadde barnehagen en egen 

temauke i bazaren.   

Barnehagen har utviklet noe de kaller ”starthjelp og veiledning i bruk av basaren”, der de 

blant annet har skrevet at de tospråklige assistentene skal brukes så mye som mulig i bazaren. 

Hvis det ikke finnes tospråklig assistent i enkelte barns hjemmespråk, blir de ansatte 

oppmuntret til å bruke kroppsspråk eller hjelp av foreldrene, eller de blir bedt om å se etter 

ressurser på barnas hjemmespråk på spesifikke nettsteder. Personalet blir bedt om å sette ord 

på tingene i bazaren på både norsk og på barnas morsmål (så langt det er mulig). I bazaren er 

det også en loggbok som skal føres etter hvert besøk. Der skal de av personalet som har vært 

der blant annet skrive inn hvilke språk som blir brukt, hvordan barna gjør seg forstått, osv.  

Prosjektet har ført til at barnehagen bruker de tospråklige assistentene på tvers av baser i 

større grad. For eksempel settes det sammen grupper på grunnlag av morsmål på tvers av 

baser. Bazaren de laget har blitt en arena for felles lek, og den har også inspirert til lek på 

tvers av språk og kultur. Personalet har blitt bevisste på at tospråklig assistanse er mye mer 

enn bruk av tospråklig assistent, for eksempel at de kan gjøre mye med IT, konkreter og 

rekvisitter fra de ulike kulturene og språkene som barnehagen representerer. 
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Barnehagen har gjennom prosjektet involvert foreldrene i større grad enn de gjorde før, både i 

organiserte former og mer uformelt. Personalet opplever ar foreldrene er engasjekte og 

positive i forhold til at kulturene deres blir synliggjort gjennom bazaren. De er aktive i forhold 

til å gi bazaren aktuelle varer/gjenstander fra hjemmene rundt omkring. 

Ugla Barnehage har fem fokusbarn fordelt på to avdelinger, alle har polsk som hjemmespråk. 

Av disse har vi valgt ut tre som rapporten skal baseres på, begge avdelingene er representert. 

 

Fokusbarn 1: Petra (fem år og tre måneder) 

Petra går på en base med 26 barn. Syv av barna har et annet hjemmespråk enn norsk, og 

språkene deres er polsk, samau, litauisk, rumensk, bosnisk og kurdisk. Basen har fem ansatte 

fordelt på fire stillinger, en førskolelærer, to fagarbeidere og to assistenter. De ansatte ved 

avdelinga kan til sammen både persisk og rumensk i tillegg til norsk. Avdelinga har tidligere 

hatt en polsk ansatt, hun er sykmeldt i prosjektperioden. Førskoleæreren ved basen har 

videreutdanning i flerkulturell pedagogikk, og de to fagarbeiderne har deltatt på Kompass. 

Ellers diskuterer de flerpråklighet på basemøter og deler med hverandre, de har også lest 

artikler om temaet. 

Basen til Petra har daglig kontakt med foreldrene og formidler informasjon både skriftlig og 

muntlig. De tilbyr to foreldresamtaler i året. De pleier også å arrangere et eget foreldremøte 

for flerspråklige foreldre hvor de informerer om hvordan de jobber med språk og om 

prosjektet.  Når flerspråklige foreldre ikke forstår skriftlige beskjeder, formidler personalet 

beskjedene muntlig.  

 

Fokusbarnets språkkompetanse 

Petra kan polsk og norsk. Hun bruker polsk hjemme og sammen med familien. I barnehagen 

veksler hun mellom norsk og polsk, hun bruker norsk når hun kommuniserer med 

norskspråklige og polsk med dem som forstår polsk. Det hender at hun snakker norsk med de 

polske også.  

Ifølge foreldrene snakker hun polsk bra, men det hender hun må ”lete” etter ord. Hun gjør seg 

godt forstått på norsk og kan mange begreper. Hvis det er begreper hun ikke kan eller ikke 

husker, prøver hun å forklare hva hun mener.  

 

Den tospråklige assistentens arbeid med fokusbarnet 

Den polskspråklige assistenten kommer vanligvis til avdelinga en gang i uka i 1-1
1
/2 time. 

Hun tar barn med ned på bazaren og ”kjøper” sild, bøker eller lignende som de tar med på 
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temarom og jobber videre med. Noen ganger samler hun de polskspråklige barna i en gruppe 

og gjør dette, eller hun tar med to polskspråklige og ett norskspråklig barn.  

 

Barna som er med på bazaren, får høre hva de ulike tingene heter på begge språk. På 

fellessamlinger med hele basen teller de og svarer ”ja” på alle språkene barna kan. De har 

også med musikk på polsk som barna prøver å synge etter. Da de hadde polsk uke på bazaren, 

avsluttet de med polsk mat som alle fikk smake på. Da fortalte den polske assistenten hva de 

hadde brukt av ingredienser på polsk og på norsk. Slik får de andre barna på basen del i 

språkkompetansen til fokusbarnet.  

Assistenten bruker mest polsk i samhandlingen med barna, men også norsk. Særlig når de har 

med seg norskspråklige barn i gruppa, er de veldig bevisst på å kommunisere alt på begge 

språk.  

På basen synes de det er viktig å jobbe med holdninger blant de ansatte, synliggjøre 

mangfoldet og bruke den tospråklige assistentens kompetanse både direkte med barna, i 

foreldresamarbeid og i personalgruppa.  

 

Prosjektet – resultater 

Foreldrene har vært veldig engasjert i dette prosjektet, og de har vært behjelpelige med å 

skaffe varer til bazaren. Personalet tror de har fått anerkjennelse gjennom dette arbeidet, og 

har blitt mer stolte over kulturen. De har også fått bekreftelse på hvor viktig det er at de 

snakker morsmålet med barna.  

De har også samarbeidet mer i personalgruppa ved å la de tospråklige assistentene gå mer på 

tvers mellom baser etter behov. 

Personalet synes barna viser mer stolthet over egen kultur og tør å bruke morsmålet mer i 

barnehagen. De forklarer også polske ord for de norskspråklige barna. 

 

Fokusbarn 2: Natasha (fire år og elleve måneder) 

Natasha går på en avdeling med 25 barn, ni av dem har et annet hjemmespråk enn norsk. 

Språkene som er representert er polsk, russisk, vietnamesisk, bosnisk og tsjetsjensk. Det er 

fem ansatte på avdelingen til sammen, to av dem er pedagoger, to assistenter og en 

omsorgsarbeider. De ansatte ved avdelinga kan norsk, svensk, marokkans, fransk og arabisk. 

De ”låner” en polsk ansatt fra en annen avdeling når de har behov.  

Ved avdelinga til Natasha er de bevisste på barnas identitet. De jobber med begreper i alle 

hverdagssituasjoner, og har et godt samarbeid med foreldregruppa. Hvis de trenger hjelp i 
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foreldresamarbeidet med Natashas foreldre, får de støtte av den polske assistenten som er 

ansatt ved en annen avdeling. De flerspråklige foreldrene blir invitert til et eget foreldremøte, 

og de ansatte bruker mye konkreter i foreldresamarbeidet. For eksempel har de klær de viser 

fram når de skal gi beskjeder om påkledning.   

  

Fokusbarnets språkkompetanse 

Natasha snakker norsk og polsk, hun bruker norsk i samtale med personalet. Når de andre 

barna på avdelingen snakker polsk (det er to andre), oversetter hun ofte enkeltord for å hjelpe 

til med kommunikasjonen mellom barna og de ansatte. Hun bruker polsk i hjemmet, men også 

i barnehagen når hun leker med de andre polskspråklige barna. Det hender også at hun svarer 

på polsk når personalet snakker norsk til henne. 

Natasha har i følge avdelingslederen best kompetanse på sitt morsmål. Men hun har begynt å 

bruke norsk og er i stadig utvikling, de ser at begrepsforståelsen blir bedre og større.  

 

Den tospråklige assistentens arbeid med fokusbarnet 

På grunn av sykmelding hos den polske assistenten har det ikke vært satt opp noen faste tider 

eller aktiviteter der Natasha har hatt tid med en tospråklige assistenten. De har likevel arbeidet 

sammen når muligheten har vært der, da har assistenten tatt henne med til bazaren, eller de 

har laget mat. Når de gjør dette, snakker assistenten mest polsk til barnet, men hun har også 

begynt å bruke norsk begreper mens hun lager mat.   

 

Prosjektet 

Avdelingslederen synes Natasha har fått økt begrepsforståelse gjennom prosjektperioden, og 

synes de polske foreldrenes engasjement har vært stort og positivt.  Rundt bazaren de har 

bygget opp har det blitt mye felles lek og aktivitet på kryss av ulike kulturer og språk. De har 

også sett at ettspråklige barn later som de kan flere språk i leken, og ser dette som et tegn på 

at det har prestisje i barnehagen å kunne flere språk. 

 

Fokusbarn 3: Magdalena, 3år og 4 måneder 

Magdalena går på samme avdeling som Natasha. Se over for beskrivelse av avdelinga. 
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Barnets språkkompetanse 

Magdalena snakker mest polsk, også i samtale med dem i personalet som ikke kan norsk. 

Innimellom bruker hun enkelte norske ord og viser økende forståelse og produksjon av 

begreper på norsk.  

 

Intervju med den tospråklige assistenten Sara: polsk - norsk  

Sara er født i Polen og har bodd 5 år i Norge, siden 2006. Hun har allmennfag/naturlinje 

videregående fra hjemlandet. Hun har hatt norskopplæring i 2 måneder, deretter begynte hun 

å jobbe som vikar (assistent) i barnehage med 100 % stilling. Sara har ikke deltatt på 

KOMPASS  

Saras arbeidsmetoder i prosjektet  

Språkgrupper  

Sara jobber i 100 prosent assistentstilling som vikar/ekstra hjelp på alle avdelinger i 

barnehagen, og jobber ca. 2 timer i uken med språkgrupper. Hun har språkgrupper en gang i 

uken på polsk og norsk, og barna får en time språkgruppe på norsk i uken. De pleier å bruke 

språkrommet i barnehagen, et rom laget for å ha språkaktiviteter med barna. I sine 

språksamlinger bruker hun mye polske kortspill, polske bøker, sanger, rim og regler. Hun 

pleier også å blande barn på tvers av språk noen ganger. Videre har de turgrupper på tvers av 

språk, for å gi barna begrepsinnlæring på norsk. I tillegg til språkgruppene oversetter hun mye 

for barna i barnehagehverdagen, for at de skal bli tryggere med det norske språket. 

 

Polsk matopplegg 

Barnehagen arrangerer noen ganger matopplegg med polskspråklige og andre barn der de 

lager polsk mat. Det er ofte polske assistenter, eller voksne fra barnas familie og nettverk som 

kommer frivillig for å lage mat på kjøkkenet. Barna gir uttrykk for at de trives godt med dette.  

 

Bazarprosjektet  

Sara har vært mye engasjert i barnehagens bazarprosjekt og har skaffet polske butikkvarer 

som barna kan leke med. 

Jeg har vært veldig engasjert og jobbet en del frivillig for disse barna. For bazaren har jeg  

selv kjøpt inn bøker fra Polen, polske dokker med tradisjonelle klær, politibil, krydder, 

matretter. Det er viktig at det polske og alle de andre språkene og kulturene blir en del av 

barnehagen  [...] ikke bare for de polske barnas del, men for alle i barnehagen, sier Sara.    
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Hun forteller at alle barna har likt å leke med bazaren, og har blitt vant til å høre flere språk 

Barna syns det er lek og moro å handle i bazaren og "produktene" som blir solgt der er 

gjenkjennbare for dem. Det er viktig å synliggjøre flere språk i barnehagen, og Sara sier:  

Jeg tenker at et flerspråklig miljø er en berikelse for alle barn uavhengig av bakgrunn. De 

forstår tidlig at mennesker er forskjellige og at verden består ikke bare kun av deres egen 

verden. 

