
Grammatikkens plass i 
andrespråksopplæringa



Læreren først …

• Kjenne norsk språkstruktur godt
• Vite en del om norsk i komparativt perspektiv
• Ha kunnskaper om /erfaring med elevenes 

norskprogresjon
• Kunne vurdere «hva som står for tur»: Hva er det 

rimelig/naturlig å arbeide med videre
• Kunne vurdere elevens forutsetninger (generelt 

og i forhold til læringsmål)
• Kunne velge ut grammatiske temaer som er 

høvelige, og kunne forenkle og forklare godt



Føringer for arbeidet …

• Fagplanene:

• Områder for spåklig bevissthet og kunnskaper 
(alt fra lyder/bokstaver til sjangerlære)

• Elevene skal trenes i å sammenlikne språk og 
reflektere over språk, språkbruk og 
språklæring



Enkel prosesseringsmodell for ASL

Innputt Inntak S2-
kunnskap

Ytringer

Innputt: De språklige data innlæreren utsettes for

Inntak: Det som faktisk tas inn og blir bearbeidet og 
omgjort til kunnskap
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Skillet mellom innputt og inntak
• Innputt: De språklige data (og andre d.) som 

innlæreren blir eksponert mot ved kommunikasjon 
(som gjelder en sjøl, til vanlig): potensielt 
prosesserbare data

• Inntak: De data som blir tatt inn og blir behandla på en 
eller annen måte av organismen (den interne 
prosessering av innputt fram til et visst stadium, t.d. 
permanent lagring)

• Oppmerksomhet: grader av ”beredskap”, 
”tilstedeværelse”, ”innrettethet”, observans som gjør at 
en merker seg noe på en eller annen måte (diffust eller 
mer nøyaktig)











Formell (instruert) andrespråkslæring:  
effekter av undervisning

• Undervisning øker hastigheten ved S2-læring, hos 
barn, unge og voksne

• Undervisning later ikke til å påvirke den generelle 
læringsgangen ved S2-læring av et nytt 
språksystem. De naturlige læringsforløpene 
forblir de samme

• Det er uklart om undervisning bør rette seg mot 
læringsområder «som står for tur», eller om 
undervisningen like godt kan gi eksponering mot 
områder som er mer avanserte. (jf. Abrahamsson 
2009:194-195)



Noen råd om balansert grammatikkundervisning i 
grunnskolesammenheng

• Knytt formundervising sammen med øvrige aktiviteter i norskfaget. 
Stans opp og gjør elevene oppmerksomme på aspekt ved språklig 
form. Dette kan skje spontant, eller ved at du har planlagt det hele.

• Når du underviser direkte om språklige emner (bøyingsforhold, 
staving, ordstilling etc.) skal reglene du gir være pedagogiske og 
korrekte. Unngå innfløkte forklaringer eller forklaringer som krever 
for stort begrepsapparat.

• Vurder personen (-ene) du har framfor deg: Alder og modning har 
alt å si for hvordan du skal tale om språklig form.

• Det fins mange måter å få elever til å legge (bedre) merke til 
språklig form. Du kan peike på noe (Pass på her!) uten å si så mye 
ellers, du kan gi flere dømer på samme fenomen, så kan eleven 
kanskje slutte seg fram til en regel.



Råd del 2
• En tommelfingerregel for grammatikkundervisninga i 

grunnleggende norsk/norsk som andrespråk er at den ikke skal 
være mer omfattende enn tilsvarende undervisning for elever 
med norsk som førstespråk.

• Elevene med norsk som andrespråk trenger ofte andre 
forklaringer i språklæra enn elevene som har norsk som 
morsmål. Det er mye oftere tale om hvorfor vi bruker noen 
former, og i hvilke sammenhenger vi bruker formene: Når skal 
jeg bruke preteritum (gikk) og når presens perfektum (har 
gått)? 

• Lær elevene å stave (bokstavere).
• Lær elevene å bruke ordliste. Alle forkortinger og tegn der må 

bli forstått. Det tar tid, men den tida får en ta.
• Elevene kan godt ha ei grammatikkbok, men den må være 

tilpassa alderstrinnet
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