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Språkforståelse som grunnlag for fagforståelse
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Innhold:

1. De som ikke følger forventet progresjon – hva har deltakerne 

med seg

2. Å lære fag på et andrespråk - utfordringer i møte med tekst –

det er språk i alle fag.

3. Språket som byggestein for fagforståelsen - eksempel på en 

måte å arbeide.
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https://www.youtube.com/watch?v=u9H0TvvmLb4&feature=youtu.be

nafo.oslomet.no – nyheter, 

lover, prinsipper

morsmal.no: flerspråklige 

undervisningsopplegg, 

flerspråklige ressurser

Skolekassa.no: 

undervisningsressurser på flere språk 

- feide pålogging, noe gratis, noe betal

lexin.udir.no: ordbok på flere språk

https://www.youtube.com/watch?v=u9H0TvvmLb4&feature=youtu.be
http://lexin.udir.no
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1. De som ikke følger forventet progresjon – hva har deltakerne med seg



Hvem er deltakerne dine?

• Språkbakgrunn

• Sosial bakgrunn

• Annet

NAFO

Foto: Pixabay

Samtavla.no  kode: 9260



Hvilke utfordringer 
eller hindringer 
møter deltakerne dine 
i opplæringen?
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Foto: Pixabay

Samtavla.no



Deltakerne 

NAFO

• Etnisitet

• Språk

• Sosial bakgrunn/ 

skolebakgrunn

K.S.H-18



NAFO

Kulturell kapital: Bourdieu

Din posisjon i det sosiale rommet bestemmer hvilke 

muligheter du har og hvor du havner.
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«So, it’s about always having material to add to that discussion»

(Henry, 19, informant in the Great British Class Survey, Savage, 2015)

«Herein lies the power of emerging cultural capital. This may be expressed 

by consuming the «right» kind of pop culture, legitimate pop, so to speak,

but equally it may be about consuming the «wrong kind» of (vulgar) 

pop culture in the right way.» (s.118, Savage 2015)

En burger er 

ikke en burger...



Oppdragerstiler knyttet til klasse

Lareau, Blaasvær, Aarseth

«Concerted cultivation» «Natural growth»
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Entitlement

«Er jeg god nok?»

NAFO
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«Concerted cultivation» blant innvandrere, Marianne Takvam Kindt.



Sosial bakgrunn – har også betydning for ordforrådet vårt.

The 30 million Word Gap by age 3. 

«By the time the children were 3 years old, trends in amount of talk, vocabulary growth, and 

style of interaction were well established and clearly suggested widening gaps to come» (s. 3, 

Hart og Risley).

Families’ language and Use Differ Across Income Groups

Families

13 Proffesional 23 Working -class 6 Welfare

Parent Child Parent Child Parent Child

Recorded

vocabulary

size

2176 1116 1498 749 974 525

Average

utterances

per hour

487 310 301 223 176 168

Average

different 

words per 

hour

382 297 251 216 167 149

NAFO
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Mors utdanningsnivå viktigste predikater for elevens leseforståelse.

(Rydland, Grøver, Lawrence  2014)



NAFO

Betydningen av kulturell kapital i utdanningssystemet opprettholdes.
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Den dårlige og den gode nyheten: 

• Den gode nyheten: innsats har effekt.

• Mellomtrinns- elever fra lav-inntektshjem 
(Lawrence, Rolland, Martin, Snow , 2014)
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• Andrespråksutfordringer?

• Læringsforutsetninger?

• Traumer?

• Motivasjon?

• Mindset?

Hva er hva?



Andrespråksutfordringer eller språkvansker?

• Hvor lang tid tar det å lære et 
språk?

• Dagligtale?

• Akademisk nivå?

• Avkodingsvansker?

• Bruk av kartlegging?

• Utredningsprøver på norsk?

NAFO

NAFOFLORO



Er det vanskeligere å lære språk med språkvansker?

• For å lære med om dysleksi og andrespråkslæring: 

https://www.futurelearn.com/courses/dyslexia

NAFO
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Traumer?

• Finnes det systemer for å fange opp traumer?

