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UNIVERSITETET I OSLO 

DET HUMANISTISKE FAKULTET 

------------- 

 

Eksamen i 

NOAS2102 

Andrespråksundervisning og andrespråkslæring 

 

Høsten/hausten 2012 

 

Tid: Onsdag 28. november 2012 kl. 9 – 13 (4 timer/timar) 

Sted/stad: Idrettsbygget sal 2 

 

 

Ingen hjelpemidler tillatt. 

Hjelpemiddel ikkje tillatne. 

 

Oppgavesettet er på 3 sider, forsiden medregnet. 

Oppgåvesettet er på 3 sider medrekna framsida. 

 

 

Sensur: 3 uker/veker 
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BOKMÅL 

Eksamensoppgaven består av to deler. Begge delene må besvares. Fordel tiden omtrent 

likt mellom de to oppgavetypene.  

 

Del 1: Langsvarsoppgave  

I mange klasserom er det tospråklige elever som ikke har rett til den særskilt tilpassete 

norskopplæringen, men som likevel sliter med fagtekster.  

Gjør greie for noen av de sentrale utfordringene som det har vist seg at disse elevene kan 

møte i faglesing. Drøft ulike arbeidsmåter / ulike typer støtte som det kan legges opp til ved 

faglesing i slike klasser. (Bygg på ulike deler av pensum.)  

 

Del 2: Kortsvarsoppgaver 

Besvar tre av de fem oppgavene. 

1. På hvilke måter er Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter spesielt 

tilrettelagt for elever som holder på å lære norsk? 

 

2. Gi en kort presentasjon av Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for  

voksne innvandrere, og drøft kort i hvilken grad denne planen kan være en  

god ramme for undervisning av ulike innvandrere med ulike mål for  

opplæringen. 

 

3. Elevvurdering. Gjør kort greie for de ulike typene vurdering (inklusiv prøver og 

kartlegging) som brukes i skole og voksenopplæring. Presenter og drøft én type noe 

nærmere. 

 

4. I høst observerte du i et klasserom sammen med andre studenter, og observasjonen ga 

grunnlaget for den obligatoriske oppgaven. Temaet var ”Interaksjon i klasserommet”. 

Hva var problemstillingen deres, og hvilke resultater fikk dere? 

 

5. Presenter et tema / et felt som du synes er særlig interessant eller utfordrende innenfor 

opplæring av minoritetsspråklige. Relater presentasjonen kort til pensumlitteratur.  
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NYNORSK 

Eksamensoppgåva har to delar. Begge delane må svarast på. Del tida omtrent likt mellom 

dei to oppgåvetypane.  

 

Del 1: Langsvarsoppgåve 

I mange klasserom er det tospråklege elevar som ikkje har rett til den særskilt tilpassa 

norskopplæringa, men som likevel slit med fagtekstar.  

Gjer greie for nokre av dei sentrale utfordringane som det har vist seg at desse 

elevane kan møte i faglesing. Drøft ulike arbeidsmåtar / ulike typar støtte som det 

kan leggjast opp til ved faglesing i slike klasser. (Bygg på ulike delar av pensum.) 

 

Del 2: Kortsvarsoppgåver 

Svar på tre av dei fem oppgåvene. 

1. På kva for måtar er Læreplan i grunnleggjande norsk for språklege minoritetar 

spesielt tilrettelagt for elevar som held på å lære norsk? 

 

2. Gje ein kort presentasjon av  Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for vaksne 

innvandrarar, og drøft kort i kva grad denne planen kan vere ei  

god ramme for undervising av ulike innvandrarar med ulike mål for  

opplæringa. 

  

3. Elevvurdering. Gjer kort greie for dei ulike typane vurdering (inklusiv prøver og 

kartlegging) som blir brukte i skule og vaksenopplæring. Presenter og drøft éin type 

noko nærmare. 

 

4. I haust observerte du i eit klasserom saman med andre studentar, og observasjonen ga 

grunnlaget for den obligatoriske oppgåva. Temaet var ”Interaksjon i klasserommet”. 

Kva var problemstillinga dykkar, og kva for resultat fekk de? 

 

5. Presenter eit tema / eit felt som du synest er særleg interessant eller utfordrande 

innanfor opplæring av minoritetsspråklege. Relater presentasjonen kort til 

pensumlitteratur. 

 

 

 


