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Søknad til Faglige Prioriteringer III: Språklig handlekraft 
Språklig handlekraft vil på en helt ny måte styrke fremmedspråksundervisningen, -læringen 

og -forskningen ved Norges største Humanistiske Fakultet, HF ved Universitetet i Oslo (UiO). 

Med en satsning på språklig handlekraft ønsker vi å skape en ny energi og entusiasme rundt 

språkfagene på fakultetet, både for studenter og faglig-vitenskapelig ansatte. 

Satsningen tar utgangspunkt i BA-studenter som har opptak 2019 og er normert ferdige våren 

2022 (ca. 230 studenter) på HFs største BA-program: Program for europeiske språk, innen de 

største studieretningene: engelsk, fransk, italiensk, russisk, spansk og tysk.
1
 Dette kullet skal 

danne kjernen i en satsning som er relevant for alle fakultetets språkfag. De seks utvalgte 

fagene (med 15-100 studieplasser hver) tilbyr også årsenhet (med 30-55 studieplasser hver). 

Emner i engelsk, fransk, spansk og tysk inngår dessuten i Lektorprogrammet (som eies av det 

Utdanningsvitenskapelige fakultet, UV). Satsningen etablerer samarbeid mellom de involverte 

fagene ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS), Institutt for 

lærerutdanning og skoleforskning, Faglig enhet for universitetspedagogikk (begge på UV) og 

Universitetsbiblioteket.
2
 I tillegg inviterer vi de andre språkinstituttene ved HF inn i et 

rådgivende organ for satsningen som møtes fast én gang i semesteret.
3
 

"Språklig handlekraft" definerer vi som evnen til å formulere og formidle et språklig budskap 

på en måte som er relevant på flere arenaer.
4
 Satsningen tar tak i nettopp denne evnen 

gjennom å: 

 styrke studentenes læringsutbytte; 

 styrke forskning på undervisningsprodusert materiale; 

 styrke vitenskapelig ansattes undervisnings- og forskningskapasitet. 

Hvert punkt blir utdypet under "Tiltak i satsningen" på side 4-8. 

Hovedmål  
Øke gjennomføringen på bachelorgraden i språkfagene

5
  

Den viten vi har om hvorfor studenter gjennomfører studier peker på kvalitet, faglig aktivitet 

og sosial trivsel som avgjørende faktorer. Det er nettopp disse elementene satsningen griper 

tak i gjennom å:  

 Øke studentenes mestringsfølelse. I de tre årene studentene i det utvalgte kullet er under 

utdanning, skal studentene bli svært gode til å snakke og skrive, særlig på det språket de 

studerer, men også på norsk.
6
  

 Øke studentenes motivasjon og bevissthet om egen fagkompetanse. Undervisningen skal 

styrkes med bl.a. nyskapende undervisningsformer hvor digitale ressurser og aktiv 

studentdeltakelse står sentralt. Det blir større fokus på skriftlig/muntlig produksjon og 

generell språkkompetanse.  

 Øke studentenes engasjement og forbedre læringsmiljøet. Det skal satses stort på økt 

studentaktivitet i forbindelse med undervisningen, og ellers på campus. Hensikten er å 

styrke studentenes faglige identitet, samt at de opplever et trygt, levende og givende 

studiemiljø, der de kontinuerlig utfordres til å utvikle sin språklige handlekraft. 

                                                           
1
 Vi refererer til alle språkene som "fremmedspråk", selv om engelsk står i en særstilling i Norge, og ikke lenger 

defineres som fremmedspråk i Utdanningsdirektoratets Læreplanverket for Kunnskapsløftet. 
2
 FUP vil inngå i UiOs planlagte Senter for læring og utdanning. 

3
 Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK); Institutt for kulturstudier og orientalske 

språk (IKOS); Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN). 
4
 Se Europarådets rammeverk for språk der en språkinnlærer ses på en "sosial aktør" som handler. 

5
 I dag ligger gjennomføringsprosenten på bachelorgrad på HFs fremmedspråk på rundt 30 %. 

6
 Det kreves generell studiekompetanse, inkl. norsk nivå 3, for å ta en bachelorgrad ved UiO. 

https://www.hf.uio.no/ilos/
https://www.uv.uio.no/ils/
https://www.uv.uio.no/ils/
http://www.uv.uio.no/iped/om/fup/
http://hf.uio.no/ifikk/
http://hf.uio.no/ikos/
http://hf.uio.no/ikos/
http://hf.uio.no/iln/
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 Øke studentenes bevissthet om egen arbeidslivskompetanse. Flere tiltak vil gjøre studenter 

bedre i stand til å svare på spørsmålet: hva kan jeg gjøre med en bachelorgrad fra HF?  

Selv om studentene på Lektorprogrammet og fagenes årsenheter ikke er satsningens primære 

adressater, vil de også få stort utbytte av Språklig handlekraft ved at de deltar i den samme 

undervisningen som bachelorstudentene. 

 

Skape et samlet fagmiljø og nyskapende forskning og undervisning  

De involverte fagene representerer mange ulike fagtradisjoner og fagkulturer. Språklig 

handlekraft tar sikte på å skape et samlet miljø for undervisning og forskning som skal forene 

forskjellige tradisjoner rundt andrespråklæring.
7
 De internasjonale evaluatorene bak den nylig 

gjennomførte evalueringen av humanistiske fag i Norge (HUMEVAL) understreker at 

utdanning i språkfag er kostnadskrevende og oppfordrer institusjonene til å tenke nytt.
8
 

Språklig handlekraft
 
er et pilotprosjekt for dette. 

