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Plan for dagen

1.økt (45 minutt)

Hva er flerspråklighet? Å lære språk og fag 

2. økt (60 minutt)

Effektiv lese- og skriveopplæring

3.økt (45 minutt)

Work shop – hva kjennetegner ei god språkøkt?



Økt 1:

Hva er flerspråklighet? 

Å lære språk og fag







• Å kunne fortelle hvem en er

• Å kunne uttrykke seg fritt, være 
varme og sarkastiske, hysteriske 
og sjenerøse, ironiske og 
dømmende ...

• Å bli myndiggjort gjennom god 
språkkompetanse ved ”å kunne 
det alle voksne kan”

DEN STORE 
OPPGAVEN



ET TODELT 
OPPDRAG

Bruke og styrke språk som 
mestres allerede

Opparbeide en funksjonell 
norskkompetanse



Flerspråklighet

• Hva betyr det å være flerspråklig?

• Stor variasjon når det gjelder

• Språkrepertoar

• Ferdighetsprofiler

• språkbruksprofiler



Sammensatte språkrepertoar

• Sammensatte språkrepertoar

• Fra suksessiv tospråklighet (polsk + norsk)

• Til simultan og suksessiv mangespråklighet 

• Språk som mestres og brukes i familien

• Nasjonalspråk

• Andre språk



Ulike og sammensatte ferdighetsprofiler

Muntlige ferdigheter Skriftlige ferdigheter

Reseptive ferdigheter Lytte Lese

Produktive ferdigheter (Sam)tale Skrive



Ulike og sammensatte ferdighetsprofiler

Familiens språklige 
repertoar

Lytte

(Sam)tale

Lese

Skrive

Nasjonalspråk Lytte

(Sam)tale

Lese

Skrive

Fransk/engelsk? Lytte

(Sam)tale

Lese

Skrive



Flerspråklighet er

• Ett integrert kommunikativt repertoar

• Ikke dobbel enspråklighet

• Ikke atskilte kognitive ”kilder”



Isfjellmodellen – en integrert 
språkkompetanse

• Det språklige fundamentet 
utvikles i stor grad gjennom 
morsmål/førstespråk

• Lingvistisk og metalingvistisk
kompetanse

• Begreper

• All språkopplæring styrker 
alle språk

• Bruk av morsmålet kan 
styrke den norskspråklige 
kompetansen



Konsekvenser for språkarbeid

• Vi må kartlegge bredt og grundig. 

• Hvilke språk? Hvilke ferdigheter? Hvilke bruksområder?

• Målet er ikke dobbel enspråklighet

• Det som kommer frem i kartlegging sier KUN noe om 
det som måles, og altså  ikke kommunikativ
kompetanse, fullstendig språklig kompetanse eller 
andre kunnskaper og ferdigheter/evner.



Språklæring skjer i samhandling

• Drives av kommunikative og 
kognitive behov

• Er målretta – språklige 
delferdigheter er delmål

• Samtalen er særlig sentral

• Å lære norsk fordrer deltakelse og 
aktivitet i fellesskap hvor norsk 
brukes

• Fokus på den sosiale pedagogiske 
konteksten, ikke den enkeltes 
individuelle forutsetninger

”Hun snakket norsk og jeg
kurdisk. Hver dag, hver
gang, hvert minutt kanskje,
jeg spurte henne 2000 gang.
Hun skrev på hånden min,
på veggen, på kjøleskap, på
komfyr, på ovn. På norsk, på
arabisk, på engelsk som jeg
skulle lære. Jeg prøvde på
alle språk” (Adal, 18 år)



Hvordan læres språk?

• Gradvis prosess, fra identifikasjon av ord til kontekstuell bruk 
med kommunikasjon som mål

• Å kunne et par tusen ord: tilstrekkelig til hverdags – gir opp mot 
80% forståelse av en tekst

• De gjenstående 20% formidler det viktigste meningsinnholdet –
på vei mot et fagspråk

Ord må undervises systematisk: 
brukes i ulike sammenhenger, 
så ofte som mulig, og på ulike måter 
lytte, uttale, samtale, lese, skrive



Å bli spilt god ---

• Bonny Norton, 2015: Andrespråksfeltet har hatt for 
sterkt fokus på individuelle faktorer, som elevens 
personlighet og motivasjon:

• Å lykkes med å lære et nytt språk, forklares ut fra aspekter 
som innadvent/utadvent, umotivert/motivert

• Dette er individualiserende og reduksjonistisk

• Overser den sosiale kontekstens betydning for hva den 
enkelte kan oppnå

• Overser hvordan maktforhold er avgjørende for 
språklæring

• Språkkompetanse er en del av konteksten



Språklige register

• Ulike sosiokulturelle kontekster krever ulike språklige 
registre – ofte et skarpt skille mellom hverdagsspråk 
og skolespråk



Hva kjennetegner språket i de fire utsagna?Hva kjennetegner språket i de fire utsagna?





