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«Det starter en ny gutt på småbarn januar 2009. Tomas kan 
vi kalle han. Han er 2 år og 7 mnd ung, og er det første barnet i 
vår barnehage der både mor og far er fra et annet land. De er 
arbeidsinnvandrere. Vi har god dialog med foresatte på en-
gelsk. Og mor er i barnehagen 3 dager sammen med barnet 
for innkjøring. Hun mååå på jobb igjen for hun får ikke mer fri 
fra arbeid. Må på jobb, for hun er redd for å miste jobben og 
tør ikke be arbeidsgiver om mer fri. 

Mor drar på jobb. Gutten gråter utrøstelig, og vi tar han på 
fanget, holder fast i han, for han vil springe etter mor.  Mor 
gråter, vi sier til mor at hun kan bare ringe oss om det er noe. 
Vi snakkes på telefon 5 minutter etter at hun har kjørt av-
sted. Vi forteller hvordan det gikk med barnet etter at mor 
dro.  

 Vi lærer oss ord han bruker (på morsmål) når han vil noe spe-
sielt, som for eksempel at han må si ifra at han må tisse, og 
jeg lærer meg hvordan «bra» uttales på hans språk.

Fjorten dager senere sitter Tomas på benken sin på små-
barn, han lukker øynene i blant. Dette skjer hver dag. Noen 

tårer renner nedover kinnet.  Han holder rundt klokken som 
tidligere hang på veggen, og som jeg pekte på hver dag for å 
fortelle at mor kommer klokken fire og henter deg. Han kan 
av og til leke i ti minutter, andre ganger i opptil en halv time 
og så setter han seg på benken igjen med klokken. Det tar ca 
to måneder før avskjeden går greit, og han er i daglig lek med 
de andre barna. 

Våren2011, to år etter, er han snart 5 år og roper på meg 
«Laila, sjå på mæ no». Han viser meg at han klarer å hoppe 
tau, uten at føttene stopper tauet. Han er i full leik med flere 
barn, smilende. Latteren sitter løst. Han har mange venner, 
og er et positivt forbilde for flere.

Mye gråt har blitt til latter gjennom tette relasjoner voksen-
barn.

For en hærlig jobb jeg har, tenker jeg…» 
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Hitra kommune
Hitra er en øykommune på trøndelagskysten med under 2 
timers reise fra Trondheim. Kommunen har ca. 4 500 innbyg-
gere og er av kommunene med størst vekst i innbyggertallet 
i Trøndelag. 

Kommunen er en av landets ledende havbrukskommuner, og 
har flere store reiselivsbedrifter innenfor sjøbasert reise-
liv. Fra ca. 2009 / 10 har Hitra hatt stor arbeidsinnvandring. 
Det gjør at det er en betydelig økning av flerspråklige barn 
og unge i barnehagene. Alle Hitra sine 5 barnehager har fler-
språklige barn. Høsten 2014 var 21 %  (38 barn) av alle barn i 
barnehagen flerspråklige med  9  forskjellige språk. I dag er 
det 63 forskjellige nasjonaliteter på Hitra. Ca. 19 %, (ca. 850) 
av Hitras 4 500 innbyggere er innvandrere. Vår virkelighet er 
at «Mangfold er hverdagen».

Udir startet i 2013 en femårig satsing, Kompetanse for 
mangfold, der barnehager og skoler fikk tilbud om å øke 
kompetansen på utfordringer som minoritetsspråklige 
(flerspråklige) barn, unge og voksne møter i opplæringen. 
Oppdraget har bakgrunn i Meld. St. 6, (2012-2013), En helhet-
lig integreringspolitikk. Mangfold og fellesskap. 

Udir sine prinsipper for arbeidet med prosjektet:

• Mangfold og fler-språklighet er ressurser i det norske 
samfunnet og skal verdsettes i utdanningsløpet.

• Verdier som demokrati og toleranse skal formidles i bar-
nehagen. 

• Det er et mål at alle skal føle seg sett, inkludert og verd-
satt.

• Tidlig innsats innebærer bl.a. at barn tilbys et barnehage-
tilbud tilpasset sine behov.

• Det tar tid å lære norsk så godt at språket fungerer som et 
opplæringsspråk, og barnehagen må derfor arbeide sys-
tematisk med barnas språklæring og språkutvikling

• Alle generelle tiltak i utdanningsløpet skal ta hensyn til 
det flerkulturelle mangfoldet i befolkningen og ivareta 
minoritetsperspektivet.

Dette passet i fht utfordringene vi hadde i barnehagene på 
Hitra. Oppvekstsjefen søkte og vi kom med tidlig i prosjek-
tet, med oppstart av arbeidet i januar 2015. Kompetanseut-
vikling skulle skje i barnehagene, med utgangspunkt i enhe-
tens utfordringer, dvs barnehagebasert og i samarbeid med 
Dronning Maud Minnes Høgskole. Hitra kommune fikk kr. 
350 000,- til barnehagene. Dronning Maud Minnes Høgskole 
fikk egne midler for å gjennomføre prosjektet sammen med 
oss.

Vi hadde i starten av prosjektet en tanke om å samle alle 
Hitrabarnehagenes arbeid i en felles intern rapport. Dette 
for å synliggjøre arbeidet som var blitt gjort for hverandre. 
Tanken var at rapporten skulle være tilgjengelig for ansatte, 
der vi kunne dele erfaringer og tips, med mulighet for å ta 
kontakt med hverandre.  

I etterkant av prosjektet har vi fått spørsmål fra andre kom-
muner, som er nysgjerrige på vårt arbeid. Dette barnehage-
baserte prosjektet har vært et så viktig arbeid for oss, at det 
fortjener en rapport, som er tilgjengelig for øvrige ansatte i 
barnehager rundt om. 

Innledning Oppstart av prosjektet
Prosjektarbeidet startet med at vi utarbeidet overordnede 
problemstillinger for barnehagene i kommunen:

• Hvordan legge til rette slik at mangfold, gjennom identi-
tetsbekreftelse, skal prege den pedagogiske praksisen i 
barnehagene på Hitra?

• Det enkelte barns språk og kultur skal anerkjennes og for-
stås / aksepteres

• Barnets rett til å være annerledes

• Øke personalets kompetanse

• Styrke foreldremedvirkning / foreldresamarbeidet.

• Hvordan utvikle (den pedagogiske praksisen) barneha-
gene til å bli en god språkopplæringsarena, med vekt på 
styrking av norsk språk og begrep, slik at alle barn kan få 
utviklet sitt potensiale gjennom leik, samspill og aktivite-
ter?

Ut fra denne problemstillingen utarbeidet hver barnehage/
avdeling egne problemstillinger med fokus på kultur og kul-
turforståelse våren 2015, og språk og språkutvikling høsten 
2015. Problemstillingene ble noe ulik fra barnehage til barne-
hage, men fokusområdene kultur og språk var likt. Vi hadde 
et år for at bli bedre på mangfold. I hoveddelen vil vi beskrive 
hvordan hver enkelt barnehage gjennomførte arbeidet med 
å utarbeide egen problemstilling, og avdelingene arbeidet 
med prosjektet i praksis. Hva vi har lært av prosjektet og 
hva vi mere har vært viktige suksessfaktorer er samlet i et 
felles sammendrag. 

Hoveddel
«Erfaring viser at kompetanseutvikling lykkes best når hele 
barnehagen, med både ledelse og ansatte, deltar i en prosess 
der den samlede kompetansen til organisasjonen utvikles» 
(Udir.no). Derfor var det valgt barnehagebasert kompetan-
seutvikling som metode i prosjektet. Kompetansehevingen 
rettet seg direkte mot alle ansatte i virksomhetene, og har 
vært ment å gi en utvikling hos den enkelte barnehage. Pro-
sjektarbeidet ble organisert slik at styrer ved hver enkelt 
enhet var prosjektleder, prosjektgruppen på enheten besto 
av styrer og en pedagogisk leder fra hver avdeling. På denne 
måten ble prosjektet forankret i ledelsen, og både styrere 
og pedagogiske ledere tok ansvar for å holde trykk på pro-
sjektet inn mot alle ansatte på avdelingene. I tillegg var kom-
munalsjef oppvekst deltagende i Kompetansegruppa, der 
planlegging og samarbeid med Dronning Maud Minnes Høg-
skole ble gjennomført. Denne arbeidsmåten samsvarer godt 
med Rammeplanens krav til barnehagen som en lærende 
organisasjon (RP06:16), og er viktig for utviklingen av kvali-
teten i barnehagen, felles læring og endring av pedagogisk 
praksis hos ansatte.

Styrere og kommunalsjef planla prosjektperioden i felles-
skap. Vi prioriterte bruk av planleggingsdager og personal-
møter opp mot prosjektets innhold og målsetninger.  Det ble 
avsatt 1 år til gjennomføring, fra januar 2015 til januar 2016. I 
denne perioden ble det gjennomført opplæring i rettigheter 
og lovverk for styrere, opplæring i prosjektarbeid for pro-
sjektgruppene og faglig påfyll/kursing av alle ansatte. 

Ut fra den kommunale problemstillingen ble hver enkelt bar-
nehage og avdeling ansvarlig får å lage egne problemstillin-
ger. For å skape stor grad av eierskap og ansvarsfølelse for 
gjennomføring av prosjektet, var det viktig at dette arbeidet 
ble gjennomført i felleskap i personalgruppene. Problem-
stilling og gjennomføring skulle være konkret, nært og lite, 
og det skulle gjennomføres i praksis på hver avdeling. Hver 
enkelt enhet har brukt ulike metoder og verktøy i arbeidet, 
for eksempel praksisfortellinger med refleksjoner, observa-
sjoner, video, ståstedsanalyser osv.

Hitra kommune

prosjekt
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BARMAN OPPVEKSTSENTER,            
BARNEHAGE 
Barnehagen ved Barman oppvekstsenter består av 3 utvi-
dede avdelinger. To småbarnsavdelinger og en storbarns-
avdeling, ca. 50 plasser. Vi tok utgangspunktet i den felles 
problemstillingen som ble laget da vi startet vårt arbeid på 
enheten. Vi plukket den «store felles problemstillingen» fra 
hverandre, og laget en egen som vi opplevde «enklere» å ar-
beide med.

PROBLEMSTILLING
Hvordan kan vi gjennom økt samarbeid med 

foreldrene bekrefte og synliggjøre det kulturelle 
mangfoldet i barnehagen.