• Er det egne tilbud til de som har traumer?

Foto: Pixabay
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"Self Determination Theory"- SDT - Deci og Ryen

• Ikke mengden motivasjon – men kvaliteten

Hedda Berntsen om motivasjon

https://www.youtube.com/watch?v=VGrcets0E6I

Motivasjon:

Den beste motivasjon skapes når vi opplever:

• Tilhørighet fellesskap, forhold til andre mennesker

• Kompetanse - utfordringer,mestring, nå mål

• Autonomi – frihet, egne valg, relevante oppgaver
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Mindset – Carol Dweck

https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve?language=nb

Fixed mindset

• intelligensen er en fastsatt 

størrelse 

• suksess- feil

• Respons: "Så flink du er"

Growth mindset

• Tro på at hjernen utvikler seg

• Utvikling

• Respons på prosess



Vygotsky – den proksimale utviklingssone

Grense for hva 

eleven kan klare 

alene

Grense for hva deltakeren kan 

klare med litt hjelp

Den proksimale sone

deltaker

Vygotsky – Katarina Brunes stilas (Bilde: Pixabay)

Bruners stilas

NAFO



elev

Hva ville skjedd om vi fjernet støtten?

NAFO



Vi vet hvordan det går når vi fjerner støttehjulene for tidlig. 

I par - Hvordan vil du beskrive praksisen i ditt klasserom? Hvilke stilas har du? 

Eller hvordan bidrar du til at deltakerne når sin proksimale utviklingssone? 

NAFO
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2. Å lære fag på et andrespråk - utfordringer i møte med tekst –

det er språk i alle fag.



«Trollet bodde i vann med fart i» (Kjelaas, 2009).

Hva er ord og begreper?

Ord og begreper er ikke det samme.

NAFO



• Hva påvirker en deltakers læring av ord og begreper? 

NAFO
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Hva er vanskelig i møte med en tekst?

Eks. i samfunnsfag, i naturfag, i matematikk, i en avisartikkel?

BÆRESTYKKE:

Legg opp 90-90-98-98-106-106 masker på rundpinne 4,5 med Air. Strikk 2 RILLER frem og tilbake – les 

forklaring over. Det felles til KNAPPHULL på høyre stolpe – les forklaring over. Bytt til rundpinne 5,5. Strikk 5 

stolpemasker i rille, A.1 (= 10-10-11-11-12-12 rapporter à 8 masker), og avslutt med 5 stolpemasker i rille. 

HUSK PÅ STRIKKEFASTHETEN! NB: På raden med pil strikkes det slik: Strikk 5 stolpemasker i rille, strikk 1 

maske rett, strikk 10-10-11-11-12-12 rapporter av A.1, men den siste gangen A.1 strikkes, strikkes det glattstrikk 

over de siste 3 maskene, avslutt med 5 stolpemasker i rille. Når A.1 er strikket ferdig, er det 230-250-274-274-

298-322 masker på pinnen og arbeidet måler ca 18-18-18-18-18-20 cm fra oppleggskanten. Videre strikkes det 

som forklart under.
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Matematikklærer Mona, Voksenopplæringa i Vikan jobber med leseforståelse i matematikk:
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«Å lære fag på skolen er på mange måter å lære fagets språk» 

(s. 87, Maagerø 2015).
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Eksempeltekst fra Eureka! 
For 8.klasse (Frøyland, Hannisdal, Haugan og Nyberg, 2006):

Av de forskjellige gruppene av stråling er det synlig lys og radiobølger som går 

lettest gjennom atmosfæren. Det gjør at vi kan studere himmelen ved å se på den 

og bruke teleskoper. Det finnes også instrumenter som fanger opp radiobølger. 

Atmosfæren slipper gjennom litt infrarød og litt ultrafiolett stråling. Gamma 

– og røntgenstråling med høy energi blir stoppet. Dette er bra siden kortbølget

ultrafiolett stråling, røntgenstråling og gammastråling fra verdensrommet har 

skadelig virkning på alt liv. Vi må bruke instrumenter som er plassert utenfor 

atmosfæren, for å studere denne typen stråling som kommer fra verdensrommet.

