
Faglæring



Alle lærere er språklærere

• Lærere i alle fag må ha kunnskaper om språk og språktilegnelse 
generelt

• Lærere i alle fag må ha kunnskap og kompetanse om spesielle 
utfordringer elever står overfor når de skal lære fag på et nytt språk.
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Å lære fag på andrespråket

I) HVERDAGSSPRÅK
• Basic Interpersonal 

Communication Skills (BICS)
• Tilegnes i løpet av 1,5–2 år

II) FAGSPRÅK
• Cognitive Academic

Language Proficiency
(CALP)

• Tilegnes i løpet av 5–7 år 
(kanskje mer hvis 
skolebakgrunnen er 
mangelfull)

• Manglende bevissthet om dette skillet kan føre til overvurdering eller 
undervurdering.

• Språkstøtte er nødvendig også etter overføring til vanlig undervisning.



Minoritetselevens doble utfordring (Øzerk
1992)
Mens de som behersker undervisningsspråket har mulighet til å rette 
sin oppmerksomhet først og fremst mot «den matematiske 
komponenten» i den språklige kommunikasjonen, stilles det nok 
dobbelt krav til dem som ikke behersker undervisningsspråket godt 
nok. Det ene er å forsøke å forstå den språklige komponenten 
(ordstillingen, funksjonsordene og den meningsbærende ordene). Det 
andre er å forstå den matematiske komponenten. 
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Språk som barriere for akademiske 
prestasjoner



• Morsmålet som læringsverktøy og refleksjonsverktøy
• Translanguaging som ressurs for problemløsing og kognitiv utvikling
• Anerkjennelse av kunnskap og erfaring i læringssituasjonen



Noen utfordringer for andrespråkselever

• Fagtermer (energikilde, fornybar)
• Lavfrekvente ord (boble, stige)
• Ord med ulik eller beslektede betydninger: stoff (tøy, grunnstoff, 

narkotika); energi (jeg er full av energi, energikilde)
• Idiomatiske uttrykk: tok til å, så vidt jeg vet
• Metaforer: hett boligmarked, lyden suges opp
• Sammensatte substantiv: energilager, solenergi
• Nominaliseringer: prioritering, fornybar, etterspørsel



Tekstbinding og logiske relasjoner

Forbindertype Eksempel

Additive forbindere:        
(Å knytte fakta til fakta)

og, samt
også, videre, dessuten, forresten
til og med, på samme måte som, for eksempel

Adversative forbindere: 
(Å uttrykke motsetninger)

men
enda, selv om
derimot, likevel, imidlertid, istedenfor, 
til tross for, tross, tvert imot

Alternative forbindere:
(Å uttrykke alternativ)

eller, enten – eller
alternativt

Temporale forbindere: 
(Å organisere teksten etter tid) 

mens, innen, siden
så, deretter, etterpå, endelig, da, når, senere, 
tidligere, samtidig
etter en stund, på den tiden, ut i de små timer

Kausale forbindere:
(Årsak- virkningsrelasjoner)

for, så,
fordi, da, slik at, hvis
derfor, altså, dermed, således
på grunn av, følgen av, årsaken til, av den grunn



Énspråklig undervisning for deltakere med liten eller ingen 
skolebakgrunn:

«Deres følelse av maktesløshet forsterkes ved at de enten blir 
ekskludert fra klasserommet, eller ved at deres livs- og språkerfaringer 
blir ekskludert» (Auerbach 1993 i Dregelid og Alver 2016: 143).



•Hvilke forkunnskaper har eleven?
•Hvilke mål har eleven?
•Vet eleven hvordan han eller hun finner fagstoff 
som er relevant?



Andrespråkselev: om naturfag

(-) «I morgen slutter eg kl. 14.00, eg skal ha 3 timer gym, en engelsk 
time, en musikk time og en naturfag time. Jeg skal ha naturfag prøve i 
arv og miljør, men eg kan ikke noe i dette kapittelet, fordi kapittelet er 
altfor vanskelig for meg. Og eg følte ikke med når de gikk gjennom 
kapittelet, fordi når eg får noe vanskelig så gir eg opp med en gang, 
derfor følte eg ikke med de».