MÅL:

• Alle barna skal møte noe av «sitt eget» i 
barnehagen.

• Foreldre skal føle tilhørighet og inkludering i 
barnehagens hverdag. 

• Personalet skal bli godt kjent med, og få økt 
kunnskap om alle barns bakgrunn og kultur.

Arbeid med verdier og holdninger.
Tidlig i prosjektet gjennomførte vi et personalmøte der 
temaet var egne holdninger, verdier og oppfatninger. Vi ar-
beidet med hva vi forbinder med ord som setter mennesker 
i båser, som for eksempel innvandrer, utledning, minoritets-
språklig person, afrikaner, europeer – hvilke assosiasjoner 
får vi? Er ordet positivt eller negativt ladet? Vi snakket 
om medias påvirkning, og i hvor stor grad vi lar oppslag og 
ordbruk i ulike medier ubevisst påvirker våre holdninger og 
verdier. Vi diskuterte også ordet «identitet», og hvem skal 
bestemme en persons identitet? Er det foreldrenes hjem-
land som avgjør om et barn skal «få lov å være» norsk eller 
ikke i våre øyne? Eller er det familien og barna som skal på 
definere seg selv? Dette var svært interessante og viktige 
diskusjoner i personalgruppa. Vi erkjente at større kunn-
skap og kjennskap til hver enkelt familie og barn er viktig for 
å la folk selv bestemme sin identitet i vår barnehage. Og at 
en viktig del av prosjektet måtte rettes mot foreldrene og 
det å øke personalets mot og interesse for å møte andre når 
kommunikasjon er vanskelig. 

Vår definisjonen av «mangfold».
Vi valgte i dette prosjektet å definere vårt mangfold til å 
inkludere alle barn, foreldre og ansatte som er i vår barne-
hage. Vårt mangfold består av barn og foreldre med begge 
foreldre fra et annet land enn Norge, barn som har èn av 
foreldrene fra et annet land enn Norge, barn og foreldre fra 
andre steder i Norge, ulike religioner, legninger, dialekter, fa-
miliestrukturer, handicap osv.

 Alle våre barn, foreldre og ansatte er en del av barnehagens 
mangfold!

Arbeid med kultur og kulturforståelse
Vi opplevede ofte at personalet hadde utfordringer ved 
kommunikasjon med foreldre og barn med ulikt språk. Og vi 
trengte mer kjennskapen til det enkelte barnet, for å få økt 
forståelse for barnet og familiens bakgrunn og kultur. Vi øn-
sket at alle barn skulle få et likt barnehagetilbud uavhengig 
av hvor de kom fra, og for å kunne gjøre dette mente vi at 
kunnskap og kjennskap om hverandres liv og bakgrunn var 
viktig. 

Spesifikke ting vi måtte arbeide med i personalgruppen:

• Vi måtte bli tryggere på oss selv i forhold til å kommuni-
sere med foreldre/foresatte som ikke snakker norsk. Ut-
vikle mot og nysgjerrighet.

• Vi måtte øke kunnskap om barna og foreldrene, for å for-
stå familiene bedre.

• Finne «noe» felles for alle, uavhengig av hvilke bakgrunn 
den enkelte har.

Det ble igangsatt flere ulike aktiviteter for å få økt kunnskap 
i personalet. Blant annet kjøpte vi inn en liten koffert til hver 
småavdeling, inne i lokket på kofferten beskrev vi til forel-
drene hvilket formål vi hadde. Kofferten skulle fylles med 
noe fra barnets/familiens bakgrunn eller kultur, og være noe 
som har betydning for barnet, og som det kan kjenne igjen. 
For eksempel eventyr, bøker, bilder av familien, matretter, 
bilde eller ting fra land eller steder, klesdrakt, musikk eller 
lignende. Også de ansatte på avdelingen skulle ha med og 
vise frem «Min koffert».

• Barna kom tilbake til barnehagen med kofferten fylt med 
sine kulturelle skatter, og de presenterte det for de andre 
i samlingsstund. Kofferten har inneholdt mye forskjellig, 
alt etter hvilket barn eller voksen som har hatt den med 
hjem. Noe av det som betyr mye er bilder av familie, bil-
der av steder, ulike matretter, kosedyr, steiner, tørrfisk fra 
Lofoten, musikk og bøker. Vi tok bilder, og laget ark som 
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gen, det er tydelig gjentagende mønster og konkretisering 
av begreper. På denne måten får barna være aktiv i egen 
språkutvikling. Barna lærer språk med kroppen! 

Vi har underveis i prosjektet opplevd at bøkenes innhold 
og figurene man møter i bøkene, gir en fellesopplevelse for 
barnegruppa. Alle på Uranus vet hvem Lars er, og både barn 
og voksne har under prosjektet automatisk knyttet Lars og 
innholdet i «Månedens bok» opp mot de dagligdagse aktivi-
tetene i barnehagen. 

 
 STINA HAR LÆRT «LARS ER IKKE» PÅ RAMS

 Pedagogisk leder Nora har foreldresamtale med mor til 
Stina. Nora forteller hvor godt Stina liker Lars-bøkene vi 
holder på med i forbindelse med prosjektet Kompetanse 
for mangfold. Stina er aktiv i bruken av bøkene i barneha-
gehverdagen og lærer lett handlingen utenat. Mor forteller 
at hun også ser dette tydelig hjemme. Stina har ikke noen 
at Lars-bøkene hjemme, men bruker å ta en tilfeldig bok og 
later som om det er «Lars er ikke». Hun kan hele fortellingen 
på rams, og er veldig glad i å fortelle den til lillebror.   

Vi ønsket å trekke inn foreldrene mer aktivt i prosjektet, og 
bestemte oss for å starte med å hilse på foreldrene på deres 
morsmål. Under prosjektet opplevde vi at foreldrene for-
søkte å prate mer og ble mer engasjert i barnehagen. Dette 
som et resultat av at vi som voksne har blitt modigere un-
derveis i prosjektet, og turte å prøve å kommunisere med de 
foreldre som ikke har så godt ordforråd på norsk. Dette var 
en av de store utfordringene for flere av de ansatte i barne-
hagen. Det at vi turte og fortsatt tør å hoppe ut i det har ført 
til et bedre foreldresamarbeid, da vi ikke lengre er redd for 
å «dumme oss ut», noe også foreldrene selv har følt på. Nå 
snakkes og gestikuleres det mye mer enn før.   

Nøkkelkort og garderobekort
Et annet mål for vårt prosjekt på enheten er at «Alle barna 
skal møte noe av sitt eget i barnehagen». Vi valgte i den 
sammenhengen å lage nøkkelkort og garderobekort. Nøk-
kelkortene har alle i personalet hengende i et nøkkelknippe 
i buksehempa, med bilder på forsiden og betegnelse av for-
skjellige situasjoner, følelser og behov på alle språkene på 
baksiden. Nøkkelkortene brukes i vårt arbeid med barna 
for å kommunisere, konkretisere, visualisere og på forhånd 
kunne forberede hva som skal skjer. Vi har barn og foreldre i 
barnehagen som har lite norsk språk, og vi har valgt å skrive 
ned skrivemåten og uttalemåten til hvert enkelt ord på de-
res morsmål slik at vi som voksne kan forsøke å kommunise-
re, og ikke minst gi barna en mulighet til å kommunisere med 
oss. Ett av våre mål var at foreldrene skulle føle tilhørighet 
og inkludering i barnehagens hverdag. Personalet har følt 
at det har vært utfordrende å formidle beskjeder, bla hvilke 
klær barnet trenger i barnehagen og når det mangler klær. 
Vi lagde garderobekort. På forsiden har vi bilde og tydelig 
skrift med den norske setningen, på baksiden er det skrevet 
med de andre språkene vi har i barnehagen. 

vi hengte opp på avdelingen. I etterkant har vi brukt dem i 
samlinger, og samtaler med barna. Arkene henger oppe og 
er tilgjengelig på avdelingen.  

Det er også blitt arbeidet med synliggjøring av flagg og kart 
over verden, plakater med historier og bilder fra barnas 
hjemland, lyttet til musikk fra andre land, eventyr fra ulike 
verdensdeler og smakt på mat fra ulike land osv. Alt dette er 
forsøkt gjort i samarbeid 

med foreldrene til barna, noe som har vært en viktig del av 
arbeidet.

EN SMAK AV CHOPIN OG SJOKOLADE

I dag er det Dina 3 år som kommer med kofferten i hånden, 
hun er rak i ryggen og med et smil om munnen. Hun virker 
stolt over at det er hun som har kofferten i dag. I samlingen 
får Dina et bord med duk, som hun legger frem en og en ting 
på av det hun har med. Hun får hjelp av en voksen til å fortel-
le. Dina har polsk mor og far, og det preger innholdet i koffer-
ten. Hun viser fram bilder av familien sin, bla storesøsteren 
som bor i Polen. Dina har med klassisk musikk, Chopin, som 
hun spiller for oss. Det er tydelig å se at hun liker musikken, 
hun hører på med innlevelse. Dirigerer med hendene i takt 
med musikken, og hysjer og viser tegn til de andre ungene 
når de ikke sitter stille. Etterpå deler hun ut små sjokolader 
fra Polen som vi får smake på, og viser oss film fra en polsk 
barnehage hun er på besøk i når hun var i Polen sist. 

Arbeidet med språk og språkutvikling
Arbeidsmåten vi har valgt for å fremme barnas språkstimu-
lering i praksis har blitt utarbeidet underveis i prosjektet, 
mens vi jobbet med utgangspunkt i høytlesning og bøkene i 
Lars-serien til Svein Nyhus. I tillegg til utvikling i barnegrup-
pas språkstimulering, har vi hatt som mål at høytlesning skal 
bli en lystbetont aktivitet som tar større plass i barnehage-
hverdagen. I bøkene finner man enkle begreper, fengende 
illustrasjoner, og ikke minst et gjentagende mønster. Alle 
viktige kriterier for at ei barnebok skal kunne engasjere. For 
foreldrene presenterte vi fokuset rundt barns språkstimu-
lering som «Månedens bok». Vi har i løpet av hele prosjektet 
skrevet en del om bakgrunnen og målet for prosjektet på 
månedsplan, som en oppdatering for foreldrene. I tillegg har 
vi anbefalt foreldrene å låne Lars-bøkene på biblioteket, slik 
at barna også kunne ha tilgang til «månedens bok» hjemme.

