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1 Om verket
På nivå er en serie grammatikkbøker. Serien består av to teoribøker og fire arbeidsbøker.
Bøkene følger opp målene for språkbruk i Det europeiske rammeverket for språk: læring,
undervisning, vurdering (UDIR, 2011, heretter Rammeverket) og Læreplan i norsk og
samfunnskunnskap for voksne innvandrere (VOX, 2012, heretter Læreplanen).

Teoribøkene

Den første teoriboka i På nivå-serien tar for seg basisnivået: A1 og A2. Her gjennomgås
grunnleggende grammatikk og setningslære, samt noe tekstbinding og en del teksttyper som
det forventes kjennskap til på A1 og A2.
Den andre teoriboka tar for seg det selvstendige nivået: B1 og B2. Her bygges det videre på
A1-A2-boka, og temaene utvides i dybden og bredden.
Mens A1-A2-boka har et kapittel om lydlære, er det i B1-B2-boka et kapittel om ordlære.
Ordklassene pronomen og spørreord blir kun gjennomgått i A1-A2-boka.

Arbeidsbøkene
A-nivå

I arbeidsboka på A1 står arbeid med enkle mønstre sentralt, enten det gjelder lydlære,
morfologi, setningsgrammatikk eller tekstgrammatikk. Grammatikken brukes både i enkle
setninger og i små tekster det er vanlig å møte i arbeidet med å lære et nytt språk. Det
legges ikke opp til noe inngående analysearbeid, og det er stort sett bare i overflaten at det
eventuelle analysearbeidet finner sted. Det kan være at oppgaven utfordrer innlæreren til å
skille sentrale ordklasser fra hverandre, eller det kan være grunnleggende morfologiske
mønster som det er vanlig å legge vekt på i starten av norskopplæringen.
Analysearbeidet begynner forsiktig på A2, selv om hovedfokus fortsatt er på frekvente
mønstre og enkle setninger. Her legges det noe mer vekt på hvordan morfologi er
betydningsbærende, og i syntakskapitlene blir innlæreren gjort oppmerksom på at ordklasse
og setningsledd ikke er det samme. Ulike innfallsvinkler prøver å gjøre innlæreren vant til å
tenke på dette som to ulike nivåer av språklig analyse.

B-nivå

I B1-arbeidsboka fortsetter arbeidet med å gjenkjenne og skille ordklasser fra hverandre, og
metaspråket (språk om språk) som vi bruker i arbeidet med grammatikk, blir tydeligere. B1nivået er et nivå der innlæreren utvider bredden i uttrykksmuligheter på norsk, og
oppgavene preges av dette: Der vi på A2-nivået bearbeidet grammatikk for å få grep om
grunnleggende deler av norsk språk, tar vi på B1-nivået et steg videre inn i flere språklige
utfordringer.
B2-arbeidsboka bygger videre på den utvidelsen av språklige uttrykksmåter som B1arbeidsboka la grunnlaget for. Språk på B2-nivået kjennetegnes av et språklig overskudd og
en stor grad av språklig bevissthet (Carlsen og Moe, 2019, s. 86). Arbeidsboka på B2-nivå
støtter opp om arbeidet med å utvikle slik språklig kompetanse. Derfor inneholder B2-
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arbeidsboka oppgaver som både forsterker kompetanse i grunnleggende språkstrukturer
samtidig som de inviterer til å utvide språkbrukerens uttrykksmåter ved å vise hvordan
grammatikk på ulike måter er viktig for å kunne uttrykke seg detaljert og nyansert.
Arbeidsbøkene i På nivå-serien øker i omfang for hvert nivå, noe som er i tråd med den
tolkningen av Rammeverkets nivåer som Rammeverket selv legger opp til:
Selv om Underveis befinner seg halvveis mot Terskel på en skala av nivåer og Terskel
ligger halvveis mot Oversikt, så tyder praktiske erfaringer med tilsvarende skalaer på at
mange innlærere vil bruke mer enn dobbelt så lang tid på å nå til Terskel fra Underveis
som de trengte for å nå Underveis. Deretter vil de antakelig bruke mer enn dobbelt så
lang tid på å nå til Terskel fra Oversikt som de trengte for å nå Underveis.
(Rammeverket, s. 20, kursiveringer i original)

Hvordan nivåene i Rammeverket kan eller bør leses, tolkes og brukes, vil jeg se nærmere på i
avsnittet om forholdet mellom På nivå og Rammeverket.