Læreuttalelser 

• Matematikk er problematisk – begreper – tekstoppgaver  
• Når de leser lange tekster forsvinner ofte meningen
• Naturfag: Reproduserer tekstene, mindre forståelse. Mange ord de ikke forstår.
• Samfunnsfag: Greier ikke spørsmålene til tekstene
• Misforstår instruksjon til oppgaver
• De burde ha fått forklaringer på morsmålet- det hadde hjulpet
• Sier de forstår, men har ikke forstått
• De ber ikke om hjelp. De spør lite. 
• Noen tør be om en ekstra forklaring, de greier seg bedre
• De må jobbe hardt - egeninnsats avgjørende
• Vanskelig å følge dem opp – store klasser



Forskere sier:

• …får etter hvert problemer med å lese klassetrinnets tekster med god 
forståelse fordi bakgrunnskunnskapene er mangelfulle og 
ordforrådet er for spinkelt..

• (Garcia, Snow and Kim, Lervåg og Aukrust….)



Forskning viser også..

• Griper tekstene feil an -
memoreringsstrategi

• Leser og forstår ord for ord, men ikke 
helhet

• Dårlig til å vurdere egne 
leseprestasjoner

• Finner ikke det viktigste

• (Kulbrandstad m. fl.)



Affektive faktorer påvirker 
Gardner og Dörnyei (2003)

• Risikosport

• tør ikke spørre..
• tør ikke svare….
• er stille
• passiv



Å lære på et dårlig andrespråk
(Egeberg 2012)

• Det er vanskelig – «en hodepine»
• Komplekse læringsoppgaver -forenklet - ugjenkjennelig
• Svak bearbeiding av kunnskap
• Ikke utnytte tidligere erfaringer og kunnskaper
• Passiv  - faller ut
• Risiko – mister selvtillit og motivasjon
• Ingen har forventninger

Førstelektor Vigdis Alver HVL



Polsk jente 

Natur-
ressurser

grønnsaker

fruktNoe som 
natur

Førstelektor Vigdis Alver HVL



Cummins (2000)

Bics
• Basispråket – det sosiale språket

Calp: 
• Nært det skriftlige språket
• Dekontekstualisert
• Knyttet til: meningsskaping, vurdering, analyse, syntese

Førstelektor Vigdis Alver HVL



Halliday 1995

”Educational failure is 
lingvistic failure”

Førstelektor Vigdis Alver HVL



M. Halliday

Et fags register:
• Argumentasjonsmåte, symboler 

og metaforer
• Sjangrer
• Skrivehandlinger
• Fagord
• Eksempelområder 

• (Kunnskapsløftet: Lese og skrive i alle fag)

Førstelektor Vigdis Alver HVL



Thomas og Collier (1989) og Gibbons: 

• «den kognitive utviklingen må ikke stoppe opp mens man lærer 
språk»

Førstelektor Vigdis Alver HVL



Faglæreren

Ofte
• Opptatt av faglige spørsmål og relasjoner
• Begreper som betegner faglige fenomener og prosesser 

Sjelden: 
• Hva er de språklige kravene i mitt fag?
• Hva er underforstått?

Førstelektor Vigdis Alver HVL



To framstillinger

• Den lange tørkeperioden årsaket misvekst, som resulterte i en 
omfattende hungersnød og mange dødsfall, spesielt blant barn og 
eldre.

• Det hadde ikke regnet på veldig lenge. Bøndene hadde plantet mais 
og hvete, men alt døde fordi det ikke regnet. Ettersom ingenting 
vokste fantes det jo ingenting å spise og alle ble veldig sultne. 
Ettersom de ikke hadde nok å spise, så døde mange av dem, spesielt 
barn og gamle.