BICS & CALP

• BICS – Basic Interpersonal Communication Skills

• Kontekstualisert språk

• Læres relativt raskt på et nytt språk

• Cognitive Academic Language Proficiency

• Dekontekstualisert/mer abstrakt språk

• Tar lengre tid å lære

• Overvurdering og undervurdering av språklige ferdigheter 
kan skyldes at vi ikke skiller mellom BICS og CALP



CALP - fagspråk



Ordforråd

• Deltakelse, aktivitet, kreativitet -> læring

• Matteuseffekten: stort ordforråd bidrar til enda 
større ordforråd/ lite ordforråd bidrar til enda mindre 
ordforråd



• ”Trollet bor i den som 
har vann med fart i”

• ”Amir kan ikke 
begrepet foss”

?





Amirs fossbegrep



Å lære ord og begrep

• Eleven kan begrepet, men 
ikke ordet på norsk

• Eleven kan ordet på norsk, 
men ikke begrepet

• Utvikle fagspråk: arbeide 
BÅDE med å lære nye 
fagord og nye fagbegrep –
henger sammen med 
konkret og abstrakt 
forståelse



Ord vs begrep

• Kan ikke ORDET, men forstår BEGREPET
• Potensiell undervurdering

• Kan mange ord, men forstår ikke BEGREPENE
• Potensiell overvurdering

• Kan føre til feil tiltak/innsats på feil sted i trekanten
• ORD tilhører språket – BEGREPER tilhører tanken

• Ord er tilfeldige og språkspesifikke merkelapper på 
fenomener og forhold

• Er begrepet lært, kan en lettere tilegne seg det nye ordet 
for dette begrepet





Arbeid med ordforråd
• Førstehåndserfaringer

• Å selv gjøre/erfare

• Påfyll av konnotativ kunnskap om ord og begrep

• Aktivere konnotativ kunnskap

• Andrehåndserfaringer 
• Krever mer språk og mer støtte

• Visualisering, konkretisering, dramatisering/rollespill





Økt 2:

Effektiv lese- og skriveopplæring



Sentrale forutsetninger for 
god lese – og skriveutvikling

• Stort ordforråd

• Godt organiserte begrep som inngår i et begrepssystem

• Kunnskap om hvordan ord bøyes (morfemstruktur) 

• God kompetanse i å konstruere ulike typer setninger (syntaktiske 
strukturer)

• Regelmessig skriving i alle fag





• Skriving er et viktig redskap for 
refleksjon og utvikling av kunnskap

• Skriving  er et redskap for å 
synliggjøre kunnskap

Hva brukes skriving til?



Skriving med ulike formål

Tenkeskriving og presentasjonsskriving

• handler om ulike typer skriving, med ulike formål og 
funksjoner

• utvikle skrivestrategier som kan overføres til nye 
situasjoner





Uformell skriving – ingen vurdering

Tenkeskriving

• Mange formål: utvikle egne tanker og meninger, koble gammel og ny 

kunnskap, selvstendig refleksjon, faglige resonnement

• Ingen formelle krav, men gjerne i fullstendige setninger. 

Minoritetsspråklige elever kan bruke morsmålet.

• Kan brukes i alle fag, i ulike arbeidsfaser og med svært ulike formål

• God inngang til samarbeid om muntlige aktiviteter og videre skriving



• Førstespråket er et kognitivt verktøy

• Ideal: flerspråklig opplæring



Formell skriving – vurdering?

Presentasjonsskriving - skriveoppgaver

• Formål: formidle egne tanker og meninger, vise fram faglige sammenhenger, 

koble på ny kunnskap, selvstendig refleksjon, faglige resonnement

• Formelle krav: grammatikk og språknormer, skrive sammenhengende og 

med presise formuleringer

• Ferdigheter: planlegge, utforme, bearbeide tekster, tilpasset innhold og 

formål - strategier

• Få og gi tilbakemeldinger på tekster

• Produsere tekster i samarbeid med andre



Hva kjennetegner god skriveopplæring?

