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NYNORSK 

NOAS2102 Andrespråkslæring og andrespråksundervisning 

 

Eksamensoppgåva har to delar: ein del med langsvarsoppgåver og ein del med 

kortsvarsoppgåver. Du må svare på begge delane. Fordel tida omtrent likt mellom dei to 

delane. 

 

Del 1: Langsvarsoppgåve. Vel éin av desse to oppgåvene (omfang 2-4 sider): 

 

 

A. Grammatikk i andrespråksundervisninga: Drøft plassen til grammatikken i 

andrespråksundervisninga ut frå relevant fagstoff. Klargjør i svaret ditt kva slags 

problemstillingar som er relevante å diskutere, og vel nokre av desse for utdjuping. 

Vel sjølv også kva for elevgruppe du først og fremst tek utgangspunkt i 

(grunnskuletrinn, vidaregåande, vaksne). Relevant pensum er blant anna: Ellis (2002): 

«The place of grammar instruction in the second/foreign language curriculum», Tonne 

mfl. (2011): “Poesi og lingvistiske kontraster. Språklig oppmerksomhet i 

klasserommet”, Ryen (2003): “Betty og grammatikken”, Ryen (1999):”Didaktiske 

perspektiver i norsk som andrespråk”. 

 

B. Korleis kan ein argumentere for at morsmål bør ha ein plass i undervisninga for elever 

frå språklege minoritetar? Relater argumentasjonen til relevant fagstoff. Relevant 

pensum er blant anna: Læreplan i morsmål for språklige minoriteter, Læreplan i 

grunnleggende norsk for språklige minoriteter, Læreplan i norsk, Tenfjord og Hagen, 

(2004): "Morsmålsopplæring - en ressurs", Ryen og Uri (2004): "Morsmålets 

betydning", Ryen, Heen Wold og de Wal Pastoor (2009): "'Det er en egen tolkning, 

ikke direkte regler'. Minoritetsspråklige elevers morsmålsopplæring og bruk av 

morsmål.", Tonne mfl. (2011): “Poesi og lingvistiske kontraster. Språklig 

oppmerksomhet i klasserommet”. 
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Del 2. Kortsvarsoppgåver. Vel tre av desse fem oppgåvene (omfang ½-1 side for kvar): 

1. Formativ vurdering: Kva er formativ vurdering? Forklar kort korleis formativ 

vurdering kan bli vurdering for læring. Vis gjerne til idear og opplegg frå 

filmen/DVD-en om formativ vurdering («Vurdering for læring. Et eksempel på 

formativ praksis ved Johannes læringssenter i Stavanger»). I tillegg til DVD-en kan 

blant anna artikkelen til Tornberg (2008) vere relevant: «Om prøver og evaluering». 

 

2. Uttaleopplæring i ein andrespråkssammenheng: Nemn nokre trekk ved norsk uttale 

som kan volde særskilte problem for mange andrespråksinnlærarar. Forklar kvifor. 

Relevant pensum er blant anna: Harnæs, (2008): "Uttale og uttaleopplæring i norsk 

som andrespråk». 

 

 

3. Leseutvikling når norsk er andrespråket: I artikkelen ”Å utvikle gode lesere. 

Utfordringer i den fortsatte leseundervisningen” peikar Kulbrandstad (2003) på viktige 

pedagogiske problemstillingar i arbeidet med leseopplæring etter begynnaropplæringa. 

Gjer greie for desse problemstillingane. Trekk gjerne inn anna pensumstofftil dømes 

frå Alvers (2013) VOX-artikler: «Bakgrunnen for lese- og skriveopplæringen på spor 

1», «Å lese er ikke bare å lese –  leseteorier»,  «Lese- og skriveopplæring for voksne», 

frå Hvistendahls (2008) kapittel «Prøver og kartlegging i opplæringen for språklige 

minoriteter» og frå Sandviks (2008) kapittel «Digitale verktøy i det flerkulturelle 

klasserommet». 

 

4. Peik på nokre sentrale utfordringar vaksne med liten skulebakgrunn står overfor når 

dei skal lære eit andrespråk. Relevant pensum er blant anna: Lov om 

introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne flyktninger... del 1, Læreplan 

i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, Hvenekilde, mfl.(1996): Alfa og 

omega, kap 1., og utdraget (del 1) frå rundskrivet H-20/05 om Lov om 

introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Også relevant: 

IMDI: Godt no(rs)k?-artiklane i Norsk i arbeidslivet: «Språkopplæring på 

arbeidsplassen», «Språkprøver – reiskap for integrering?» og «Språklig leilending 

eller entreprenør?». 

 

 

5. Kva for utfordringar ser du for andrespråkselevar når det gjeld å lese fagtekstar?  

Korleis kan læraren ta omsyn til desse utfordringane i undervisninga?  Relevant 

pensum er blant anna: Alver og Seljs (2008) kapittel: "Å lese fagtekster på 

andrespråket", Sandviks (2008) kapittel «Digitale verktøy i flerkulturelle klasserom» 

og Daugaard (2008): «Tosprogete elevers møde med multimodale fagtekster i natur / 

teknik». 
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BOKMÅL 

NOAS2102 Andrespråkslæring og andrespråksundervisning 

 

Eksamensoppgaven består av to deler: en del med langsvarsoppgaver og en del med 

kortsvarsoppgaver. Begge delene må besvares. Fordel tiden omtrent likt mellom de to 

delene. 