Førstelektor Vigdis Alver HVL



Ord i læreboktekster

1. Dagligdags språk
har, kommer, greier, mister, ting, hode, stor…
(cirka 80%)

2. Allmennfaglig vokabular
samfunn, havn, mektig, fuktig, forandring, utvikling, byggverk, 
nivå, brukes, skader, sammenligne med..
(8-10%)

3. Fagord
kromosom, stilk, barskogbelte, ham…  

(cirka 5%)

Førstelektor Vigdis Alver HVL



Ord i fag

Ord som skifter betydning:
vann, linje, egg, søyle, pyramide, side, kraft, lys, lyd….
Sammensatte ord:
• Fosfatholdige vaskemidler
• Langtransporterte luftforurensninger
• Fornybare energikilder







ein rike mann som bur På stor 
hus og han viLL Kvar dag møte
med maktigste mann og dei må
vere rike. og ein Konge skulle reise
til store Land. og han sat ein stor
slotte. og han spurde kven bur her
gjesten sa at han er rike
mann. og han møte heiletid rike 
maktigste man. og konge ta Filler
Kle På seg. og konge gjekk til 
dene rike mannen. go veKK Fra 
min slotten eller mine gjesten 

banke deg oPP. og dene konge gjekk
og han var veldig sur. og konge 
gjekk til han eter dagen og han 
ta på seg konge Kle. og han rike 
mannen springe til konge og han
sa du er invitert På min SLotte
og dei har ete god mat.
eg er dene mannen kome
før tid deg. eg er din Konge
TiLgi meg TiLgi med Konge.
men svarer Konge men du
må vere sniL med Fatige FoLK



Språkforhandling
Utviklende samtale

• Lærer: Hva betyr egentlig jordskjelv?
• Elev: Jordskjelv fram og tilbake
• L: Ja husene kan svaie fram og tilbake. Hvorfor?
• E: Jorda flytter
• L: Ja jordskorpa beveger seg, den kan sprekke. Hva betyr det?
• E: Sprekke?
• L: Ja, deler seg i to
• E: Og hus faller
• L: Ja hvis det er et kraftig jordskjelv, kan husene rase
• L: Sprekke, hva betyr det? Har du et eksempel?



Hva gjør fagteksten vanskelig?

• Lite synlig rød tråd
• Strukturen - kompleks
• Tekstbindingen kan være dårlig
• Bruker mer substantiv
• Upersonlig 
• Bygger ikke på elevenes erfaringer
• Leksikalsk tett - ny informasjon i hver setning
• Multimodal
• Ikke allmenn lesing



Grupper 

Smågrupper store fordeler
• Alle får snakke
• Det er lettere å spørre
• Det er tryggere
• Gode nok oppgaver

Hattie: 
• «if you want to increase student 

academic achivement, give each
student a friend»



Før lesing

Tema
Bilder
Overskrifter
Hypoteser
Bakgrunnskunnskaper 
ORD!!!
Hensikt – mål
Få overblikk over teksten
Tankeutvikling  

På norsk og på morsmålet



Skrive fellestekst før emnet

Emne: jordskjelv
• Samtale – ideer -bilder
• Læreren skriver ned 

fakta/tankekart
• Fra «hverdagsspråk» til 

akademisk språk
• De lager en tekst sammen 
• Demonstrerer skriveprosessen



Høytlesing – modellere 

• Lese overskriften
• Fortelle hva du tenker etter det (tenk høyt)
• Lese et avsnitt
• Hva tenker du? Har du relevante erfaringer? Har du spørsmål? Hva 

kommer videre? Får du indre bilder? Er det kompliserte begreper? 
• Lese et avsnitt til
• Fortsett tankeprosessen: se helheter, sammenhenger, ulikheter, 

motsetninger…..



Underveis i lesingen

• Sette strek under vanskelige ord og setninger – lese med blyant
• Skrive ned nøkkelord – oversette
• Lage ordliste – norsk og morsmål



Strek under viktig setning 

• Les om et emne
• Sett strek under en viktig setning
• Grupper på 4 – leser opp sine setninger sammen
• Diskuterer hvilken som er viktigst - må begrunne
• Presenterer viktigste setning i plenum med begrunnelse



Andre oppgaver

• Les første avsnitt: Dersom du skulle tegne dette, hvordan ser det ut? 
• Finn et bilde som passer til første avsnitt (Google)
• Tenk deg at du befinner deg der….hva ville du gjøre?
• Lag en overskrift til hvert avsnitt



Tenk - del – presenter (Sjo)

Oppgave etter lesing
• Alle tenker individuelt på lærerens spørsmål/problemstilling (kan 

notere)
• Elevene deler tankene sine i par
• Elevene deler tankene i større gruppe

• Morsmålsgrupper?