Gjennom satsningens levetid vil Språklig handlekraft bygge opp et unikt tekst- og talekorpus 

(Oslo Multilingual Learner Corpus – OMLeC) bestående av studentenes språkproduksjon på 

fremmedspråkene og norsk. Korpuset vil være en kjærkommen ressurs som 

språkinnlæringsverktøy for studenter i undervisningen og som materiale for forskere i 

kartleggingen av studentenes språkferdigheter gjennom hele studieløpet. Korpuset vil også 

danne basis for tverrfaglig forskning i mange år fremover og har potensiale til å skape en unik 

synergi mellom kunnskapstradisjonene Deutsch als Fremdsprache, English as a Second 

Language, Español como lengua extranjera, Français langue étrangère m.fl. Alle har sterke 

undervisnings- og forskningstradisjoner, men synergien har vært liten. Satsningen beveger seg 

forskningsmessig innenfor to disipliner – Second Language Acquisition (SLA) og Learner 

Corpus Research (LCR). I mange år har det blitt gjort forsøk på å få disse til å nærme seg 

hverandre, siden begge kan dra nytte av kunnskap og innsikt fra den andre.
9
 Dette vil Språklig 

handlekraft stimulere til. 

Enkeltforskere og forskningsprosjekter ved hele fakultetet vil få tilgang til korpusmaterialet, 

noe som blant annet kan generere spennende forskning på tvers av HF-instituttene i 

skjæringspunktet mellom ulike grupper av andrespråksbrukere (norsk som andrespråk, fransk 

som andrespråk, japansk som andrespråk, osv.). 

Vi vil også systematisk arkivere lyd- og bildemateriale fra språkforelesningene på det første 

året i bachelorløpet, og videoforelesninger hvor ulike undervisningsformer tas i bruk (blant 

annet "omvendt undervisning"). Et slikt forelesningskorpus kan være en inspirasjonskilde for 

HFs undervisere, og gi anledning til selvrefleksjon og fagfellevurdering og motivere til 

forskning på undervisning.  

HF vil med et slikt samlet fagmiljø ha potensial til å bli et fremragende kraftsentrum i Norden 

innen språk og til å sette HF tydelig på det internasjonale forskningslandkartet. 
 

Bedre rekruttering 

Den norske regjeringens Humanioramelding etterspør økt rekruttering til språkfag, særlig til 

fransk og tysk.
10

 Et av målene med Språklig handlekraft er å gjøre flere studenter i stand til å 

kunne fullføre et bachelorstudieløp, men også å gjøre allerede gode studenter enda bedre. 

                                                           
7
 Med andrespråk menes i denne sammenheng et språk som tilegnes etter morsmålet. 

8
 The Research Council of Norway. 2017. Evaluation of the Humanities in Norway. Report from the Principal 

Evaluation Committee. 
9
 Granger, Sylviane, Gaëtanelle Gilquin & Fanny Meunier (red.). 2015. The Cambridge Handbook of Learner 

Corpus Research. Cambridge: CUP. 
10

 Meld. St. 25. (2016-2017) Melding til Stortinget. Humaniora i Norge. 
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Dette vil forbedre rekrutteringen fra årsenhet til bachelor, fra bachelor til master og eventuelt 

videre til forskerutdannelse. Vi vil engasjere masterstudenter for å tilrettelegge tekster til 

korpuset, og masterstudenter vil få rik anledning til å skrive masteroppgaver på grunnlag av 

materialet fra korpuset. 

Språklig handlekraft vil bidra til et tettere samarbeid med skolen (jf. Oslo kommunes forslag 

til strategi: "Studieveien"). Prosessen er allerede i gang, med samarbeidsprosjekt i blant annet 

fransk og engelsk mellom Blindern videregående skole, ILS og HF. Deltakere i Språklig 

handlekraft sonderer for tiden muligheter for å utvide dette samarbeidet og vurderer andre 

tiltak som både etterkommer Humaniorameldingen og kan bidra til å bedre rekrutteringen fra 

de videregående skolene til alle satsningens språkfag (med særlig fokus på fransk og tysk).  

De ovennevnte hovedmålene beskriver den potensielle gevinsten med Språklig handlekraft 

som en strategi for å styrke HFs posisjon nasjonalt og internasjonalt innen studiekvalitet, 

forskning og undervisning og samarbeid med skolen. Språkstudier på universitetet sikrer 

utdanning i språk på alle nivåer i samfunnet. Humaniorameldingen peker på at behovet for 

språkkompetanse er større enn noensinne. HUMEVAL trekker frem at god forskning også må 

foregå i selve studiene: Forskningen skal være synlig for studentene, og vi må utnytte de 

ressursene som ligger i det å gjøre våre studenter bedre ved å la dem utføre 

forskningsoppgaver. Språklig handlekraft søker å forene våre krefter i en integrert 

undervisnings- og forskningssatsing på tvers av språk. 

Deltakere og tverrfaglighet  
Med deltakere fra de seks språkene (engelsk, fransk, italiensk, russisk, spansk, tysk) 

gjenspeiles tverrfagligheten i satsningen. I tillegg, og som beskrevet over, legges det opp til et 

tett samarbeid med deltakere fra UiOs Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), 

Faglig enhet for universitetspedagogikk (FUP) og Universitetsbiblioteket (UB). 

Fra HF/ILOS: Engelsk: Bech, Behrens, Dirdal, Ebeling, Hasselgård, Skouen, Stenbrenden; 

Fransk: Aukrust, Helland, Uvsløkk; Italiensk: Khachaturyan, Sabbatini, Venturi; Russisk: 

Grønn, Nordenstam; Spansk: Cosmes-Cuesta, Rufino, Sanz; Tysk: Janss, Ophaug, Pitz 

Fra ILS; FUP; UB: Carrai, Doetjes, Rindal, Vold; Wittek, Strømsø; Engelstad, Straume 

Søkerne bak Språklig handlekraft har et rikt nasjonalt og internasjonalt nettverk av 

fagpersoner innen områder som er særlig relevante for satsningen: akademisk skriving, 

sjangeranalyse og fremmedspråksundervisning, -læring og -forskning. Flere av disse vil bli 

invitert som inspiratorer og forskningspartnere i løpet av satsningsperioden: Oliver Bott 

(Universität Tübingen), Daniel Cassany (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona), Claire 

Doquet (Sorbonne nouvelle, Paris), Francesca Gallina (Universitetet i Siena), Ken Hyland 

(University of Hong Kong), Anna de Meo (L’Orientale, Napoli), Fanny Meunier (Université 

catholique de Louvain), Hilary Nesi (University of Coventry), Anton Zimmerling (Moskvas 

statlige pedagogiske universitet). 

