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Plan for presentasjonen

• Språklæring: Hvordan lærer vi språk? 

• Flerspråklighet: Hva er det? 

• Hva sier LK20?

• Myter om språklæring og flerspråklighet

• Læringsstrategier og aktiviteter i klasserommet

• Oppsummering
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Hvordan lærer vi språk?

Input/Output 

Sosial

Motorikk

Hukommelse

Repetisjon

Aktivt bruk av språk
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https://maledive.ecml.at/Studymaterials/Society/Dealingwi
thfactsmyths/tabid/3650/language/en-GB/Default.aspx
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Hierarki
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Sound

Word

Sentence



Hva er flerspråklighet?

…det å kunne to eller flere språk, kan vi si at en person er flerspråklig hvis denne kan 
gjennomføre en begrenset samtale om et hverdagslig tema på andrespråket (Myers-Scotton, 
2006)

…å bruke to eller flere språk i dagliglivet, eller med utgangspunkt i identitet, å identifisere seg
med mer enn et språk (Grosjean, 2010). 

Staped
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Hvem er flerspråklig?

Norske lærere

Norske elever

Elever med innvandrerbakgrunn
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Who is Multilingual?

3. I sometimes mix up 
word/phrases and sentences 
from two or more languages, 
specially when I visit shops and 
restaurants.   

2. I can tell you a lot about 
football and wines, but then I 
have to use English. 

5.I find it hard to use Norwegian 

when I am speaking on the phone. I 
am totally fine when talking face to 
face or over skype.

1. I can speak, read and write in Arabic, 

English & Norwegian. I can and only 
understand written Danish. I understand 
spoken Swedish. It is sometimes hard for 
me to understand people from Stavanger. 

A situation when one  “uses different 
languages either in isolation or mixed, for 
different purposes instead of using one 
language for all possible situations.” 

(Cenoz & Gorter, 2014: 243)

All the pupils in Norway are multilingual.     
(Haukås, 2018)

4. Although Norwegian is 

not my home language, I 
have to use it to talk about 
school and job with my 
family.



Hvorfor flerspråklighet i skolen?

• Kontekst og sammenheng

• Kulturelle forståelse

• Alle elever trenger flerspråklighet for å delta meningsfullt i skolen og samfunnet

• Demokrati og medborgerskap 

• Språk er makt – språklig mangfold i samfunnet har implikasjoner for arbeidslivet

• Sammenheng mellom språk og makt – påvirke den demokratiske prosessen, 
holder seg oppdatert om det som skjer rundt seg, påvirke eget samfunn

• Kunne se sammenheng mellom forskjellige språk og struktur, lyd, tankemåte i 
forskjellige kulturer. 
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Flerspråklighet i overordnet del

“Opplæringen skal sikre at elevene blir trygge språkbrukere, at 
de utvikler sin språklige identitet, og at de kan bruke språk for 
å tenke, skape mening, kommunisere og knytte bånd til andre. 
Språk gir oss tilhørighet og kulturell bevissthet.” (LK20) 
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Flerspråklighet som ressurs (norsk LK20)

Gjennom arbeid med faget norsk skal elevene bli trygge språkbrukere og bevisste på
sin egen språklige og kulturelle identitet innenfor et inkluderende fellesskap der 
flerspråklighet blir verdsatt som en ressurs. (Udir. Fagetsrelevans…norsk)

Språklig mangfold

Elevene skal ha kunnskap om dagens språksituasjon i Norge og utforske dens 
historiske bakgrunn. De skal ha innsikt i sammenhengen mellom språk, kultur og
identitet og kunne forstå egen og andres språklige situasjon i Norge. (Udir. 
Kjerneelement 6 norsk)
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Flerspråklighet som ressurs: (engelsk LK20)

Kunnskap om og en utforskende tilnærming til språk, kommunikasjonsmønstre, 
levemåter, tenkesett, og samfunnsforhold åpner for nye perspektiver på verden og
oss selv. Faget skal bidra til å utvikle elevenes forståelse av at deres oppfatning av
verden er kulturavhengig. Dette kan åpne for flere måter å tolke verden på, bidra til
å skape nysgjerrighet og engasjement, og medvirke til å forebygge fordommer. 
Elevene skal få erfare at det å kunne flere språk er en ressurs i skolen og i samfunnet.