Språkforhandling
Utviklende samtale

• Lærer: Hva betyr egentlig jordskjelv?
• Elev: Jordskjelv fram og tilbake
• L: Ja husene kan svaie fram og tilbake. Hvorfor?
• E: Jorda flytter
• L: Ja jordskorpa beveger seg, den kan sprekke. Hva betyr det?
• E: Sprekke?
• L: Ja, deler seg i to
• E: Og hus faller
• L: Ja hvis det er et kraftig jordskjelv, kan husene rase
• L: Sprekke, hva betyr det? Har du et eksempel?



Femrader

Jordskjelv
nifst og farlig

rister, skjelver, svaier
ødeleggende og trist

Jordskjelv

Førstelektor Vigdis Alver HVL



Arbeidsark 
Før du leser:

1. Skriv det du kan om islam

2. Hva tror du skjer på bildet?

Imens du leser

3. Følg med på om du forstår setningene  - (overvåking)

4. Skriv opp 4 ord du vil forklare for andre

Etter lesing

5. Oppsummer teksten i 3-5 setninger



Argumentere
PÅSTAND ENIG ELLER UENIG? HVORFOR – HVORFOR 

IKKE?

Jeg mener all reklame 
er sann

Jeg mener mange 
kjøper ting de ikke 

trenger på grunn av 
reklamen

Jeg mener det er 
riktig med forbud mot 
tobakksreklame

Førstelektor Vigdis Alver HVL
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Hva gjør du når du ikke forstår?

• Gå tilbake og les en gang til
• Les teksten høyt
• Se på bilder
• Sjekke betydningen av ord
• Lag et tankekart
• Snakke med en annen om teksten

• Reparasjonsstrategier 



Oversetting 

• Oversette tekst til morsmål
• Nettsteder: www.morsmaal.no

Førstelektor Vigdis Alver HVL

http://www.morsmaal.no/
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Grep for å skape forståelse

• «Translanguaging» (Garcia 2007)
• «Transspråking»(Dewilde og Skrefsrud 2014)



Tradisjonelt 

• Ikke blande språk – forvirrende
• Ikke oversettelser – dårlige assosiasjoner



Hvordan?

• «Vi har ikke morsmålslærer i det 
språket»

• Skoleassistent som snakker 
språket

• Elever som snakker samme språk 
i gruppe – forklare hverandre

• Lage ordlister – tid til å oversette
• Tekster på ulike språk



Tid
 5-7 år å lære språket 

så godt at det kan 
brukes i læring

 Språktid på eget nivå 
hver dag, systematisk

 Tid til 
språkforhandlinger

 Tid i teksten
 Tid til å repetere og 

bearbeide



På fottøyet

Språk er hardt
som gamle beksømstøvler

du må smøre og gni,
og arbeide med dem lenge,

men så er du godt rustet
til lange og strevsomme fotturer

høyt til fjells.

Liv Lundberg



Kilder
• Berggreen, Sørland og Alver: God nok i norsk?

• Bråten, Ivar:(2007)(red): Leseforståelse. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag

• Egeberg, Espen (2012): Språklæring, flerspråklighet og overføring. I Flere språk –
flere muligheter. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 

• Gibbons, Pauline: Stärk språket, stärk lärandet og Stärk språket og stärk tänkandet

• Golden, A (1998) Ordforråd, ordbruk og ordlæring i et andrespråksperspektiv

• Kulbrandstad, Lise Iversen: (2003): Lesing i utvikling

• Refsahl, Vigdis (2012): Når lesing er vanskelig. Lesing på grunnleggende nivåer for 
unge og voksne. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 

• Roe, Astrid (2014): Lesedidaktikk – etter den første leseopplæringen. Oslo: 
Universitetsforlaget.

• Selj, Elisabeth og Else Ryen (2008)(red): Med språklige minoriteter i klassen

• Bedre skole

• Morsmaal.no

• Lesesenteret.no
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