Kan du finne noen fagspesifikke ord?
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Eksempeltekst fra Eureka! 
For 8.klasse (Frøyland, Hannisdal, Haugan og Nyberg, 2006):

Av de forskjellige gruppene av stråling er det synlig lys og radiobølger som går 

lettest gjennom atmosfæren. Det gjør at vi kan studere himmelen ved å se på den 

og bruke teleskoper. Det finnes også instrumenter som fanger opp radiobølger. 

Atmosfæren slipper gjennom litt infrarød og litt ultrafiolett stråling. Gamma

– og røntgenstråling med høy energi blir stoppet. Dette er bra siden kortbølget

ultrafiolett stråling, røntgenstråling og gammastråling fra verdensrommet har 

skadelig virkning på alt liv. Vi må bruke instrumenter som er plassert utenfor 

atmosfæren, for å studere denne typen stråling som kommer fra verdensrommet.
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Nominalisering - stråling

«... vi omdanner noe som ikke er et nomen, eller et substantiv, til et nomen» (s. 78, Maagerø, 2015) .

Verb:

• Eksempel på tidlig nominalisering: Addisjon, subtraksjon

• Fra stammen: å innholde- et innhold, å legge til- et tillegg

• Suffiks: 
• -ing – else (mer vanlig bokmål) grunngi- grunngiving (begrunne- begrunnelse) øydelegging, forureining, utrydding

• -sjon immigrere – immigrasjon
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Nominalisering

Adjektiv:

• Suffiks: 
• -het –tet: lojal- lojalitet/ leik, tet: kompleks- kompleksitet

• - skap: vond- vondskap, gal- galskap
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Hva er poenget med nominalisering?

• Mulighet for å bygge ut. 

• Eks: stråling - kortbølget ultrafiolett stråling (med adjektiv)

• Gamma- og røntegnstråling med høy energi (med preposisjonsfase)

• Denne typen stråling kommer fra verdensrommet (relativsetning)

• Fagterminologi  

• Skrive om fenomener – om det mindre konkrete

• Mer kompakte

• Substantivsyke – nynorsk –et fortrinn?
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Dagligtale

Verbgrupper ny 

mening

I går sykla vi hjem.

Fagspråk:

Verbgrupper bidrar til 

abstraksjon – mening i 

nominalgruppene

Blandingsøkonomi er en 

blanding av markedsøkonomi 

og planøkonomi.

Bruk av verb ved nominaliseringer:
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Andre vanskeligheter:

• Gråsoneord/ «ikke-fagspesifikke abstrakter»:
• relasjon, konstruksjon, definisjon, 

beskrivelse, betydning, kontrast

• Sammensatte ord  
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Finn gråsoneordene/ ikke fagspesifikke abstrakter og sammensatte 

ord:

Eksempeltekst fra Eureka!

For 8.klasse (Frøyland, Hannisdal, Haugan og Nyberg, 2006):

Av de forskjellige gruppene av stråling er det synlig lys og radiobølger som går lettest 

gjennom atmosfæren. Det gjør at vi kan studere himmelen ved å se på den og bruke 

teleskoper. Det finnes også instrumenter som fanger opp radiobølger. Atmosfæren 

slipper gjennom litt infrarød og litt ultrafiolett stråling. Gamma

– og røntgenstråling med høy energi blir stoppet. Dette er bra siden kortbølget

ultrafiolett stråling, røntgenstråling og gammastråling fra verdensrommet har skadelig 

virkning på alt liv. Vi må bruke instrumenter som er plassert utenfor atmosfæren, for å 

studere denne typen stråling som kommer fra verdensrommet.
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• Gammeldagse ord: alen, passabel

• Polysemer: Ord med flere betydninger -energi (jeg er full av energi, 

energikilde)

• Idiomatiske uttrykk: tok til å, så vidt jeg vet.

• Metaforer: lyden suges opp, hett boligmarked

• Homonymer: kost 

Andre vanskeligheter:



NAFO

«Hvert fag har sine begreper, sin terminologi. Disse er nødvendige for at 

vi skal kunne snakke om verden på en faglig måte. Å lære fag på skolen 

er på mange måter å lære fagets språk.» 