 

Erfaringer med prosjektet   

Fokus på tospråklige assistenter og tospråklighet i barnehagen  

Tidligere handlet arbeidet med flerspråklige barn mer om kulturelle innslag som matlaging og 

klær fra foreldrenes opprinnelsesland. Det er først etter at dette prosjektet kom i gang at Sara 

systematisk har jobbet med språkgrupper på polsk. Tidligere har det foregått på norsk. 

Prosjektet har styrket det flerspråklige miljøet og satt større fokus på språk.   

Etter at prosjektet kom i gang har alle barn i barnehagen uavhengig av språklig bakgrunn vist 

stor interesserte for bazaren og andre tospråklige aktiviteter både på polsk og norsk.  De har 

lekt mye i bazaren, og når det lages polsk mat kan alle barna komme og smake. Sara forteller 

at hun pleier å ta med etniske norske barn når hun spiller polske spill. De syns det er morsomt 

og liker best når de vinner.  

 

Prosjektets virkning og foreldresamarbeid  

Sara forteller at de har et godt foreldresamarbeid. Alle foreldrene snakker polsk med barna 

hjemme. De bruker også polsk når de har familiebesøk, de ser polsk barne-tv, og leser polske 

barnebøker for barna. Noen av familien besøker polsk kirke. Barn snakker mest med 

hverandre på polsk, men særlig de eldste barna har begynt å veksle mellom polsk og norsk.  

Foreldrene har bidratt mye og vært engasjerte i bazarprosjektet. De har tatt med polske ting 

når de kommer fra hjemreisen i Polen. I tillegg kommer de ofte på besøk i barnehagen, de kan 

spille spill i språkrommet, og familiemedlemmer kommer få å lage polsk mat sammen med 

barna.    

Foreldrene setter stor pris på den tospråklige assistenten. Det er et netteverk blant polske 

familier og Ugla barnehage er populær blant disse. De som vet at Sara jobber i barnehagen, 

derfor sender de barna dit. Da ikke alle foreldre er så trygge med å spørre personalet. Alle 

foreldre behersker ikke godt norsk, og i slike tilfeller ringer de ofte Sara for avklaring av 

beskjeder. Det er en trygghet for foreldrene at hun kan være en oversetter i barns 

språksituasjoner i de faser de ikke forsår norsk:   
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 Etter hvert som barna lærer norsk trenger de ikke meg så mye [...], da de blir de 

 selvstendige. [...] Men før det er det viktig at de har en voksen som forstår de og kan 

 støtte  dem. Det er en trygghetsfaktor å ha en polsk assistent, forteller Sara.  

 

Hun forteller at:  

 Jeg vet at en gang vil de barna snakke bedre norsk enn polsk [...] Akkurat nå er det 

 viktig at de får et sterkt grunnlag på morsmålet tidlig så mulig. [...] Jeg vet at disse 

 barna etter hvert som de går på skole vil bruke mest norsk, tenke på norsk måte, og 

 kanskje vil det polske ha mindre betydning.   

 

Observasjoner i Ugla barnehage 

Vi observerte fem polsktalende samt et norskspråklig barn som spilte et lottospill på polsk 

ledet av en tospråklig assistent. Alle tre fokusbarna var blant disse. Spillet har naturtro 

tegninger av gjenstander som skal være gjenkjennelige for barna, blant annet av leker og 

kjøkkenutstyr. Spillet foregår på en slik måte at assistenten leser opp en forklaring eller 

beskrivelse av gjenstanden på polsk, og så skal barna si det polske ordet. Barna fikk lov til å 

snakke når det var deres tur. Det var litt ujevnt hvor mye barna kunne svare. Den tospråklige 

assistenten oversatte for oss og det norskspråklige barnet, og forklaringene virket relativt 

kompliserte, samtidig som de altså hadde en tegning å støtte seg til. Barna brukte lite 

verbalspråk, men de lyttet mye. Når det var rom for diskusjon så det ut som barna diskuterte, 

for eksempel hva som var forskjellen på votter og vanter. Barna –inkludert jenta som ikke 

kunne polsk- fulgte ivrige med lenge. Da de begynte å bli urolige avsluttet den tospråklige 

assistenten aktiviteten.  

 

Oppsummering 

Dette var en strukturert, voksenstyrt aktivitet med noe begrenset rom for dialoger, kreativ 

bruk av språk og fabuleringer. Barna var stort sett gitt mulighet til å snakke når det var deres 

tur. Når det var seks barn med på spillet ble dette naturlig nok ikke så mye. Det så ut som 

kreativ og aktiv bruk av språket ble utløst når det oppsto uklarheter rundt løsningen. Da kom 

det i gang diskusjoner der flere av barna deltok. At det norskspråklige barnet var med, gjorde 

at barna også fikk høre beskrivelsene på norsk, noe som ga en form for språkstimulering på 

begge språk. Barna var konsentrerte og lyttet hele tiden til den tospråklige assistentens 

beskrivelser, og de kan muligens ha utvidet ordforrådet på denne måten. 
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Aktiviteten kan defineres som en form for voksenstyrt lek, og den tospråklige assistenten var 

svært aktiv og hadde en sentral rolle i denne leken. I og med at det er et vidt rom for 

tolkninger i denne barnehagens målformuleringer, vil jeg si at det lå muligheter for 

måloppnåelse i denne aktiviteten. 

 

Spurven barnehage  

Situasjonsbeskrivelse 

I denne barnehagen går det 107 barn fordelt på alle aldre. 18 av barna har minst ett annet 

hjemmespråk enn norsk, og språkene som er representert er islandsk, albansk, vietnamesisk, 

amharisk, kurdisk, arabisk, dari, somali og litauisk. Alle de flerspråklige barna snakker norsk i 

barnehagen, mens det synges for eksempel sanger og telles på flere språk.  

Barnehagen har totalt 24 hele stillinger besatt av 28 personer. Elleve har 

førskolelærerutdanning eller tilsvarende. To av de ansatte i grunnbemanningen har polsk som 

morsmål, en ansatt har bosnisk som morsmål. 

 

Prosjektets mål 

Hovedmål 

Å vise hvordan tospråklig assistanse kan bidra til å styrke flerspråklige barns norskspråklige 

ferdigheter i barnehagen, og å styrke barnehagens språkmiljø.  

Delmål 

• Pedagogiske ledere og tospråklige assistenter skal samarbeide om å legge til rette 

for at hvert enkelt barn får støtte til å bruke morsmål, og å styrke ferdigheter på 

morsmål og norsk. 

• Pedagogiske ledere og tospråklige assistenter skal stimulere barna til å bli 

nysgjerrige på ulike språk. 

• Tospråklige assistenter og pedagogisk leder skal samarbeide om avdelingens 

månedlige mål og definere arbeidsoppgavene sammen. 

• Tospråklige assistenter skal dele erfaringene og refleksjonene fra 

prosjektarbeidet med ansatte på basen for tospråklig ansatte i kommunen. 

• Pedagogiske ledere skal implementere arbeidet med tospråklige assistenter i 
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avdelingens pedagogiske innhold. 

• Pedagogisk leder og tospråklige assistenter skal samarbeide om hvordan 

flerspråklige barn skal få ta i bruk sine tospråklige ressurser og oppleve seg som 

betydningsfulle for fellesskapet. 

 

Det er ikke jobbet med kompetanseheving i denne barnehagen når det gjelder tospråklighet og 

tospråklig assistanse før prosjektet. I forbindelse med prosjektet vil barnehagen ta med seg 

temaet i neste års årsplan, og Kamil Øzerk kommer for å ha felles forelesning for barnehagene 

i kommunen. 

Kommunen har kvalitetsplan for barn og unge, der flerspråklige barn er et sentralt område. To 

av de tospråklige assistentene i barnehagen deltar i KOMPASS. Samtlige av de tospråklige 

assistentene har deltatt på Fylkesmannens kurs “Den mangfoldige barnehagen”. På dette 

kurset har barnehagen også deltatt med fire ansatte fra grunnbemanningen. Ellers har ikke 

barnehagen selv drevet noe kompetansehevende aktivitet.  

 

Praksis i forhold til tospråklig assistanse 

Barnehagen har sju tospråklige assistenter som jobber et visst antall timer i uka i tillegg til 

grunnbemanninga. De som har ett barn å jobbe med, kommer tre timer, de som har to barn 

jobber fem timer, og de som har tre barn jobber sju timer. De tospråklige assistentene snakker 

arabisk, albansk, vietnamesisk, litauisk, kurdisk og dari. De har også en somali i 

fødselspermisjon og venter på vikar. 

De tospråklige assistentene er tilknyttet Tospråklig avdeling som ligger under kommunens 

voksenopplæringssenter. Personalansvaret ligger her, og assistentene er ansatt i full jobb der 

de alternerer mellom barnehager i kommunen. Tospråklig avdeling består av 40 ansatte 

hvorav 20 er tospråklige assistenter. Avdelingen dekker til sammen 29 forskjellige språk. 

Dette finansieres med kommunale midler i tillegg til det øremerkede tilskuddet “Tilskudd til 

tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder”(Rundskriv F-

01-2011). Det er ”Tospråklig avdeling” som tildeler timer til tospråklige assistanse. 

Barnehagene søker om ressurser 1. mai. Fram til 2012 har fordelingen vært slik at 1 barn 

utløser 3 t pr uke med tospråklig assistent, 2 barn 5 timer, og etter dette er det en 

skjønnsmessig fordeling av timer. 

De tospråklige assistentene har i 2 samarbeidsmøter à 2 timer i måneden. Første august 

samles barnehagene og de tospråklige assistentene. Her legges timeplanen for det neste 

barnehageåret. Tiden legges slik at barna får best mulig utbytte av det tilbudet som gis. 
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Den tospråklige assistenten har klare arbeidsoppgaver. Det er laget en bok de kaller 

”Kokeboka” hvor arbeidsoppgavene til tospråklig assistent står beskrevet. Denne inneholder 

også en oversikt over prioriterte oppgaver som alle tospråklige assistenter skal gjennomføre 

tilpasset barnets alder og utvikling. Disse oppgavene skal også tilpasses den enkelte 

barnehages planer og valg av temaer. Dette medfører at barnehagen må legge til rette for 

samarbeidsmøter. 

”Kokeboka” inneholder i tillegg informasjon om søknadsprosedyrer, rutiner for melding av 

fravær, eventyr på mange språk, sanger, regler osv. ”Kokeboka” er ment som et hjelpemiddel 

for alle ansatte i barnehagen og foresatte. 

Leder for ”Tospråklig avdeling” har medarbeidersamtaler med sine ansatte. I tillegg er leder 

ute på barnehagebesøk gjennom hele året. Alle tospråklige assistenter får besøk av sin leder 

minst en gang pr barnehageår. Leder deltar da sammen med den tospråklige assistenten i 

aktivitetene. Det er deretter en oppfølgingssamtale. Alle ansatte på ”Tospråklig avdeling” har 

sin egen kompetanseplan. Denne oppdateres en gang i året eller ved endrede behov. 

Barnehagene gir tilbakemeldinger til leder av tospråklig avdeling. Tilbakemeldinger kan være 

alt fra udokumentert fravær til positive hendelser. Leder på ”Tospråklig avdeling” deltar også 

på barnehagenes styrermøter minst en gang pr halvår. Det siste året har forskjellige 

tospråklige assistenter og leder for ”Tospråklig avdeling” deltatt på seks personalmøter i ulike 

barnehager. På samarbeidsmøtene i barnehagen gis det nødvendig informasjon, 

erfaringsutveksling, kompetanseheving og utarbeidelse av pedagogiske opplegg. Fokuset er 

språkstimulering (blant annet morsmålets betydning), identitet, synliggjøring og integrering 

for å nevne noe.  