Tiltak i satsningen 
1) Styrke studentenes læringsutbytte  

De involverte språkfagene spenner fra engelsk der studentene har høy kompetanse ved 

studiestart, til italiensk og russisk, der studentene som regel ikke har noen forkunnskaper når 

de begynner på bachelorstudiet. Samtidig er det store forskjeller mellom de enkelte 

studentenes språklige handlekraft, fra nybegynnere til avanserte innlærere og 

morsmålsbrukere. Denne variasjonen, med heterogene studentgrupper og ulike forkunnskaper, 

krever en didaktisk gradering som gir satsningen tverrfaglige utfordringer der tiltak må 

igangsettes på ulike tidspunkt i studieløpene. 

http://www.hf.uio.no/ilos/personer/vit/krisbec/index.html
http://www.hf.uio.no/ilos/personer/vit/bergljbe/index.html
http://www.hf.uio.no/ilos/personer/vit/hildegdi/index.html
http://www.hf.uio.no/ilos/personer/vit/signeo/index.html
http://www.hf.uio.no/ilos/personer/vit/hhasselg/index.html
http://www.hf.uio.no/ilos/personer/vit/tinask/index.html
http://www.hf.uio.no/ilos/personer/vit/gstenbre/index.html
http://www.hf.uio.no/ilos/personer/vit/aukrust/index.html
http://www.hf.uio.no/ilos/personer/vit/helland/index.html
http://www.hf.uio.no/ilos/personer/vit/geiruv/index.html
http://www.hf.uio.no/ilos/personer/vit/elizavek/index.html
http://www.hf.uio.no/ilos/personer/vit/sergiosa/index.html
http://www.hf.uio.no/ilos/personer/vit/franceve/index.html
http://www.hf.uio.no/ilos/personer/vit/atleg/index.html
http://www.hf.uio.no/ilos/personer/vit/trondgn/index.html
http://www.hf.uio.no/ilos/personer/vit/juliancc/index.html
http://www.hf.uio.no/ilos/personer/vit/jesus/index.html
http://www.hf.uio.no/ilos/personer/vit/alvarol/index.html
http://www.hf.uio.no/ilos/personer/vit/janss/index.html
http://www.hf.uio.no/ilos/personer/vit/wophaug/index.html
http://www.hf.uio.no/ilos/personer/vit/apitz/index.html
http://www.uv.uio.no/ils/personer/vit/deboraca/index.html
http://www.uv.uio.no/ils/personer/vit/gerked/index.html
http://www.uv.uio.no/ils/personer/vit/ulrikkri/index.html
http://www.uv.uio.no/ils/personer/vit/evatvo/index.html
http://www.uv.uio.no/iped/personer/vit/annelwit/index.html
http://www.uv.uio.no/iped/personer/vit/helgestr/index.html
http://www.ub.uio.no/om/ansatte/uhs/uhsadmledelse/sveinen/index.html
http://www.ub.uio.no/om/ansatte/uhs/uhsfagstudier/ingerids/index.html
https://www.uni-tuebingen.de/en/research/core-research/collaborative-research-centers/sfb-833/section-b-cognition/b1/oliver-bott.html
https://www.upf.edu/web/daniel_cassany
http://syled.univ-paris3.fr/individus/claire-doquet/index.html
http://syled.univ-paris3.fr/individus/claire-doquet/index.html
http://www.parlaritaliano.it/index.php/it/persone/userprofile/f_gallina
http://www2.caes.hku.hk/kenhyland/
http://docenti2.unior.it/index2.php?user_id=ademeo&content_id_start=1&parLingua=ENG
https://uclouvain.be/en/directories/fanny.meunier
http://www.coventry.ac.uk/research/research-directories/researchers/professor-hilary-nesi/
http://mpgu.academia.edu/AntonZimmerling
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Undervisning  

Alle undervisningsaktivitetene i satsingen er tilknyttet emner som inngår i fagenes 80-

grupper
11

 og vil spenne over alle studieløpets tre år for 2019-kullet. Aktivitetene vil bli 

utformet sammen med kolleger fra FUP som også vil etablere en metode for måling av 

effektene av aktivitetene, og kolleger fra ILS som vil bringe inn sin språkdidaktiske ekspertise. 

Språklig handlekraft vil kunne gjennomføres innenfor eksisterende studieløp og uten at det 

opprettes nye emner utover normal revidering.
12

 Satsningens ledere vil kontinuerlig vurdere 

tiltak knyttet til undervisningen, men foreløpig er følgende aktiviteter planlagt:  

1. I undervisningen skal det bli gitt mer rom for muntlig og skriftlig aktivitet. Det muntlige 

materialet vil i stor grad bli hentet fra samtaler/muntlige presentasjoner over faglig 

relevante tema. I tillegg skal studentene selv gjøre opptak av muntlige oppgaver. Den 

muntlige og skriftlige produksjonen av materiale skal arkiveres og studeres digitalt. Med 

tiden vil studenter få tilgang til materialet og vil oppmuntres til å bruke det i oppgaver. 

2. Sammen med Akademisk skrivesenter (UB) og bibliotekets fagreferenter vil det utvikles et 

skriveverksted som læringsform. Det vil både utvikles tilbud forbeholdt språkstudenter og 

åpne tilbud for "skrivenatt på biblioteket". Skrivesenteret ønsker som del av satsningen å 

engasjere studenter fra de aktuelle fagene som mentorer som vil få opplæring i 

skrivepedagogisk veiledning. 

3. Det skal brukes varierte undervisningsmetoder hvor for eksempel problembasert læring 

skal stå sentralt. Studentene skal også få tilgang til digitale oppgaver/øvelser knyttet til 

hvert emne samlet i en åpen "fagportal".  

4. Alle BA-studentene i kullet skal i 2. semester få tilbud om å oppholde seg to uker i et land 

der fremmedspråket de studerer snakkes. Dette tiltaket kan også være med på å fremme 

tilhørighet, samhold og inkludering.  