Skriving på fagenes premisser 

i alle fag, fordi skriving støtter 

kunnskapstilegnelsen

Rammer som støtte for 

elevenes skriving

Konstruktive 

tilbakemeldinger 

underveis fremmer 

elevenes skriveutvikling

Et klasserom der en 

diskuterer tekst og 

skriving

Elevene utvikler 

strategier de kan ta i 

bruk når de skriver



Eksplisitt lese- og skriveopplæring

• Lese- og skriveopplæringa foregår i klasserommet 

• Læreren leder prosessen, mye samarbeid

• Vekt på å bygge opp kunnskap, med fokus på ordforråd og emnehjelp

• Elevene trenger veiledning, støtte, modellering, rammer

• Skrive uten at det skal «rettes» – uformell skriving/tenkeskriving

• Arbeid med sammenfallende kompetansemål i flere fag



Undervise om skriving
Eksplisitt 

skriveopplæring

Å lede gode skriveprosesser



Forskning viser …



Viktige element i effektiv skriveopplæring

1. Skrivestrategier

2. Sammendrag

3. Samskriving

4. Tydelig formål

5. Tekstbehandlingsverktøy

6. Tekstbinding

7. Emnehjelp og

planlegging av tekst

8.   Utforskende aktiviteter

9.   Skriving som prosess

10. Studere modelltekster

11. Skrive for å lære

Ulike strategier i ulike faser, med ulike formål –

bruk profesjonelt skjønn!

Graham & Perin, 2007



Begreper og 

førforståelse

Sjangertrekk 

og 

tekstbinding

Selvstendig 

skriving

med støtte

Felles skriving 

(modellering)



Å bygge kunnskap

• Aktivere forkunnskap/førforståelse

• Lese ulike kilder, også på morsmålet

• Skrive sammendrag, lage tankekart

• Tenkeskrive seg inn i temaet

• Gjenfortelle

• Jobbe med fagbegrep



Grubletegninger

• Utfordre og utvikle 

elevenes forestillinger og 

forståelse

• Fremme språkutvikling og 

forståelse

• Stimulere til argumentasjon 

og diskusjoner



Grubletegninger IGP

• Velg den påstanden du mener er mest riktig

• Tenkeskriv fram argumentene dine

• Diskutér to og to

• Bli enige om hvorfor 

(en argumentasjonsrekke)

• Plenum



Å lese ulike tekster



Å lese ulike tekster



Lesestrategier

Veiledet lesing 

Elevene må få kjennskap til mange og ulike 

tekster, selv lese og bli lest for, med ulike formål

Modellering av lesestrategier 

Formål med lesinga: lese ut fra lesebestilling eller 

oppgavebestilling, når målet er en skriftlig tekst

Bruke kontekst og skape overblikk

Nærlesing og overblikkslesing – med ulike formål

Lese for å lære begrepsbruk og fagspråk

Lese for å finne belegg i teksten



Lesestrategier
For å huske: skrive nøkkelord, lage tankekart, oppsummere i 

sammendrag, skrive referat, gjenfortelle

For å organisere: skille ut viktig informasjon og visualisere teksten 

gjennom å lage tankekart, to-kolonneskjema, lage tidslinje, lage 

illustrasjoner

For å utdype: oppklare, finne sammenhenger, knytte tekster til 

tidligere kunnskap gjennom ulike typer strukturerte samtaler, stille 

spørsmål til teksten, lage Venndiagram, refleksjonslogg om egen 

forståelse

For å overvåke egen lesing: finne ut hva man egentlig forstår ved 

å tenke høyt, stille spørsmål til seg selv/andre, sette strek under ord 

man ikke forstår, snakke om egne leseerfaringer og utfordringer 

man opplever i lesing av for eksempel fagtekster. 



Å lese for å lære begrep –
utvide ordforrådet



Vedlegg: “Slik mener jeg integreringen blir bedre”

Ta utgangspunkt i utdraget og kommenter noen av 

punktene Nafies Iqbal har satt opp. Hva mener du er 

viktig for å bli godt integrert?