Barnehagen har hatt et spesielt fokus på samarbeidet på avdelingsnivå – mellom den enkelte 

pedagogiske lederen og den tospråklige assistenten hun samarbeider med. De har som mål at 

pedagogiske ledere og tospråklige assistenter skal samarbeide om å legge til rette for at hvert 

enkelt barn får støtte til å bruke morsmål, og å styrke ferdigheter på morsmål og norsk. De 

skal også samarbeide om avdelingens mål, og definere arbeidsoppgavene sammen. Den 

tospråklige assistenten skal dele erfaringene og refleksjonene fra prosjektarbeidet med ansatte 

på basen for tospråklig ansatte i kommunen. Pedagogisk leder og tospråklige assistenter skal 

samarbeide om hvordan flerspråklige barn skal få ta i bruk sine tospråklige ressurser, og 

oppleve seg som betydningsfulle for fellesskapet. 

 

Prosjektet 

Ved begynnelsen av prosjektet mente styrer at kompetanse og holdningsarbeid var de 

viktigste utfordringene barnehagen sto overfor. 

 Ledelsen vurderer det slik at barnehagen i løpet av prosjektperioden har fått en sterkere 

relasjon til tospråklige assistenter. De er ikke lenger ”gjester” i barnehagen, nå er de en del av 

personalet. De har blitt bedre kjent med dem og sett hvilke ressurser de tidligere ikke visste 
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om, og som de tospråklige assistentene tidligere ikke visste om de kunne benytte. 

Kommunikasjonen er bedre på alle plan. Barnehagen har fått nytt blikk inn i de tospråklige 

assistentenes arbeid.  

Gjennom prosjektet har barnehagen jobbet med holdninger, noe som har gjort at det nå blir 

sett på som en ressurs å være flerspråklig i denne barnehagen. 

 

 

Fokusbarn 1: Berem (fem år og elleve måneder)  

Fokusbarn 2: Niklas (fem år og fem måneder) 

Situasjonsbeskrivelse  

Avdelinga til Berem og Niklas har 14 barn, fire av dem har minst ett hjemmespråk som ikke 

er norsk. Avdelingen har to ansatte, en førskolelærer og en assistent. Begge har norsk som 

førstespråk. I tillegg har de to tospråklige assistenter som jobber hos dem 2.5t hver uke. De 

snakker arabisk og albansk i tillegg til norsk, noe som tilsvarer hjemmespråkene til Berem 

(albansk) og Niklas (arabisk).  

Pedagogisk leder beskriver kompetansen om tospråklighet som bra, de vet alle hvor viktig det 

er å jobbe med tospråklighet og morsmål. De har fokus på språk prøver å være en språklig 

støtte for alle barn. De har lært seg noen sentrale ord på alle barnas språk, og bruker disse. De 

søker også råd både fra tospråklig assistenter og fra tospråklige foreldre.  

Avdelinga har et godt samarbeid med foreldrene. De prøver å møte alle på en slik måte at alle 

føler seg likeverdige.  

 

Berems språkkompetanse 

Berem kan albansk og norsk. Albansk bruker han mest hjemme sammen med foreldre, søsken 

og besteforeldre. I Barnehagen bruker han mest norsk, men sier noen albanske ord hvis 

personalet spør om det. Han har god kompetanse på begge språk, han forstår, gjør seg forstått 

og har god uttale.  

Niklas’ språkkompetanse 

Niklas snakker arabisk og norsk. Arabisk bruker helst hjemme sammen med foreldre, søsken 

og besteforeldre. I barnehagen snakker han mest norsk, men kan si arabisk ord hvis personalet 

spør. Han har god språkkompetanse på begge språk, han forstår, gjør seg forstått og har god 

uttale. 

De tospråklige assistentenes arbeid med fokusbarna 
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De tospråklige assistentene jobber både individuelt med barna, i små grupper og i hele 

barnegruppen. De blir også med på turer, i gymsalen og andre steder som teater/ konsert. 

Noen ganger brukes tiden i organiserte aktiviteter, og andre ganger brukes tida i hverdagslige 

aktiviteter.  

De andre barna blir kjent med fokusbarnas språk gjennom at de tospråklige assistentene deltar 

i samlinger, forteller eventyr på morsmål for alle, synger sanger og bruker sitt språk sammen 

med alle barna.  

De tospråklige assistentene snakker helst morsmålet sitt hele tiden sammen med barnet, men i 

noen situasjoner kreves det at de bruker norsk. For eksempel hvis de har gruppearbeid 

sammen med barn som ikke forstår morsmålet, må det som blir sagt gjentas på norsk. 

 

Prosjektet 

Avdelingen ser gode resultater av prosjektet i personalgruppa. Nå vet grunnbemanningen 

alltid hvilken tospråklig assistent som kommer, hva som skal skje og med hvilket barn. De 

holder også på å lære seg å hilse på hverandre på morsmål. For eksempel hilser personalet på 

albansk når den albanske tospråklige assistenten kommer.  

Det er blitt et bedre samarbeid mellom tospråklig assistent og pedagogisk leder, og jevnlige 

samarbeidsmøter har blitt innført mellom dem.  

Alle barna på avdelingen viser stor interesse for ulike språk og har lært seg ”Fader Jakob” på 

flere språk.  

 

Fokusbarn 3: Yasin (tre år) 

Situasjonsbeskrivelse  

Gruppa Yasin er en del av, består av barn som er født i 2008 og 2009. Det er 14 barn på 

avdelinga, og tre av dem har minst et annet hjemmespråk enn norsk, henholdsvis albansk, 

arabisk og litauisk.  

Avdelinga har tre ansatte, en førskolelærer, en barne- og ungdomsarbeider og en 

førskolelærer. Til sammen behersker disse norsk, engelsk, bosnisk og polsk. I tillegg til 

grunnbemanninga jobber to tospråklige assistenter her til sammen fem timer hver uke. 

Personalet har god kunnskap om morsmålets betydning, og gode holdninger til tospråklighet. 

De har et godt forhold til foreldrene, bruker humor sammen med dem.  

Forholdet bygger på gjensidig respekt, og samarbeidet er nært. Foreldrene spør når de lurer på 

noe, og forteller hvis personalet vil vite noe. Flerspråklige foreldre kommer ikke på 

foreldremøtene i særlig grad, dette vil de gjerne endre på ved å finne en annen form. 
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Språkkompetansen til Yasin 

Yasin bruker både litauisk, norsk, engelsk og arabisk. I barnehagen bruker han norsk og 

litauisk. Med faren sin snakker han arabisk, med mor snakker han litauisk, når mor og far 

begge er til stede, bruker familien engelsk. Med sin søster snakker han norsk.  

Litauisk er det han kan best, og på norsk har han god uttale og forståelse. Engelsk forstår han 

noe av, og arabisk er personalet usikre på hvor godt han kan.  

 

Den tospråklig assistentens arbeid med Yasin 

Yasin er sammen med tospråklig assisten tre timer pr uke. Assistenten følger hele avdelingen 

for det meste, men av og til har hun en mindre gruppe. Assistenten bruker litauisk hele tiden, i 

aktivitet, garderoben, under måltidet osv, så språket blir synlig i barnegruppa og tilgjengelig 

for alle. Hun har også lest på litauisk i liten gruppe, og lager ofte dokumentasjon som 

synliggjør skriftspråket. Av assistentens tid brukes anslagsvis halvparten av tida på 

organiserte aktiviteter og grupper, resten på hverdagslige aktiviteter. Assistenten og Yasin 

snakker litauisk sammen omtrent 90 % av tiden. 

På avdelinga synes de det er viktig å ha et godt samarbeid mellom tospråklig assistent og 

pedagogisk leder om månedens mål. De legger vekt på å jobbe med de samme temaene, at 

den tospråklige assistenten benytter morsmålet og kommer forberedt.  

 

Prosjektet 

Etter at barnehagen ble med i prosjektet, har de tospråklige assistentene blitt tryggere i 

barnehagen. De er nå en tydeligere del av personalgruppa. Tospråklige assistenter bruker 

morsmålet i arbeid med ett barn av gangen tidligere, nå jobber de i større grupper og bruker 

morsmålet hele tiden. Personalet i barnehagen har fått kompetanseheving, og de er mer 

observante enn hva de var tidligere. Barna får mer utbytte av barnehagehverdagen når de 

samkjører temaarbeidet med de tospråklige assistentene. Barna er tryggere på å benytte 

morsmål, de har fått en styrket status og språkmiljøet er endret. Det har blitt mer synlig at de 

har 18 flerspråklige barn i barnehagen.  

 

Intervju med tospråklig assistent Aisha: arabisk - norsk (Spurven 

barnehage) 

Aisha er født i Irak, og utdannet teknisk tegner. Hun har bodd i Norge i 12 år og har gått på 

norskopplæring i 1 år. Hun har fagbrev i barne- og ungdomsarbeider. I tillegg har hun tatt 

noen datakurs.  
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Aishas deltakelse på KOMPASS 

Aisha har deltatt på KOMPASS fra september 2011, og mener hun har fått mye nyttig 

kunnskap som hun kan bruke i barnehagen. Hun mener at alle tospråklige bør få et slikt tilbud 

for å få mer kunnskap om viktige temaer i barnehagehverdagen, for eksempel barns lek, 

foreldresamarbeid, personalsamarbeid, observasjon og dokumentasjon, ting hun ikke har tenkt 

så mye på før. Hun forteller at det er viktig at assistenter er oppdatert teoretisk.  Gjennom 

KOMPASS har de lært å reflektere over praksis i forhold til teori:  

 Det er så mye jeg ikke tenkte over før [...] hvordan observere barna, hvordan 

 motivere barn til lek. Det at teori og praksis er nært knyttet til hverandre, og det er 

 en sammenheng mellom det vi leser i fagpensum og det vi velger å gjøre i praksis. Vi 

 får mulighet til å endre vår praksis for at det skal bli bedre og mer fokusrettet mot 

 barn. Det er så spennende siden jeg har ikke tenkt sånn før.  

Aisha forteller at de også fikk konkrete oppgaver, som f.eks. å lage en dukke, å planlegge et 

opplegg med dukken for barn, og til slutt skrive en refleksjonsoppgave om dette. Hun 

opplevde dette som en morsom prosess. Andre ting hun trekker fram er begrepsseminarer, der 

de for eksempel har snakket om begrepet ”flerkulturell”. 

 

Aishas arbeidsmetoder i prosjektet  

Språkgrupper 

Aisha er ansatt ved ”Tospråklig avdeling” og ikke i grunnbemanningen.  Siden det er få timer, 

må hun bruke tiden effektivt og målrettet.  

Aisha har språkgruppe på arabisk der hun bruker snakkepakke, utfører samtaler og forteller, 

gjør tegneaktiviteter, spiller spill, kort, leser bøker osv. Fokusbarnet får språkstimulering 

rundt grunnleggende begreper som farger, tall, figurer, preposisjoner, verb, adjektiver. 

Temaer blir tatt opp både på arabisk og norsk, for eksempel trafikk, brannstasjon, ulike 

årstider, dyr, farger eller halloween.  Eventyr som; "Rødhette", "De tre Bukkene Bruse" samt 

"Tre fisker" (arabisk eventyr) blir også fortalt i språkgruppene.  

 

Bruk av IKT med fokusbarnet  

Aisha forteller at de bruker IKT i barnehagen og har hatt et opplegg med fokusbarnet rundt 

det. De har brukt digital kamera, der fokusbarnet har selv tatt bilder med noe støtte fra 

assistenten. Han har selv bestemt hva han skal ta bilde av, inne eller ute. Deretter har hun lært 

han å laste ned bilder, der han velger ut noen få. Bildene blir brukt som samtaletema og 

sammen snakker rundt det på arabisk. Grunnleggende funksjoner på PC-en som; å åpne, å 
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lagre, å flytte, skanne lærer fokusbarnet også. Fokusbarnet har vist en stor interesse for IKT 

verktøy og liker å bruke kamera og pc. 