5. Det skal være mer tilbakemelding og veiledning i alle emner tilknyttet satsningen. For 

eksempel ved bruk av "corrective feedback" (respons på studentarbeider) og 

gruppeveiledning.  

6. Studenter skal bli gjort kjent med lavterskeltilbud for faglig hjelp ved behov av type 

"spanskakutten". 

7. Nettplattformen (Canvas) får en viktig plass i satsningen ved at det her legges til rette for at 

studentene jobber aktivt med faget gjennom hele uka og ikke bare i de to-tre timene de har 

undervisning.  

8. Alle utvidede aktiviteter skal skrives inn i emnebeskrivelsenes timeplan og emneside i god 

tid før studiestart, slik at studentene kan planlegge sin studiehverdag.  

 

Aktiviteter på campus  

Hovedmålet med disse aktivitetene er å forsterke (energien i) læringsmiljøet. Vi får ikke til 

bedre gjennomføring kun med fokus på lærerdrevet undervisning. Et fokus på tiltak der 

studentenes egne aktiviteter står i sentrum, vil bidra til engasjement, også mellom 

forelesninger og seminarer.  

Språklig handlekraft vil derfor skape arenaer for å lære studentene å lære, også utenfor 

undervisningen, slik at studenten står bedre rustet til å utnytte tiden mellom seminarer og 

forelesninger. Innen fakultetets språkfag har disse arenaene og aktivitetene i høy grad vært 

opp til studentene selv å organisere, noe som fører til uforutsigbare og ujevne tilbud. Språklig 

handlekraft vil i samarbeid med studentutvalgene skape kontinuitet i studentenes egne 

aktiviteter. Satsningen vil engasjere seks aktivitetsledere (lektor II-ere) til å igangsette og 

støtte aktivitetene på campus. Eksempler på slike aktiviteter er: 

                                                           
11

 En 80-gruppe utgjør fordypningen i en bachelorgrad. 
12

 Det er et krav at instituttets emneportefølje ikke utvides. 

http://www.hf.uio.no/ilos/tjenester/kunnskap/sprak/nettsprak/spansk/lesesal/akutten/
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1. Språkspesifikke studentforeninger. Satsningen skal bidra til å styrke/etablere 

studentforeninger. Et slikt tiltak styrker studentenes faglige identitet og med dette også det 

studiemiljøet. 

2. Aktiviteter på fremmedspråkene og tverrfaglige aktiviteter på norsk. Vi planlegger blant 

annet filmkvelder og månedlige treff der et aktuelt tema diskuteres (på norsk) med 

utgangspunkt i ulike nasjonale debatter (f.eks. "Reaksjoner på det franske presidentvalget"). 

Aktivitetene vil kunne inngå i den planlagte "Sophus salong" (i regi av UB). Studentenes 

aktiviteter vil dermed finne sted både innen akademiske og autentiske utenom-akademiske 

sjangere. 

3. Retorikk. Vi vil invitere spesialister på muntlig framføring innen retorikkfaget til å holde 

workshops for studentene av typen "hvordan snakke foran en forsamling på en sikker og 

overbevisende måte". Ekspertise hentes inn fra andre institutt ved HF (for eksempel IFIKK 

og ILN) og andre universiteter. Selv om fokus vil være på muntlig trening på 

fremmedspråket (gjennom at studentene får øvelse i muntlig framføring nettopp på det 

språket de studerer), så har denne typen trening en opplagt generell overføringsverdi til 

arbeidslivet. 

4. Eget ansvar for et fremtidig arbeidsliv. I løpet av det første året vil vi 2-3 ganger samle 

kullet for å møte relevante representanter for arbeidslivet. I tillegg til å øke studentenes 

opplevelse av studienes relevans, håper vi at disse representantene vil få et bedre innblikk i 

verdien av språkstudier.
13

 Språklig handlekraft vil med dette bygge videre på HFs 

alumnus-paneler som arrangeres for nye studenter hver høst. 

 

2) Styrke forskning på undervisningsprodusert materiale 

Faglig-vitenskapelig ansatte i satsningen har i mange år forsket på likheter og ulikheter 

mellom språk, blant annet gjennom satsningen Språk i kontrast. Med den kunnskap slik 

grunnforskning har gitt oss, står vi godt rustet til å identifisere potensielle problemområder for 

våre studenter i de ulike fremmedspråkene.
14

 Relevant i denne konteksten er det pågående 

prosjektet Språk som produkt og prosess (SPROSS) som tar utgangspunkt i forskning som 

peker på at det i fremmedspråksproduksjon og oversettelse er to språk som er aktive samtidig, 

"noe som kan bidra til at grammatiske egenskaper og informasjonsstrukturelle preferanser i 

det ene språket forstyrrer resepsjon og produksjon i det andre, selv hos avanserte 

språkbrukere". Språklig handlekraft har dermed god og relevant forskning å bygge videre på. 

 

Forskningsmål 

Den forskningen satsningen tar sikte på å utføre, henger tett sammen med de ulike aktivitetene 

i undervisningsdelen, og danner grunnlagsmaterialet for forskningens tre hovedfokus som 

beskrevet under.
15

 Disse tre hovedområdene må kalibreres avhengig av språk, på samme måte 

som beskrevet for undervisningsdelen: forskningsspørsmålene vil variere fra språk til språk, 

                                                           
13 

Vold, Eva Thue & Gerard Doetjes. Fremmedspråk i norsk arbeidsliv: Gapet mellom behov og etterspørsel. 

Acta Didactica Norge 6, no. 1 (2012): 19. 
14 

Dette kan relateres til Grangers Integrated Contrastive Model som knytter kontrastiv analyse (CA) mellom 

språk sammen med Contrastive Interlanguage Analysis (CIA), der "interlanguage" står for språkproduksjon i L2, 

eller innlærerspråket. Modellen legger blant annet vekt på at forskningsresultater fra kontrastiv analyse kan 

predikere potensielle områder for transfer i fremmedspråksproduksjon, som videre kan forskes på gjennom 

såkalt CIA mellom for eksempel L1 og L2. Granger, Sylviane. 1996. From CA to CIA and back: An integrated 

approach to computerized bilingual and learner corpora. In K. Aijmer, B. Altenberg, & M. Johansson, (eds), 

Languages in Contrast. Papers from a symposium on text-based cross-linguistic studies, Lund 4-5 March 1994. 