Flerspråklighet som ressurs

Både teoribøkene og arbeidsbøkene legger opp til at innlæreren tar i bruk hele sin språklige
kompetanse. Særlig i en språkinnlæringsprosess er det viktig å anerkjenne flerspråklige
ressurser som en kilde til forståelse, prosessering og læring. Dette er også i tråd med
Rammeverkets syn på flerspråklighet som en ressurs, noe som understrekes ytterligere i
utvidelsen og videreutviklingen av Rammeverket: Companion Volume with New Descriptors
(Europarådet, 2018, heretter CV18).
I På nivå er dette konkretisert blant annet ved hjelp av en rekke tegneserier som viser
hvordan ulike utsagn eller grammatiske kategorier fremstår på ulike språk (norsk, engelsk,
spansk, vietnamesisk, russisk og arabisk). Hver tegneserie avsluttes med en rute med ikonet
for sammenlikning av språk: Hva sier du på ditt språk?
I arbeidsbøkene inviteres dessuten innlæreren til å oversette ord fra enkelte ordklasser til
sitt språk. Slike oppgaver har naturlig nok ingen fasit, men dersom det er flere i samme
gruppe med samme førstespråk, eller som har språket det er tale om i sin språkportefølje, er
dette oppgaver som innbyr til samtale omkring ordets innhold, bruk og grammatiske status.

Ikoner

Ikonene i boka gjør det lett å navigere mellom ulike type øvinger. De gjør også elevene
oppmerksomme på ferdighetene som er nevnt i Læreplanen.
Følgende ikoner er brukt:
Lese
Skrive
Lytte
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Sammenlikn (med ditt språk)
Ekstra fordypningsstoff
Henvisning til teoribøkene
Henvisning til ordboksopplysninger (B1-B2-nivå)
*

* foran en setning betyr at setningen er ugrammatisk

Stikkordsregister og tillegg

Bakerst i hver teoribok er det et stikkordsregister (en indeks) med oversikt over de temaene
som er behandlet i verket. Det samme registeret er trykt i begge teoribøkene, slik at man har
en samlet oversikt. Henvisningen til de respektiv bøkene er angitt med ulike farger.
Kildelista til begge bøkene er plassert til sist i B1-B2-boka. I B1-B2-boka er det dessuten to
korte avsnitt om språksituasjonen i Norge: Først en forklaring på hvorfor det er to skriftspråk
i Norge, og deretter noe lett tilgjengelig informasjon om dialekter og dialektenes stilling i
Norge. Siktemålet med avsnittet er å gi en mulighet til å kunne forstå litt om
dialektsituasjonen i Norge. Eventuelt kan avsnittet brukes som en inngang til å snakke mer
om dialekten på stedet, eller til å diskutere dialekter generelt, både i Norge og i andre land i
verden.
Det siste tillegget er en oversikt over uregelrette verb. Det vil si at lista i tillegg til å inneholde
sterke verb også inneholder en rekke svake verb som har omlyd eller andre avvik fra det
regelrette mønsteret i gruppe 1-4.