 

Erfaringer med prosjektet   

Prosjektets virkning og foreldresamarbeid  

Aisha påpeker at det er viktig å ha slike prosjekter som NAFO har satt i gang for å endre på 

barnehagens tradisjonelle praksis. Det er lett å glemme å ha fokus på to- og flerspråklighet og 

på det flerkulturelle tema. Personalet var ikke så interessert og oppatt av de tospråklige 

assistentene arbeidsoppgaver eller rolle, og sa:  

 

 Personalet sa ofte før at de tospråklige kommer til barnehagen, som gjester [...] og 

 dette pleide jeg å bli irritert over. Det stemmer ikke sa jeg [...] vi jobber og 

 forbereder for samlinger og grupper. Vi jobber hardt [...] men det er dere som ikke 

 var opptatt av å synliggjøre det flerspråklige miljøet blant barna før, tenkte jeg.  

 

Etter prosjektet har flere språk blitt synliggjort, og de har nå begynt å snakke om ulike språk 

for eksempel norsk, arabisk, litauisk, ulike land og kontinenter, kulturer. Styrere fra andre 

barnehager ringer også og spør om råd og veiledning siden de vet at vi har vært med i NAFO-

prosjektet. Når Aisha er i andre barnehager, spør de ofte om prosjektet, og hvordan de 

arbeider for et godt flerspråklig miljø.  

 Det har vært et viktig prosjekt [...] ikke bare for Spurven barnehagen, men andre 

 styrere [...] fra andre barnehager ønsker også nå å lære mer av våre erfaringer. 

 Barnehagen markerer Id og det snakkes mer om det flerkulturelle miljøet i 

 barnehagen både blant voksne og barn, forteller Aisha.   

Foreldresamarbeid har også blitt styrket gjennom prosjektet. Aisha forteller at de tospråklige 

assistentene har en viktig rolle i barnehagen. Av erfaring vet hun at flerspråklige foreldre er 

mangfoldige. Noen har nylig kommet til Norge og kjenner det norske samfunnet dårlig, andre 

snakker godt norsk, har kunnskap om norsk språk og kultur og har ikke behov for tolk.  

Hun har hatt tett samarbeid med moren til «sitt» fokusbarn gjennom samtale og veiledning. 

Hun oppfordrer til språkaktiviteter hjemmet på arabisk, for eksempel samtaler, spill, og å lese 

bøker og eventyr på morsmålet. Moren har satt stor pris på at sønnen har deltatt i prosjektet og 

er opptatt av å følge opp hjemme. Moren legger vekt på at sønnen skal også lære arabisk godt. 

Hun syns det er viktig for sønnens identitet og kulturelle bakgrunn, og at det har mye å si for 

familieforhold og tilhørighet.  Hun mener videre at fokusbarnet har blitt bedre i norsk, og er 
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språklig aktiv i barnehagens aktiviteter. Han snakker bedre norsk enn arabisk, og tilbringer 

mesteparten av tiden sin i barnehagen. 

Aisha påpeker at det er få timer til tospråklige assistenter og det ligger mye arbeid bak 

forberedelser. Hun synes det bør være flere timer og mer systematisk språkstimulering slik at 

barnets grunnlag på morsmålet blir sterkere, noe hun mener styrker det norske språket deres. 

Aisha understreker at det viktig med kompetanseheving blant de tospråklige assistenter. Hun 

mener tospråklige assistenter bør få KOMPASS-tilbud og kunnskap om tospråklighet, ulike 

språkmetoder, lære mer om IKT, bruk av kamera og PC, delta på obligatoriske kurs. Hun 

trives for øvrig godt med jobben som tospråklig assistent: 

  Jeg liker bedre å jobbe som tospråklig assistent, enn vikar i barnehagen. Jeg føler at

  jeg får brukt mer av mine kunnskaper og kompetanse sammen med barna [...] mer 

 fokusrettet arbeid med konkrete arbeidsoppgaver, som jeg mestrer. Jeg tenker at 

 jeg er en ressurs for barnehagen og ikke bare gjest som kommer på besøk.  

 

Intervju med tospråklig assistent Evelina: litauisk - norsk (Spurven 

barnehage) 

Evelina er tospråklige assistent født i Litauen og har bodd 7 år i Norge. Hun har allmennfaglig 

videregående linje fra hjemlandet. Evelina har tatt norsk til nivå 3, og deretter avlagt 

«Bergenstesten».  

 

Evalinas deltakelse på KOMPASS 

Evalina mener KOMPASS var et nyttig og praksisrettet kurs for tospråklige assistenter og 

fremhever praksisfortelling og bruk av observasjon som nyttig. Hun har fått muligheten til å 

sette seg inn i fagbøker, og fått en innføring i nyttige fagbegreper. Hun forteller at etter kurset 

forstår hun mer av faglige samtaler og fagspråk som det øvrige personalet bruker. I 

KOMPASS har de utvekslet kunnskap og ideer i gruppesamarbeid på tvers av grupper. 

Hvordan de tenker om barn? Barndom? Barneoppdragelse? Hun forteller at hun har også blitt 

kjent med andre assistenter med ikke-vestlig bakgrunn og lært litt om deres måte å tenke på: 

Jeg har lært mye på kurset, også om andre mennesker fra ulike kulturer. Jeg visste ikke så 

mye om muslimer og andre innvandrere før [....] siden i Litauen er det ikke så mange 

mennesker med en annen hudfarge. Vi er litt isolerte fra verden og er litt like kulturelt [...] 

der ulike nasjonaliteter eller språk ikke er så synlig.  
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Arbeidsmetode i prosjektet  

Evalina kommer i barnehagen en gang i uken for å være der i 3 timer. Hun planlegger ikke 

noe "firkantet" språkopplegg men tar heller utgangspunkt i fokusbarnets interesse. Hva han 

liker, kan variere og er avhengig situasjon. I noen situasjoner vil han leke med lego eller spille 

spill, i andre tilfeller vil han leke ute. Evalina har som mål å stimulere morsmålet og hun 

ønsker å gi han er bedre ordforråd gjennom å leke med lego, spille ulike kortspill, samtale, 

bøker og sanger. Hun har selv samlet språkstimuleringsmateriell som hun bruker i dette 

arbeidet  

Evelina arbeider også med ulike temaer, som årstider, former og figurer, eventyr og fortelling 

i samarbeid med avdelingen. De har blant annet fortalt "Larven aldri mett" både på litauisk og 

norsk. Huner merker forskjell på konsentrasjonen og forståelse når barnet blir fortalt en 

historie av personalet på flere språk som han gjenkjenner. De synger bursdagssang og 

barnesanger på litauisk, der "Dogi dali dogi dali" - er en sang som handler om to haner og er 

populær blant barnegruppen. Evalina sier:  

 

Jeg får lov til å bruke språket mitt, og i samlingsstund spør jeg ofte om vi kan vi  synge 

på Litauisk. Barna syns det er moro og det syns jeg også [...]  

 

IKT verktøy blir også brukt.  De tar bilder, laster ned, har samtale rundt bilder på litauisk og 

gir Yasin erfaring med IKT opplæring.   

 

Erfaringer med prosjektet   

Evalina forteller at samarbeid med ledelsen har blitt styrket etter NAFO prosjektet. Det er 

gjensidig informasjon og mer fellesfokus mot prosjektet. Hun får tilsendt regelmessig 

dagsplaner, ukeplaner, månedsplaner. Evalina forteller:   

I begynnelsen tenkte jeg først [...] hva jeg skulle gjøre i dette prosjektet min rolle [...] 

 men etter hvert når vi begynte var det ikke så skummelt  [...] Men jeg ble spurt av 

 ledelsen om mine tanker og meninger rundt tospråklige assistanse. Det ble gøy når 

 jeg fikk bidra med noe, og når du blir sett, hørt og blir tatt på alvor [...] så er det  

positiv. Barna er nysgjerrige og spør ofte hva jeg snakker med Yasin om. Eva, en 

 jente i  barnehagen, spurte meg, Evalina. Hva sa du til Yasin [...] Jeg sa nå er det på 

 tide du vasker hendene, Yasin. Eva, Er "plauti", å vaske på norsk [...] Ja,  "plauti" 

 litauisk betyr å vaske på norsk [...] 
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Evelina mener det er viktig å fokusere på tospråklige assistanse og assistenter i barnehagen. 

Det er en ressurs at barnehagen har voksne med ulik bakgrunn. Hun påpeker at det setter i 

gang nye ideer og gjør at en blir mer vant til forskjeller . Om det blir sånn at alle voksne i 

personalet har felles språk og kultur, kan det bli veldig tradisjonelt. Assistenter med ulik 

bakgrunn kan tilby barnehagen noe nytt.   

 

Observasjoner i Spurven barnehage 

Fokusbarn 3 var i barnehagen sammen med en tospråklig assistent under observasjonen. Vi 

observerte en formingsaktivitet og en samlingsstund.  

Under formingsaktiviteten satt barnet sammen med den tospråklige assistenten og 6 andre 

barn rundt et bord og laget figurer i plastelina. Det var ingen andre voksne med. Avdelingen 

hadde tema med utgangspunkt I fortellingen “Lille Larven aldri mett”, og dette var inspirasjon 

til figurene de lagde. De har fokusord fra fortellingen, og jobbet under aktiviteten med ordene 

”Sommerfugl”, ”Puppe” og ”Blad”. Den tospråklige assistenten snakket vekselvis litauisk og 

norsk, det samme gjorde gutten. Han diskuterte ivrig med assistenten på morsmålet, og litt 

med de andre barna på norsk. Gutten snakket en del norsk, men hadde noe kreativt bruk av 

norskspråket, han sa for eksempel ” det er oppå-non” når han plasserte to plastilinafigurer 

oppå hverandre, i stedet for  ”det er oppå”. Ellers så det ut som han kunne mange av ordene 

fra fortellingen, for eksempel ”jordbær”. Noen ganger forklarte den tospråklige assistenten 

ordet på morsmålet. 

Gutten fulgte godt med hele tiden, og det så ut som han fikk med seg det som blir sagt selv 

om han språklig ikke var så aktiv. Det så ut som han trivdes med å ha den tospråklige 

assistenten der, for han smilte når hun snakket til han. Samtidig holdt han et våkent blikk mot 

fellesskapet. Han hadde et fint samspill med ei norskspråklig jente som jeg ble fortalt at han 

var veldig god venn med. 

I samlingsstunden fortalte en førskolelærer eventyret ”Lille larven aldri mett”, og hun hadde 

med seg ost, pølse, krem (for iskrem) med mer for at barna skulle få smake på de tingene den 

lille larven åt seg gjennom. Den tospråklige assistenten satt ved siden av og oversetter. Gutten 

fulgte ivrig med og var opptatt av å smake på alt. 

 

Oppsummering 

Den tospråklige assistenten fungerte som en god støtte for gutten både språklig og sosialt. 

Hun hjalp han å oversette av og til, men sørget også for å være en del av fellesskapet og 

gjorde det til en naturlig ting å snakke både norsk og litauisk. Gutten behersket i stor grad 

fellesskapet, men det så ut som han trivdes med å ha den tospråklige assistenten der. Jeg vil 

anta at en del av det som ble sagt både under aktiviteten og i samlingen, kunne gått tapt for 
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gutten hvis hun ikke hadde vært der og oversatt. Samtidig hadde hun en inkluderende tone 

overfor alle barna, og de andre henvendte seg også til henne gjennom hele aktiviteten. 

 

Linerla Barnehage  

I Linerla Barnehage går det 61 barn fordelt på en småbarnsavdeling, to storebarnsavdelinger 

og en korttidsavdeling for ”store” barn. 54 av disse barna har minst ett annet hjemmespråk 

enn norsk. Oversikt over språkene i barnehagen: 

 norsk – 7 barn  

 engelsk- 2 barn 

 swahili – 2 barn 

 tyrkisk – 4 barn 

 arabisk -8 barn 

 amharisk – 1 barn 

 vietnamesisk – 2 barn 

 somali – 5 barn 

 urdu -20 barn 

 pashto – 2 barn 

 spansk – 1 barn 

 filippinsk -1 barn 

 usbeskisk – 1 barn 

 russisk – 1 barn 

 tsjetsjensk- 1 barn 

 dari – 1 barn 

 oromo – 1 barn 

 wolof- 1 barn  

 

Barnehagen har en grunnbemanning på 13 ansatte, hvorav fire har utdanning som 

førskolelærer eller lignende. Fire av disse har et annet hjemmespråk enn norsk, og språkene 

deres er urdu, spansk, arabisk og tamilsk. Til sammen har de altså felles hjemmespråk med 29 

av barnehagens barn.  