Lund: Lund University Press, 37-51. Granger, Sylviane. 2015. Contrastive Interlanguage Analysis. A 

Reappraisal. International  Journal of Learner Corpus Research 1:1, 7-24. 
15

 Satsningen vil videre fremme eksperimentell språkforskning som, for eksempel, kombinerer andre- og 

tredjespråksinnlæring med oversettelse. Vi vil kunne undersøke språklige delsystemer som synes å være spesielt 

vanskelige å holde fra hverandre (f.eks. leksikalsk divergens/konvergens).  

http://www.hf.uio.no/ilos/forskning/prosjekter/sprik/
http://www.hf.uio.no/ilos/forskning/prosjekter/sprak-som-produkt-og-prosess/
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da det forventes at oppgaver skrevet på nybegynnernivå vil ligge på et lavere språklig nivå 

enn oppgaver skrevet på engelsk. Dette gjenspeiler prosjektets tverrfaglighet.  

 

Kartlegging av språklig handlekraft  

Forskningsspørsmål knyttet til kartlegging av språklig handlekraft dreier seg om det språklige 

utgangspunktet til hver enkelt student, og til gruppen som helhet, for å kunne måle i hvilken 

grad, og på hvilken måte, studentene utvikler seg gjennom BA-løpet. Deltakerne i satsningen 

har dyp kunnskap om språksystemene til hvert av språkene i satsningen, noe som er essensielt 

i vurderingen av studentens utvikling. 

Språkferdighetene til hver enkelt student kan, for eksempel, måles i form av integrering av 

faglig/logisk innhold med syntaktisk kompleksitet, idiomatisitet og koherens, som, for 

eksempel, bruken av leddsetninger kontra hovedsetninger, bruken av ikke-finitte verbformer 

kontra finitte, bruken av (u)typiske fraser og vendinger, bruken av koherensmarkører, osv. 

Flyt og taletempo er også høyst relevante faktorer i språkutviklingen. Med slike språklige 

trekk som utgangspunkt, vil forskning kunne peke på i hvilken grad studentene behersker 

disse språklige virkemidlene (i muntlig og skriftlig produksjon) og i hvilken grad disse 

påvirker kommunikasjonsevnen.  

 

Sammenhengen mellom språklig handlekraft på morsmålet versus fremmedspråket  

Forskningsspørsmål knyttet til dette området, dreier seg om i hvor stor grad de samme 

språklige strategiene blir brukt i begge språk (morsmål og fremmedspråk), eller om 

fremmedspråket lider av å være nettopp det – et fremmedspråk.
16

 

Her vil vi, for eksempel, undersøke om, eller på hvilken måte, språklige trekk gjør at en 

argumentasjonsrekke oppfattes som svakere i det ene språket i forhold til det andre? Et 

eksempel på dette kan være bruken av personlig pronomen i akademiske tekster.  

 

Sammenhengen mellom skriftlig og muntlig handlekraft  

Forskningsspørsmål innen dette feltet vil se på hvordan den språklige handlekraften 

manifesterer seg i skriftlig og muntlig språkføring, på fremmedspråket, så vel som i 

morsmålet. Målingsmetoder vil bli utviklet sammen med kollegene fra FUP. Finnes det en 

"suksessoppskrift"? 

Eksempelvis blir det ofte sagt at norsk ungdom er svært gode i engelsk, særlig muntlig. Men 

kan de faktisk handle med den (muntlige) engelsken sin, og hvorfor/hvordan skiller denne seg 

fra den skriftlige ferdigheten?  

 

Oppbygging av Oslo Multilingual Learner Corpus 

For å kunne nå forskningsmålene, må forskningsmaterialet fra undervisningen av 2019-kullet 

bli samlet inn systematisk. Ulike stadier i språkinnlæringen må kartlegges og dokumenteres 

for å kunne undersøke på hvilken måte de ulike undervisningsformene og -aktivitetene har 

effekt på språkferdigheten til den enkelte student. 

Dette er en tid- og ressurskrevende del av prosjektet, som starter med at vi samler inn og 

tilrettelegger elektronisk studentenes språklige produksjon i Oslo Multilingual Learner 

Corpus (OMLeC) for videre forskning. Korpuset vil gi oss muligheten til å følge den 

språklige utviklingen til kullet som helhet, så vel som utviklingen til hver enkelt student. 

                                                           
16

 Utover dette kan dette forskningsområdet relateres til et overordnet nivå som tar for seg spørsmålet hvordan / i 

hvor stor grad delvis overlappende grammatiske systemer påvirker språkferdigheten (produksjon og forståelse) 

(jf. SPROSS-prosjektet). 
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OMLeC vil være et av svært få flerspråklige, multimodale, longitudinelle innlærerkorpora i 

verden. I tillegg er det svært få korpora, om noen, som har samlet den totale 

språkproduksjonen (morsmål og fremmedspråk) til enkeltinnlærere i ett og samme korpus.  

I tråd med Norsk senter for forskningsdatas retningslinjer, vil vi be om studentenes tillatelse 

til å lagre og bruke deres språklige produksjon til forskning. I løpet av 2019-2022 vil vi samle 

inn i alt 8-12 skriftlige arbeider og 4-6 muntlige opptak/video fra hver student. Fokuset vil 

være på språkproduksjon på fremmedspråket i forbindelse med undervisning/aktiviteter på 

campus, men i noen grad vil studentene også bli bedt om språklige bidrag på morsmålet. For 

eksempel: Hver student skriver minst én argumenterende tekst på norsk og én på 

fremmedspråket i løpet av den første måneden av BA-løpet, og gjentar den samme øvelsen 

mot slutten av 2. semester og mot slutten av 6. semester. Et slikt materiale vil danne grunnlag 

for forskning på studentenes språklige handlekraft over tid (longitudinelt), og 

forskjeller/likheter mellom skriftlig og muntlig språkproduksjon. 