Kommentar: Oppgaven er todelt. Først må du 

bruke punkter fra teksten. I den andre delen kan 

du også bruke egne erfaringer.

Avkode oppgaveteksten



Forventninger til svaret

• omfang

• struktur

• innhold

Omfang ca 200 ord

Vedlegg 2: “Slik mener jeg integreringen blir bedre”

Ta utgangspunkt i utdraget og

kommenter noen av punktene Nafies Iqbal har satt opp.

Hva mener du er viktig for å bli godt integrert?

Kommentar: Oppgaven er todelt.

Først må du bruke punkter fra teksten. 

I den andre delen kan du også bruke egne erfaringer.

Avkode oppgaveteksten



Sikre begrepsforståelse –
instrukser

Arbeid med egen ordliste

Hva skal du gjøre?

Å ta utgangspunkt i noe (HVA: vedlegget)

Å kommentere noe (HVA: noen av punktene)

Å mene noe om noe (HVA: det som er VIKTIG for å bli godt integrert)

Å bruke noe (HVA: punkter fra teksten, egne erfaringer)

Først, så, til slutt - rekkefølge uttrykt i språk



Sikre begrepsforståelse –
instrukser

Arbeid med egen ordliste

Hvordan kan du skrive dette?

Et utgangspunkt - noe du starter med

Mitt utgangspunkt er…

Som et utgangspunkt …

I utgangspunktet…

Jeg tar utgangspunkt i ...



Slik mener jeg integreringen kan bli bedre 

Jeg, med min innvandrerbakgrunn, har lært, opplevd og utviklet meg mye i 
disse årene. Jeg har kommet frem til noen punkter som jeg synes er viktige på 
veien til integrering. Disse punktene kan også være med å hjelpe andre med 
utenlandsk bakgrunn: 
• Lære språket for å få nye venner og bli kjent med det nye systemet og 
samfunnet. 
• Følge lover og regler som gjelder det landet man kommer til. 
• Vise respekt for alle uansett bakgrunn og være snill mot hverandre 
• Være takknemlig og fornøyd for det man får. Ikke begynne å klage på ting 
eller kreve mye. 
• Være åpen, sosial og bli kjent med dem du møter for å få kunnskap og 
kjennskap til hverandre. 
• Invitere til hyggelig middag eller kaffe. Jeg inviterer gjerne til middag der jeg 
kan lage kjempegod bengalsk og norsk mat, for dem som er skeptiske å møte 
med ukjent mat og kultur. 

NAFIES IQBAL (20) Publisert: 07.04.16 Kilde: Aftenposten



Bygge kunnskap 

Kunnskap om sjanger

Jobbe med begreper knyttet til 

drøftende og argumenterende 

skriving

Hva er et argument?

Hva skiller et godt og et dårlig 

argument?

Begrep knyttet til 

argumentasjon

Formål og mottaker

Tekststruktur og språkføring

Gjøre rede for

Drøfte

Emnehjelp

Jobbe med begreper knyttet til 

temaet for skriveoppgaven

Integrering

Kultur

Språk

Utdanning

Kjønn

Tradisjon

Familie



Bygge kunnskap 

• Å påstå

• Å hevde

• Å argumentere

• Å mene

• Å synes

• Å tro

• Å tenke

• Å underbygge

• Å bevise

• Å belyse

• Å drøfte

• Å begrunne

• Å bedømme

• Å vurdere

• Å anse

• Å erkjenne

• Å spørre

• La elevene arbeide 

systematisk med en 

ordklasse 

• Hva betyr verbene?

• Hvordan bøyes de?

• Hvordan brukes de i 

en setning?

• Finnes avledninger?



Navn:

Klasse: 

Dato:

Fag: Samfunnskunnskap 

Fagtekst om: Den norske velferdsstaten

Begrep Bøying Betydning I en setning

Integrering/å være 
integrert

Å være en del av den samme kulturen som de 
andre

Det er et felles ansvar at noen fra et annet 
land og en annen kultur blir en integrert del 
av samfunnet. 

Familie
en familie – den familien – flere familier –
alle familiene

Familiefar – familieorientert - familieverdi

Jeg er veldig glad i min familie, og 
familieverdier betyr mye for meg. 