 

Barnehagens mål med prosjektet: 

• Utvikle gode metoder for arbeid med konkretiseringsmateriell 

• Voksne skal kunne bruke digitalt verktøy i samarbeid med barna for gjenkalling 

av opplevelser. 

• Velge ut et egnet nettsted til bruk for banehagen 
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• Utvikle gode metoder for bruk av digitalt verktøy 

 

Bydelen har valgt å bruke tildelte statlige midler til å opprette en stilling som språkpedagog 

ansatt i hvert barnehageområde (området består av 3 barnehager). Språkpedagogen jobber i 

forhold til norsk språk. Organiseringen av språkpedagogens arbeid: Hun jobber med barn i 

mindre grupper som trenger ekstra forsterkning av tema/fokusord som det jobbes med på 

avdeling. Hun motiverer/inspirerer/veileder også andre ansatte i barnehagen i forhold til 

språkarbeidet.  I tillegg har hvert område ansatt en to-språklig assistent i ”minibarnehagene” 

(17-timers tilbud). Linerla barnehage har en slik ”minigruppe”.  

Barnehagen har tidligere hatt fokus på tospråklighet og styrking av barns morsmål, men de 

siste årene har det vært fokusert på det norske språket i bydelen. Viktigheten av barnas 

hjemmespråk har blitt noe glemt. Når det gjelder tospråklig assistanse har dette ikke vært 

oppe som tema i barnehagen de siste årene. Det har blitt litt borte, da de ikke lenger ansetter 

tospråklige assistenter (morsmålslærer) i egne stillinger. De har hatt fokus på at foreldre skal 

benytte sitt hjemmespråk i samtale med barnet, men ikke vært så fokuserte på å ta i bruk de 

språklige ressursene personalet i grunnbemanningen har.  

En assistent i barnehagen (urdutalende) deltar på KOMPASS. Hun bidrar samen med fagleder 

og språkpedagog til å sette temaet på dagsorden. Ellers tar de opp temaet flerspråklighet på 

lederteam, avdelingsmøter og på personalmøter. 

Før de gikk inn i prosjektet «Tospråklig assistanse i barnehagen», jobbet de litt i forhold til 

temaet flerkulturell forståelse. De hadde i den forbindelsen en kursdag med ekstern 

foredragsholder i temaet, med tanke på at kunnskapen kunne bedre foreldresamarbeidet.  

De har over flere år nå hatt ett foreldreprosjekt gående på en avdeling i barnehagen hvor 

førskoleforeldrene er invitert på dagtid for å jobbe med samme tema som avdelingen og deres 

barn. Prosjektet har omhandlet en bok, og både barna og foreldrene har hatt 

formingsaktiviteter rundt boka/temaet som har blitt avsluttet med en utstilling av det de har 

laget på Holmlia bibliotek. De har også hatt en avslutningstur med foreldre og barn med båt 

til Bygdøy. Dette er et prosjekt som de ønsker å utvide til å gjelde alle barnehagens 

avdelinger.  

Foreldre har blitt oppfordret til å ta med rim/regler/sanger på sitt språk, og foreldre har blitt 

oppfordret til å ta med noe de husker fra sin barndom (eks leker, sanger og lignende.) 

 

Praksis i forhold til tospråklig assistanse 

Barnehagen har en assistent som er ansatt på tospråklige midler og jobber 18,5 t i uka. Hun er 

ansatt på korttidsavdelinga og snakker arabisk og norsk. Tre assistenter er ansatt i 

grunnbemanningen, de har alle full jobb og snakker urdu, spansk og tamilsk. 
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Bydelen har ansatt språkpedagoger i alle barnehageområder. Disse jobber med barna som har 

størst behov for stimulering av norskspråket (100% stilling). 

Tospråklige assistenter er ansatt i halve stillinger der det er korttidstilbud og åpen barnehage 

(korttidstilbudet) + åpen barnehage (50% stilling). 

De tospråklige assistentene får ICDP-opplæring (foreldreveiledning), ellers får de samme 

opplæring som ellers gis i barnehagen. 

Avdelingene i barnehagen samarbeider daglig med foreldre ved levering og henting av barn. 

De har også individuelle foreldresamtaler en gang pr. halvår, og foreldremøte ved oppstart i 

august. Enkelte av foreldrene i barnehagen har blitt invitert til å dele rim og regler fra egen 

barndom. Eventyr/bøker som det arbeides med på den enkelte avdeling har blitt hjemsendt, 

slik at foreldrene kan fortelle på eget morsmål. 

 

Prosjektet 

For Linerla Barnehage har det viktigste tiltaket i forbindelse med prosjektet vært å starte opp 

en gruppe med fire urdutalende barn (tre av dem er fokusbarn). Assistenten som leder gruppa, 

er ansatt i grunnbemanningen, og har urdu som sitt morsmål. Språkgruppene vi derfor foregå 

på urdu og norsk. Barnehagen har valgt ut fire barn som skal delta i språkgruppen. 

Barnehagens språkpedagog har det pedagogiske ansvaret, og assistenten og språkpedagogen 

jobber tett sammen i forhold til innhold og metode.  

I begynnelsen av prosjektet var utfordringene hvordan man skulle få satt av tid til å arbeide 

med fokusbarn i grupper. Men da de begynte å organisere arbeidet, ble dette fort sett på som 

noe positivt. Stort sett har personalet hatt en positiv innstilling til prosjektet. 

Barnehagen har etter deltagelse i prosjektet blitt mer bevisst på hvordan de kan ta i bruk de 

tospråklige assistentene i grunnbemanninga. Avdelingene har startet samarbeid med ”bytte” 

av assistenter. Dette gjør det mulig å tilby morsmålet til flere barn. De har startet lesegrupper 

på tvers av avdelingene på ulike språk. Språkpedagogen har fått til et godt samarbeid med de 

tospråklige assistentene. 

De ser også at engasjementet for tospråklighet har økt. Samarbeidet mellom avdelingene har 

også økt i denne perioden ved at de har byttet på de tospråklige assistentene. Dette har gjort at 

flere barn har fått mulighet til å praktisere og stimulere sitt morsmål. 

Bydelen har som nevnt hatt mye fokus på det norske språket de siste årene, og morsmålets 

betydning har hatt lite fokus. Nå har imidlertid personalet blitt mer bevisste på hvordan de kan 

bidra til å styrke barnets morsmål ved å vise interesse for deres språk. Personalet blir også 

bevisstgjort ved å delta på KOMPASS, og dette smitter over på flere. 
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I tillegg har barnehagen fått muligheten til å ta i bruk nye verktøy i språkarbeidet – digitale 

verktøy. Personalet har vært veldig motiverte, og de har funnet mange muligheter på nett som 

kan hjelpe dem i arbeidet når det gjelder tospråklighet. 

 

Fokusbarn 1: Umair (5 år og 11 mnd)  

Fokusbarn 2: Saba (fire år og fire måneder) 

Situasjonsbeskrivelse   

Umair og Saba går på samme avdeling, og begge har urdu som hjemmespråk. På avdelinga 

går det 19 barn (to av dem er deltidsbarn). Alle barna har et annet hjemmespråk enn norsk. 

Fem barn snakker urdu, ett barn spansk, to barn somali, seks barn arabisk, ett barn filippinsk, 

ett barn persisk, ett barn russisk/tsjetsjensk, ett barn swahili og ett barn norsk og spansk. 

Avdelingen har tre ansatte + vikar og støttepersonell. Avdelingslederen går på 

førskolelærerutdanningen, en assistent har barne- og ungdomsarbeiderfaget, hun har også 

KOMPASS. Den andre assistenten deltar på KOMPASS i år. Til sammen mestrer personalet 

norsk, urdu og tamil. De har ingen tospråklige assistenter ansatt i tillegg til dette, men har en 

språkpedagog i bydelen.  

 

Språkkompetansen til Umair 

Umair kan urdu og norsk. Han bruker urdu i hjemmet med foreldre og søsken og med 

besteforeldre som bor i et annet land. Han henvender seg av og til på urdu til den tospråklige 

assistenten på avdelinga. Umair bruker mest norsk i barnehagen i kontakt med barn og 

voksne, og han bruker også norsk språk når eldre søsken henter. 

Umair har et godt utviklet morsmål og kan mye norsk. Han snakker ikke like godt norsk som 

ettspråklige norske barn.  

 

Språkkompetansen til Saba 

Saba snakker urdu og norsk. Urdu bruker hun i hjemmet med foreldre og søsken og med 

besteforeldre. Hun bruker mest norsk i barnehagen i kontakt med barn og voksne. Med søsken 

bruker hun både norsk og urdu. Saba har et veldig godt utviklet morsmål og norsk. Hun har 

aldersadekvat kompetanse i begge språk. 
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Den tospråklige assistentens arbeid  

Den tospråklige assistenten har organiserte grupper tre ganger i uken med de urduspråklige 

barna. Disse gruppene er på alt fra 30 - 60 min. Ellers så jobber hun daglig med barna på 

avdelinga og snakker urdu med dem i naturlige settinger gjennom hele dagen. 

Alle barna på avdelingen har et annet hjemmespråk enn norsk, så dette er en naturlig del av 

barnehagehverdagen. Det blir satt fokus på hva enkelte ting/gjenstander heter på de 

forskjellige språkene, men det er i følge personalet for lite fokus på barnas språkkompetanser. 

Da de tospråklige assistentene inngår i grunnbemanningen, blir det viktig å organisere slik at 

deres ressurser blir brukt på tvers av avdelinger. Dette må settes i system og skriftliggjøres 

slik at det blir gjennomførbart i hverdagen. Det er også viktig at de får opplæring i hvordan de 

kan jobbe med barn og språk i mindre grupper. 

 

Prosjektet - resultater 

Avdelinga har erfart at flere av barna har begynt å bruke morsmålet mer i barnehagen, og at 

de også virker mer stolte av sitt morsmål. De viser glede over å kunne lære bort morsmålet til 

dem av personalet som kun behersker norsk. Ett av barna har ”blomstret” etter at det ble 

snakket med på sitt morsmål. Barnet tok tidligere lite kontakt med både barn og voksne, men 

tar nå kontakt både på begge språk.  

De har også blitt mer bevisste på å involvere foreldrene i barnehagens innhold og å benytte 

seg av deres ressurser. Og de har blitt bedre til å bruke det tospråklige personalet på tvers av 

avdelinger med tanke på barnas morsmål. 

 

Fokusbarn 3: Hamza (fire år og seks måneder) 

Situasjonsbeskrivelse  

Avdelingen til Hamza har 19 barn, 16 av dem har ett annet hjemmespråk enn norsk. 

Tre barn snakker urdu, ett barn dari, to barn vietnamesisk, ett barn wolof, tre barn somali, ett 

barn pashto, to barn engelsk, ett barn oromo og to barn tyrkisk. 

Avdelingen har to fast ansatte + 1 vikar og støttepersonell. Avdelingslederen har 

førskolelærerutdanning, assistenten har KOMPASS. Ingen av disse har andre hjemmespråk 

enn norsk. Ved avdelinga er det også to som er utplassert fra NAV, de snakker språkene 

somali og urdu. 
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Fokusbarnets språkkompetanse 

Hamza kan urdu og norsk. Han snakker urdu med foreldre, søsken og besteforeldre. I 

barnehagen snakker han urdu med den tospråklige assistenten og norsk med det andre 

personalet. Hamza har et bra utviklet morsmål, men snakker lite norsk både på avdeling og i 

mindre grupper, kanskje grunnet sjenanse. Personalet opplever det som han forstår mer enn 

han uttrykker. Han har begynt å ta mer kontakt og snakker mer norsk nå som fokuset har 

ligget på morsmålet hans i forbindelse med prosjektet.  