Flere deltakere i satsningen har kompetanse innenfor korpusutvikling og korpusbasert 

språkforskning gjennom tidligere prosjekter ved HF og/eller i nasjonale og internasjonale 

sammenhenger. Om engelsk språkforskning ved HF bemerker HUMEVAL: "Corpus 

linguistics […] is clearly strong at Oslo".
17

 Denne kompetansen er avgjørende for å få på plass 

rutiner både innen utviklingen av OMLeC og innen satsningens forskningsaktiviteter. 

 

Muligheter for anvendt forskning 

Forskning på OMLeC-materialet egner seg så vel til grunnforskning (som beskrevet ovenfor) 

som til anvendt forskning, noe som vil bidra til bedre forståelse av de språklige utfordringer 

BA-studenter som skriver og snakker på et fremmedspråk måtte ha. Denne forskningen kan 

utvilsomt skape en direkte effekt på undervisningen. HFs internasjonalt anerkjente nestor 

innen korpuslingvistikk, Stig Johansson, har påpekt at korpusbaserte forskningsresultater kan 

bidra til å utarbeide bedre og mer relevante lærebøker, grammatikker, ordbøker og annet 

undervisningsmateriale.
18

 I tillegg kan forskningsresultatene benyttes til pensumutvikling, 

opplæring av lærere, og testing. Johansson kaller disse områdene for "indirect applications". 

De fleste indirekte applikasjonene gjelder så vel for generelle referansekorpora, som for 

innlærerkorpora. De sistnevnte kan bidra til å diagnostisere hva innlærere med en spesifikk 

morsmålsbakgrunn (f.eks. norsk) bør fokusere på i fremmedspråksinnlæringen. 

Innlærerkorpora kan også ha direkte applikasjoner i klasserommet. Studentene (særlig på mer 

avanserte nivåer) kan opplæres til å utforske korpusmaterialet på egen hånd. Ved å analysere 

denne typen data kan korpuset være et slags redskap for studentene til å oppdage problemer i 

sin egen språkbruk (og de kan foreslå mulige forbedringer). Slik datadrevet læring setter 

studenten i fokus og legger vekt på at studentene selv tar en mer aktiv del i egen læring. De 

vil også, gjennom denne typen "discovery learning" selv få kjenne på det å være forsker, og 

dermed de facto også bidra til forskningen. Forskningsmateriale som OMLeC har lenge vært 

etterspurt i en norsk kontekst, og vi siterer igjen Johansson: "We would like to have a far 

larger learner corpus, with a broader range of texts (including spoken material), ideally 

including material from different stages of learning".
19

  Språklig handlekraft tar i tillegg steget 

inn i et relativt ubeskrevet område ved å innlemme flere fremmedspråk i samme korpus. 

  

                                                           
17

  Evaluation of the Humanities in Norway. Report from Panel 4, s. 36. 
18

 Johansson, Stig. 2008. Contrastive Analysis and Learner Language: A Corpus-based Approach. Universitetet i 

Oslo. 
19

 Johansson 2008, s. 159. 
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3) Styrke vitenskapelig ansattes undervisnings- og forskningskapasitet 

I samarbeid med våre partnere fra ILS, FUP og andre, internasjonale, kontakter innen 

fagdidaktikk og språkforskning skal det holdes jevnlige seminarer om ulike temaer, der vi vil 

invitere deltakere fra alle språkinstitutt ved HF. Her kommer noen eksempler:  

1. Refleksjon om egen undervisning. Lyd- og bildemateriale fra alle språkforelesningene på 

førsteårs-nivå skal i 2019-2020 samles i et forelesningskorpus. Ved å studere et slikt 

materiale, kan vi lære mer om forelesningens oppbygning, innhold, og didaktiske 

tilnærmingsmetoder som er i bruk innen de involverte fagene. 

2. Nye og varierte undervisningsmetoder. "Omvendt undervisning" skal tas i bruk i flere 

emner. Dette er en relativt ny undervisningsmetode der underviserne legger forelesninger 

ut på nettet i forkant av timene.
20

 Når studentene kommer til campus, brukes tiden til 

lærerassistert, problembasert arbeid med stoffet. 

3. Vurdering. "Corrective feedback" (respons på studentarbeider) skal dokumenteres og 

brukes til forskning.
21

 Underviserne vil sammen med kolleger fra ILS løpende diskutere 

former for "corrective feedback". 

4. Produksjon av undervisningsmateriale. Egenproduserte elektroniske oppgaver/øvelser 

knyttet til hvert emne skal samles i en digital "fagportal". Kollegaveiledning i mindre 

grupper skal brukes til å dele erfaringer, utfordringer og metoder.  

Allerede våren 2019 kan dette arbeidet starte med et kick-off seminar for de lokale deltakerne 

i satsningen.   

For forskningens del vil årene satsningen pågår i første rekke dreie seg om innsamling og 

tilrettelegging av materiale som senere vil danne grunnlag for de forespeilte 

forskningsresultatene. Likevel håper vi å få på plass tilrettelagt materiale som kan forskes på 

allerede i løpet av det første året av satsningen. Vi planlegger et forskningsseminar i løpet av 

2020, og ser gode muligheter for bl.a. sampublisering mellom satsningens involverte forskere. 