Rammefortelling: Even, Frida, farmor og tante Petra

På nivå-serien er bundet sammen av en rammefortelling med gjennomgangsfigurer. Vi møter
disse hovedpersonene:
Even – rørlegger, 23 år
Frida – sykepleierstudent, 21 år
Selma – Fridas farmor
Petra – Selmas venninne, deler leilighet med henne
I A1-A2-boka blir vi introdusert for Even og Frida og familiene deres. Siden Frida bor hos
farmora og Petra mens hun studerer, blir leseren særlig godt kjent med dem. I B1-B2-boka
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flettes historiene sammen, og det hele ender (selvfølgelig) med at Frida og Even blir
forelsket.
Gjennom å ha en historie som bakgrunn for arbeidet med grammatikk, skapes det en
kontekst som grammatikken kan forankres i. Dette har stor betydning nettopp fordi
grammatikk vanskelig kan løsrives fra bruk, og fordi grammatikk brukt i konkrete situasjoner
gjør grammatikken mer tilgjengelig og enklere å forstå.
En annen gevinst ved å bruke en rammefortelling og et persongalleri er at bildematerialet
blir sammenhengende. Leseren blir kjent med personene på bildene, og det gjør det enklere
å tyde bildene og bildenes kontekst. For mange innlærere vil dette være en fordel. Bak hvert
bilde ligger det en historie, og det er ikke likegyldig hva en velger å ha med på bildet, eller
hvilket uttrykk personene på bildene skal ha. Når innlæreren etter hvert blir kjent med
personene, blir det enklere å prosessere og forstå hva bildet ønsker å formidle. Det fører til
at bildet lettere kan gi leseren den knaggen han eller hun trenger for å henge en grammatisk
kategori eller dens bruk på. Siden situasjonene forhåpentligvis er gjenkjennelige, vil også
overføringsverdien være ivaretatt i det innlæreren kan relatere til egen hverdag og
selvopplevde kontekster for bruk av norsk.
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2 Å arbeide med grammatikk
Når vi arbeider med å lære et språk, arbeider vi alltid med grammatikk. Grammatikk handler
om hvordan ord i et språk er ordnet i forhold til hverandre for å gi mening. Å arbeide med
grammatikk betyr altså ikke bare å pugge ordklasser, bøyningsendelser eller metaspråk. Å
arbeide med grammatikk betyr å forstå den betydningen som fins i grammatikk.
Langacker (2013) innrømmer at grammatikk kan vekke negative assosiasjoner hos mange, og
at mange helt sikker helst forbinder grammatikk med pugging og abstrakte regler som er
nesten umulige å forstå. Men, sier han:
Det trenger ikke å være sånn. Grammatikk er faktisk ganske engasjerende når det bare
blir ordentlig forstått. (...) Selv om grammatikk når det gjelder former og bøyingsskjema
riktignok kan fordre en del pugging, er jo det samme tilfelle for vokabular, som likevel
oppleves mindre kjedelig og ofte kan være morsomt. (Langacker, 2013, s. 3, min
oversettelse)

Langacker fortsetter med å understreke at det som er spennende ved vokabular, på mange
måter er det samme som det som er spennende ved grammatikk, nemlig bruk og betydning:
På samme måte som ‘handle’ betyr noe, vil også ‘handler’ og ‘handlet’ bety noe, og dette
siste ‘noe’ er ikke helt identisk med det første ‘noe’. Denne forskjellen har ikke med
vokabular å gjøre. Den er grammatisk.