 

Morsmålsassistentens arbeid med fokusbarnet 

Den tospråklige assistenten har organiserte grupper tre ganger i uken med urduspråklige barn 

som varer i 30-60 minutter. Assistenten jobber på en annen avdeling enn Hamza, og dermed 

blir nok ikke hennes arbeid synliggjort på samme måte som på hennes avdeling (der de to 

andre fokusbarna går).  

 

Intervju med tospråklig assistent Saima: urdu - norsk (Linerla 

barnehage) 

Saima er ansatt som fast assistent i grunnbemanningen, og er født i Pakistan, Jelum. Hun 

snakker både urdu og punjabi, og har bodd i Norge sammenhengende fra 2003.  Hun har 10-

årig skole, og begynte på videregående i hjemlandet, men fikk ikke fullført. Videre begynte 

hun på «Primary Teaching Course», og hun har noe erfaring med å jobbe som lærer på 

småskoletrinnet, 1. og 2.klasse, fra hjemlandet.  

Saima har gått på norskkurs i 3 måneder, ved Rosenholm og deretter fikk hun praksisplass 

gjennom Nav i barnehagen. Siden 2007 har hun hatt praksis i barnehagen.  

 

Saimas deltakelse på KOMPASS  

Saima har deltatt på KOMPASS-kurs og er meget fornøyd. Hun har lært å bruke data, skrive 

oppgaver og fått muligheten til å lære om studentrollen i Norge, som er annerledes fra 

hjemlandet. KOMPASS har gjort henne mer trygg og bevisst over sin rolle med barn. Hun har 

lært en del om syn på tospråklighet og fått en del ideer, for eksempel språkpakker, formidle 

fortellinger og hvordan hun skal bruke musikk og sang med barn, noe hun praktiserer aktivt 

med de tospråklige barna.   

 

Det er ulike temasamlinger som en tar opp på KOMPASS, og at deltakerne har fått mulighet 

til å sette ord på hvordan de forstår "barns lek", hva "godt" foreldresamarbeid er, og 
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viktigheten av det. KOMPASS-deltakerne har snakket sammen om hvilke syn en har på 

tospråklighet og hvordan en bør tilrettelegge for tospråklighet i barnehagen. 

 

Kulturforskjeller i barnehager på tvers av land   

Saima forteller at det er læringsprosesser både å jobbe som assistent og å kunne delta på 

KOMPASS-kurs i Norge. Dette har blant annet gitt henne kunnskap om kulturforskjeller. I 

hjemlandet er det ikke så vanlig at barna blir sendt til barnehagen som småbarn fra de er ett 

år, mens i Norge finnes det barnehagetilbud for barn fra de er små.  I Pakistan er det vanlig å 

ha barna hjemme når de er små, de begynner på offentlige skoler fra de er 5 år. Noen foreldre 

sender barna sine til "nursery" før skolestart, men det er dyrt og blir derfor et spørsmål om 

økonomi. Denne typen kulturforskjeller er viktig å sette seg inn i for å forstå hvordan en 

tenker om barn og barneoppdragelse i Norge. Hun syns det er motiverende for 

minoritetsspråklige assistenter å få et KOMPASS-tilbud og mener hun har utviklet seg. 

Derfor ønsker hun flere slike tilbud. 

 

Saimas arbeidsmetoder i prosjektet  

Språkgrupper  

Saima har faste språkgrupper på urdu én time 2-3 i uken. I tillegg arrangerer hun andre leke- 

og språkaktiviteter på norsk (spill, besøker biblioteket, drar på turer) med barn på tvers av 

språk. De bruker mye dataspill for språkaktiviteter, der barn lærer om ulike dyr på bondegård, 

farger, tall også videre på norsk. Hun tar med fokusbarna til biblioteket og låner barnebøker 

på urdu som hun bruker i språkgruppene. Saima og personalet i barnehagen samarbeider tett 

med foreldrene. Blant annet har de sendt med eventyr hjem og oppfordret foreldrene til å lese 

på morsmålet. Foreldrene har gitt positiv respons.  

 

Rim og regler  

Rim og regler brukes aktivt med barna, for eksempel "Titli ho main titli ho" (på norsk: Jeg er 

en sommerfugl, jeg er en sommerfugl … ).  Hun forteller at fokusbarnet fortalte regla 

hjemme, og at moren hadde blitt positivt overrasket over hvor datteren hadde lært det fra.  

 

Samarbeid med språkpedagog  

Barnehagen har en språkpedagog fra bydelen som kommer og har språkgrupper med barna, 

hovedsakelig på norsk. Saima og språkpedagogen kjører samme opplegg rundt lydspill, 

dataspill, språkesker, fortellinger, eventyr, dukkekrok og butikklek parallelt på norsk og urdu 

når de samarbeider om gruppesamlingene. Dette er positivt for barnas tospråklige utvikling og 
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læring av norsk. I etterkant utveksler de erfaringer, og språkpedagogen gir henne veiledning. 

Saima forteller at det er et godt samarbeid med ledelsen. De har et felles fokus på å styrke 

barns norskspråklig utvikling.   

 

Prosjektets virkning og foreldresamarbeid  

Saima forteller at hun pleide å ha noen språkaktiviteter på morsmålet også før prosjektet 

startet, men at det nå har fått et sterkere fokus. Personalet er mer bevisste på å tilrettelegge for 

tospråklige barn, både på morsmål og norsk. Saima mener tospråklig stimulering gir positiv 

virkning for barnas norskspråklig utvikling, og at hun og språkpedagogen har gode erfaringer 

med å samarbeide om opplegg på urdu og norsk parallelt. Bruk av IKT og kamera har også 

vært gode virkemidler for å tilrettelegge for språkaktiviteter.  

Etter å ha jobbet mer systematisk med språkgrupper forteller Saima at de får mer informasjon 

om barns språknivå på morsmålet. Tospråklig assistent gir mulighet til å kartlegge barnas 

helhetlige språksituasjon, og deretter jobbe aktivt med dette som utgangspunkt. Hun forteller 

også at hun oppdaget at en del av barna ikke kunne grunnleggende begreper på morsmålet sitt, 

urdu, men at de kunne dem på engelsk og norsk. Fokusbarna manglet grunnleggende begreper 

på urdu da de begynte i barnehagen. De visste for eksempel ikke om ulike farger, dyr, 

konkreter også videre, men hadde lært fargene på engelsk.  

Saima fortalte en episode om at hun hadde spurt et av fokusbarna hva "gul" farge var på 

urdu, og da svarte han "yellow" på engelsk, og ikke «peela» på urdu. Saima presiserte at det 

var «peela» på urdu, men gutten sa «Nei mamma sier yellow».  

Noe av dette kan skylde at foreldrene snakker på urdu, men bruker «låneord» fra det engelske 

språket. En del pakistanske foreldre bruker engelske begreper også, selv om språket er urdu. 

Hun forteller at ved å jobbe systematisk med begrepsopplæring på urdu har de barna fått 

bedre forutsetninger for å lære begrepene på norsk, og at språkene utvikles parallelt.    

Saima har vært svært positiv til NAFO-prosjektet og påpeker at barnehagen og ledelsen har 

blitt mer opptatt av å sette fokus på barns flerkulturelle bakgrunn. Som assistent i barnehage 

syns hun det er positivt å kunne bruke sin språklige og kulturelle bakgrunn i det pedagogiske 

arbeidet med barn. Som eksempel forteller hun hvordan en Afghansk jente oppdaget 

skriftspråket til assistenten og sa ivrig: "Jeg vet hva Saima skriver, hun skriver vår koran", 

sier Sara. Urdu skriftspråk/bokstaver ligner på Farsi/dari og arabisk skriftspråk.   

Foreldrene har vært informert og har vært positivt innstilt til prosjektet. Enkelte har fulgt 

barna med IKT aktiviteter og språkspill hjemmet. De forteller også at barna kommer hjem og 

forteller fra barnehagen. De bruker IKT sammen med barna hjemme, noe slik at barna får 

erfaring med dette både i barnehagen og hjemme. Alle foreldrene snakker morsmål til barna, 

men barna snakker norsk med eldre søsken. 
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Observasjoner i Linerla barnehage 

Vi observerte de tre urdutalende fokusbarna i denne barnehagen gjennom frilek, 

samlingsstund og måltid. Under frileken var fokusbarn 1 opptatt med dataspill, fokusbarn 2 

satt og lekte med Barbiedukker sammen med et annet barn som ikke hadde samme morsmål, 

og fokusbarn 3 la puslespill med en voksen og et barn som ikke hadde samme morsmål. Det 

var to tospråklige assistenter på avdelingen hele tiden, hvorav en snakket urdu og hadde et 

spesielt ansvar for fokusbarna. Hun satt en stund sammen med barnet som la puslespill, ellers 

gikk hun rundt mellom barna på avdelingen. Den andre assistenten snakket arabisk, og det var 

flere arabisktalende barn på avdelingen. 

Fokusbarn 1 spilte dataspillet «Salaby». Han prøvde ut ulike dyrespill, der målet er å finne 

ulike dyr fra bondegården, skogen havet osv. For å gjøre det riktig må du enten kunne navnet 

på dyret, eller du kan prøve tilfeldig å plassere dyret riktig. Til slutt vil det uansett klaffe. 

Gutten satt konsentrert og prøvde ut tilfeldig og hadde til slutt løst oppgavene mer ved hjelp 

av tålmodighet enn av språklige ferdigheter. Det så ikke ut som han kjente navnet på noen av 

dyrene. Gutten satt stort sett alene mens han spilte. Den tospråklige assistenten kom innom nå 

og da, men han brukte ikke verbalspråk, verken norsk eller urdu, mens han satt der.  

Barn 2 lekte med Barbiedukker og samtalte med et annet barn i leken, på norsk. De snakket 

seg imellom hele tiden og brukte hele setninger og et greit avansert språk. Fokusbarnet 

snudde seg og ble avsporet når assistenten snakket urdu med to av de andre barna. Det så ut 

som hun fulgte med på begge språk, norsk og urdu. Hun tok opp kjolen til Barbiedukken hun 

lekte med, pekte på den bare baken og sa «Æsj». Det kunne oppfattes som at hun ville kle på 

fordi hun mente det var galt at dukken skulle være naken. Den tospråklige assistenten smilte 

og fortalte at hun også sa æsj da hun spilte dataspillet med dyr, og det kom fram tegning av en 

gris. Den andre jenta lette i kassen med Barbiedukker og sa: ”Vi har ikke noen pappa!” En 

tospråklig assistent svarte ”Pappa har reist til Pakistan”. I samling senere kom det fram at to 

fedre faktisk har reist til Pakistan en tur.   

Barn 3 satt sammen sitter med en voksen og la puslespill. Han sa ingen ting mens han puslet. 

Denne gutten gikk på en annen avdeling og gikk tilbake til sin avdeling før samlingen 

begynte.  

I samlingen hadde en arabisktalende tospråklig assistent bondegårdsdyr i en pose. Barna fikk 

trekke dyr fra posen,  de sang et vers om det dyret som ble trukket og assistenten spurte hva 

dyrene het på barnas morsmål. Av og til kunne de svare, av og til ikke. De fabulerte rundt 

ordene, blant annet om at sau på urdu ligner på det norske ordet ”bakeri”, men at ”bakeri” er 

noe helt annet. Det var mye latter og god stemning og rom for at barna fikk snakke selv. Et 

arabisktalende barn trakk f eks en hane fra posen og sier ”Han sier noe om hele solen. Han 

sier ky-ke-li-ky”. Den tospråklige assistenten sa ”ja, hanen sier fra når solen står opp og det 

blir dag”. Etterpå fikk jeg vite at på arabisk kan morgen eller det å våkne forklares med å si 

noe om ”solen”. En  person med samme morsmål kan forstå at det var det jenta mente. Når 
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det ble trukket en gris fra posen snakket de om at muslimer ikke spiser vanlig gris, men de 

spiser marsipangris. 