(Udir. Fagets relevans…engelsk)

Elevene skal få et grunnlag for å se sin egen og andres identitet i en flerspråklig og
flerkulturell sammenheng. (Udir. Kjerneelement 3 engelsk)
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Flerspråklighet som ressurs: (fremmedspråk LK20)

Faget skal bidra til at elevene får kjennskap til ulike identiteter, tenkemåter og
verdier, uttrykksformer, tradisjoner og samfunnsforhold i områdene der språket
snakkes. Dette innebærer at elevene utvikler toleranse, og forståelse av at vår
oppfatning av verden er kulturavhengig. 

Det å lære et nytt språk, kunne kommunisere med andre og gjøre erfaringer fra
kulturmøter, åpner for flere måter å tolke verden på…Faget skal bidra til å gi
elevene en forståelse av språklig og kulturelt mangfold. Gjennom faget skal elevene
få erfare at flerspråklighet er en ressurs både i skolen og ellers i samfunnet.
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Myths and facts about languages
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MYTHS

We can only have one mother tongue 

Mixing languages shows weakness and should be avoided

Learning more than one language at a time will lead to 
confusion and will impede learning



1. Consciousness raising using simultaneous Multilingualism

Let students find and build bridges between languages.

Multilingualism does not automatically help students to be better learners. 

They should be helped to become aware of what they can in/about the 

language and language learning from before, and therefore, should get 

time to reflect upon and experiment which knowledge and skills can be 

transferred to learning new languages. 

(Haukås & Speitz, 2018:55, my translation)
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Why FL and flerspråklighet 

Stimulating the students to work outside of the class.  

Motivation – exposure to learning languages and resources -
How do they go about approaching the resources OUTSIDE 
OF THE CLASS
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Hvordan bruke flerspråklighet som ressurs?

Kartlegging: Hvem er dine elever? Hvilke språk har de erfaring med?
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Språkbilde / språk portrett tip 1
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Gini



Hvordan? tip 2

Start enkelt 

• hilsninger, familie (yngre)

• Kjendiser, mat, turist attraksjoner 
(eldre)

• Festivaler

• Tverfaglighet – temaer i andre fag

Ressurser

Elever

Nettbaserte ordbøker

https://lexin.oslomet.no/#/
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Mitt navn er… tip 3

Aktivitet: My name

Hvorfor: 

• navn ofte forbindes 
med språk og kultur

• identitet

• meningsfullt
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Hva heter du?

Ask about someone’s name.
Examples might include:
What is your name? (all your names)
What does your name mean?
Who chose your name?
Where does your name come from?
What language does your name come from?
How do you write your name in different 
scripts?
Do people pronounce your name in different
ways? How do you feel about this?
What would you be called if you were the other
sex?
Are there any well-known people with the same
name as you?

Hva skal gjøres med det?
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Cultural artifacts: tip 4

My colleague Lekh Baral has created the following plan on
artifacts and tailored it for the Norwegian school.
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Oppgaver: Kulturelle gjenstander 

TfT: Demokrati og medborgerskap

Kjerneelement: Interkulturell kompetanse, flerspråklighet

Kompetansemål:
muntlig fortelle om dagligliv og opplevelser og uttrykke meninger, også spontant

bruke enkle språklige strukturer, regler for uttale og rettskriving og språkets offisielle alfabet eller tegn for å 

kommunisere på en situasjonstilpasset måte

utforske og beskrive levemåter, tradisjoner og geografi i områder der språket snakkes, og se sammenhenger med 

egen bakgrunn
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Oppgaver: Kulturelle gjenstander
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Kulturell gjenstand
Førkunnskap: Elevene har lært grunnleggende setningsstruktur

Min gjenstand er …… Det/Den er …….

Jeg fikk det av ….. Min …..ga den til meg.

Ta med deg en enkel gjenstand som har kulturell betydning 

(kulturell identitet).

min gjenstand Morsmål målspråk

navn topi

Hva et dette? klær

Hvem ga dette til 

deg? 

Min bestefar

Hva ser det ut som? hatt

Hva er det laget av? ull, bomull

Hvorfor er det viktig? identitet,

holder 

varmen

Evt. tilleggsspørsmål 27



Min gjenstand: 1

Diskusjon om ‘gjenstand’? (Lærerens input)

Vis frem gjenstanden du har med deg? 

Hva ser du? 

Hva tenker du?

Hva lurer du på? 

La elevene komme med spørsmål om gjenstanden.

Gruppesamtale/brainstrom om gjenstand de har hjemme hos dem 

(enkel, konkret, ikke så komplisert til å forklare) 

Ta med deg en gjenstand til neste klassetime!!

28



Min gjenstand: 2

Elevene spør om gjenstanden og fyller ut tabellen (i par)

Etter at de har fylt ut informasjon, bytter de tabell. Hva 
tenker de om informasjonen. Er det forståelig? Ville de har 
skrevet på en annen måte? 

