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Hva sier Rammeplanen?

• Personalet skal – «bidra til at språklig mangfold blir en berikelse 

for hele barnegruppen, støtte flerspråklige barn i å bruke sitt morsmål

og samtidig aktivt fremme og utvikle barnas norsk-/samiskspråklige 

kompetanse» (KD 2017:24)

• «synliggjøre språklig og kulturelt mangfold, støtte barnas ulike 

kulturelle uttrykk og identiteter og fremme mangfold i 

kommunikasjon, språk og andre uttrykksformer»



Språkbruk hos 
flerspråklige barn

Det snør, det snør!

Padaet sneg!

Det er det det gjør,

Padaet sneg.

Kogda tak mnogo sneg idjot, 

Går vi og lager snømann, vot.



Transspråking

Naturlig og spontan 
bruk av sitt hele 

språklige repertoar

Pedagogisk 
translanguaging: 

planlagte strategier for 
å ta elevenes ressurser 
i bruk for bedre læring 
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«Translanguaging
corriente»

• De flerspråklige ressursene som er

tilgjengelig i klasserommet er som en

strøm

• Vannløp gjennom undervisningens

landskap som alltid er til stede

• Pedagogen kan velge:

• Bruke denne strømmen for å 

forsterke læring

Eller

• La det renne i det skjulte



Metode

Data: 

29 spørreskjema: kartlegge flerspråklighet i studentenes 

barnehager

32 praksisfortellinger: situasjoner der flere språk brukes



Forskningsspørsmål i prosjektet «Flere språk i 
barnehagen»

1. I hvilken grad er det samsvar mellom de ansattes språk
og barnas språk i et utvalg barnehager i Oslo-
regionen?

2. I hvilke situasjoner brukes det andre språk enn norsk i 
barnehagen?

3. Hvordan brukes flere språk i barnehagen?



Barna bruker

55 24

Barna kan

Ansatte kan Ansatte bruker

40
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Gjøres det noen gang aktive forsøk på å 

matche barn og ansatte som snakker andre 

språk enn norsk?

Nei, aldri 48 %

Ja, noen ganger 34 %

Ja, ofte 17 %
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Daglig/ukentlig

I HVILKE SITUASJONER BRUKES DET ANDRE SPRÅK ENN NORSK I BARNEHAGEN?



Noen foreløpige konklusjoner 
• Ansatte og barn kan flere språk enn de bruker

• Det er stor overlapp i språkrepertoaret totalt, men mindre på avdelingsnivå

• Det gjøres av og til aktive valg for å matche barn og ansatte på grunnlag av språk

• Flere språk brukes i lek, ved henting og levering, under måltider og i sangstunder

• Flere språk brukes sjeldnere ved trøsting, tilvenning, i språkgrupper, i lesestunder, 
ved bruk av digitale verktøy

• Barnas hjemmespråk brukes i noen få situasjoner (helst i en-til-en-situasjoner)

• Flerspråklige praksiser skaper positive læringsmuligheter for barn og voksne

• Læringsmulighetene oppstår ofte spontant, og er ikke planlagte



Strategier for å bruke/synliggjøre barnas hjemmespråk

Sette igang aktiviteter som kan
ha plass for å bruke barnas

hjemmespråk

Sette igang og 
støtte metaspråklige 

samtaler

Involvere
“språkeksperter” 



Labos
To voksne sitter sammen med 3 jenter på 4 og 5 år. Mia er fra Litauen og snakker litauisk hjemme, Kari har svensk mor og 

snakker både norsk og svensk hjemme, og Alba snakker norsk både hjemme og i barnehagen. Den svenske jenta sier 

noe på svensk, og de to andre bemerker dette.

Den ene voksne sier: Å, skulle ønske jeg kunne flere språk enn det jeg gjør..!

”Ja, det skulle jeg ønske også”, sier den andre voksne.

Mia titter bort på de voksne og tenker seg litt om, før hun utbryter:” Jeg kan flere språk!!”

”Ja det kan du jo, svarer barnehaglæreren, du er jammen heldig! Kanskje du kan lære oss noe?”

Jenta blir litt flau og vil først ikke si noe, og de voksne lar temaet ligge og samtalen fortsetter om andre ting.

Etter noen minutter sier Mia:”Labos”!

”Labos, hva betyr det?” sier barneagelæreren.

”Det betyr Hei”, sier hun med et lurt smil.

”Labos, jøss, nå kan vi jo si hei til deg på litauisk! Ja, kanskje vi skal overraske mamma med si labos når hun kommer?”

”Ja, da vil hun nok bli overrasket!” sier Mia.

Når mor kommer og blir hilst med ”Labos” av de voksne, blir hun tydelig glad og nesten litt rørt, og forteller at dette er 

første gang Mia har hatt lyst til å ”lære” bort og snakke sitt eget språk med noen i barnehagen.



Når kommer barnas flerspråklighet til syne?

• Når barnehagens språkmiljø åpner for å bygge bro mellom hjem og 
barnehagen

• Når man legger til rette for barnas aktiv deltakelse og tør å la barna være 
eksperter på sine språk og kulturer, også når de voksne selv ikke har 
tilgang på barnas språk

• Når man har en åpen og utforskende holdning, viser positiv innstilling og 
nysgjerrighet til ulike språk, også når man selv ikke forstår det som barna 
bringer på banen



TRANSLANGUAGING PEDAGOGY