 

 

Oppsummering 

Det var jevnt over en inkluderende og levende tone på avdelingen. Barna ble sett, hørt og gitt 

anledning til å snakke ferdig. Det virket som de tospråklige assistenende bidro til at de 

flerspråklige barna følte seg tygge. Dette kom for eksempel fram når de snakket om at fedrene 

var reist til Pakistan og inkluderte det som en del av samtalen rundt barnas lek. Det var også 

tydelig at svin, som er forbudt mat for mange muslimer, var et naturlig tema på godt og vondt.  

De to barna som brukte dataspill og brettspill, brukte ikke verbalspråk overhode, verken norsk 

eller morsmål. Det kunne se ut som de var så opptatt med å konsentrere seg at det ble for 

krevende å snakke samtidig. Spillene innbød i liten grad til å bruke språk for øvrig, da alle ord 

som inngikk i spillene var tatt ut av sin sammenheng. 

Samlingen var voksenstyrt og strukturert, men ga i stor grad rom for å lytte og snakke og ikke 

bare svare på de voksnes spørsmål. Det var rom for fabulering rundt tanker og ord, og i stor 

grad lagt til rette for at barna skulle bruke språket kreativt. Det var en avslappet og 

humoristisk stemning som kan ha ført til at barna ble oppmuntret til å bruke språket.  

Ut fra det som er satt opp som prosjektets mål, så det ut som barnehagen hadde utviklet gode 

metoder for bruk av konkretiseringsmateriell. Samlingen med bruk av språkpose bar preg av 

at barna brukte språket aktivt. Det var imidlertid vanskelig å se noen effekt når det gjaldt bruk 

av data. Barnet jeg observerte brukte ikke språk og ga ikke inntrykk av å forstå de ulike 

ordene som ble brukt i spillet. I sin helhet var allikevel inntrykket at tospråklige assistenters 

tilstedeværelse på avdelingen gjorde at barna brukte mye norsk språk. 

 

Rødstrupen barnehage 

I Rødstrupen Barnehage går det 99 barn fordelt på sju avdelinger, fire for småbarn og tre for 

store barn. 37 av disse barna har minst ett annet hjemmespråk enn norsk. Språkene er:  

 Somali: 13 

 Thai: 2 

 Vietnamesisk: 4 

 Amharisk: 1 

 Wolof: 1 

 Broken English:2 

 Serbisk: 1 
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 Tysk: 2 

 Persisk: 1 

 Urdu: 4 

 Russisk: 1 

 Polsk: 1 

 Spansk: 3 

 Gambisk:1 

 Engelsk: 4 

 Arabisk: 1 

 Svensk: 2 

 Nederlansk:1 

 

(De barna som har to hjemmespråk som ikke er norsk, er ført opp to ganger.)  

Barnehagen har 24 ansatte, ni av dem har førskolelærerutdanning eller tilsvarende. Ti av dem 

har et annet hjemmespråk enn norsk (urdu, bulgarsk, tyrkisk, thai, tamilsk, arabisk, spansk, 

kurdisk)  

 

Prosjektets mål 

 La tospråklig assistanse berike og styrke barns norsk språkforståelse gjennom arbeid 

med konkreter og IKT. 

Tospråklig assistanse har vært et satsningsområde i barnehage og bydel over flere år. Det er 

etablert en base med tospråklig assistanse hos bydelens fagsenter, der er språkene somali, 

arabisk og urdu representert. Bydelen har et språk- og kompetansetiltak gående barnehageåret 

2011-12. To av tiltakene i språk og kompetansetiltaket er «Tegn til Tale»-kurs for alle ansatte, 

og utarbeidelse av en elektronisk veileder i språkarbeid. Veilederen skal inneholde erfaringer 

og kompetanse fra språkarbeid i bydelens barnehager.   

I barnehagen har de jobbet mye med bevissthet rundt egen språklig kompetanse, synliggjøring 

og bruk av flerspråklighet i barnehagehverdagen. Det gjelder både hos barn og personale. 

Dette har de gjort ved hjelp av assistentforum, planleggingsdager, personalmøter og gjennom 

holdningsendrende arbeid på avdelingen. Å vise interesse for og løfte fram språklig mangfold 

er viktig! Det kan være større prosjekter eller mindre tiltak, som at to av de ansatte bruker et 

kvarter på et personalmøte til å fortelle om Ramadan, hvordan de feiret Id som barn og lære 

resten av personalet to sanger på morsmålet sitt. Rødstrupen har jobbet mye med å involvere 

foreldre, og bruke foreldrene som ressurs i forhold til synliggjøring. 

De to siste årene har Rødstrupen barnehage fått mange flere minoritetsspråklige småbarn. 

Som en konsekvens av dette har de jobbet med å styrke foreldresamarbeidet med 

minoritetsspråklige småbarnsforeldre, hatt fokus på å tilrettelegge for en god tilvenning i 

barnehagen for både barn og foreldre, samt lavere terskel for å ta i bruk tolk. 
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I forbindelse med prosjektet har personalet hatt kompetanseheving i forhold til bruk av logg 

og bearbeidelse av loggmateriale. 

 

Praksis i forhold til tospråklig assistanse 

I tillegg til det faste personalet har barnehagen en tospråklig assistent (somali) som jobber i 

Rødstrupen barnehage en dag i uken. Barnehagene søker Fagsenteret årlig hvis de har behov 

for tospråklig assistent. Arbeidstiden koordineres av teamleder på Fagsenteret. Assistentene er 

ansatt på Fagsenteret, og det utarbeides en plan lokalt hos hver enkelt barnehage på 

innhold/bruk av timene. 

 

Prosjektet 

Rødstrupen barnehages mål med prosjektet var å la tospråklig assistanse berike og styrke 

barns norsk språkforståelse gjennom arbeid med konkreter og IKT. 

Barnehagen opplevde ikke store utfordringer i oppstarten av prosjektet. De første månedene 

hadde de idemyldring og  involvering av hele personalgruppen. Men så ble prosjektperioden 

preget av spesielle hendelser i barnehagen. Mye sykdom, fravær og alvorlige hendelser blant 

personalet har ført til store vansker med å få gjennomført planer, og de har planlagt på nytt 

flere ganger. Det har vært utfordrende for dem å holde motivasjon og driv oppe. De har også 

sett at det å ta i bruk nye elektroniske hjelpemidler kan by på utfordringer.  

 Deltakelsen i prosjektet har ført til trygghet hos de tospråklige ansatte i forhold til eget 

morsmål. De gir uttrykk for at de føler seg mer motiverte til i å ta morsmålet i bruk, selv når 

det ikke er barn som snakker samme språk på avdelingen. De opplever at den språklige 

kompetansen blir sett på som viktig. Et eksempel på dette er at «Bukkene Bruse» blir fortalt 

på 4 forskjellige språk på en småbarnsavdeling, hvorav to av språkene ikke er representert 

blant barna. Vi ser gjennom loggføringen at flere av barna fikk en utvikling i språklig 

bevissthet og ga utrykk for glede over språklig mangfold. Dette inspirerte personalet til å 

bruke morsmålet ytterligere.  

Som et resultat av prosjektet har de også fått et tettere samarbeid mellom pedagogisk leder og 

tospråklig assistent i forhold til planlegging av innhold. Dette har de sett resultater på hos 

fokusbarna, men de vet ikke om de får til å opprettholde dette arbeidet framover, da den 

tospråklige assistenten følger opp barn fra fire forskjellige avdelinger. 

Generelt har prosjektet ført til mer engasjement hos personalet.  
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Fokusbarn 1: Isha (fire år, åtte måneder)  

Fokusbarn 2: Amina (fem år og en måned) 

Isha og Amina har begge somali som hjemmespråk, og de går på samme avdeling. Den består 

av 18 barn, sju av dem har ett annet hjemmespråk enn norsk (fem barn snakker somali, ett 

barn kreol og ett barn amerikansk). Avdelinga har fire ansatte, en pedagog, en barne- og 

ungdomsarbeider, en assistent og en støttepedagog (40 %). Til sammen behersker disse norsk, 

engelsk og tyrkisk. 

I tillegg til grunnbemanninga har avdelinga en tospråklig assistent (somali) som jobber en dag 

hver uke.  

Når det gjelder foreldresamarbeid, vektlegger avdelinga daglig kommunikasjon ved henting 

og levering. De har lav terskel for å be foreldrene om hjelp til barnehagens pedagogiske og 

praktiske arbeid. De har også oppstartsamtaler der de tar opp barnas språkkompetanse, 

eventuelt behov for tolk i foreldresamarbeid og diskuterer merkedager og høytider. De bruker 

den tospråklige assistentens hjelp i formidling av beskjeder til de foreldrene som snakker 

somali. 

 

Språkkompetansen til Isha 

Isha kan somali og norsk. Hjemme snakker hun somali med foreldre og slektninger, men 

veksler mellom norsk og somali når hun snakker med søsken. I barnehagen bruker hun stort 

sett norsk, somali bruker hun bare der hvis hun deltar i tospråklige aktiviteter.  

Hun snakker somali på et nivå som er adekvat for hennes alder. Da hun begynte i barnehagen 

i august 2011, kunne hun ikke noe norsk. Utviklingen hennes siden da er i følge personalet 

imponerende, hun har pr. mai 2012 et stort ordforråd i norsk, og forstår mye.  

 

Språkkompetansen til Amina 

Amina snakker norsk og somali. Somali bruker hun hjemme, med foreldre og andre 

slektninger. Det hender hun snakker norsk med søsknene sine. I Barnehagen, med voksne og 

barn, snakker hun alltid norsk. 

Amina har et godt ordforråd på begge språk. I løpet av prosjektperioden vurderer personalet 

det slik at Amina har fått bedre språkforståelse, og har blitt flinkere til å uttrykke seg 

sammenhengende. Dette har ført til bedre sosialt samspill med de andre barna. De ser dette 

som et resultat av satsningen de har gjort.  
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Den tospråklige assistentens arbeid med fokusbarna 

Assistenten jobber først og fremst med barna i smågrupper. Isha og Amina er sammen med 

henne omtrent to timer i uka. I tillegg hender det at de har andre typer arrangementer og 

aktiviteter, for eksempel lunsj med alle barna i barnehagen som snakker somali, eller 

lesestund. 

Omtrent fem timer av assistentens dag går med til strukturerte aktiviteter, resten kan være 

deltakelse i frilek, av- og påkledning, lunsj, osv. Når hun snakker, bruker hun omtrent like 

mye somali og norsk. I smågruppene brukes hovedsakelig somali. 

 

Prosjektet - resultater 

I løpet av prosjektperioden har personalet på avdelinga at barna føler seg tryggere i forhold til 

det å bruke morsmålet som et utgangspunkt for å få hjelp til norsk. Foreldrene føler at de og 

barna får hjelp og støtte i å lære et nytt språk, og de er veldig fornøyd med at det er fokus på 

deres morsmål ved avdelinga.   

De opplever et økt engasjement fra foreldrene, blant annet ved at de prioriterer å komme den 

dagen det er tospråklig assistent til stede. De opplever også større engasjement fra de ansatte i 

forhold til fokuset på språk og styrking av sosiale relasjoner. 

 

KONKLUSJON  
For å oppsummere vil vi konkludere med at tospråklige assistenters tilstedeværelse på 

avdelingene har vært av stor betydning for at barna brukte det norske språket i dialog med 

andre. Dette er felles for samtlige barnehager i prosjektet.  