Metodikken i På nivå

I På nivå er oppgavene laget slik at vokabularet skal oppleves relevant for flere
sammenhenger (ha overføringsverdi), og grammatikken det arbeides med, henger nøye
sammen med vokabularet – og omvendt.
To eksempler på dette kan være oppgavene 4 og 5 i substantivkapitlet i A2-arbeidsboka. I
disse oppgavene trener innlæreren flertall ved å gjøre utsagn i entall om til flertall, først
ubestemt form (oppgave 4) og deretter bestemt form (oppgave 5).
I oppgave 4 er mange av utsagnene frekvente: Har du noen spørsmål? Kan jeg få noen
poser? Har du noen minutter? Osv. Mange forskere hevder at mye språkinnlæring skjer ved
at vi lærer klynger av ord (‘chunks’) (Ellis, 2007), og utsagnene i oppgave 4 vil være typiske
for denne typen språklæring.
Oppgave 5 er forankret i matvarer og tilberedning og innkjøp av mat. Følgelig har også
verbene i oppgaven med denne situasjonen å gjøre: å vaske, å lage, å kjøpe, å like, å spise, å
steke. I tillegg er alle verbene i oppgaven i preteritum, men den som gjør oppgaven trenger
ikke å bøye verbet – det er allerede bøyd i preteritum i utgangsspørsmålet.
Både oppgave 4 og oppgave 5 er oppgaver som først er tenkt gjort skriftlig, og som deretter
kan gjøres muntlig – enten i samarbeid med en annen innlærer, eller på egen hånd ved hjelp
av lydfilene på verkets nettside. Da vil oppgaven bli gjort en gang til: Flere sanser stimuleres,
og flere læringsstiler imøtekommes.
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Et annet eksempel kan være oppgave 11 i kapittelet om verb, også i A2-arbeidsboka. Denne
oppgaven er forankret i en gjenkjennelig situasjon, nemlig å bestille legetime. I denne
oppgaven inviteres innlæreren til å fylle ut med modalverbene kan, skal eller vil eller med
presens av å være. Denne oppgaven kan synes lite plasseffektiv all den tid det er brukt
nesten en hel side på en oppgave med (kun) åtte steder å fylle inn noe. Men sammen med
mer drillpregete grammatikkoppgaver, som også er både nyttige og viktige, er det helt
nødvendig med oppgaver som viser grammatikken i gjenkjennelige situasjoner i dagliglivet.
Samme tekst kunne også ha vært utgangspunkt for forskjellen mellom presens og infinitiv,
eller den kunne ha vært et eksempel knyttet til tekstgrammatikk: Hvilken rekkefølge må
utsagnene komme i, og hvorfor? Hvordan følger deltakerne i samtalen opp det den andre
sier? For eksempel følger Inger hos Sentrumslegene opp Lises «Vondt i ryggen.» med et
deltakende «Akkurat.», og Lise følger opp Ingers «Passer det?» med «Ja, det passer. Jeg tar
den.» Samtalen er også en del av lydmaterialet, så det er fullt mulig å lytte til samtalen flere
ganger.
I denne oppgaven, som i mange andre, har jeg dessuten prøvd å flette inn ‘fillers’, altså
utfyllende kommentarer som holder samtalen i gang eller som signaliserer hvem som har
ordet og når en eventuelt er klar til å gi det fra seg: «Akkurat.» «Skal vi se ...» «Fint.»

Rutiner og arbeidsmåter

Å bli flinkere og tryggere i grammatikk handler mye om hvordan en gjør
grammatikkoppgaver. I avsnittet om hvordan På nivå kan brukes, vil jeg gå nøye gjennom
både hvilke metodiske tilnærminger jeg har erfart virker, og hva ulike teorier om
andrespråkslæring og -undervisning sier om hvordan en kan (og bør) arbeide med
grammatikk. Her vil jeg trekke fram to viktige sider ved arbeidsbøkene: sjekklistene og
lytteikonene (lydfilene).

Sjekklistene

Det er sjekklister knyttet til alle kapitlene i samtlige arbeidsbøker. Sjekklistene er forsøkt
formulert på norsk tilpasset det nivået de er laget for. De har også engelsk oversettelse, som
kan være til hjelp for en del av innlærerne. (At engelsk er valgt, har bare praktiske årsaker:
Det vil være for omfattende å ta med alle førstespråk som brukes blant innlærere.)
Det kan være nyttig for innlærerne å bruke sjekklistene når de er ferdige med et kapittel, for
å få en oppfatning av hva som kreves på nivået. Slik kan de eventuelt også tjene som
læringsmål.
Bakgrunnen for listene er Læreplanen, Kompetanse Norge sine vurderingskriterier for
skriftlige og for muntlige norskprøver, samt skalaene i Rammeverket og i CV18. Her følger
noen eksempler:
Jeg vet at adjektiv forteller om substantiv. (A1)
 Jeg vet at adjektiv forteller om substantiv, og jeg kan identifisere hvilket substantiv adjektivet
beskriver. (A2)
 Jeg kan bøye adjektivet til det substantivet det står til. (B1)
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Jeg vet at jeg må bruke bestemt artikkel foran adjektivet når jeg bruker adjektiv til et substantiv i
bestemt form. (B1)
 Jeg kan bruke riktig bestemt artikkel foran adjektivet når substantivet står i bestemt form.
(B2)