Høytlesning og bruk av bøker på småbarn.
Lars-serien av Svein Nyhus ble brukt på småbarnsavdelin-
gene. 

«Lars er Lars» hadde fokus på at barna lærer språk med hele 
kroppen. «Lars er ikke» hadde fokus har vært barna som 
forteller. I boka «Lars er stor» har fokus vært på begrepene 
«Liten» og «Stor». I arbeidet med denne bokserien har barna 
deltatt ved å knytte bevegelser og kroppsdeler til handlin-
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Fillan barnehage er en 3-avdelings barnehage som ligger i 
kommunesenteret på Hitra. Selv om arbeidsinnvandringen 
i vår kommune startet for fullt i 2009 var det først i 2013 at 
Fillan barnehage fikk et betydelig innslag av mangfold i vår 
brukergruppe når det gjelder språk og kultur.

I januar 2014 måtte vi etablere ei ekstra avdeling for små-
barn for å etterkomme behovet for barnehageplasser.

Av de 9 barna som startet på denne avdelingen var det 7 som 
kom fra andre nasjoner enn Norge/Norden. Personalgruppa 
gikk på den nye hverdagen «med krum hals» og med målset-
ting om at mangfoldet skulle være en del av normaltilstan-
den og at dette mangfoldet skulle betraktes som en ressurs 
og en berikelse.

Vi prøvde etter beste evne å skape et godt foreldresamar-
beid med alle foreldre, men innså at vi strevde både med 
kommunikasjonen og forståelsen for hverandres kultur og 
levesett. Vi som personalgruppe var alt for utålmodige og 
kritiske i forhold til levesett og vaner våre nye innflyttere var 
bærere av. Maten barna hadde i matpakka ble alt for ofte et 
tema, klærne holdt ikke mål i forhold til vår standard, barna 
la seg alt for seint på kveldene osv. Med andre ord var vi alt 
for problemorientert og lite ydmyk i forhold til hva de la vekt 
på.

Fokus i vårt prosjekt, våren 2015
Vi valgte å definere begrepet MANGFOLD vidt og til å gjelde 
alle foreldre uansett bakgrunn, kultur, språk og levesett. Alle 
foreldre er unike og må møtes på en tilpasset og god måte 
ut fra deres behov. Vårens (ambisiøse) målsetting ble derfor:

«Hvordan legge til rette for en god og trygg start og et 
godt gjensidig, forpliktende foreldresamarbeid for alle 
barn og familier med vekt på»:

• Å skape en relasjon til foreldrene som er preget av åpen-
het, varme og likeverd fra første stund!

• Å skape en større forståelse for foreldrenes kultur og 
identitet. Være nysgjerrig på «hva de har med seg»/hva de 
er stolt av.

• Tilpasse våre ulike info-brosjyrer og velkomstskriv til vårt 
mangfold/ flerkulturell brukergruppe. Definere hva som 
er våre «absolutter»/det vi ikke kan vike fra, uansett bak-
grunn og identitet.

• Tilpasse planer og opplegg i forhold til språk og omfang.

• Stimulere til større deltakelse fra de flerkulturelle i barne-
hagens rådsorganer

FILLAN BARNEHAGE 

NYTTIGE NØKKELKORT

Nora og Ella har nettopp begynt i barnehagen. De kommer 
fra Estland og snakker lite norsk. Vi er på tur og alle barna 
er i full lek, utenom disse to. De kommer og setter seg ned 
ved siden av meg. Vi sitter og ser på kortene, og jeg begyn-
ner å lese de estiske ordene. Nora peker ivrig videre og øn-
sker at jeg skal lese mer. Tilslutt er det Nora og Ella som sit-
ter og forteller meg på estisk hva de forskjellige bildene er.  

Barna viser stor interesse for kortene og liker godt å høre 
hva ordene er på forskjellige språk. Vi bruker de ved for-
skjellige anledninger, som for eksempel ved matbordet, un-
der lek, i samlinger – både i kommunikasjon med enkelt barn 
og med grupper. Barna synes det er stor stas å få henge nøk-
kelkortene sine på buksen sin, og man kan ofte da høre at de 
snakker med hverandre på «tullespråk» og ler.
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• Gode overganger fra småbarnsavdeling til storbarnsav-
deling.

• Videreutvikle en flerkulturell praksis.

Med andre ord skulle vi sette fokus på KULTURFORSTÅ-
ELSE og FORELDRESAMARBEID og vi måtte starte med 
oss selv og egne holdninger i møte med det vi så på som an-
nerledes og ikke akseptert (i våre øyne). I tillegg innså vi at vi 
måtte investere mer tid i møte med den enkelte foreldre og 
spesielt de flerspråklige familiene, nettopp for å skape en 
relasjon som grunnlag for tillit og forståelse. 

Som tiltak jobbet vi med følgende:

• Å legge til rette for ny kunnskap og bevisstgjørelse gjen-
nom eksterne kurs 

• Refleksjon over ulike praksisfortellinger og erfaringer på 
avdelingsmøtene

• Statusoppdateringer i prosjektet på personalmøter og 
planleggingsdager fra den enkelte avdeling 

• Å skape en felles forståelse i hele personalgruppa for at 
vi måtte bruke mer tid på å bli kjent med familiene og at 
dette medførte «merarbeid» i form av spørsmål og invol-
vering i hverdagslivet deres

• Vår småbarnsavdeling inviterte til en uformell bli-kjent-
dag før sommerferien. Besøksdagen ble veldig godt mot-
tatt og med 100% oppmøte. 

• Nye oppstartskjema ble utviklet og tilpasset våre nye 
flerkulturelle brukere 

• Nye rutiner og større foreldreinvolvering i overgangen fra 
småbarn til storbarn ble utarbeidet og gjennomført våren 
2015

•  Å forbedre kommunikasjonen med de flerkulturelle fami-
liene. Bruke mer tid og ha større mot i den daglige kommu-
nikasjonen i den hensikt i å forstå og formidle fra barneha-
gehverdagen. 

• Utarbeidet ulike verktøy/symboler/arrangement som 
synliggjør vårt mangfold på avdelingene og som har som 
hensikt å få opp status og stolthet ovenfor egen bak-
grunn/identitet:  

En medarbeider på småbarnsavdelingen uttalte spontant 
når jeg presenterte nye barn som hadde fått plass fra høs-
ten: «Åh, d blir no bra kjedelig for oss i år med bare 3-4 nasjo-
naliteta på avdelinga». Tidligere hadde samme medarbeider 
vært meget skeptisk for alle som ikke snakket norsk og had-
de erklært at hun ikke kom til å prøve seg på kommunikasjon 
med disse familiene.

Samme medarbeider ble forresten reservebestemor for 
vårt 1.flyktningebarn og nå strikker hun ullklær til alle flykt-
ningbarna og er i tett dialog med de fleste som kommer til 
oss, uansett nasjonalitet og morsmål!!

Fokus i vårt prosjekt, høsten 2015;
Vi skal legge til rette for et rikt og godt språkmiljø i bar-
nehagen med vekt på de voksne som bevisste og varme 
språkmodeller i dagligspråket og i organiserte tilrette-
lagte aktiviteter. 

Status: Når det gjaldt å legge til rette for et rikt og godt 
språkmiljø, følte vi at vi allerede hadde en god praksis som 
også kunne anvendes og videreutvikles i det flerspråklige 
perspektivet. 

Verktøy og metoder som skulle benyttes i prosjektperio-
den var:

• Følge «Plan for begrepsutvikling» 

• «Språkkista» og «Snakkepakken»

• Rekvisitter fra vårt rikholdige lager for å konkretisere og 
som krydder i lek og samspill

• Hjemmelagede eventyrposer og flanellografer 

• Drama som formidlingsmåte, både i stor og liten gruppe

• Alternative læringsarenaer (bedrifter som vi har inngått 
fast samarbeid med) som er med å skape felles opplevel-
ser utenfor barnehagens «lekegrind»
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Nøkkelkort som starthjelp til barn (og 
foreldre) som ikke behersket felles språk 
med personalet i det daglige samspillet.

På tirsdag var det Barnehagedagen, (nasjonale) og på 
småbarn hadde vi satt opp plakat med ønske om at alle 
barn skulle ta med seg en bok hjemmefra. Til flerspråk-
lige familier gir vi også beskjeder muntlig, og Janne pra-
tet med en far mandag ettermiddag:

Janne: I morgen må dere ta med ei bok som vi skal lese 
i. Alle barna skal det.

Far: Bok… Ja, bok hjemme… vi har glemt den. Tar 
den med i morgen.

Janne skjønte fort at de snakket om to forskjellige ting 
og gjentok igjen beskjeden sin, hvorpå far igjen gjentok 
at han skulle ta med den gjenglemte boka. Heldigvis ga 
Janne seg ikke og etter noen fram og tilbake-replikker 
gjentok far meldinga fra Janne. 

Vi var spente dagen etter, men 2 bøker var med til bar-
nehagen- 1 bok hjemmefra og den gjenglemte boka som 
tilhørte barnehagen!  

Far kommer og henter Mio en ettermiddag. Mio har 
vært i Norge bare noen måneder. Far spør meg om 
vi ikke kan gi sønnen vannflaska hver time så han får 
drikke. Jeg forklarer at barna har tilgang til vannflas-
kene sine hele tiden og at de får vann og melk til hvert 
måltid. «Ok», sier han og så drar han av sønnen sokkene 
og viser meg føttene hans. «Tørr», sier han «drikker lite 
vann» Jeg forklarer at klimaet i Norge er annerledes enn 
der de kommer fra. Vi kan lett få tørr hud av været og at 
det er lurt å smøre krem på. «Ja, smører hendene», sier 
far og da foreslår jeg at de også kan gjøre det samme 
med føttene slik at de blir mykere. Far takker for tipset. 
Etter noen uker forteller far at føttene har blitt mye 
bedre og takker så mye for rådet nok en gang.

• Et utvidet samarbeid med Hitra folkebibliotek

• Organisatorisk tilrettelegging på storbarnsavdelingene 
for å fremme samtalen under måltidene

Alle 3 avdelingene ønsket først og fremst å sette fokus på 
hverdagsspråket, hvordan den enkelte medarbeider, uan-
sett stilling, kommuniserte med barna i lek, samspill og 
rutinesituasjoner. 