Impact 
HFs Program for europeiske språk og fakultetets øvrige utdanninger i språk, har en 

enestående kompetanse til å utvikle fremtidens borgeres språklige handlekraft. Derfor har 

denne satsingen høy samfunnsmessig impact. Evnen til presis og god språkproduksjon 

påvirker vår handlekraft i mange ulike situasjoner. Språket og språklige ferdigheter er 

nøkkelen til så vel kunnskap som kommunikativ evne, og det er derfor viktig å kunne peke på 

hvordan studentene behersker og anvender sin språkkunnskap for å oppnå den språklige 

handlekraften som kreves for å kunne delta på ulike arenaer i samfunnet. Studenter med solid 

språkkompetanse vil kunne engasjere seg i den akademiske offentligheten og de mange andre 

offentlighetene som til sammen danner det liberale demokratiets bolverk.
22

 

Vekten på språk og mestringsfølelse vil bidra til å gjøre studentene til myndige borgere med 

synspunkter og kunnskaper også utover det språklige. Satsningen er dermed også inspirert av 

dagens politiske situasjon der samtalen i det offentlige rom trues av polarisering og 

ideologisering, og av at uenigheter ofte oppleves som angrep på identitet.
23  

Evnen til å 

strukturere og presentere informasjon på en rasjonell, men likevel overbevisende måte – 

                                                           
20

 Bergmann, Jonathan & Aaron Sams. 2014. Flipped Learning: Gateway to Student Engagement. Eugene, Or.: 

International Society for Technology in Education. 
21

 Bitchener, Joan & Neomy Storch. 2016. Written corrective feedback for L2 development. Multilingual Matters: 

Bristol. 
22

 Taylor, Charles, 1995. Philosophical Arguments. Cambridge, Mass.: Harvard UP. 
23

 Thompson, Mark. 2016. Enough Said: What’s wrong with the language of politics? New York: St. Martin’s 

Press. 
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skriftlig eller muntlig, på morsmålet eller et fremmedspråk – er i tillegg helt uvurderlig i 

arbeidslivet.  

Samtidig som språkstudentene har et bredt spekter av muligheter på arbeidsmarkedet, er det 

samfunnsmessig sett svært viktig at vi fortsetter å levere gode kandidater til skolen.  Flere og 

bedre ferdigutdannede kandidater til stillinger i språkfagene i skolen, vil løfte nivået hos 

elevene og på sikt også øke rekrutteringen til språkfagene.   

Et av de strategiske målene i satsingen er at gjennomføringen på de involverte 

bachelorstudiene skal øke markant. Klarer vi å få til det, oppnår vi en bred samfunnsmessig 

impact, med politiske, sosiale, kulturelle og diskursive effekter.
 

Dessuten kan, 

forskningsresultater fra det planlagte korpuset brukes til å utarbeide blant annet lærebøker og 

annet undervisningsmateriale,
24

 i tillegg til å påvirke utformingen av lærerutdanningen. 

Satsningen vil også ha en effekt utover de årene det valgte kullet studerer, og 

overføringsverdien til andre språkutdanninger ved HF, i Norge og ellers i Norden er stor. 

Ekstern finansiering 
Underveis i satsningen vil vi søke om status som Senter for fremragende undervisning og 

sannsynligvis Norges forskningsråds programmer IKTPluss og INFRASTRUKTUR.  

Andre muligheter for ekstern finansiering ligger i korpusmaterialet som gir oss anledning til å 

utarbeide sterke søknader til blant annet FRIPRO. I løpet av satsningsperioden vil vi kunne 

utvikle tydelige forskningsspørsmål på tvers av språkfagene som kan danne grunnlag for 

større forskningsprosjekter. Slike prosjekter kan løfte forskningen ytterligere til et nivå der det 

vil være naturlig å se på hva som karakteriserer den norske fremmedspråkstudenten, 

uavhengig av hvilket språk han/hun studerer og uavhengig av om det er studentens L2, L3 

eller L4.
25

 Med andre ord vil et slikt prosjekt se på sammenhenger mellom (norske) 

språkstudenter på nybegynnernivå (L3/L4 – italiensk, russisk), mellomnivå (L3/L4 – tysk, 

fransk, spansk), avansert nivå (L2 – engelsk) og morsmålsnivå (L1 - norsk, andre morsmål). 

Dette kan sammenfattes i en relativt kompleks modell, der pilene indikerer mulig påvirkning 

(transfer) mellom språk i begge retninger: 

 

Benchmarking 
Satsningen vil måle seg mot sammenliknbare bachelorstudier i Norden på gjennomføring og 

pedagogisk opplegg. Særlig interessant er Aalborg Universitet som kan vise til særdeles gode 

gjennomføringstall innen språkfag. Vi planlegger allerede våren 2018 en studietur med 
                                                           
24

 Satsningens deltakere har mye kompetanse på dette området, jf. HUMEVAL: "The case study on 'Textbooks 

in English Grammar' shows a very direct series of impacts on the teaching of English grammar in Norway. This 

is a well-evidenced and highly credible impact case study in which high quality scholarship directly impacts on 

teaching", og om en grammatikk skrevet av en av satsningens deltakere: "This is assessed as having a great 

impact on the teaching of the French language”. Evaluation of the Humanities in Norway. Report from Panel 4, s. 

37, 39. 
25

 L2 står for "Language 2", som i denne sammenhengen vil være engelsk, mens L3 og L4 står for "Language 3 / 

4" (i varierende grad tysk, fransk, spansk, russisk, italiensk), mens L1 står for "Language 1", eller morsmål (som 

for de fleste studentene vil være norsk). 



10 
 

representanter for de involverte fagene til Aalborg Universitet for å bli kjent med metodene 

der. Målet er å lære av dem for deretter å identifisere tiltak som kan være aktuelle for 

satsningen. Særlig interessant er bruken av problembasert læring i språkfagene og den 

systematiske tilretteleggingen for at studentene kan utvikle faglig-sosiale nettverk. 

Språkfagene ved Universitetet i Helsinki er også inspirerende, selv om opptak til studiene der 

foregår på en annen måte enn i Norge (blant annet må studentene gjennom en egen 

opptaksprøve, og de kjemper om færre studieplasser).
26

  

Å måle gjennomføring av samme kull (2019) innen samme språk/lignende program vil 

innebære å sammenligne frafall- og gjennomføringstall og sammenligne bachelorgrad 

(oppbygging og gjennomføring). Sammenligning av pedagogisk opplegg vil gå på å 

undersøke ulike former for undervisning. I alle målinger av satsningen, også vinklet mot 

andre studier, vil samarbeidet med kolleger på FUP stå sentralt. 