Sjekklistene i På nivå er tentative, og de bygger på normative, ikke deskriptive, utsagn om
grammatisk kompetanse. Derfor er det viktig at de brukes med fornuft: Grammatisk
kompetanse er kun én delkompetanse av en sammensatt språkkompetanse, og i enkelte
situasjoner er det andre deler av språkferdighetene som er vel så viktige for å få
kommunikasjon og språklig samhandling til å fungere.
Om en ønsker å se nærmere på deskriptive beskrivelser av grammatisk kompetanse,
anbefaler jeg Norsk Profil (Carlsen (red.), 2012). Dette er en samling artikler med deskriptive
analyser av ulike deler av grammatisk kompetanse hos innlærer på nivåene A2-C1.
Analysene munner ut i RLD-beskrivelser (Reference Level Descriptions for National and
Regional Languages) for de grammatiske kompetansene som undersøkes i artikkelsamlingen
(se side 269-276 i Norsk Profil for en skjematisk oversikt).

Lytteikoner og lydfiler

Også når det gjelder lytting, har grammatikk en viktig plass. Det handler om å få med seg
endelser som kan være avgjørende for hvordan et utsagn er ment eller skal forstås. I
forlengelsen av dette, handler det om å trene på å bryte opp utsagn (‘parsing’), altså å forstå
hvilke deler av et utsagn som hører sammen (Berlage, 2014, s. 9).
På samme måte som vi kan dele lesing i hurtiglesing eller oversiktslesing og nærlesing
(Carlsen og Moe, 2019, s. 158ff), kan vi dele lytting i ‘oversiktslytting’ og ‘nærlytting’. Først
må enkeltlyder og kombinasjoner av lyder avkodes og settes sammen til en forståelig helhet.
Dernest må denne prosessen automatiseres. Jo mer automatisert gjenkjenningen av ord,
ordgrupper, ja, til og med setninger, er, jo mer vil det avlaste lytteren, bedre forståelsen og
frigjøre krefter til samhandling og respons.
Imidlertid vil øving på lytting, som all annen øving på forbedring av ferdigheter, forutsette at
man er ‘til stede’ i det som skjer. Også når lyttingen er ‘oversiktslytting’, lytter man mer enn
med et halvt øre. For å legge til rette for oppmerksomhet om arbeidet med lytting, og for å
knytte arbeid med lytting sammen med arbeid med grammatiske strukturer, legger
metodikken i På nivå opp til at en først arbeider med oppgaven skriftlig og deretter muntlig.
Dette har to årsaker: For det første vil skriftlig bearbeiding av en struktur sjelden være nok til
at vi virkelig får grep om den. For det andre er det lite sannsynlig at vi utelukkende vil støte
på eller ha bruk for strukturen i skriftlige sammenhenger. Vi vil ha behov for å både kunne
gjenkjenne og kunne produsere strukturen i muntlige sammenhenger. Derfor er det viktig å
øve på strukturen også muntlig.
Et lydikon
viser at en oppgave i På nivå finnes som lydfil. Først kan oppgaven gjøres
skriftlig. Da involveres hode, øye og hånd. Samhandlingen mellom hode og hånd er viktig,
men muntlig resepsjon og produksjon må også ivaretas. Slike oppgaver kan ha én av tre
instruksjoner:
9
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•
•
•

Lytt og gjenta: Boka lukkes, en har lyden på øret og gjentar høyt for en selv.
Lytt og lag setninger med ...: En lukker boka, har lyden på øret og gjør den samme
operasjonen muntlig som en gjorde skriftlig.
Lytt og skriv: Dette er diktatoppgaver som vanligvis inneholder frekvente setninger som
det er viktig å kjenne igjen raskt. Derfor kan det være nyttig å lytte og gjenta setningene
etter at en er ferdig med oppgaven gjort som diktat.