Begge storbarnsavdelingene ønsket i tillegg til den ge-
nerelle bevisstgjøringa på rollen som god språkmodell, å 
sette fokus på samtalen rundt bordet under måltidene. 
Erfaringene så langt var at det var mye uro og at mye av 
den voksnes kommunikasjon var preget av irettesettelse 
og korrigeringer. Det ble derfor bestemt at det måtte gjø-

res organisatoriske grep for å få snudd denne tendensen. 
Dette handlet først og fremst om at gruppene måtte deles 
på flere bord og med flere tilgjengelige voksne. Tidligere 
praksis om at det var lagt opp til pauseavvikling under mål-
tidene måtte vike for ny målsetting. 

Alle avdelingene satte ekstra fokus på BØKER i denne pe-
rioden med den hensikt å skape interesse for barnebøker 
både hos barn og foreldre, etnisk norske som flerspråklige. 

Behovet for å utvikle alternative, visuelle kommunika-
sjonsmetoder som støtte i hverdagsspråket ble også en 
del av prosjektet.

Tiltakene under beskriver nærmere hva som ble gjort i for-
hold til dette:
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Hva har vi gjort?
• Vi har hatt foreldremøte, med de flerspråklige foreldrene. 

Vi spurte bl.a.om første møte med norsk barnehage, om 
det var noe de savnet, og hva som kunne vært gjort anner-
ledes. Vi brukte ikke tolk. En del av foreldrene snakket bra 
norsk, mens andre ikke så mye. Her lot vi foreldrene selv 
velge hvilken gruppe de ville sitte i, under gruppearbeidet. 
De fikk prate på morsmål. En representant fra hver grup-
pe la frem foreldrenes tilbakemeldinger/meninger. 

• Foreldrene ønsket informasjonsbrosjyrer. Brosjyrene ble 
oversatt til engelsk, polsk og litauisk. Vi ønsker å få brosjy-
rene oversatt til flere språk. 

A) brosjyre med generell informasjon om vår barnehage, 
eks; turer, matpakke, lekegrupper.

B) brosjyre med bilder og tekst om klær vi mener barnet 
trenger i de ulike årstidene.

• I foreldresamtalene, har foreldrene fått velge om de vil ha 
tolk. De fleste foreldre valgte bort tolk. Tolketjenesten ble 
brukt ved behov og ikke en nabo, venn etc.

•  Vi har brukt nøkkelkort i kommunikasjon med foresatte/
barnet i flere år. Nøkkelkortene har bilde av gjøremål/
gjenstand på en side, og beskrivelse på flere språk på bak-
siden. Se bilde 

• Ansatte og foreldre ønsket en «fadder- ordning» både for 
barn og foreldre i tillegg til fadderordningen vi har til de 
nye barna som starter i barnehagen. Vi opprettet en face-

bookside for foreldre i barnehagen. Her kan de gi hveran-
dre beskjeder /dele informasjon, f.eks om at på lørdag har 
noen tenkt seg til barnehagens gapahuk, og den som vil 
kan bare bli med.  

• Foreldrene ønsket at vi sammen skulle lage en presenta-
sjon av hvert land vi har representert i barnehagen. Dette 
er vi nå i gang med.

• Vi har kjøpt bordflagg over alle landene vi har represen-
tert i barnehagen. Flaggene står fremme på avdelingen. 

• Velkommen skrives på informasjonstavlen i garderoben 
hver dag, på ulikt språk.  

Foreldre har vært sammen med oss, etter tur, for å lage mat 
fra sitt land.

Hvor er inkluderingskontoret?
Dette var et spørsmål fra vår flerspråklige assistent 
(kanskje litt på spøk). Da hun var nyinnflyttet på Hitra, 
og gikk hjemme med små barn, hadde hun hørt snakk 
om inkludering, og at alle skal inkluderes. Men hvor går 
man for å bli inkludert?                     

Tja, hva svarer vi på det?

Språk og felles opplevelser. Hva har vi gjort?
• Vi tar bilder, av opplevelser, hverdagssituasjoner og ak-

tiviteter, som vises på skjerm til barn og foreldre, eller vi 
lager bildecollage og henger opp. Dette er dokumentasjon 

KNARRLAGSUND 
OPPVEKSTSENTER, BARNEHAGE
Knarrlagsund oppvekstsenter ligger på Ulvøya, med sjø, fjell, 
skog og butikk i nærmiljøet, kun 15 minutters kjøretid fra kom-
munesenteret på Hitra. Oppvekstsenteret består av en 1-7 
skole, med sfo og 2 avd. i barnehagen; Totalt 37 plasser.

Vi har 46% andel flerspråklige blant barna (der en eller begge 
foresatte ikke er norsk).

Vår vinkling av problemstillingen:
Hvilke verdier vil vi skal prege 

samarbeidet med foreldre?
Vi har i flere år jobbet tett på barna med styrking av 
språk. I hverdagssituasjoner for å sette ord på hva bar-
net og den ansatte gjør, slik at barnet raskere lærer hver-
dagsbegrep og forstår verden rundt seg. Vi teller på flere 
språk. Vi har brukt og bruker nøkkelkort, samt at vi tar 
ut små grupper med barn og gjennomfører språktrening 
ukentlig. Nå var det tid for å sette foreldresamarbeidet 
under lupen. Vi ville bli mer bevisst på den forskjellen vi 
gjør, ved å være positivt nysgjerrig på det enkelte som 
kommer inn i vår barnehage (alle barn og foreldre, andre 
) ved å bekrefte dem.

Hvordan; i de daglige møtene, samarbeid /tilbakemeldin-
ger, foreldremøte for flerspråklige.

Rapport fra prosjektet Kompetanse for Mangfold  Rapport fra prosjektet Kompetanse for Mangfold  16 17



og samtidig visuell støtte for barna når de forteller for-
eldre om barnehagedagen. Og det er visuell støtte for oss 
i dialog med foreldre.

• På storbarnsavdeling hadde vi Hakkebakkeskogen som 
tema gjennom hele barnehageåret. Vi dramatiserte, leste 
i boka, så film, brukte kostymer, konkreter. Dette ga barna 
en felles opplevelse som vi ser preger leken. Alle barna vet 
hva leken handler om, og det gir de en ekstra trygghet. Og 
alle har noe å bidra med i leken, når de har felles opplevel-
se og erfaring med temaet. 

• På småbarnsavdelingen jobbet vi med boka «Lars er ikke». 
Boken handler om en gutt som ikke er en løve, ikke en kro-
kodille. Her er det mye begrepslæring, som f.eks stor, 
liten. Mange bøker kan jobbes mye med. Vi kopierer figu-
rene og laminerer. Disse kan bl.a brukes i samling. Vi bru-
ker begreper som stor, liten, bak, foran etc samtidig som 
vi visualiserer for barna. Barna var begeistret over boken, 
og snakket mye om Lars.. og neeei han er ikke en katt… 

• Bøker: Vi forstørrer sidene, og laminerer, slik at alle lette-
re kan se bildene. På avdelingene ligger bøkene tilgjenge-
lig. Vi har noen bøker/eventyr med CD, lest på flere språk.

• Vi har årshjul /temaplan, med nytt tema hver mnd. Hvert 
tema har sin temakasse med konkreter, spill, bøker, be-
grep, m.m. Dette er et godt system vi har opparbeidet oss 
gjennom flere år, og kan variere vinklingen i de ulike tema-
ene. Eks på tema er: familie, mat, kjøretøy

• Bilder i forhold til tema, henger på veggene med tekstfor-
klaring på flere språk. Foresatte hjelper oss med begre-
pene, og uttale.

• Bilder og konkreter brukes i hver samlingsstund. Foreldre 
har fått informasjon om bøker/tema i forkant, så de kan 
forberede sitt barn.   

• Elever er på lesestunder i barnehagen og leser/forteller 
for barna på flere språk.

• Ansatte snakket engelsk på avdelingsmøter, pauserom, 
og de tøyset på engelsk, for å ufarliggjøre engelsk tale. 
Målet var og ikke ta seg selv så høytidelig, og å gjøre det 
mindre skummelt å prate engelsk i daglig kontakt med for-
eldre.

Dette ble til masse latter, og hverdagsmagi i hverdagen. Ala 
«The julekalender».

Toleranse barn- barn  
(ble en del av mangfoldprosjektet)

• Alle skal føle at de kan være den de er, og få aksept for den 
de er. 

• Våren 2015 opplevde vi, på storbarnsavdeling, at barna 
hadde stort fokus på klær, og hvilke klær det var godtatt å 
gå i. Blant jentene var det viktig å ha på skjørt/kjole. Noen 
barn skiftet etter at de var kommet i bhg. Noen fikk kom-
mentarer på klærne de hadde på seg. Vi hadde de siste 
årene jobbet med tilbakemeldingskultur. Likevel spredte 
det seg negative holdninger blant noen barn om enkelte 
klesplagg. Dette undret vi oss over. Hva har vi ansatte bi-
dratt med i denne prosessen? Hva var årsaken?

• Toleranse barn- barn, ble tema på personalmøte og avde-
lingsmøte.  Vi snakket med barnet om hva det er, og ikke 
hva det har på seg. Vi brukte bøker og rollespill. Forel-
drene ble informert om hva som skjedde blant barna, og 
hvilke tiltak vi iverksatte. Og vi oppfordret foreldre til å ha 
fokus på hva barnet er, og ikke hva det har på seg. Noe de 
tok til etterretning i større eller mindre grad. 

Plansje fra  
2011,  

fortsatt i bruk.

Vi er enig om å fortsette å være positivt nysgjerrig på alle 
som kommer inn i vår barnehage. Med dette mener vi å bry 
oss om alle som kommer til oss av barn, foresatte, ansatte.
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-Ønsket hjelp til å utfordre oss på våre egne fordommer.

Vår definisjon av mangfold: Vi har valgt at se mangfold på en 
bredere måte. Det handler om hvordan vi møter mennesker 
som er ulike oss selv. Hvordan ser vi på funksjonshemmede, 
homofile, sosialt utsatte, likestilling mellom kjønn? 

Hvordan gjør vi det?
Vi har valgt å prøve å øke statusen på det å ikke være like. Vi 
vil Ikke ha likhetstyrrani. Ansatte har fokusert på alt som er 
forskjellig og bekreftet det. «Ja det var godt tenkt, det var 
ulikt». «Du tenker slik, jeg tenker sånn.» «Det finns ikke feil 
eller rett.»  Vi som personale har synliggjort forskjeller, f.eks. 
hva enkelte barn liker og ikke liker. 