(feedback)

Kan de skrive på andre språk de kan? Er det noen 
ord/begrep som de finner vanskelig å finne ord på 
andrespråk? 
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Min gjenstand: skriving

Tegn bilde på gjenstanden.

Skriv et avsnitt ved hjelp av tabellen.

Elevene leser avsnittet skrevet av en medelev og gir 
tilbakemelding hvor de sier noe om 

De forstår teksten.

Hvordan teksten er sammenlignet med deres egne 
tekster.

Hvilken tilleggsinformasjon de vil ha.

(Adoptert fra: Heugh et al. (2019) Using multilingual approaches:moving from theory to practice:A resource book of strategies, activities and 
projects for the classroom. British Council)
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Transspråking for stillasbygging i skrivelæring

Start med et enkelt avsnitt på fellesspråket (Et kort avsnitt om en kulturell gjenstand).

Oppgave: Oversettelse til målspråket
Bruk målspråket (så mye som du klarer). (I)

I tilfeller hvor du ikke finner riktig ord, er det lov å bruke andrespråkord, tegne, bruke 
symboler, figurer osv. (I)

Del oversatt tekst med en medelev. Les og si om du kan supplere noen målspråkord. Se om 
eleven har brukt målspråkord som du ikke kan. Sjekk om teksten følger grunnleggende 
setningsstruktur (ordbøyning, syntaks). (P/G)

Samarbeid om å lage en fellestekst og presenter gruppens tekst foran klassen.

Se på oversatt tekst på målspråket (læreren viser på tavla). 

Hvordan er teksten sammenlignet med målspråkteksten?

Variasjon: Tilpass sjangrer eller la elevene velge mellom alternative tekster på fellesspråket.
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Tip 5
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2. Scaffold translation (parallel texts)

01

02

03

04

054

1

5

3

2

Non linguistic tools

Can you draw, or find symbols in 

case you can not find words in 

any language for words in the 

text?

Self Evaluation

Compare your translation with the 

translated parallel text. How similar or 

different was it?

Spell as you would hear 

in a dialect

For the words that are still left to be 

translated, try writing them in the way 

they are used in one/many dialects 

you know.

TL to L1 or vice 

versa

Use the target language 

words as much as you can.
L2, L3  

Use words from other language 

you know where you do not know 

the word in the target language.

• Adaptable to all proficiency 

level

• Helps meaningful scaffolding
33
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Bevisstgjøring (simultant flerspråklighet)

1. Hvordan sier du, ‘Unnskyld meg, hvor er utgangen?’ på ditt 

språk? på andre språk dere kan? Hvilken ordklasse er en i 

utgangen? Finner du det en lik ordklasse i ditt språk? 

• Excuse me, where is the exit? 

• Pardon, waar is de uitgang? 

• Scusi, dove e la uscita?

• Entschuldigung! Wo ist der Ausgang? 

• Perdone, donde esta la salida? 
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Språklige trekk

Språk

tysk fransk spansk engelsk Morsmå
l 
(           )

Tilleggssprå
k
(            )

Sub.
utgang

Artikkel
en

Spørreord 
hvor

verb 
er

Høflig uttrykk

Unnskyld meg!!
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Oppgave

• Skriv uttrykk på ditt språk/ språkene du kan. (individuelt)

• Fyll ut tabellen (under språkene du kan).

• Diskuter i grupper om hvordan ordgruppene er 
like/forskjellige.

• Hva har dere oppdaget om språk?

• Kunne dere bidra med i diskusjonen? Hvordan jobbet dere? 
(Hva kan dere si om morsmålet til deres samarbeidspartner?

(Opplegg adoptert fra Multilingual Toolkit for European Mobility, MULTEMO Prosjekt) 



Oppsummering & tips

Lek med språk

Utforsk

Være åpen om bruk av flere språk i klasserommet

Bruk gjerne nettbaserte ressurser i utforskningen

Lær fra elevene

Ikke være redd å være en språkmodel
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teaching-english-as-a-foreign-language/zusammenfassungen/linguistic-environment/3599796/view
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hvordan/flerspraklighet--a-kunne-a-bruke-eller-a-identifisere-seg-med/

https://www.researchgate.net/figure/Multifaceted-implications-of-multilingualism-on-reading-

development_fig1_272204167
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https://www.udir.no/lk20/eng01-04/om-faget/kjerneelementer
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any-other-word-would-smell-as-sweet-william-shakespeare/
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