Språk

Utdanning

Begrepsinnlæring
Lese, skrive, snakke, lytte



Bygge ord- og 

begrepskunnskap 

Mål: lære innhold og 

bruk av ord/begrep

Metode: 

Muntlige forklaringer

Samtaler

Skriving og lesing

IGP – over tid

Ord- og begrepsinnlæring 
Lese, skrive, snakke, lytte



Velferdsstaten



Er velferdsstaten for kostbar?



Skylappjenta - bildebok



Skylappjenta – filmatisering



• Bruke bildebok/lesing/samtale

• Arbeid med begrep og læringsmål

• Skrive tekst – utkast og respons/revisjon

• Ferdigstille tekst 

Hva vil folk si?



Noen ganger når man skal ta 
blodprøve i fingeren, suges 
blodet opp ved hjelp av et 
tynt glassrør. Hvor mange 
kubikkmillimeter blod 
inneholder et glassrør med 
en indre diameter på 1 mm 
og en høyde på 8 cm?

Matematikk krever 
lese- og skriveferdigheter



Instruksjon med selvtest

• Elevene arbeider to og to

• Elevene skriver konstruksjonsinstruksjoner til hverandre

• Læringspartneren utfører konstruksjonen etter 

oppskriften

Erfarer betydningen av

presis språkbruk, fagbegreper, tydelig instruksjon







Innledning

Hoveddel

Overskrift

Dekonstruere modelltekst



Hoveddel

Avslutning

Dekonstruere modelltekst



Temasetninger

Kommentarsetninger

Dekonstruere modelltekst



Temasetninger

Kommentarsetninger

Dekonstruere modelltekst

Å bygge videre på poeng fra tekstvedlegget

Det er viktig å få nye venner fordi….

Man bør bli kjent med det nye systemet siden …

Det er mye som er nytt og forskjellig når man skal bli integrert i en ny kultur. For 

eksempel …

Det er vanskelig å bli ordentlig integrert på grunn av …



Fagbegrep

Dekonstruere modelltekst



Dekonstruere modelltekst





Overordnet struktur: Finne disposisjon

Innholdsmoment: Finne og vurdere argument/faglige poeng

Vurdere språklig/fagspråklig kvalitet

Fagspråk: Ringe rundt faguttrykk, streke under definisjoner

Finne eksempel på kildebruk, sitat, referanser

Lage vurderingsskriterier: 

Hva kjennetegner en god tekst av denne typen? 

Oppgaver til modelltekster



Hva slags (fag)tekster er relevante i ulike fag?

Hvilke modelltekster kan brukes i ditt fag?

Hvordan kan modelltekster brukes i ditt fag?



Læreren inviterer elevene inn i sin skriveprosess: 

• snakker høyt om sine vurderinger 

• synliggjør og begrunner hvilke valg som tas 

• legger ekstra vekt på begrep

• Åpner for at elevene kommer med forslag til innhold og 
formuleringer

Elevene trenger å se at skriving ikke er at de riktige ordene 

magisk dukker opp på arket. Et førsteutkast er aldri 

fantastisk.

Skrive en felles tekst -
modellering



Jobbe sammen om å forbedre en modelltekst eller 

lærerens førsteutkast? 

• Omarbeide/revidere innledninger og avslutninger

• Omdisponere rekkefølgen på faglige poeng/avsnitt

• Omformulere språklige og faglige formuleringer

Skrive en felles tekst -
modellering



Samarbeid om innhold



Samarbeid om innhold

Arbeid med innledning - innhold og struktur

Led elevene inn i teksten ved å stille hjelpespørsmål:

Hvem har skrevet teksten? 

Hva vet vi om forfatteren? 

Hva slags tekst er dette? 

Hvor og når er den publisert? 

Hvorfor skriver forfatteren teksten? 

Hva er formålet med den?

Veiledet lesing



Revisjon i fellesskap

Elevene får en skriveoppgave 
(med klart læringsmål)

Elevene skriver forslag til 
innledning sammen i par

Innledningene deles på 
læringsplattform, enkelte 
diskuteres/bearbeides  “live” 
på projektor

Innledningene kan fritt benyttes –
alle kommer i gang. 

Elevene avkoder 
skriveoppgaven i fellesskap?



Revisjon i fellesskap

Innledningene deles på 
læringsplattform, enkelte 
diskuteres/bearbeides  “live” 
på projektor

Innledningene kan fritt benyttes –
alle kommer i gang. 