Under avsnittet om den teoretiske forankringen til På nivå vil jeg komme tilbake til hvordan
språkbruk og språklig samhandling i ulike situasjoner sås eller plantes i minnet vårt slik at vi
seinere kan høste fruktene av de språklige erfaringene i nye situasjoner.
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3 Verkets tilknytning til Rammeverket
Rammeverket er den norske oversettelsen av Common European Framework of Reference
for Languages: learning, teaching and assessment (Europarådet 2001). Dette er en del av
Europarådets innsats for å bedre samhandling mellom landene i Europa innenfor områdene
kultur, språk og utdanning (Rammeverket, s. 3).
Boka inneholder 9 kapitler som tar opp ulike sider ved språk, språklæring og -undervisning,
samt vurdering av språkferdigheter. Gjennom de ulike kapitlene gjøres det rede for hvilket
syn på språk og språklæring som legges til grunn for Rammeverket, og seks felles
referansenivåer for vurdering av språkferdigheter blir introdusert. De seks referansenivåene
er videre beskrevet i 56 deskriptorskalaer. Disse er utformet som «jeg kan»-utsagn, og de gir
dermed eksempler på hvordan man kan kjenne igjen språkferdigheter knyttet til den eller de
språkhandlingene skalaen skal beskrive.
Språkkompetanse beskrives i Rammeverket som handlingskompetanse. Å kunne et språk vil
dermed si å kunne bruke språket, og det får betydning for synet på hvordan man lærer et
språk:
Språkbruk, og også språklæring, omfatter handlinger vi mennesker utfører i egenskap
av individer og sosiale aktører. Vi utvikler en rekke former for kompetanse – både
generell og spesielt kommunikativ språkkompetanse. Vi benytter oss av de formene
for kompetanse som vi har til rådighet (...) for å utføre språkhandlinger (...).
(Rammeverket, s. 10, uthevinger i original)

Generelle kompetanser

De generelle formene for kompetanse som en innlærer besitter, har betydning for hvordan
språkinnlæringen vil utvikle seg. Rammeverket trekker fram faktakunnskap, praktiske
ferdigheter, eksistensiell kompetanse og evne til å lære som eksempler på generelle former
for kompetanse.
Den eksistensielle kompetansen er viktig for språklæringsprosessen fordi den handler om
innlærerens holdninger, for eksempel overfor målspråket, målspråkskulturen og målspråkets
brukere. Den handler også om motivasjon, verdier, livssyn, kognitiv orientering og andre
personlighetstrekk. At dette er faktorer som spiller en rolle i språklæringsprosessen, særlig
hos voksne innlærere, vil mange lærere sannsynligvis nikke gjenkjennende til.
Douglas Fir-gruppen (2016), sammensatt av en rekke amerikanske forskere innenfor feltet
‘andrespråkslæring’, har fremmet ti teser om hva språklæring er og innebærer. Den sjuende
tesen deres er at språklæring er identitetsarbeid, og at arbeid med å lære et andrespråk i
stor grad handler om å skape en «ny» identitet, om å reprodusere seg selv sosialt, om en kan
si det slik. Dette høres tungvint, og muligens nesten smertefullt, ut, men samtidig bidrar det
til å forklare hvorfor enkelte innlærere sliter med «å finne sin plass», eller «å finne sin
stemme»:
Når andrespråksinnlærere deltar i ulike sosiale kontekster, handler de ut fra en
sammensetning som preges av historikk, kontekst og lokalt (re)produserte sosiale
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identiteter. Sosiale identiteter er sider ved en andrespråksinnlærers personlighet som
preges av hvordan individene forstår sitt forhold til verden. (Douglas Fir-gruppen, s. 31,
min oversettelse og min kursivering)

Å lære et nytt språk innebærer på mange måter å lære noe nytt om en selv: En må lære
hvem en selv er i det nye språket, altså hvilken identitet en har (eller ikke har lenger), og
dette skjer i møtet med et språk som kan være litt eller absolutt helt forskjellig fra ens
førstespråk.
Hvordan en takler disse utfordringene, har også med den siste av de generelle
kompetansene som Rammeverket stiller opp, å gjøre, nemlig læringsevne:
(...) evnen til å observere og å gjøre erfaringer og til å innlemme ny kunnskap i det en
vet fra før, slik at en kan justere denne kunnskapen om nødvendig. Evnene til å lære
språk utvikler seg i takt med nye erfaringer. (Rammeverket, s. 128)

