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UNIVERSITETET I OSLO 

DET HUMANISTISKE FAKULTET 

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

 

Eksamen i 

NOAS2102 

Andrespråksundervisning og andrespråkslæring 

 

Høsten/hausten 2011 

 

Tid: Mandag 5. desember 2011 kl. 9 – 13 (4 timer/timar) 

Sted/stad: Lesesal C, Sophus Bugges hus 

 

 

Ingen hjelpemidler tillatt. 

Hjelpemiddel ikkje tillatne. 

 

Oppgavesettet er på 5 sider, forsiden medregnet. 

Oppgåvesettet er på 5 sider medrekna framsida. 
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BOKMÅL 

 

NOAS2102 Andrespråksundervisning og andrespråkslæring 

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

likt mellom de to oppgavetypene. I vurderingen vil besvarelsen av langsvarsoppgaven telle 

like mye som de tre korte svarene til sammen. 

 

Del 1: Langsvarsoppgave 

 

Flere forskere som er representert i pensumlitteraturen, understreker at samtale spiller en 

viktig rolle ved andrespråkslæring. Presenter sentrale sider ved denne forskningen. 

Beskriv deretter i hvilken grad det ble lagt til rette for slik samtale i det klasserommet der du 

observerte undervisning i høst.  Hvis du ønsker det, kan du sammenligne med lærerens 

tilrettelegging for samtale i filmen Vurdering for læring (DVD).   

 

 

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. Drøft kort i hvilken grad denne planen kan gi et godt utgangspunkt for 

tilegnelse av norsk blant voksne innvandrere. 

 

 

3. Gjør greie for ulike utfordringer i norsk uttale for personer som har norsk som 

andrespråk, og kommenter kort hvorfor det du nevner, kan være utfordrende. 

 

4. Trekk fram noen  vurderinger som du mener er viktige i kap. 9 ”Minoritetsspråklige 

elever i videregående opplæring”  (NOU 2010: 7, Mangfold og mestring;  

Østbergrapporten). Begrunn kort hvorfor du mener dette er viktig. 



Side 3 av 5 
 

 

5. Elevtekst 

Hvilke sterke sider finner du ved elevteksten under?  

Redegjør kort for hvordan du som lærer kunne legge til rette for videre utvikling av 

de sterke sidene ved elevens skriving. 

Eleven: Gutt fra Marokko, 6. årstrinn. 

Oppgave: ”Skriv om en nyhet.” 

 

 ”Munch museet 

  

To men går innnganges døra til munch museet de har en pistolhver når de 

komme inn så ropte di Hvor er madona og skrik det var mange turister der de 

ble sokket madona og skrik var verdens berømte de hade deket over hele 

anskten uten for sto det en bil å vent på dem politieet har ikke funet dem 

enda. Di dompet bilen dems i sinsen. 

 

Når jeg hørte at skrik og madona ble stjlte så ble jeg soket. Nå leter politi etter 

dem.” 
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NYNORSK 

 

NOAS2102 Andrespråksundervisning og andrespråkslæring 

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

dei to oppgåvetypane. I vurderinga vil svaret på langsvarsoppgåva telje like mykje som dei 

tre korte svara til saman. 

 

Del 1: Langsvarsoppgåve 

 

Fleire forskarar som er representerte i pensumlitteraturen, understrekar at samtale spelar ei 

viktig rolle ved andrespråkslæring. Presenter sentrale sider ved denne forskinga. 

Skriv deretter om i kva grad det blei lagt til rette for slik samtale i det klasserommet der du 

observerte undervisning i haust.  Dersom du ønskjer det, kan du samanlikne med læraren si  

tilrettelegging for samtale i filmen Vurdering for læring (DVD).   

 

 

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. Drøft kort i kva grad denne planen kan gje eit godt utgangspunkt for 

tileigning av norsk blant vaksne innvandrarar. 

 

 

3. Gjer greie for ulike utfordringar i norsk uttale for personar som har norsk som 

andrespråk, og kommenter kort kvifor det du nemner, kan vere utfordrande. 

 

4. Trekk fram nokre  vurderingar som du meiner er viktige i kap. 9 ”Minoritetsspråklige 

elever i videregående opplæring”  (NOU 2010: 7, Mangfold og mestring;  

Østbergrapporten). Grunngje kort kvifor du meiner dette er viktig. 
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5. Elevtekst 

Kva for sterke sider finn du ved elevteksten under?  

Gjer kort greie for korleis du som lærar kunne leggje til rette for vidare utvikling av 

dei sterke sidene ved skrivinga til eleven. 

 

Eleven: Gut frå Marokko, 6. årstrinn. 

Oppgåve: ”Skriv om en nyhet.” 

 

”Munch museet 

  

To men går innnganges døra til munch museet de har en pistolhver når de 

komme inn så ropte di Hvor er madona og skrik det var mange turister der de 

ble sokket madona og skrik var verdens berømte de hade deket over hele 

anskten uten for sto det en bil å vent på dem politieet har ikke funet dem 

enda. Di dompet bilen dems i sinsen. 

 

Når jeg hørte at skrik og madona ble stjlte så ble jeg soket. Nå leter politi etter 

dem.” 

 

 

 

 