«Forfatteren het Nafies Iqbal og var innvandrer. Dette er et avisinnlegg som hjelper 

andre innvandrere å bli bedre integrert. Denne teksten ble trykket i Aftenposten for 

en stund siden.»

Hvordan gjør vi denne innledningen bedre? 



Samarbeid om innhold, 
tekstbinding og struktur

Fordi 

Det er viktig å få nye venner fordi….

Fordi …, er det viktig å få nye venner. 

Siden

Man bør bli kjent med det nye systemet siden …

Siden … , bør man bli kjent med det nye systemet.

For eksempel 

Det er mye som er nytt og forskjellig når man skal integreres i en ny kultur. For eksempel …

For eksempel ……… er nytt og forskjellig når man skal integreres i en ny kultur.

På grunn av 

Det er vanskelig å bli ordentlig integrert på grunn av …

På grunn av … er det vanskelig å bli ordentlig integrert. 



Idemyldring i fellesskap: 
Alternative overskrifter

• The honest employee

• A working man

• Professional values

• How should a good

worker behave?



Selvstendig skriving

Forstå oppgaven

Planlegge teksten

Skrive førsteutkast – faglig innhold

Lese og revidere teksten kritisk

Bearbeide teksten på flere plan

Ferdigstille teksten





Fortsatt behov for støtte



Å komme i gang …



INNLEDNING

HOVEDDEL

AVSLUTNING/KONKLUSJON

Enkel skriveramme



Utbygd skriveramme



Utbygd skriveramme med 
konkrete instrukser



Tillegg

Motsetninger

Alternativ

Tid

Årsak



Eksempel



Samskriving

Forhandling om innhold, 

struktur, språk

Økt bevissthet om hva, 

hvorfor og hvordan

Utvikling av egne 

strategier/lære nye 

strategier

Stillas for skrivinga

Hverandrevurdering

underveis



”Feedback is one of the most 

powerful influences on 

learning and achievement, 

but this impact can 

be either positive or negative” 

(Hattie & Timperley, 2007) Læreren som ønsker deg godt!

Lærerrelasjonen

Effekten av respons



Fem teser om funksjonell respons 

Må komme underveis i en 

læringsprosess

Må være selektiv ut fra kriterier på 

måloppnåelse

Må være en dialog mellom den 

som får og gir respons

Må motivere for videre arbeid

Må være forståelig og 

læringsfremmende



Fellesrespons



Mellomspråksteksten:

• Ulike typer feil (har ulike årsaker/forklaringer)

• forenklinger (morfologi, syntaks, ordforråd)

• overføring fra morsmålet («transfer»)

• kulturelle retoriske idealer

• overgeneraliseringer

• helfraseinnlæring

• fossilisering

• variasjon innenfor samme tekst

Mellomspråksteksten



Hverandrerespons og egenvurdering



Margkommentarer



Respons på førsteutkast –
fokus på innhold



Respons på rapport



Skjermfilming

Respons underveis i

skriveprosessen

Dokumentasjon på 

arbeid og vurdering

Kan brukes i muntlige 

arbeidsformer

Omvendt undervisning-

“flipped classroom”



Programvare

• Jing: https://www.techsmith.com/jing.html

• Opptil 5 minutt skjermfilming, noe statisk programvare

• Screencastomatic: https://screencast-o-matic.com/home

• Opptil 15 minutt skjermfilming, mer dynamisk programvare med 

flere muligheter

https://www.techsmith.com/jing.html
https://screencast-o-matic.com/home


Screencastomatic





Økt 3:

Hva kjennetegner den gode 

språkøkta? Work shop og deling



Del på padlet:

https://no.padlet.com/stine_a_angvik/46b44ppwz5nb

https://no.padlet.com/stine_a_angvik/46b44ppwz5nb


Arbeid i grupper

• Innledende refleksjon:

• Hvilke elementer består 
en god språkøkt av?

• Del på padlet

• Oppstart?

• Hoveddeler?

• Avslutning?



Arbeid i grupper

• Velg et relevant tema 
ut fra fag og 
kompetansemål/lærin
gsmål

• Foreslå to-tre konkrete 
tiltak på hvert område 
i sirkelen for 
undervisning og læring

• TEMA: ...