(s.87, Maagerø, 2015)
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Fra hverdagsspråk til fagspråk.

Les mer:

Fra hverdagsspråk til fagspråk: http://nafo.oslomet.no/wp-content/uploads/2016/08/Hverdagssprak-og-fagsprak-1.pdf

Ordforråd i alle fag: http://nafo.oslomet.no/wp-content/uploads/2016/08/Ordforråd-i-alle-fag.pdf

http://nafo.oslomet.no/wp-content/uploads/2016/08/Hverdagssprak-og-fagsprak-1.pdf
http://nafo.oslomet.no/wp-content/uploads/2016/08/Ordforr%C3%A5d-i-alle-fag.pdf
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Dette var problemene. 

Hva er løsningen?
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3. Språket som byggestein for fagforståelsen 

- eksempel på en måte å arbeide.
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Hva er sirkelen for læring?

Mer om sirkelen for læring:  https://nafo.oslomet.no/grunnskole/undervisningsopplegg/meningsfylt-tekstarbeid/

https://nafo.oslomet.no/grunnskole/undervisningsopplegg/meningsfylt-tekstarbeid/
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Begreper og førforståelse

NAFO

Hva er sirkelen for læring?

NAFO

Hva er sirkelen for læring?

• Aktivere forforståelse

• Skape forforståelse
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Hvordan kan vi jobbe?

Eksempel fra Grunnskolen for voksne: 

1. film
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Det vil si aller først noen sentrale begreper.

Eksempel på et begrepsskjema.

https://www.elevkanalen.no

Begrep Forklaring/ i en setning På morsmålet I en setning/ forklaring På engelsk

en straff
Gjør man noe galt kan man få en straff.

a sentence

et lovbrudd
Når loven brytes. Når noen gjør noe galt.

a crime

en lovbryter En person som bryter loven. a criminal/

en kriminell Det samme som en lovbryter. a criminal

kriminell Adjektiv, eks. en kriminell handling. criminal

et fengsel

I Norge kan en lovbryter dømmes til straff 

i fengsel. a prison

https://www.elevkanalen.no/
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Hvem og hva er med i filmen? Hva gjør personene? Hvor er de? (fysisk)

Nøkkel ord fra filmen
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Video om samfunnstraff –hva, hvem, hvordan, hvorfor – vi skriver sammen

Hvordan?

Hvem?

Hva?

Hvorfor?
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I par/ grupper:

• Hva kan du få straff for?

• Hvem kan få straff?

• Hvordan kan man straffe i Norge?

• Hvorfor har vi straff?
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• http://nafo.oslomet.no/fag/laeringsressurser/ordforrad/

• https://fremmedspraksenteret.no/nor/fremmedspraksenteret/larings---ressurser/fremmedsprak-

niva-i_-ii-og-iii/ordinnlaring-niva-i

Ekskursjon? Nettressurser? Bilder? Bruke flere sanser? 

http://nafo.oslomet.no/fag/laeringsressurser/ordforrad/
https://fremmedspraksenteret.no/nor/fremmedspraksenteret/larings---ressurser/fremmedsprak-niva-i_-ii-og-iii/ordinnlaring-niva-i
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Hvordan kan en jobbe med førforståelse og begreper?
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Begrepslæring er viktig for lesing

• Avkodingsferdigheter og leseforståelse henger sammen med begrepsforståelse. 

(Nordlie og Anmarkrud)

• «...avkoding, språkforståelse og leseforståelse er prosesser som påvirker hverandre.» 

(Kulbrandstad 2018)

NAFO

avkoding

språkforståelse
leseforståelse
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«...en tekst som tydeliggjør språklige trekk som en ønsker at elevene skal 

eller kan bruke i egen skriving»
(s.2, Håland 2018) 

En modelltekst:

Leseforståelse og 

oversettelse også
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Hva er sirkelen for læring?

NAFO

Hva er sirkelen for læring?

Hvorfor?

• Å gjøre deltakerne oppmerksomme 

på språklige særtrekk

Hvordan?