Vi innredet miljøet med fokus på forskjelligheter, f.eks. skal 
duplofigurer være av ulike kjønn, hudfarge med rullestol 
osv. Det skal finnes ulike utkledningsklær. Bøker som alle 
kan kjenne seg igjen i, om funksjonshemmede, om religion, 
to mødre eller to fedre, en mor og en far, fortellinger fra ulike 
land og film fra ulike land. Vi feirer FN dagen den 24. oktober 
med mat fra andre land, foreldre er velkomne. Vi feirer sa-
misk nasjonaldag med trommer, musikk og lassokast. 

Vi prøver å respektere hverandres meninger, og alle får ten-
ke og mene hva de vil. Når det trengs snakker vi oss frem til 
kompromisser.

I begynnelsen på prosjektet inviterte vi foreldra på en skole-
frokost på FN-dagen. Vi bad dem ta med mat fra deres land. 
Barna laga flagg som de satte i maten. Vår tanke var at det er 
koselig at spise sammen og det er godt at kunne bidra til en 

KVENVÆR OPPVEKSTSENTER,            
BARNEHAGE
Dette er vi og dette vil vi
Kvenvær Oppvekstsenter har barn i alderen 1-9 år, i alt 16 
barn. 9 av dem har foreldre fra 5 ulike nasjoner og fem barn 
har annet morsmål enn norsk. Vi har ansatte med 3 ulike 
nasjonaliteter og med ulik bakgrunn, storby og landsbygd. 
Det utfordrer oss i forhold til hvordan vi kan se på verden. 
Oppvekstsenteret ligger på et lite sted der alle er kjent med 
hverandre. Kvenvær har tidligere hatt et flyktningmottak og 
erfaringene derifra var gode. Mange var skeptiske i begyn-
nelsen men da de møtte barna, enslige mindreårige, oppda-
get kvenværinger at barna var trivelige.

Gjennom prosjektet ønsket vi å:
-Få større kunnskap og forståelse for kulturelle/etniske og 
religiøse uttrykk som møter oss i vårt daglige arbeid.

-Kunne ta i bruk forskjellighetene på en konstruktiv måte, 
slik at de er med på å gi innehaverne respekt og annerkjen-
nelse, samtidig som denne informasjonen gir oss økt grad av 
læring og derav toleranse for våre nye landsmenn/kvinner. 

-Vi vil at barna skal bli demokratiske mennesker som er stol-
te over sin ulikhet.

–Hva heter 
prinsesse på ditt 

språk?

Rapport fra prosjektet Kompetanse for Mangfold  Rapport fra prosjektet Kompetanse for Mangfold  20 21



felles måltid. Vi inviterte sanitetsforeningen og lokalavisa. 
Det ble en koselig formiddag og en reportasje i avisa.

I begynnelsen på prosjektet inviterte vi foreldra på en skole-
frokost på FN-dagen. Vi bad dem ta med mat fra deres land. 
Barna laga flagg som de satte i maten. Vår tanke var at det er 
koselig at spise sammen og det er godt at kunne bidra til en 
felles måltid. Vi inviterte sanitetsforeningen og lokalavisa. 
Det ble en koselig formiddag og en reportasje i avisa.

Sanitetsforeningen på Kvenvær syntes det var en god ide 
som alle Kvenværinger skulle få del av. De arrangerte en 
kveld med mat fra de land som finns representert på Kven-
været. Mange kom og dette ble lagt merke til også av lokala-
visa.

 Sanitetsforeningen på Kvenvær syntes det var en god ide 
som alle Kvenværinger skulle få del av. De arrangerte en 
kveld med mat fra de land som finns representert på Kven-
været. Mange kom og dette ble lagt merke til også av lokala-
visa.

På foreldremøter har vi diskutert om alle barn skal til kirken 
ved jul og påske? Hva gjør vi for de som ikke vil dele en pro-
testantisk høytid? Foreldre fikk mulighet til diskutere. Det 
startet en prosess hos alle som får ta sin tid. Mange har en 
redsel for det som er annerledes. Taket var høyt. 

To 5-åringer tegner.  -Hva heter prinsesse på ditt språk?

Dette tar vi med oss. 
Vi valgte å gjøre prosjektet sammen, barnehage og skole. 
Det var en suksessfaktor. Vi får en helhet og samsyn i hele 
sentret. Vi er fra ulike land, ulike kulturer by /jordbruk, klar 
suksessfaktor. Vi har på oss ulike briller.

Vi har skapt et arbeidsklima hvor det er høyt under taket. Vi 
har tillit og respekterer hverandre. 

Vi tar oss mer tid til refleksjon og er ikke så løsningsorien-
tert som vi var tidligere

Vi skal undersøke hvordan foreldre ser på oss og på vårt ar-
beid med toleranse og respekt. 

Vi tror at det vi gjør, gjør forskjell. Det vi gjør i barnehagen 
påvirker hele Kvenvær.

Vi tror at vi må kjenne til andre måter å gjøre ting på for å 
kunne vare tolerant. I vårt arbeidslag, skole og barnehage, 
har vi ulike briller. Vi tenker og mener ulikt om det meste, vi 
har ulike religioner. Vi har oppdaget at det finnes mange må-
ter å se ting på. 

-Hva må jeg tilpasse meg til og hva er mine grunnleggende 
verdier som jeg ikke kan endre på? Vi har diskutert i per-
sonalet alt fra om vi må ha svinprodukter til kjønnsløse do. 
Vi er ikke enige og det finnes mye mer å diskutere så vi går 
videre med verdigrunnlagsspørsmål og skal, sammen med 
skolen, lage en verdiplattform.

Vi har fått en bra grunn, både faglig og i spørsmålene fra 
Kompetanse for mangfoldprosjektet som fått oss til å re-
flektere. Vi er ikke like løsningskjappe som før, vi diskuterer 
over lengre tid, problematiserer og reflekterer. Vi kom tid-
lig inn på normalitetsbegrepet som er veldig trangt. Man får 
ikke trå ut over det vanlige før man blir sett på som rar. 

Vi personalet blir dyktigere til å lytte på barna hvis vi har 
kjennskap om dem, hva de liker og ikke liker. Barna har blitt 
mer stolte over sin bakgrunn og opprinnelse, hvis pappa kjør 
vogntog eller snakker arabisk så tar ansatte å lytter og leg-
ger vekt på det de forteller.

Takket være prosjektet har vi lært mye. Det viktigste er 
kanskje at det å bygge en relasjon er vårt profesjonelle an-
svar og vi vet at 80 % av verdens barn vokser opp med to 
eller flere språk. Våre skandinaviske barn blir fattige i det 
perspektivet. Vi har fått en helt ny måte å tenke på. Litt mer 
ydmykt.
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STRAND OPPVEKSTSENTER,            
BARNEHAGE
Vi er i utgangspunktet en tre avdelingsbarnehage i et eget 
bygg tilknyttet et oppvekstsenter. Vi ligger i nærheten av 
Lerøy, som er en stor arbeids-giver, og har ansatte fra andre 
land enn Norge. Spesielt Øst-Europa.

Utgangspunkt/ståsted
Vi ville kartlegge hvor vi sto, for bedre å finne ut hvor vi følte 
at vi måtte ta tak. Nå-situasjon – noen infoskriv blir sendt ut 
på engelsk, månedsplanen blir kun sendt ut på norsk.  Lite 
integrering av andre kulturer i hverdagen da vi ikke marke-
rer andres nasjonaldag eller andre viktige merkedager og 
hendelser i fra alle de forskjellige landene. Ikke alltid like 
lett å snakke med foreldre med annet språk når det er spe-
sielle beskjeder som skal gis, da vi aldri er helt sikre på om 
de skjønner hva som blir sagt når svaret ofte er et nikk og 

ja. Dette var en utfordring for oss da samarbeidet ble van-
skelig, og noen foreldre føltes det som om ville unngå lange 
samtaler med oss og vi ble litt mer tilbakeholden til de for-
eldrene.  Det er vanskelig å sette seg inn i deres kultur og ha 
forståelse for deres ønsker om påkledning, utetid, mat og 
det som er motsetninger fra vår kultur. Vi skjønner at vi har 
forskjellig kultur og prøver å respektere det, men ikke like 
lett i alle situasjoner. 

Vi ønsket å synliggjøre hvor barna hadde opprinnelse fra, og 
for å gi oss selv mer kjennskap til bakgrunnen til foreldre/ 
barn og et lite innblikk i hvordan landet deres ser ut. Vi snak-
ket om å markere nasjonaldagen til de forskjellige landene, 
lage velkomstskilt og plakater med bilder, si gratulerer med 
dagen på deres språk. Vi ønsket å lage en avdeling der for-
eldre og barn føler seg velkomne, der alle kulturer er repre-
sentert. 

Problemstillingen vår var: hvordan 
synliggjøre mangfoldet på avdelingen?  

                 

Vi bestemte felles at vi i ordet flerspråklige, vil legge barn 
med en eller begge foreldrene fra et annet land.

Vi ville også at mangfold skulle bety alle som var i barneha-
gen.

Arbeidet på avdelingene
Videre arbeidet vi med hva det er vi hadde lyst til å få til 
med dette prosjektet. Det som kom mest frem gjennom dis-
kusjoner var at vi skulle legge vekt på å bli godt kjent med 
foreldrene og at de skulle få bli en større del av arbeidet i 
barnehagen og få komme med sine innspill. Vi følte vel litt 
på at vi hadde en gruppe foreldre som vi egentlig ikke visste 
hvordan så på vår barnehagehverdag. Noen få innspill hadde 
vi, i forhold til mat og å være ute i all slags vær, men vi følte 
at vi ikke hadde et tett nok samarbeid med foreldrene.

Vi begynte å lage plakater der vi prøvde å inkludere for-
eldrene med at de kunne skrive ned hva som var viktig for 
deres kultur/ land så vi kunne finne bilder som kunne limes 
på plakatene. Foreldre har vært med og funnet dikt, sanger, 
eventyr, tall osv. på/fra deres opprinnelsesland. Tanken bak 
var å få foreldrene involvert i barnehagens arbeide og at de 
skal føle seg velkommen. Skilt med velkommen på har blitt 
hengt opp på alle språkene vi har på avdelingen, dette ble 
gjort med litt hjelp fra foreldre og med google oversetter. 