• Bygge kunnskap:

• Dekonstruere fagtekst:

• Skrive i fellesskap:

• Skrive selvstendig:



Noen oppsummerende tips



Undervisning som fremmer læring

• Utfordringer å strekke seg mot

• Tilpasset opplæring

• Utvikle dybdeforståelse, se 

sammenhenger

• Nyttig feedback og respons

• Varierte metoder og arbeidsmåter

• Delta, kommunisere og samarbeide

• Aktiv i egen læring og 

læringsprosesser



Undervisning som fremmer læring

• Muntlig framstilling, visualisering, lytting

• Bevisst utvikling av ordforrådet i fagene

• Lesing og skriving på fagenes premisser 

• Tekster med fagtypiske kjennetegn



Andrespråksopplæring

• Muntlige ferdigheter i sentrum - gå fra et kontekstavhengig språk til et 
kontekstuavhengig språk

• Bruk utforskende samtaler hvor alle elevene kan komme til orde

• Skap balanse mellom reseptive og produktive ferdigheter i hver time 

(lese og lytte, snakke og skrive) 

• Legg til rette for systematisk og langvarig arbeid med ordforråd i alle fag

• Gi elevene redskaper og strategier for læring, evaluering og selvvurdering

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

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


Læringsstrategier

• Læringsstrategier - bevisste måter å tenke og handle på for å oppnå best 
mulig forståelse og læringsutbytte

• Noen læringsstrategier kan observeres, som å ta notater eller lage grafiske 
fremstillinger, mens andre læringsstrategier er mentale prosesser og kan 
derfor ikke observeres

• Tankekart, begrepskart, leseskjema, styrkenotat, VØL-skjema, 
notatteknikk, fargekoder/symbol







Tilpasset opplæring

Generelle didaktiske tips

• Faglig kartlegging og faglig tilpasning

• Enkle tekster før mer komplekse tekster

• Muntlige aktiviteter før skriftlige aktiviteter

• Samarbeid før individuelt arbeid

• Bruk av morsmål eller andre språk eleven kan

• Bruk av digitale verktøy



Generelle fokusområder på tvers av fag

• Læringsstrategier

• Muntlige samtaler som støtte

• Lesestrategier og skrivestrategier

• Verb og instruksjonsfraser

• Bruk av digitale verktøy

• Respons og vurdering



Språklige fokusområder på tvers av fag

• Ordvalg- ordforråd – begrepsutvidelse og begrepskopling

• Ordstilling – helsetninger og leddsetninger, spørresetninger

• Bøye substantiv og verb

• Samsvarsbøyning

• Kausalbindinger

• Preposisjoner/faste preposisjonsuttrykk

Grammatikk

Metaspråk – et språk om språk 



Andres tanker

Egne tanker

Oppgaveinstrukser på tvers av fag

• Grei ut om 
• Gjør rede for

• Gi et sammendrag av

• Beskriv

• Forklar

• Vurdér

• Drøft

• Sammenlikn

• Argumenter for/imot



Språkhandlinger på tvers av fag

Uttrykke 

• Årsak
• Følge 
• Virkning
• Betingelser
• Motsetninger
• Sammenlikninger

På grunn av, siden, derfor, fordi, 
dette skyldes

Å være forårsaket av…

Å komme av…



Digitale verktøy
• Bruk av lyd – hjelp til å forstå og uttale enkeltord

• Begrepsinnlæring: digitale bilder, video, animasjoner, program 
som quizlet.com og mindomo.com

• Hjelp til lesing av tekster

• Digitale ordbøker: Lexin

• Tekstbehandlingsprogram

• Presentasjonsverktøy



Kompetanse – for livet

• Å hjelpe flest mulig til å klare seg best mulig gjennom 
skolegang, utdanning og yrkesliv

• Å hjelpe flest mulig, best mulig, til god livsmestring



Lykke til!



Nyttige lenker

• Rapport om minoritetsspråklige elever i videregående opplæring (udir./Rambøll): 

• http://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-forskning/forskningsrapporter/evaluering-av-sarskilt-

sprakopplaring-2016.pdf

• Regelverk knyttet til minoritetsspråklige elever

• http://www.udir.no/laring-og-trivsel/minoritetsspraklige/regleverk-som-gjelder-spesielt-for-minoritetsspraklige/

• Kartleggingsmateriell

• Veiledning: http://www.udir.no/Upload/Brosjyrer/5/Veiledning_grunnleggende_norsk.pdf

• Kartleggingsprøve: 

http://www.udir.no/globalassets/upload/kartleggingsprover/udir_kartleggingsmateriell_bm_301007.pdf