• Som litteratursamtale?

• Som spørsmål og svaroppgaver?

• Individuelt – i par/ grupper/ i klasse?

• Som praktisk arbeid?

Hva?

• Sjangertrekk?

• Tekstoppbygging?

• Grammatisk nivå?

• Ordnivå?
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Dekonstruksjon

• Overskrift – underoverskrift – forslag til overskrifter for tekst om domstol

• Innledning – avslutning

• Verb – verbtider

• substantiv



NAFO

Modul 1 på Vikna voksenopplæring arbeider på kjøkkenet.

Dekonstruksjon av tekst og leseforståelse.
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Hva er sirkelen for læring?

NAFO

Hva er sirkelen for læring?

Mål: å skrive felles tekst

Hvorfor?

• Øve

• Stillas – støtte

Hvordan? 

• Som klasse

• I par

• I grupper

• Veksling av de over

Hva?

• Relatert til temaet vi jobber med
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Fra dekonstruering til ... dersom du skulle skrive en tekst om domstolene

Mer om tankekart: http://www.skrivesenteret.no/uploads/files/tankekart_til_tekst.pdf

Innledning 1: I Norge har vi lover som forteller hva vi kan gjøre eller ikke gjøre. Når noen bryter loven kan 

saken havne i retten. I Norge har vi domstoler som dømmer lovbrytere og gir dem straff.

Innledning 2: Jeg skal skrive om rettssystemet og domstolene i Norge. Rettssystemet inneholder 

forliksrådet, tingrett, lagmannsrett og høyesterett.

Fra tankekart til fellesskriving av tekst:

http://www.skrivesenteret.no/uploads/files/tankekart_til_tekst.pdf


NAFO
Adresse til plakaten: http://www.skrivesenteret.no/uploads/files/plakat_skrivetrekanten.pdf

Lærerinstruks - det vanlige

Trenger flere åpne oppgaver

(Tuva Bjørkvold 2015)

3 ulike teksttyper:

Tenkeskriving Arbeidstekster Presentasjonstekster:

utforskende form 

for skriving, reflektere, 

få ideer, klargjøre egne tanker

skaffe eller håndtere

informasjon

presentere informasjon

http://www.skrivesenteret.no/uploads/files/plakat_skrivetrekanten.pdf
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Hva er sirkelen for læring?

NAFO

Hva er sirkelen for læring?

Skrive egen tekst

• Tankekart

• Idemyldre på morsmål?
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Skriveramme på Vikna voksenopplæring.

Skriverammer på skrivesenteret: http://www.skrivesenteret.no/ressurser/skriverammer/

Skriverammer fra Skrivesenteret.

http://www.skrivesenteret.no/ressurser/skriverammer/
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1. Forstå 
teksttypen. Lese 
eksempeltekster

2. Skrive tekst 
sammen i gruppe.

3. Skrive tekst 
sammen i par.

4. Trene på å 
skrive for seg selv

5. Gjennomføre en 
skriveprøve. 

Læreren retter 
med "rettenøkkel".

6. Rette egen tekst 
sammen en 

medelev og ved 
hjelp av 

"rettenøkkel". 
Skrive inn teksten 
på datamaskin.

7. Fortelle om 
teksten for en 

gruppe 
medelever.

"Skrivsnurran",

Vuxenutbildningen, 

Partille, Sverige
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Temahefter:

• med modelltekster

• plass til å skrive ned 

begreper, oversette

• sjekklister

• grammatikkoppgaver

Foto: fra Vuxenutbildningen, Partille

Foto: fra Vuxenutbildningen, Partille

Foto: fra Vuxenutbildningen, Partille
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Skrive tekst sammen.

• Lærer 
retter

• Deltakere 
retter

Skrive
i 

gruppe

• Lærer 
retter

• Deltaker 
retter

Skrive 
i par

• Lærer 
retter

• Deltaker 
retter

Skrive 
alene
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Rettenøkkel

Foto: fra Vuvenutbildningen i Partille



Hvilken tanker eller ideer vil du ta med hjem til 
egen praksis?

NAFO
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