Vi telte til 1 – 2 – 3 på barnas språk, der vi bruker reglen:  
«Her er bikuben, bienes hjem, men hvor har biene gjemt seg 
hen? 1-2-3»

Vi fikk hjelp fra foreldrene på hvordan dette uttales på de 
forskjellige språkene. Stor stas for barna som får reglen 
opplest med 1 – 2 – 3 på sitt språk. Ikke alle barn ønsket å stå 
i sentrum på samlingen når vi snakker om hvilket språk det 
var vi leste opp, men vi øver litt på det uten å legge stor vekt 
på hvem sitt språk det var. Dette var noe foreldrene fikk til 
å svare kjapt på under levering/henting, dette var ikke noe 
som de måtte ta med seg hjem, noe som gjorde at vi fikk mer 
respons.

Avdelingene har vært flinke til å lage konkretiseringsmate-
riell både til foreldre og barn på alt fra matvarer til klær.

Vi hadde flerkulturell uke på november, noe som var stor 
stas, barna ble veldig opptatt av flaggene denne uka. Den 
første dagen fikk barna fargelegge flaggene som vi hang 
opp på avdelinga. Barna syntes noen flagg var finere enn an-
dre og mente dette var deres flagg, spesielt det filippinske 
flagget som har avbildet en sol. Vi hadde musikk og film på 
forskjellige språk, og avsluttet uka med mat fra de forskjel-
lige landene. I forkant av denne uka ble det sendt ut en lapp 
som foreldrene måtte levere inn på forhånd der de skulle 
skrive ned musikk og filmer/ korte klipp som vi kunne søke 
opp eller sende med barna selv i barnehagen. Maten skulle 
også skrives opp på lappen og hva maten inneholdt så vi vis-
ste dette med tanke på allergier.  Fikk spørsmål fra en norsk 
mor om dette var noe de også skulle svare på siden de ikke 
var flerkulturell. Jeg fortale henne at også vi har vår kultur 
og deltar med det som er typisk for oss. Det syntes hun var 

Rapport fra prosjektet Kompetanse for Mangfold  Rapport fra prosjektet Kompetanse for Mangfold  24 25



greit, så hun svarte på brevet og sendte med barnet en rett 
som besto av laks.

Mangfold rundt bålet – nettverkssamling med foreldre og 
barn ute i barnehagen, mens vi hadde bål og grillet god mat. 
Foreldre og barn kom med forslag til gode tiltak for økt tur-
glede. Vi fikk et flott presseoppslag etter dette, og det vik-
tigste var det engasjementet foreldre og barn viste, samt en 
liste med gode tiltak for turglede som ble laget etter møtet 
(mai 2015). Foreldrene ønsket flere utemøter, rundt bålet. 
Det har vi dessverre ikke fått til enda. Andre ting vi gjorde 
på storbarnsavdelingen var at foreldre og barn samarbei-
det om å lage velkomstskilt i tre, utenfor inngangsdøra. Vi 
hadde barneyoga – som ble gjennomført av en litauisk as-
sistent. Barna ble veldig glad i dette og å få bli med Asta på 
barneyoga var som en stor premie.

Vi sang «Blinke, blinke stjerne» på alles språk. Det star-
tet med en mor som sang inn denne barnesangen på finsk, 
på mobil, og deretter lærte hele barnegruppa den på flere 
språk. Dette var en spesielt god brobygger, fikk fram det en-
kelte barns stolthet over eget språk og var svært populært 
blant barna.

Synliggjøring av nasjonalitetene blant annet ved å henge 
flagg på bursdagskalender.

Plakater fra hvert land, med bilder, ord, flagg og et lite barne-
vers. Verset var det foreldrene som valgte fra sitt eget land.

Månedens ord, 2-4 ord hver måned. Foreldrene får i oppgave 
å oversette de til eget språk. Disse henges opp på døra til 
gangen, og vi oppfordrer foreldrene til å bruke disse i sam-
taler med barna hjemme på sitt språk. I barnehagen bruker 
vi de samme ordene på norsk.

Velkommenskilt ute ved inngangsdøra, skrevet på de ulike 
språkene som er representert i barne- og foreldregruppen.

Vi har fått opp ei tavle på hver avdeling, hvor foreldre kan 
henge opp ting de ønsker å kjøpe/ selge, gi bort eller bytte. 
Dette for å hjelpe de som trenger utstyr til å få tak i det uten 
at det nødvendigvis koster så mye. Vi gir også tips om hvor 
en kan få tak i ting billig. 

På nyåret 2016 i etterkant av prosjektet, laget vi nøkkelkort, 
som hele personalet bruker.
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litetsbegrepet som vi tenker er veldig trangt. Man får ikke 
trå ut over det vanlige før man blir sett på som «rar».

Vi vil utvikle vårt materiell som vi bruker i arbeidet med bar-
na. Med å lage enda mere konkretiseringsmateriell, bruke 
enda mer bilder.

Faglig påfyll/kompetanse og jevnlig trykk på temaet i hver-
dagen og refleksjoner på ulike møtearenaer har ført til en 
holdningsendring blant personalgruppa. 

Prosjektet har vært godt forankret på ulike nivå (rådmann, 
styrer, pedagogisk leder, fagarbeidere) og alle parter har et-
terspurt og pushet på underveis. Vi har også klart å videre-
formidle våre erfaringer slik at vår praksis ble ettertraktet 
fra flere hold/kommuner.

Kurs i prosjektledelse med Linda Flüge våren 2015 var viktig 
for arbeidet med prosjektet. Alle de pedagogiske lederne og 
styrerne deltok, og fikk en felles forståelse for de prosesser 
som foregår i personalet i et utviklingsarbeid. Vi fikk nyt-
tige tips og veiledning for å gå de ulike stegene i prosjektet, 
og bruke tid på prosessene. At alle ansatte i tillegg fikk et 
kurs /samling med Flüge om det samme, bidro til at ansatte 
forsto eget ansvar for utviklingen i et prosjektarbeid. Alle 
enhetene fikk mulighet til å jobbe med problemstillingen sin 
fra mangfoldsprosjektet på samlingen med Linda Flüge. Det 
var meningsfylt. For å oppleve at et prosjekt vokser og blir 
viktig i barnehagen må alle bidra og ta ansvar for arbeidet. 
Dette opplever vi at alle har gjort. 

Veiledning fra Dronning Maud Minnes Høgskole har vært 
veldig bra.  Veileder har vært systematisk, strukturert og le-
det oss til å gjøre dette til vårt eget prosjekt. Veilederen har 
stilt spørsmål ved innholdet, ledet oss videre i arbeidet og 
vært tilgjengelig på mail gjennom hele prosjektet. Den prak-
tiske gjennomføringen og at innholdet ble så enkelt at alle 
kunne bidra i det daglige, var viktig for at alle har opplevd 
dette prosjekt som en suksess. Prosjektet har hatt god fag-
lig oppfølging og ekstern veiledning med alle på avdelingene 
fra DMMH.

Evner vi å sette ting i system, utarbeide gode verktøy og 
holde trykket, så lykkes vi med praksisendring. Det er vår 
ERKJENNELSE!  

Samarbeidet med foreldrene
Vi skal vise raushet og ha tålmodighet og forståelse for at 
det tar tid å bli integrert i det norske samfunn, og vi skal 
hjelpe dem på veien mot å bli selvstendige innbyggere i vårt 
lille lokalsamfunn. 

Det er møtet med den enkelte medarbeider som kan utgjøre 
en forskjell for en familie med flerkulturell bakgrunn. Vi vet 
at mange flerspråklige foreldre synes det er uhøflig å vise 
at de ikke forstår hva vi sier og derfor svarer de ofte bekref-
tende på våre spørsmål (ok eller ja er standardsvarene). Det-
te har lurt oss mange ganger, og nå som vi har blitt tryggere 
på hverandre ber vi dem gjenta det vi har snakket om. Vi blir 
usikker på om budskapet vi formidler blir oppfattet riktig. Vi 
må være tydelige, kanskje snakke litt sakte og bruke bokmål 

i stedet for dialekt, og være flinkere til å ta i bruk hjelpemid-
ler som for eksempel bilder eller konkreter i samtalene. Med 
utgangspunkt i bilder, sangtekster med bilder fikk vi dialog 
med foreldre rundt ord og uttrykk på deres språk. Vi opp-
levde at de lyste opp og ble ivrige over den enkle kontakten. 
De kom tilbake med flere ord, og spurte oss om andre ord 
og uttrykk på norsk. Vi har lært oss hei og adjø på de språk 
som er i vår barnehage. Det henger flagg med disse ordene 
opp på dørene. Vi ser på foreldrene at dette betyr mye. Det 
er kontaktskapende, det bekrefter deres kultur og språk, og 
det likestiller oss når vi også forsøker å lære ord og begre-
per vi ikke kan fra før. Eller google ord vi er usikre på, å bruke 
i samtalen. Mange foreldre er nysgjerrige på likheter og ulik-
heter, og er interessert i språklige forskjeller. 

Vi må også ta oss god tid. Foreldrene kan bekrefte muntlig 
at de forstår budskapet, mens kroppsspråket deres sier noe 
annet. Noe frustrasjon har vi opplevd omkring dette, men 
heldigvis også mye latter. Det smitter og gjør kommunika-
sjonen mer befriende. 

Gjennom å vise at vi er engasjerte og nysgjerrige på andre 
nasjonaliteter har vi klart å få engasjerte og interesserte 
foreldre. 