• Læreplan Grunnleggende norsk for språklige minoriteter

• Veiledning til Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter: http://www.udir.no/laring-og-

trivsel/lareplanverket/veiledning-til-lp/grunnleggende-norsk-for-spraklige-minoriteter/?depth=0&print=1

• Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter: http://www.udir.no/kl06/NOR7-01

http://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-forskning/forskningsrapporter/evaluering-av-sarskilt-sprakopplaring-2016.pdf
http://www.udir.no/Upload/Brosjyrer/5/Veiledning_grunnleggende_norsk.pdf
http://www.udir.no/globalassets/upload/kartleggingsprover/udir_kartleggingsmateriell_bm_301007.pdf
http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/veiledning-til-lp/grunnleggende-norsk-for-spraklige-minoriteter/?depth=0&print=1
http://www.udir.no/kl06/NOR7-01


Nyttige lenker

• Læreplan Norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge

• Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge – videregående opplæring: 

http://www.udir.no/kl06/NOR9-02

• Veiledning til Læreplan – praksiseksempel: http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/veiledning-til-

lp/norsk-elever-med-kort-botid/?depth=0&print=1

• Idehefte som ressurs i opplæringen

• http://nafo.hioa.no/wp-content/uploads/2013/10/NAFO-Id%C3%A9hefte.-Spr%C3%A5klig-og-kulturelt-

mangfold-%E2%80%93-en-ressurs-i-oppl%C3%A6ringen.pdf

• Oversikt lovverk, læreplaner, eksempelsamlinger, ressursbank ved opplæring av minoritetsspråklige

• http://www.hio.no/Enheter/NAFO

http://www.udir.no/kl06/NOR9-02
http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/veiledning-til-lp/norsk-elever-med-kort-botid/?depth=0&print=1
http://nafo.hioa.no/wp-content/uploads/2013/10/NAFO-Id%C3%A9hefte.-Spr%C3%A5klig-og-kulturelt-mangfold-%E2%80%93-en-ressurs-i-oppl%C3%A6ringen.pdf
http://www.hio.no/Enheter/NAFO


Nyttige lenker
Nettbasert ordbok på norsk og 15 ulike språk

http://lexin.udir.no/lexin.html

Tema morsmål: nettressurser for bruk i undervisningssituasjoner rettet mot flerspråklige

http://www.morsmal.no

En database for lærere med materiell og læremidler for minoritetsspråklige

http://mino.udir.no/id/1.0

En nettressurs med undervisningsopplegg om nasjonale minoriteter for ungdomstrinn og videregående 

opplæring

http://nafo.hioa.no/nye-undervisningsopplegg-ungdomstrinn-og-videregaende/

Nettsted som kan brukes i lese- og skriveopplæring for minoritetsspråklige

http://minvei.no/read_container/f1e2fd3f-47c9-4e55-a493- b7467306c372

Ressurser om lesing og skriving som grunnleggende ferdighet, samt konkrete opplegg med tanke på å 

utvikle hensiktsmessige strategier knyttet til  lesing og skriving

Skrivesenteret.no

Lesesenteret.no

Mal for tilpasning av læreplaner, PDF-format

http://lexin.udir.no/lexin.html
http://www.morsmal.no/
http://mino.udir.no/id/1.0
http://mino.udir.no/id/1.0
http://minvei.no/read_container/f1e2fd3f-47c9-4e55-a493- b7467306c372


Skrivesenterets sider



Norsk som andrespråk på Facebook









Ressurser i Språkløyper

http://sprakloyper.uis.no/


Språkbasert undervisning

https://www.youtube.com/watch?v=L2k1b87bpZM&feature=share&list=UUPziam3_9WM9r2g-aIx3Xqg&index=5

http://www.skrivesenteret.no/ressurser/sprakbasert-laering/
https://www.youtube.com/watch?v=L2k1b87bpZM&feature=share&list=UUPziam3_9WM9r2g-aIx3Xqg&index=5


Språket bär kunnskapen

http://www.ur.se/Produkter/182358-Spraket-bar-kunskapen-Att-stotta-skrivande

http://www.ur.se/Produkter/182358-Spraket-bar-kunskapen-Att-stotta-skrivande
http://www.ur.se/Produkter/182358-Spraket-bar-kunskapen-Att-stotta-skrivande