 

Del 1: Langsvarsoppgave. Velg én av disse to oppgavene (omfang 2-4 sider): 

 

 

A. Grammatikk i andrespråksundervisningen: Drøft grammatikkens plass i 

andrespråksundervisning ut fra relevant fagstoff. Klargjør i svaret ditt hva slags 

problemstillinger som er relevante å diskutere, og velg noen av disse for utdyping. 

Velg selv også hvilken elevgruppe du først og fremst tar utgangspunkt i 

(grunnskoletrinn, videregående, voksne). Relevant pensum er blant annet: Ellis (2002): 

«The place of grammar instruction in the second/foreign language curriculum», Tonne 

mfl. (2011): “Poesi og lingvistiske kontraster. Språklig oppmerksomhet i 

klasserommet”, Ryen (2003): “Betty og grammatikken”, Ryen (1999):”Didaktiske 

perspektiver i norsk som andrespråk”. 

 

B. Hvordan kan en argumentere for at morsmål bør ha en plass i undervisningen for 

elever fra språklige minoriteter? Relater argumentasjonen til relevant fagstoff. 

Relevant pensum er blant annet: Læreplan i morsmål for språklige minoriteter, 

Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter, Læreplan i norsk, Tenfjord 

og Hagen (2004): "Morsmålsopplæring - en ressurs", Ryen og Uri (2004): 

"Morsmålets betydning", Ryen, Heen Wold og de Wal Pastoor (2009): "'Det er en 

egen tolkning, ikke direkte regler'. Minoritetsspråklige elevers morsmålsopplæring og 

bruk av morsmål.", Tonne mfl. (2011): “Poesi og lingvistiske kontraster. Språklig 

oppmerksomhet i klasserommet”. 
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Del 2. Kortsvarsoppgaver. Velg tre av disse fem oppgavene (omfang ½-1 side hver): 

1 Formativ vurdering: Hva er formativ vurdering? Forklar kort hvordan formativ 

vurdering kan bli vurdering for læring. Vis gjerne til ideer og opplegg fra 

filmen/DVD-en om formativ vurdering («Vurdering for læring. Et eksempel på 

formativ praksis fra Johannes læringssenter i Stavanger»). I tillegg til DVD-en kan 

blant annet artikkelen til Tornberg (2008) være relevant: «Om prøver og evaluering». 

 

2 Uttaleopplæring i en andrespråkssammenheng: Nevn noen trekk ved norsk uttale som 

kan volde særskilte problemer for mange andrespråksinnlærere. Forklar hvorfor. 

Relevant pensum er blant annet: Harnæs (2008): "Uttale og uttaleopplæring i norsk 

som andrespråk». 

 

 

3 Leseutvikling når norsk er andrespråket: I artikkelen ”Å utvikle gode lesere. 

Utfordringer i den fortsatte leseundervisningen” peker Kulbrandstad (2003) på viktige 

pedagogiske problemstillinger i arbeidet med leseopplæring etter 

begynneropplæringen. Gjør rede for disse problemstillingene. Trekk gjerne inn annet 

pensumstoff, for eksempel fra Alvers (2013) VOX-artikler: «Bakgrunnen for lese- og 

skriveopplæringen på spor 1», «Å lese er ikke bare å lese –  leseteorier»,  «Lese- og 

skriveopplæring for voksne», fra Hvistendahls (2008) kapittel «Prøver og kartlegging i 

opplæringen for språklige minoriteter» og Sandviks (2008) kapittel «Digitale verktøy i 

det flerkulturelle klasserommet». 

 

4 Pek på noen sentrale utfordringer voksne med liten skolebakgrunn står overfor når de 

skal lære et andrespråk. Relevant pensum er blant annet: Lov om introduksjonsordning 

og norskopplæring for nyankomne flyktninger... del 1, Læreplan i norsk og 

samfunnskunnskap for voksne innvandrere, Hvenekilde mfl.(1996): Alfa og omega, 

kap 1., og utdraget (del 1) fra rundskrivet H-20/05 om Lov om introduksjonsordning 

og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Også relevant: IMDI: Godt no(rs)k?-

artiklene i Norsk i arbeidslivet: «Språkopplæring på arbeidsplassen», «Språkprøver – 

reiskap for integrering?» og «Språklig leilending eller entreprenør?». 

 

 

5 Hvilke utfordringer ser du for andrespråkselever når det gjelder å lese fagtekster?  

Hvordan kan læreren ta hensyn til disse utfordringene i undervisningen?  Relevant 

pensum er blant annet: Alver og Seljs (2008) kapittel: "Å lese fagtekster på 

andrespråket", Sandviks (2008) kapittel «Digitale verktøy i flerkulturelle klasserom» 

og Daugaard (2008): «Tosprogete elevers møde med multimodale fagtekster i natur / 

teknik». 

 


