
Trudvang
Fagnettverk norsk 2



• Frå 10.00 – 15.00: fagnettverk norsk 2

• Tema: 

• Konkrete metodar i språkinnlæringa, 

• kartlegging, 

• organisering, 

• overgangar (til ordinær klasse) 

• m m



10 prinsipp for god andrespråksopplæring

http://nafo.hioa.no/
grunnskole/undervis
ningsopplegg/10-
prinsipper-for-god-
andrespraksinnlaerin
g/

http://nafo.hioa.no/grunnskole/undervisningsopplegg/10-prinsipper-for-god-andrespraksinnlaering/


1. Lær elevene å kjenne og bygg videre på 
forkunnskapene deres 

Kartlegging: Grunnlag for enkeltvedtak og for tilpassa opplæring

En god velkomstsamtale

http://nafo.hioa.no/wp-content/uploads/2014/04/Oversikt-over-
kartleggingsmateriell-NAFO1.pdf

http://nafo.hioa.no/wp-content/uploads/2014/04/Oversikt-over-kartleggingsmateriell-NAFO1.pdf






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. 



Kartleggingsverktøy

Det komplette og perfekte kartleggingsverktøyet 
finnes ikke!

Er verktøyet valid?
Er det reliabelt?
Er det rettferdig?
Er det etisk forsvarlig?



• Er verktøyet valid? Måler verktøyet det vi ønsker at det skal måle?

• Er det reliabelt?  Ville vi fått det samme resultatet om vi kartla på 
nytt, eller om en annen person gjennomførte 
kartlegginga?

• Er det rettferdig?  Forteller det oss det samme om elever med lik 
språkkompetanse?

• Er det etisk forsvarlig?  Vil denne kartlegginga gi et grunnlag for ei 
bedre tilrettelegging, og slik ei bedre 
opplæring av denne eleven? Opplever eleven 
kartleggingssituasjonen som utrygg, ubehagelig eller 
stigmatiserende? Kan opplysningene vi samler inn 
brukes på en måte som ikke er fordelaktig for eleven?



Hvilke metoder har du erfaring med?

• Observasjon er å holde øye med noe, gjerne over tid.

• Kartlegging er ei meir systematisk klargjøring av ferdigheter, der en 
både kan bruke tradisjonelle observasjonsmetoder og spesielle 
kartleggingsverktøy. 

• Testing er å gjennomføre normerte tester, ofte i en iscenesatt
testsituasjon. 

• Screening er kortvarige tester av store grupper, med klare instrukser 
for hvilke funn som bør føre til videre tiltak. 

• Foreldrerapportering er når en ber foreldra om opplysinger om 
barnet.  





(Selås 2017)



Den flerspråklige har en helhetlig språkkompetanse, ikke summen av
kompetansen til to enspråklige
AARSÆTHER (2008:113–114)

«The bilingual’s
communicative competence
cannot be evaluated
correctly through only one
language; it must be studied
instead through the
bilingual’s total language
repertoire as it is used in his 
or her everyday life.»

GROSJEAN (1992:55)

colourbox.com



Inntakssamtale

• http://nafo.hioa.no/grunnskole/filmer/film-inntakssamtale/

http://nafo.hioa.no/grunnskole/filmer/film-inntakssamtale/


Del 1. Min språkbiografi

B Mine språk

• Hvordan finner vi ut dette? 

• Hvem kartlegger dette? 

• Hva kan vi få ut av dette skjemaet?  

Foto: NAFO







• http://nafo.hioa.no/fag/filmer/kartlegging-av-norskferdigheter/

http://nafo.hioa.no/fag/filmer/kartlegging-av-norskferdigheter/




Eksempel, notat fra arbeidsgruppe. Fra Kirsti Finnbakk, BKS



Johannes læringssenter



Johannes læringssenter



Johannes læringssenter



Hvordan bruke resultata?

• Oppfølging i alle fag!

• Overlevere kunnskap om eleven sine språklige nivå for å få til ei 
målretta og systematisk opplæring

• Samarbeid skole-hjem               



Hvordan kan skolen følge opp andrespråkslæringa i alle fag?

Hvem sørger for at det blir gjort?



10 prinsipp for god andrespråksopplæring

http://nafo.hioa.no/
grunnskole/undervis
ningsopplegg/10-
prinsipper-for-god-
andrespraksinnlaerin
g/

http://nafo.hioa.no/grunnskole/undervisningsopplegg/10-prinsipper-for-god-andrespraksinnlaering/


2. Bruk elevenes morsmål som ressurs i 
opplæringa

L2 L1

Common Underlying Proficiency

Central Operating System

Surface Level

Illustrasjon: Colourbox



Den første lese- og skriveopplæringa
• Bygger på kjennskap til elevens språkbiografi

• Kan eleven lese og skrive? Hvilket språk? 