I mange andre land er alle ansatte i barnehagen utdannet, 
enten som barnehagelærere, psykologer, fysioterapeuter 
osv. De har flere barn pr. voksen, men alle har en utdanning. 
Grunnen til at det har vært vanskelig for enkelte assisten-
ter å få noen foreldre i tale, kan være at de «ser ned på» de 
som ikke har utdannelse og de synes også at norske barne-
hager er dårlige fordi de ikke er så «skolske» som i andre 
land. Selvsagt er det her, som hos alle andre, forskjell på 
folk, men holdningen er her. Mange føler at vi ikke gjør noen 
ting og bare er der i lag med barna. Mange forelder følte at 
de ikke forsto hvorfor vi skulle holde på med dette. De sa at 
de hadde fått en veldig god velkomst i Norge og at det ikke 
var nødvendig med et slikt prosjekt. Mange av disse kom til 
Norge enten gjennom ekteskap med en norsk person eller 
gjennom arbeidsinnvandring. Disse kan ha tatt et mere be-
visst valg og er mere forberedt på hva de møter. Kanskje har 
en del av dem et ønske om å være mest mulig norske, uten å 
skille seg ut også. Vi ønsket å lage en barnehage der foreldre 
og barn føler seg velkomne, der alle kulturer er representert. 
Gjennom å bruke bilder og konkreter kan man få en bedre 
kontakt, slik at foreldrene lettere kan forstå hva barna gjør 
i barnehagen. Det med å være ute i all slags vær er også et 
område enkelte foreldre ser på som unødvendig. De synes 
også det er farlig når vi er i skogen eller fjæra og lar barna 
bruke naturen som lekeområde. Vår utfordring blir å forklare 
at når vi bor i Norge, som har størsteparten av sitt areal nord 
for polarsirkelen, er det viktig at vi ikke fratar barna gleden 
over regn, sludd, snø og is. Vi er også opptatt av å gi varierte 
fysiske utfordringer og at barna skal lære om mangfold og 
natur i et mangfoldig miljø. 

Vi har fått opp ei tavle på hver avdeling, hvor foreldre kan 
henge opp ting de ønsker å kjøpe/ selge, gi bort eller bytte. 
Dette for å hjelpe de som trenger utstyr til å få tak i det uten 
at det nødvendigvis koster så mye. Vi gir også tips om hvor 
en kan få tak i ting rimeligere.

I starten av prosjektet fikk vi god hjelp av høyskolen (DMMH) 
til å gjøre problemstilling og innhold så «enkel» og konkret 
som mulig. Vi planla prosjektet slik at det skulle foregå på 
avdelingene med barna og ved å involvere foreldrene. Alle 
ansatte skulle ta ansvar for å gjennomføre de aktivitetene 
som var i prosjektet. Alle har hatt ansvar for å gjennomføre 
samlinger og å være med å utvikle oppleggene rundt ak-
tivitetene. Innholdet i prosjektet har vært enkelt, konkret 
og gjennomført i barnegruppene på avdelingene. Spesielt 
diskusjonene og refleksjonen i starten av prosjektet var 
interessante og utfordret hver enkelt ansatt sine holdnin-
ger og verdier. Vi satte fokus på oss sjøl og egne holdninger 
i forhold til mangfold. Vi arbeidet også med å definere hva 
«mangfold» betydde for oss.  Vi valgte å definere vårt mang-
fold til å gjelde alle barn, foreldre og ansatte. Alle familier 
har sin egen struktur og kultur, interesser og forutsetninger, 
det var en del av vårt mangfold også uten at det nødvendig 
vis var knyttet til et annet språk, etnisitet eller religion. Alle i 
barnehagen er en del av vårt mangfold!

Prosjektet kom i rett tid og møtte et behov hos de ansatte – 
et godt utgangspunkt for å starte arbeidet i barnehagen. Og 
vi kjenner at den problematiseringen vi ofte opplevde ved 
oppstart av nye barn og foreldre med annet morsmål enn 
norsk er blitt redusert. Selv om det kan være utfordringer 
med kommunikasjon er ikke dette lenger hovedfokus hos de 
ansatte. 

I ettertid ser vi at siden vårt prosjekt var så tett knyttet til 
aktiviteter i barnegruppene, ville det blitt bedre kontinuitet 
og lettere å holde trykket gjennom året dersom man hadde 
lagt prosjektet til barnehageåret med oppstart i august. Nye 
ansatte, høsten 2015,  opplevde det utfordrende at de ikke 
hadde deltatt i diskusjoner og refleksjoner i oppstarten av 
prosjektet, de manglet vårt felles grunnlag for arbeidet. 

Vi har erfart at vi ikke er like løsningskjappe som før, vi dis-
kuterer over lengre tid, problematiserer og reflekterer. Det 
er godt å bruke tid på diskusjoner. Vi kom tidlig inn på norma-

Samlet evaluering 
og vurdering av prosjektet.
Organisasjon, det indre arbeidet       
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mer om barnets familie og bakgrunn kan være viktig for å 
forstå barnet, men vi må ikke vite alt de første dagene. For-
eldrene er sammen med barnet i barnehagen i flere dager, 
noen opptil 3-4 uker. Det er barnets behov i oppstart som 
avgjør hvor mange dager som settes av til oppstart. 

Vi er blitt tydeligere til foreldre og forteller om flerspråk-
lig utvikling, og vi er blitt enda bedre til å trygge foreldrene 
på at her er det bra å være. Tilbakemeldingene fra foreldre 
viser dette, og de senker skuldrene, i forhold til sitt barns 
språkutvikling.  

Holdninger
Synet på familier med flerspråklig bakgrunn er ikke lengre 
forbundet med «merarbeid», men heller en berikelse. 

Det viktigste vi tar med oss fra dette prosjektet er at det har 
skapt et ønske om og interesse for å få vite mer om andre 
kulturer og å arbeide med dette. 

Våre holdninger til mat er blitt forandret. Tidligere fantes 
det motforestillinger til, og det ble problematisert over, at 
mange barn hadde med mat som trengte å varmes opp. Vi 
har innsett at vårt kosthold med brød hele tiden ikke nød-
vendigvis er det beste, og at å hive en tallerken i mikroen 
ikke fører til kaos. Vi er ikke lengre fordømmende når for-
eldre f.eks. kommer med matpakker som ikke tilfredsstiller 
«norsk standard». Alle foreldre vil sitt barns beste. Så får vi 
snakke sammen om vi føler behov for litt kostholdsveiled-
ning om det blir for mye søt mat. 

Vi har oppdaget at det ikke finnes en måte å se ting på. Vi har 
blitt flinkere til å ta andres perspektiv. Mer ydmyk i forhold 
til at vi som nordmenn ikke trenger å sitte med fasitsvarene 

på normer og regler for barneoppdragelse. Personalets rolle 
som veileder i forhold til f. eks klær som ikke er optimale i 
forhold til klima og uteliv mener vi er forsterket, og «vite-
best-rollen» tilsvarende svekket! Vi er flinkere til å se indivi-
duelle forskjeller, f.eks. alle polakker er ikke like selv om de 
snakker samme språk. 

Vi tror at det vi gjør, gjør forskjell. Det at barnehager legger 
til rette påvirker hele samfunnet. Vi går foran. 

Vi er enige om å fortsette å være positivt nysgjerrig på men-
neskene som kommer inn i vår barnehage. 

Det er en større forståelse innad i personalgruppa om at 
barnehagens rolle også innebærer at vi må være en brobyg-
ger mellom familiene og Hittersamfunnet selv om at det 
egentlig ikke har noe med barnehagen å gjøre (eks. spørs-
mål om fritidsaktiviteter, ulike arrangementer, time til lege/
tannlege osv.) 

Kulturforståelse
Vi har fått et nytt syn på flerspråkliges situasjon, med på-
følgende endrede holdninger. Vi opplever at vi har fått mer 
kunnskap om og innsyn i barnas ulike kulturer, og på den må-
ten tilegnet oss større kulturforståelse. Det å tilpasse seg 
et kaldere klima og en «tur-kultur», fra å leve i et klima med 
30-40 varmegrader er ikke alltid enkelt. Og det å erfare at 
når barnehagen går på tur, så er vi i skogen, på fjellet, i fjæra. 
Vi promenerer ikke kun i fint vær. Tolken Hanan fremhevet 
behovet for å bruke mere musikk og dans, som er svært 
viktig i disse barnas kultur. Dette tar vi til oss.  Dette er alle 
viktige faktorer for å kunne tilpasse forventninger og møte 
barnas behov på en best mulig måte.

Vi opplever at foreldre fra andre land, spesielt i området 
Øst-Europa, har en  frykt for barnevernet i Norge, som er 
skapt gjennom media i mange land. Barnevernet i Norge er 
fremstilt som om det bare kommer og tar barn uten grunn. 
Nå sender vi ut et brev om vårt barnevern på flere språk. 
Dette håper vi er til hjelp og bidrar til en avmystifisering 
rundt barnevern. Barnevernet kan delta på foreldremøte på 
barnehagen også. 

Ut fra evalueringene fra ansatte opplever alle at de har ut-
viklet og endret egen praksis. Den største utviklingen de 
nevner er mot og vilje til å ta kontakt med foreldre i hverda-
gen når de vet foreldrene ikke snakker norsk. Når de vet det 
vil bli vanskelig å forstå hverandre har de allikevel gått inn 
i kommunikasjon, og forsøkt seg på engelsk, med kropps-
språk, eller med nøkkelkort ol. Og de opplever at det ikke er 
så vanskelig som de tror og ikke så skummelt som de tidli-
gere har følt. Bare ved at vi tar det første skrittet ved å si hei 
og adjø på deres språk opplever vi at mange tør opp. Vi har 
blitt modigere og nysgjerrige! Vi vet at det å bygge en rela-
sjon er vårt profesjonelle ansvar. Vi kjøpte inn i-pad i 2015, til 
avdelingene. Disse ble brukt i kommunikasjon med foreldre 
for å google enkelte ord, når vi stod fast i kommunikasjonen. 
Google translate fungerer på enkelt ord. Ikke på setninger. 

Tolk
Vi har brukt telefontolk i flere år, men vi bruker ikke kjente 
/naboer som tolk. Det kan skape et dilemma for foreldrene 

som er inne på samtale. Å møte på naboen /venn etc i en for-
eldresamtale trenger ikke å være bra for noen av partene. 
I forbindelse med prosjektet har vi diskutert bruken av te-
lefontolk, og erfart at det er viktig å prioritere å bruke tolk. 

Tilvenning i barnehagen
Ut fra det vi har erfart dette året, har vi endret våre rutiner 
ved hovedopptaket. Vi har et foreldremøte før ferien, for nye 
foreldre,  der vi går inn på hvordan oppstarten vil være, for 
eksempel at tre dager tilvenning kanskje ikke er nok, rutiner 
m.m. Etter oppstart ser vi at vi må ha minst to oppstartsam-
taler, for å spre infoen litt utover, slik at det ikke blir for mye 
på en gang. Etter en stund oppstår det kanskje spørsmål fra 
foreldrene også, som de ikke har tenkt på til å begynne med. 