Nedenfor vil vi presentere konklusjonene fra dokumentasjonen (intervjuene, observasjonene 

og spørreskjemaene) fra de ulike barnehagene. Dette organiserer vi ved å først presentere 

konklusjonen fra intervjuene, deretter fra observasjonene. Etter dette følger avslutningsvis en 

språklig refleksjon. 

 

Felles oppsummering og tendenser i intervjuene med tospråklige 

assistenter  

Alle assistenter har fortalt at NAFO prosjektet har bidratt til å sette fokus på tospråklig 

assistanse i barnehagen. I Svalen barnehage der personalet allerede har jobbet aktiv med å 

styrke barnehagens språkmiljø tidligere, har med prosjektet blitt mer motiverte til å fortsette 

og utvikle arbeidet sitt. I Linerla barnehage  og Ugla  barnehager har de endret sin praksis 
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med å jobbe mer systematisk og bevisst med språkgrupper på morsmålet parallelt med norsk 

grupper. I Spurven barnehage har arbeid med tospråklige assistanse og tilrettelegging for et 

flerspråklig miljø blitt mer synlig som ikke var før med deres tradisjonelle praksis. Styrere fra 

andre barnehager ønsker også å lære mer av Spurven barnehage.  

Alle assistentene påpeker at barns flerkulturelle bakgrunn og fokus på foreldrenes ulike 

nasjonaliteter og har blitt mer synlig. Det flerspråklige miljøet blant barn er en del av 

barnehagehverdagen, og ikke noe en setter fokus på en gang i blant. Assistentene mener at 

ved å sette fokus på det flerspråklige og flerkulturelle miljøet i barnehagen forbygges 

fordommer og diskriminering tidlig hos barna. Forskjeller normaliserer og alle barn lærer at 

det finnes mange språk, de norsk etniske barna forstå også tidlig at de tospråklige barna kan 

eller bruker et annet språk.  

Alle assistentene har påpekt at deltakelse på KOMPASS som et godt tilbud for tospråklige 

assistenter. De har lært og fått kunnskaper om temaer, metoder, fagstoff, som de kan bruke i 

barnehagen. De har satt pris på KOMOPASS og ønsker flere slik kurs og veiledningstilbud 

om barnehagearbeid i fremtiden.  

Foreldresamarbeid og samarbeid med ledelsen har blitt styrket og økt fokus på å inkludere 

foreldrene samt veilede de om morsmålet har vært sentralt i prosjektet. Assistentenes 

samarbeid med ledelsen har blitt styrket og sammen har de et felles fokus for å tilrettelegge 

for et godt språkmiljø.    

De assistentene som ikke er ansatt i barnehagens grunnbemanning og kommer for noen timer 

har et ønske om flere timer. Tilbud om tospråklige assistanse 1 gang for 3 timer er bedre enn 

ingenting, men for lite for å stimulere barna mer systematisk på morsmål og norsk har 

assistentene påpekt. Situasjonen hadde vært annerledes for mange tospråklige barn hvis de 

hadde fått mer ressurser og midler for et større tospråklig tilbud. Det ville tjene alle parter, 

barnehagen, foreldre og ikke minst barna som skal begynne på skolen etter hvert. De ville fått 

et sterkere grunnlag for å utvikle norsk, dersom morsmålet ble også prioritert og satset på.   

Til slutt forteller alle assistenter og har gitt uttrykk for at deres rolle og status som tospråklige 

assistent her blitt styrket og har vært en viktig ressurs under prosjektet.     

Avslutningsvis vil vi løfte fram at alle assistentene påpekte at satsning på morsmålet fører til 

at norskspråklige ferdigheter styrkes, og at dette skjer over tid hvis man arbeider systematisk.  

 

Felles oppsummering og tendenser i observasjonene  

I tre av barnehagene vi besøkte ble observasjonene gjort på avdelinger der barna var sammen 

med andre barn som de snakket norsk med. Hovedinntrykket her er at for de tospråklige 

assistentene ligger et stort fokus på norsk språk. Når de bruker morsmålet er det gjerne for å 

forklare og hjelpe barna videre i den norske konteksten De oversetter, megler og forsøker å 

trekke norskspråklige barn inn i dialog ed fokusbarna. Wood, Bruner og Ross (1976) bruker 
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begrepet stillas, som innebærer at barn lærer gjennom at voksne hjelper til med en form for 

stillasbygging rundt dem i læringsprosessene, slik at de kommer videre i utviklingen av ny 

kunnskap. Vi observerte aktiv bruk av stillasbygging hos de tospråklige assistentene. De 

deltok, lekte og oversatte, men trakk seg også ut når de for eksempel så at barna gikk inn i lek 

med andre norskspråklige barn. På den måten så de ut til å ha betydning for barnas 

videreutvikling av norsk språk. I flere av observasjonene bidro de til å oppklare 

meningsbetydning for barna, slik at de kunne forstå leken og dermed fortsette.  

I en av barnehagene bidro tospråklige assistenter til å åpne for perspektiver som kan oppleves 

som trygge for de flerspråklige barna, men som kanskje kan være ukjente for det øvrige 

personalet i barnehagen. De snakket om svin som tabu og om pappaer som er på vei til 

Pakistan. Gjervan, Andersen og Bleka (2006:29) beskriver hvordan flere perspektiver åpner 

for de livsverdener som mennesker bringer med seg inn i barnehagene. Dette var en avdeling 

der barna virket svært trygge på å fabulere og bruke det norske språket kreativt, og det kunne 

se ut som de tospråklige assistentenes synliggjøring av barnas perspektiver bidro til dette.  

Det ser også ut som de tospråklige assistentene har betydning fordi de har oppmerksomheten 

rettet mot de flerspråklige barna, og ser det som sitt ansvar å passe på at de hele tiden deltar i 

fellesskapet. Evenstad (2007) beskriver hvordan flerspråklige barns initiativ til lek og 

samhandling kan bli oversett. Gulløv og Bundgaard (2008) sier også at det å begynne i en 

dansk (og her norsk) barnehage for et flerspråklig barn ikke nødvendigvis fører til at barna 

samhandler med majoritetsspråklige barn. I mine observasjoner bidro de tospråklige 

assistentene i stor grad  til at fokusbarna deltok aktivt i språklig samhandling med alle de 

andre barna på avdelingene. 

Ut fra observasjonene så det ut som de tospråklige assistentenes tilstedeværelse på 

avdelingene sammen med barnegruppene var det som i størst grad førte til at barna aktivt 

brukte det norske språket. Den ene aktiviteten der barna spilte et polsk spill med den 

tospråklige assistenten var den situasjonen med assistent og fokusbarn der språket i minst 

grad ble brukt. Først når det oppsto uklarheter ble barna tatt med i diskusjon der de brukte 

språket med kreativt. Arntzen og Hjelde beskriver en språkstimuleringssituasjon med 

Bukkene Bruse der barna først begynner å bruke språket kreativt når de finner ut at trollet 

ikke får plass under broen. Det kan se ut som man bør være oppmerksomme på aktiviteter der 

svarene i stor grad er gitt på forhånd. Gjems (2009) og Palludan (2005) beskriver hvordan 

kunnskapsutvikling skjer i gjensidige dialoger, og det kan være et poeng å legge mer til rette 

for slike dersom man ønsker at barna skal bruke språket aktivt. Barnehagen som hadde en 

samlingsstund med språkpose satte i gang slike dialoger, slik at gjenstandene i posen 

oppmuntret til samtaler fremfor fasitsvar. Når det er sagt, var barna som spilte lotto også 

svært konsentrerte under hele spillet som altså foregikk vekselvis på polsk og norsk. De kan 

ha hatt språklig utbytte av aktiviteten selv om det ikke var observerbart. Men man bør merke 

seg at også det fokusbarnet som satt og la et puslespill sammen med en tospråklig assistent 

ikke brukte verbalspråk under aktiviteten. Også dataspillet virket meningsløst så lenge barnet 

satt med det alene. Med en voksen som oppmuntrer til samtale kan nok dette fungere helt 

annerledes. 
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Språklige refleksjoner  

De ulike prosjektene med tospråklig assistanse har ført til økt bevissthet om flerspråklighet 

blant ansatte, ledelse og foreldre. Både blant barna og blant personalet har 

morsmålsferdigheter fått økt status. Personalet i barnehagene har sett og hørt barna snakke om 

språkferdigheter og det å kunne snakke et annet språk. I tillegg har de sett og hørt barna bruke 

morsmålet aktivt. Med begrunnelse i forskningen på morsmålets betydning for 

andrespråksferdighetene (se ovenfor under ”Flerspråklighet”) kan vi si at et godt grunnlag i 

morsmålet styrker ferdighetene i norsk.  

Prosjektgruppen vil til slutt peke på behovet for forskning på forholdet mellom førstespråk og 

andrespråk og da med fokus på hvordan barnehagen aktivt kan legge til rette for flerspråklig 

utvikling.  
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VEDLEGG 1 
 

Navn:                                                                                   Stilling:                                                                           
                            
Barnehage                                                                         Avdeling:  

 
 
Intervju med tospråklige assistenter 
 
Personlige opplysninger  
Navn: 

 

Fødested: 

 

Kjønn: 

 

Alder: 

 

Etnisitet: 

 

Morsmål: 

 

 

Bodd i Norge: 
 

 
Utdanningsbakgrunn  
 
Hva slags utdanning har du fra hjemlandet eller Norge?  
 
Har du hatt norsk språkopplæring? 

Har du gjennomført Kompass kurs for tospråklige assistenter?   
 
Hvilke erfaringer har du med kompass kurs? 
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Hvilken betydning har kompass kurs hatt for deg i arbeid med tospråklige 

barn? 

 

Fokusbarnet  
 
Barnets etnisitet og morsmål  
 
Alder  
 
Hvor lenge har hun/han gått i barnehagen? 
 
Hvor lenge har hun/han deltatt i som fokus barn og kontinuerlig vær med i 
språkgrupper?  
 
Hvor ofte har dere språkaktiviteter/språkgrupper med fokusbarnet? 
 
Hvilke metoder bruker dere for å styrke barns språkutvikling (utstyr, 
konkreter, bøker, figurer osv.)? 
 
Foreldrenes bakgrunn 
 
Foreldrenes språkkultur og kompetanse 

Barns språklignivå på morsmålet eller norsk 
 
Hvilke språk snakker han i hjemmet med foreldrene? 
 
Hvilke språk snakker han mest i barnehagen? 

 
 
Organisering og arbeidsmåter  
 
Hvordan er tospråklige assistanse organisert i barnehagen? 
 
Hvor ofte er tospråklige assistenter i barnehagen? 
 
Hvor mange timer har dere med tospråklige barn i barnehagen?  
 
Hvor mange timer/tid brukes på morsmål? 
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Hvor mange timer/tid brukes på norsk?  
 
Hvordan foregår samarbeidet med førskolelærer og ledelsen med fokus på 
organisering av tospråklig assistanse?   
Hva slags arbeidsmåter bruker personalet for tospråkligutvikling på 
avdelingen? 
 
Hva slags metoder og tilnærminger bruker du for å stimulere morsmålet og 
norsk språket? 
 
Hva slags aktiviteter eller språkgrupper brukes i barnehagen? 

Hva slags material og utstyr benyttes det av personalet og hvordan brukes 
det?  
 
Hvordan samarbeider du med foreldrene med fokus på barns tospråklige 
utvikling i barnehagen? 

 
 

Utfordringer og muligheter  

Hvilke utfordringer/muligheter har dere møtt når dere har organisert 
tospråklige assistanse i barnehagen?   
 
Hvilke muligheter har Kompass kurs gitt dere i arbeid med tospråklige 
assistanse? 
 
Kan du si noe om hvilke virkning tospråklige assistanse har for barns 

tospråklige utvikling og barns andrespråkutvikling?  

Kan du si noe om muligens effekt et slikt prosjekt gir i forhold til barnas 
språkmiljø i barnehagen?  
 
Kan du si noe om betydning av tospråklige assistenter for å styrke barns 
språkmiljø? 
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