
Kompetanse for mangfold
Våre fokusområder:  

Leken som arena for inkludering og språkutvikling
Samarbeid hjem - barnehage  

Grimstad barnehage, en sentrumsbarnehage

til sammen 35 barn

17 barn med innvandrerbakgrunn: 14 har flyktningebakgrunn, og tre har foreldre 
som er arbeidsinnvandrere.

Syv forskjellige opprinnelsesland: Burma, Kosovo, Syria, Somalia, Polen, Sri Lanka, 
kurdisk Iran. Det er flest syrere.



Leken som arena for inkludering og 
språkutvikling



Felles leketema  

Barna har ulik bakgrunn. Barna velger ofte 
leketema fra barne-tv, film, fortellinger og egne 
opplevelser. Ikke alle barn ser på norsk barne-tv. 
Gjennom samlingsstund vil vi legge til rette for 
at alle barn kan delta i leken ved å gi dem felles 
referanser. Vi sikrer barnas forståelse av narrativ 
ved bruk av konkreter, dramatisering og 
repetisjon. Vi har laget nye språk-kofferter, og 
snakkepakke. Vi har fortalt eventyr fra barnas 
opprinnelsesland, noe som gjør dem stolte. Vi 
har valgt å gjøre samlingsstunden mer åpen for 
barnas innspill. Felles opplevelser og erfaringer 
er et viktig utgangspunkt for lek. Vi går jevnlig i 
svømmehallen, dette er også viktig for 
fellesskapet.



Barns rett til medvirkning

Rammeplan kap.4: «Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for 
medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov.»

Barn medvirker gjennom lek. Leken er barnas arena og uttrykksform. Vi har arbeidet med å legge til rette 
for at alle barn får mulighet til å delta i lek og for at de opplever seg inkludert og som en del av 
fellesskapet. Medvirkning handler også om at barn forstår barnehagens rutiner, har oversikt over egen 
hverdag og er forberedt på det som skal skje.

Språket er en forutsetning for deltagelse i lek og samhandling. Vi har brukt prosjektmidlene til å frikjøpe 
en av pedagogene til å gjennomføre språkgrupper to ganger i uka. Vi har også innført en struktur der 
barnegruppa på avdelingen har blitt delt i to, for å sikre tettere oppfølging av det enkelte barn.

Vi har gjennom studietur og litteratur innhentet kunnskap om hvordan vi kan møte de flerspråklige og 
flerkulturelle barna på en støttende måte, og legge til rette for inkludering og en god språkutvikling. Vi 
har bevisst unnlatt å velge flagg som identitetsmarkør, og vil heller finne andre markører.



Synteserapport om skandinavisk forskning på barns språk og 
språkmiljø i barnehagen i tidsrommet 2006–2014 

Barnehagelærerne i Grimstad barnehage dro på 

studietur til Vardeåsen barnehage i Skedsmo 

kommune. Skedsmo er språkkommune, og bygger 

mye av sitt pedagogiske arbeid på denne 

synteserapporten. 

Synteserapporten tar for seg åtte undersøkelses-

områder. Vi ble særlig anbefalt å lese kapittel seks.

• 1. Hvilken rolle spiller barnehagen for barns språkutvikling? 

• 2. Hva er sammenhengen mellom barns språkutvikling og 
deltakelse i lek? 

• 3. På hvilke måter kan ulike typer samtaler være 
språkstimulerende? 

• 4. På hvilke måter kan arbeid med litteratur i barnehagen være 
språkstimulerende? 

• 5. Hvordan bør barnehagen arbeide med barns tidlige lesing 
og skriving? 

• 6. På hvilke måter kan digitale verktøy virke 
språkstimulerende? 

• 7. Hvordan kan barnehagen skape et godt språkmiljø for 
flerspråklige barn? 

• 8. Skal man kartlegge barn i barnehagen og hvilke verktøy 
skal man eventuelt bruke? 



Flerspråklighet i barnehagen

Noen av de polske foreldrene var bekymret fordi barna 
deres snakket polsk sammen i barnehagen. En undersøkelse 
viser at polske barn som får snakke morsmålet i barnehagen, 
lærer bedre norsk (fra Synteserapport..). Det er viktig å 
oppmuntre barna til fler-språklighet. Noen av våre barn vil 
ikke snakke morsmålet sitt i barnehagen. Språk og identitet 
henger nøye sammen. Vi har arbeidet med å styrke barnas 
språklige identitet ved å vise interesse for morsmålet deres. 
Å telle, hilse og synge sammen på forskjellige språk kan 
bidra til større åpenhet og en bekreftelse av det flerspråklige 
som en ressurs. Barna må få snakke morsmålet sitt i 
barnehagen. Vi har lyttet til polske, arabiske og somaliske 
eventyr på morsmål.no. De ansatte har vært bevisst på å 
bruke lærings-mulighetene som ligger i hverdagssamtalene, 
og tilrettelegge for åpne samspillsituasjoner.



Språk og lek
Studier om lek og språk 
(Synteserapport,Nærland 2011) viser at lek 
innebærer språklig samhandling og 
forhandlinger, noe som betyr at barn må 
kunne språk for å leke, samtidig som de 
lærer mye språk i lek. 

(Synteserapport,Alvestad 2010, Rydland 
2007) med flere, trekker fram hvor viktig 
forhandling er i lek, og at leker med mye 
forhandlinger er særlig språkfremmende.

Den barnehagen som kunne vise til gode 
resultater på språkvurderingen, hadde en 
klar ambisiøs ledelse, personale med ekstra 
kompetanse i språk og vilje til å bruke 
enhver situasjon til språklig samhandling 
med barna. Vi har arbeidet med å heve 
statusen til de flerspråklige barna.



Foreldresamarbeid

• Det er en stor utfordring for personalet og kommunisere med foreldre 
når vi mangler felles språk. Engelsk kan fungere som støttespråk, men 
det er ikke alltid foreldre kan engelsk. Mangel på kommunikasjon 
fører til usikkerhet for begge parter. Vi inviterte flyktningeforeldrene 
til et eget foreldremøte. Vi leide inn to tolker, en somalisk og en 
arabisk. På forhånd hadde vi laget en momentliste over hva vi ville ta 
opp. Den ble oversatt til begge språk. Vi snakket om  navneskikker og 
mat, hvordan barnehagen skulle gi og motta informasjon til/ fra 
foreldre, barnehagens høytider, svømming, samhold og fellesskap. 
Alle kom, og det var et positivt møte. Det ble kjøpt inn elektroniske 
billedrammer slik at foreldrene kunne se bilder fra barnas hverdag. Vi 
har i større grad tilrettelagt for tolk.



Oppsummering

• Ny kunnskap har gjort oss 
tryggere i møte med det 
flerkulturelle, og påvirket vår 
måte og arbeide på. Veiledning, 
felles seminarer og studietur har 
vært inspirerende. I barnehagen 
har vi gjennomført fagmøter, 
pedagogiske ledermøter og 
personalmøter der det 
flerkulturelle har vært et tema.

sammen om framtiden