Innfasing av satsningen 
Designet på satsningen gjør den enkel å fase inn og ut siden prosjektet følger et spesifikt kull 

(2019-2022), og ingen strukturendringer er påkrevd. Satsningen følger fakultetets strategiske 

mål: Økt gjennomføring på bachelor, og økt ekstern finansiering. Språklig handlekraft vil 

bidra sterkt til begge: 

a) Gir tiltakene i undervisningen gode resultater, kan satsningen etablere en 

undervisningskultur i fakultetets språkfag som kan videreføres og videreutvikles. Det 

samme gjelder også alle campus-aktiviteter. ILOS vil overta finansieringen av en 

koordinator til å igangsette og støtte aktivitetene på campus når satsningen fases ut. 

b) Forskningsmaterialet som satsningen produserer – OMLeC-korpuset og dokumentasjonen 

av andre tiltak – vil kunne videreutvikles og brukes i forskning i mange år fremover, uten 

større kostnader.  

Hva det søkes om midler til  
Som det fremgår av det vedlagte budsjettet, utgjøres de viktigste postene av lønnsutgifter. Det 

første akademiske året vil kreve stor innsats i en planleggingsfase som vil danne grunnlag for 

videre rutiner rundt aktivitetene. Prosjektleder skal derfor være på plass allerede fra høsten 

2018 i 100% stilling. Instituttet dekker lønnsutgifter det første halvåret og stillingen 

videreføres av ILOS etter 2023.  

Dette første året (fra august 2019), vil seks lektor II-ere (aktivitetslederne) bli engasjert i 

100%-stillinger, én knyttet til hvert av språkene. Fra høsten 2020 til og med våren 2022 vil 

det bli behov for sju 20 % -stillinger, som fordeler seg som følger: én aktivitetsleder for hvert 

av språkene fransk, italiensk, russisk, spansk og tysk, mens engelsk, som er det faget med 

flest studenter, får to stillinger.  

Fra august 2019 til juni 2022 vil satsningen engasjere to vitenskapelige assistenter i 100%-

stillinger i forbindelse med utviklingen av OMLeC, hvorav én vil få et særlig ansvar for den 

skriftlige delen av korpuset, og én for den muntlige delen (inkl. forelesningskorpuset). I 

samme periode vil det også være nødvendig med en administrativ koordinator i 40% stilling, 

til støtte for prosjektleder. Andre utgifter i løpet av satsingsperioden vil være i tilknytning til 

workshops, studentstipender til utenlandsopphold, lønn til teknisk utvikler (dataingeniør), og 

utgifter samarbeidspartene og ev. såkorntiltak. 

Instituttets egenandel i satsningsperioden vil sørge for administrativ støtte, maskinvare og 

graderte frikjøp av fast vitenskapelig ansatte (særlig gjelder dette korpusutvikler og 

forskningsleder i forbindelse med søknadsskriving). 

                                                           
26

 https://www.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/hu_sokande_och_antagna_kandidatprogram_2017.pdf 

https://www.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/hu_sokande_och_antagna_kandidatprogram_2017.pdf


Budsjett faglige prioriteringer 2019-2023
Legg inn tekst, årsverk og beløp i de gule inputfeltene. Beløp blir automatisk

beregnet på bakgrunn av gjennomsnittlige lønnstrinn. Lønnsøkning er inkludert.

For rekrutteringsstillinger blir det brukt rundsum.

Institutt: ILOS

Fagområde: Språklig handlekraft

Beskrivelse: Prioritert område

Aktivitet Beskrivelse Hva legges inn? 2019 2020 2021 2022 2023

Senioringeniør Dataingeniør Legg inn årsverk 0,7

1. amanuensis Prosjektleder (videreføres av ILOS) Legg inn årsverk 1 1 1 1 1

Lektor II Lektor II-stillinger + adm.koordinator Legg inn årsverk 2,9 3,7 1,8 0,8

Lektor Legg inn årsverk

Postdok Legg inn årsverk

Stipendiat Legg inn årsverk

Adm.støtte Vit.ass.-stillinger Legg inn årsverk 0,8 2,6 2,6 1,6 0,6

Drift 1 4 workshops Legg inn beløp 250 000 200 000 100 000 250 000

Drift 2 Studentstipender (150 à NOK 3000) Legg inn beløp 450 000

Drift 3 Utgifter samarbeidspartnere + såkornstiltak Legg inn beløp 200 000 350 000 350 000 250 000

Drift 4 Legg inn beløp

Drift 5 Legg inn beløp

Egenandel Beskrivelse Hva legges inn? 2019 2020 2021 2022 2023

Professor Frikjøp Legg inn årsverk 2,3 2 0,5 1 0,5

1. amanuensis Legg inn årsverk

Lektor Legg inn årsverk

Prof II Legg inn årsverk

Postdok Legg inn årsverk

Stipendiat Legg inn årsverk

Adm.støtte Admin. støtte Legg inn årsverk 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Annet 1 PC-er Legg inn beløp 72 000

Annet 2 Legg inn beløp

2019 2020 2021 2022 2023 Sum

Professor 0 0 0 710 524 0 710 524

1. amanuensis 808 981 829 206 849 936 871 184 892 964 4 252 271

Lektor 2 135 816 2 805 713 1 392 791 621 275 0 6 955 595

Prof II 0 0 0 0 0 0

Postdok 0 0 0 0 0 0

Stipendiat 0 0 0 0 0 0

Adm.støtte 499 047 1 595 952 1 635 851 1 031 844 396 615 5 159 309

Drift 450 000 1 000 000 450 000 500 000 0 2 400 000

Sum søknad 3 893 844 6 230 871 4 328 578 3 734 828 1 289 579 19 477 699

Professor 2 226 800 2 028 862 519 896 1 065 787 546 216 6 387 560

1. amanuensis 0 0 0 0 0 0

Lektor 0 0 0 0 0 0

Prof II 0 0 0 0 0 0

Postdok 0 0 0 0 0 0

Stipendiat 0 0 0 0 0 0

Adm.støtte 119 771 122 766 125 835 128 981 132 205 629 557

Annet 72 000 0 0 0 0 72 000

Sum Egenandel 2 418 571 2 151 627 645 731 1 194 767 678 421 7 089 117

Totale kostnader 6 312 415 8 382 498 4 974 308 4 929 595 1 968 000 26 566 816
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