Vi bruker barnets foreldre som ressurs, da de er eksperten 
på barnet vi har foran oss. De kan hjelpe oss med å forstå, og 
de er barnets viktigste motivator og trygghetsfaktor. I for-
hold til foreldre så bruker vi mer tid i oppstarten. I den første 
samtalen lar vi foreldrene få tid til å snakke om sitt barn, og 
vi er ikke så raske til å pøse på med informasjon. . Denne må-
ten å møte foreldrene på, bruker vi til alle foreldre. Alle vil 
fortelle om sitt barn og vi får vite mye hvis vi lar dem snakke.

Vi er blitt klar over at vi i oppstartsamtalen må formidle vårt 
syn på barndom, dette for å skape en (felles) forståelse av 
vår barnehagehverdag.  Det er mye å fordøye i oppstarten 
for nye foreldre, og vi skal ta hensyn til hver enkelt.  Å vite 
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Oppsummering

Presisering av oppgavens hensikt
Prosjektet skulle bidra til kompetanseheving for ansatte i 
barnehager og skoler med fokus på mangfold og flerspråk-
lighet, demokrati og toleranse. «Barn og elever med mino-
ritetsbakgrunn skal få et tilbud tilpasset sine behov og et 
godt læringsutbytte». 

Vi hadde mange erfaringer med oppstart og videre barne-
hagehverdag for mange flerspråklige barn og foreldre. Ut-
fordringene med språk, kommunikasjon og kulturforståelse 
hadde utviklet seg på få år. Fra å være en homogen «norsk» 
barnehage med bare norsk språk og kultur, har vi på få år 
blitt mangfoldige og internasjonale barnehager med mange 
ulike språk, kulturer, religioner og bakgrunn. Vi hadde behov 
for å se på det nye mangfoldet og den økende variasjonen 

som en ressurs, og ikke et problem i vår barnehagehver-
dag. I tillegg ønsket vi at dette skulle være et prosjekt som 
omfattet alle i barnehagen. Derfor valgte vi å definere vårt 
mangfold til å gjelde alle barn og foreldre. Alle familier har 
sin egen struktur og kultur, interesser og forutsetninger, det 
var en del av vårt mangfold også uten at det nødvendigvis 
var knyttet til et annet språk, etnisitet eller religion. Alle er 
en del av vårt mangfold!

Kort fortalt hadde vi behov for ny kunnskap / faglig påfyll om 
fagområdet for å bevisstgjøre personalet og for å få kunn-
skap om innholdet i det kulturelle mangfoldet i barnehagen. 
I denne prosessen var det viktig for oss å samhandle med 
foreldrene. Foreldrenes oppfatning av sine egen og barnas 
identitet og tilknytning til språk og nasjonalitet var viktig 
utgangspunkt.

Identitet
I løpet av prosjektet ser vi at barna er stolte av «sitt» land 
og språk, og viser stor interesse for andre land. De studerer 
kartet på veggen og spør hverandre hva ting heter på den 
andres språk. 

Vi har blitt mer observante på hvordan vi kan synliggjøre 
mangfold på avdelingen. Dette er med på å skape identite-
ten til barna, og gjør de stolt av bakgrunnen sin. Vi har sett 
gleden hos barna når vi har fokusert på landet deres, vist 
fram deres flagg, telt til tre på deres språk og sett hvor stas 
det er. Barna har blitt mer stolte over sin bakgrunn og opp-
rinnelse, for eksempel hvis pappa kjører vogntog eller snak-
ker arabisk, når ansatte lytter og legger vekt på det barnet 
forteller.

Språk
 

Vi ønsker å fortsette å ha fokus på språkstimulering, og har 
satt oss som et mål å lære oss å telle til 3 på alle de ulike 
språkene, slik at vi kan bruke dette aktivt i samlinger og 
eller i hverdagen. Flere barnehager har hengt opp 1-2-3 på 
alle språkene de har representert i barnehagen og teller før 
bordvers, før sangen starter i samlingsstund etc. 

Barna prater på sitt morsmål, når vi alminneliggjør det. 

Vi vet at 80% av verdens barn vokser opp med to eller flere 
språk. Våre skandinaviske barn blir fattige i det perspekti-
vet. Vi har endret vår tenkemåte. Litt mer ydmykt.

Felles opplevelser er gull verdt for barna. Det at vi kjører 
prosjekt/tema og har språkgrupper som har samme tema, 
styrker språket til de flerspråklige, og de blir lettere med i le-
ken når de vet hva leken handler om. For ofte tar barna med 
seg det vi ansatte formidler, inn i lekens arena. Noen barne-
hager kjøpte barnebøker med tilhørende cd der historien er 
lest inn på polsk og norsk, og litauisk og norsk. (2010) Men nå 
har NAFO nettsider der slikt er lett tilgjengelig. Det er bare å 
ta seg tid til å finne hjelpemiddel på de ulike nettsidene og å 
bruke dem. Et godt alternativ er skoleelever og foreldre som 
leser på morsmålet sitt, og på norsk for barn i barnehagen. 

Maten som forener.
Mange barnehager har hatt gastronomiske erfaringer. De 
flerspråklige foreldrene som har vært og laget mat sammen 
med barnehager, har gitt uttrykk for at de setter pris på å 
være hos oss, og servere mat fra sin kultur. Andre foreldre 
setter pris på at barna får bli kjent med ulik mat og lukter.

Barns medvirkning
Vi er flinkere til å synliggjøre ovenfor barna hva vi tenker å 
gjøre i løpet av dagen, ved å lage en dagstavle/piktogram 
med bilder som viser konkrete situasjoner og ting. Ansatte 
er blitt dyktigere å lytte på barna når vi har kunnskap og 
kjennskap om barnet, hva det liker og ikke liker.
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Suksessfaktorer
Det har vært viktig for oss at prosjektet hadde klare 
rammer. Vi satte av et år til gjennomføring av prosjektet. 
Og vi satte av personalmøter og planleggingsdager til 
felles faglig kursing og ekstra personalmøter til arbeid 
med på enhetene.

Vi valgte at alle barnehagene i kommunen skulle være 
med i prosjektet. Dette var både for å få en felles kom-
petanseheving og for at vi kunne være støttespillere for 
hverandre. I etterkant ser vi at det har vært godt å ha 
noen å støtte seg til, få tips og ideer fra. Vi har også delt 
erfaringer underveis og i etterkant av prosjektet. 

Prosjektet var barnehagebasert, det har vært viktig for å 
få involvert alle ansatte og for å få en reell endring i prak-
sis i barnehagene våre. Vi hadde et tett samarbeid med 
DMMH, som var både veileder, støttespiller og ga oss 
faglig påfyll underveis. 

Det fulgte godt med midler til kommunen i forbindelse 
med dette prosjektet. Midlene vi fikk tildelt var avgjø-
rende for gjennomføringen og resultatet av prosjektet. 
Dette ga oss muligheten til ekstra møter og å samle hele 
personalet for faglig påfyll og erfaringsutveksling.  I til-
legg kunne barnehagene kjøpe inn materiell og utstyr 
knyttet opp mot arbeidet (utstyr til nøkkelkort, fagbø-
ker, barnebøker, i-pader, språkkista med app osv.)

Den avgjørende faktoren for at prosjektet er blitt så bra, 
og at alle engasjerte seg og bidro, var nok at tema traff 
en utfordring barnehagene i kommunen hadde kjent på i 
flere år. Prosjektet var som «bestilt» for oss, og vi hadde 
mye erfaring med flerspråklige barn og foreldre i barne-
hagene våre.

Foredraget som Loveleen Brenna hadde i februar 2016, 
om kultur og kulturforståelse skulle helt klart vært i star-
ten av prosjektet. Hun anbefales til alle, og inspirerte oss 
til å jobbe videre og bli bedre. 
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Nettsider, litteratur, barnebøker
Nettsider:
• http://familieforlaget.no -eventyr ol. 
• http://lexin.udir.no/   - ordbøker. 
• http://nafo.hioa.no/ -  Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring.
• www.Trondheim.kommune.no  - flere tips. Begrepsark m.m
• http://www.mamalisa.com/   - barnesanger fra hele verden.
• https://www.deichman.no/  - bibliotek.
• http://dfb.deichman.no/ -det flerspråklige biblioteket, sanger, rim etc.
• http://udir.no/brosjyrer/barn-i-flerspraklige-familier/   -brosjyre.
• http://barnehageipraksis.no/flerspraklighet-som-ressurs-i-mottaksbarnehagen/ 
• http://www.imdi.no/  - integrering og mangfoldsdirektoratet
• www.morsmal.no -bildetema.
• http://innitivet.samlaget.no -høytidskalender, informasjon om høytider.

Litteratur:
• «Se mangfold» Gjervan, Andersen, Bleka
• «Musikk og andrespråk» Nora B. Kulset
• «Barn i flerspråklige familier» NAFO
• «Bok i bruk i barnehage» Lesesenteret
• « Ulikhet og felleskap-flerkulturell pedagogikk i barnehagen» Sigrund Sand
• « Manzil-mangfoldig ledelse og utvikling» Loveleen Rihel Brenna 
• «Marasim» om relasjoner og annerledeshet, helsestasjon, omskjæring Loveleen B. 

Barnebøker:
• «Så rart» Inger Hagerup, rim og regler. 
• «Moro-vers» Andrè Bjerke, rim og regler.
• «Ordfabrikken» Agnès de Lestrade.
• «Verden har ingen hjørner» Svein Nyhus, filosofisk.
• «Akim løper» Claude Dubois, krig/flukt.
• «Mine to oldemødre» Lisa Aisato N’jie Solberg, om flerkulturell identitet.
• «Snart sover du – ett års god natt» Lisa Aisato, Haddy N`jie.
• «En fisk til Luna» Lisa Aisato.
• «Fugl» Lisa Aisato.
• «Lars er Lars» Svein Nyhus, en serie bøker med gjentagende mønster.
• «Tambar er et troll» Tor Åge Bringsvær, Lisa Aisato, en serie.
• Bøker på to språk finnes på NAFO’s nettside.
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BARMAN 
OPPVEKSTSENTER

FILLAN BARNEHAGE

STRAND 
OPPVEKSTSENTER

KVENVÆR 
OPPVEKSTSENTER

KNARRLAGSUND 
OPPVEKSTSENTER