• Lesing og skriving bygger på muntlige 
ferdigheter; kople lyd og bokstav

• Morsmålet er en viktig ressurs

Danbolt 2013



https://www.kompetansenorge.no/contenta
ssets/abc176d39fef4bb7908b4e8dba18f63c
/materiell_pa_morsmal_i_leseogskriveoppla
ringen.pdf

https://www.kompetansenorge.no/contentassets/abc176d39fef4bb7908b4e8dba18f63c/materiell_pa_morsmal_i_leseogskriveopplaringen.pdf


10 prinsipp for god andrespråksopplæring

http://nafo.hioa.no/
grunnskole/undervis
ningsopplegg/10-
prinsipper-for-god-
andrespraksinnlaerin
g/

http://nafo.hioa.no/grunnskole/undervisningsopplegg/10-prinsipper-for-god-andrespraksinnlaering/


• Kontekstrik undervisning: Knytte ny kunnskap til kjent (hvilke skolefaglige og hverdagslige 

erfaringer har eleven?)

• Hjelp eleven fra hverdagsspråk til førfaglig ordforråd og fagspråk!

• Ha et bevisst fokus på utvikling av ordforråd i alle fag!

• Del opp komplekse oppgaver!

• Konkretiser, vis, gi eksempel!

• Gi kontinuerlig tilbakemelding!

• Samarbeid med andre lærere når du kan!



Hvordan?

• Kontekstrik undervisning: Knytte ny kunnskap til kjent (hvilke skolefaglige og hverdagslige 

erfaringer har eleven?)

• Hjelp eleven fra hverdagsspråk til førfaglig ordforråd og fagspråk!

• Ha et bevisst fokus på utvikling av ordforråd i alle fag!

• Del opp komplekse oppgaver!

• Konkretiser, vis, gi eksempel!

• Gi kontinuerlig tilbakemelding!

• Samarbeid med andre lærere når du kan!



http://nafo.hioa.no/grunnskole/filmer/sprakloftet-i-drammen-
kommune/

Forarbeid med de flerspråklige elevene: Hvordan kan det gjøres? Hvem 
skal forberede elevene? 

http://nafo.hioa.no/grunnskole/filmer/sprakloftet-i-drammen-kommune/


10 prinsipp for god andrespråksopplæring

http://nafo.hioa.no/
grunnskole/undervis
ningsopplegg/10-
prinsipper-for-god-
andrespraksinnlaerin
g/

http://nafo.hioa.no/grunnskole/undervisningsopplegg/10-prinsipper-for-god-andrespraksinnlaering/


8. Legg til rette for langvarig og systematisk arbeid med ord og 
begreper i alle fag.



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. 



Språk som barriere for akademiske 
prestasjoner



Noen utfordringer for andrespråkselever

• Fagtermer (energikilde, fornybar)

• 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



• Tenk både dybde og bredde

• Bruk varierte undervisningsmetoder og tilnærmingsmåter. 

https://www.fremmedspraksenteret.no/nor/fremmedspraksenteret/larings---
ressurser/fremmedsprak-niva-i_-ii-og-iii/ordinnlaring-niva-i

http://nafo.hioa.no/fag/laeringsressurser/ordforrad/

• Muntlig interaksjon (par, grupper, hel klasse).

• Gjør ordforrådsarbeidet konkret og sett det i en kontekst

• Ta utgangspunkt i elevenes forkunnskaper.

• Utnytt elevenes totale språkkompetanse (førstespråk, norsk, engelsk, ulike fremmedspråk).

• Vis hvordan orda kan bygges opp.

• Ha en plan for ordforrådsarbeid i alle fag!

https://www.fremmedspraksenteret.no/nor/fremmedspraksenteret/larings---ressurser/fremmedsprak-niva-i_-ii-og-iii/ordinnlaring-niva-i
http://nafo.hioa.no/fag/laeringsressurser/ordforrad/


morsmål.no



1. Hvordan jobber vi med ord- og begrepsinnlæring på skolen vår?
2. På hvilken måte kan vi arbeide systematisk med ordforråd på skolen 
vår? 
3. Hva slags type samarbeid mellom lærere kan vi få til på skolen vår?



10 prinsipp for god andrespråksopplæring

http://nafo.hioa.no/
grunnskole/undervis
ningsopplegg/10-
prinsipper-for-god-
andrespraksinnlaerin
g/

http://nafo.hioa.no/grunnskole/undervisningsopplegg/10-prinsipper-for-god-andrespraksinnlaering/


10. La alle elever få delta i faglige og sosiale 
aktiviteter

Hvordan?



Organisering og overgang til ordinær klasse

• Hvordan kan opplæringa på skolen organiseres bedre?

• Hvordan er overgang organisert i dag? Hvordan kunne det vært 
organisert bedre?