Rammeverket deler læringsevne i språklig og kommunikativ bevissthet, generell fonetisk
bevissthet og generelle ferdigheter i fonetikk, studieteknikk og heuristiske ferdigheter
(Rammeverket, s. 128-130). Litt uhøytidelig kan vi si at heuristiske ferdigheter innebærer
evne til å bruke huskeregler, trekke slutninger eller legge godviljen til for å prøve å finne
fram til en praktisk løsning. Noen ganger kan en heuristisk tilnærming til en læringsoppgave
være tidsbesparende, praktisk og hensiktsmessig, men andre ganger kan en slik tilnærming
resultere i forhastede slutninger.
Språklig bevissthet er imidlertid en evne som kan øves opp, og dette er en del av tanken bak
På nivå. Innlærere som for eksempel venner seg til å lytte på en tilstedeværende måte i
læringssituasjoner, har et fortrinn i læringsprosessen (se avsnittet Lytteikoner og lydfiler).

Kommunikativ språkkompetanse

Målet for all andrespråksundervisning må i dag sies å være kommunikativ kompetanse. Det
innebærer kompetanse i å kunne bruke språket kommunikativt i de situasjoner og
kontekster en har bruk for. Når vi sier at språket skal kunne brukes kommunikativt, har vi
fokus på språkbrukerens ferdigheter, og vi mener at det er gjennom bruk av språket at
ferdigheter i språket kommer til syne.
I et sosiokulturelt læringsperspektiv er det disse ferdighetene som er interessante både i
forhold til språklæring og i forhold til undervisning i og vurdering av språk: Språkkompetanse
eksisterer bare i den grad det omsettes til språkbruk. På dette punktet tas det et tydelig
oppgjør i CV18 med det chomskyanske skillet mellom (den skjulte) kompetansen og den
(synlige) performansen (CV18, s. 32-33).
Betegnelsen ‘kommunikativ kompetanse’ kan vi føre tilbake til antropologen Dell Hymes
(Hymes, 1972). Han mente at det ikke er tilstrekkelig å beskrive et språks grammatiske
muligheter i og for seg, men at disse mulighetene nødvendigvis må ses i sammenheng med
konteksten de står i.
Men hva innebærer det å ha ‘kommunikativ kompetanse’? Umiddelbart vil de fleste
språklærere mene at kommunikativ kompetanse er sammensatt av flere delkompetanser, og
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at de ulike kompetansene har ulik betydning for kommunikasjonen avhengig av kontekst:
Nøyaktig og feilfri grammatikk er kanskje av mindre betydning i en hverdagslig samtale med
naboen, mens et avisinnlegg vil kunne framstå useriøst og ubehjelpelig hvis ikke det ikke
reflekterer et minimum av grammatisk kontroll.
Rammeverkets forståelse av kommunikativ språkkompetanse uttrykker også en oppfatning
av begrepet som sammensatt: «Vi kan si at det er tre komponenter som sammen utgjør den
kommunikative språkkompetansen: en lingvistisk, en sosiolingvistisk og en pragmatisk del.»
(Rammeverket, s. 15: kursivering og utheving i original). De ulike delene av den
kommunikative språkkompetansen skildres slik:
Lingvistisk kompetanse omfatter leksikalske, fonologiske og syntaktiske kunnskaper og
ferdigheter og andre deler av språket som system. (...) Sosiolingvistisk kompetanse
viser til sosiokulturelle betingelser for språkbruk. (...) Pragmatisk kompetanse gjelder
den praktiske bruken av språksystemet, gjennom språkfunksjoner og talehandlinger.
(Rammeverket, s. 15, uthevinger og kursivering i original)

Den kommunikative språkkompetansen kommer til uttrykk i språklige aktiviteter: reseptive,
produktive, samhandlende og medierende aktiviteter. Reseptive aktiviteter deles gjerne i
muntlig resepsjon (lytting) og skriftlig resepsjon (lesing). På samme måte deles produktive
aktiviteter gjerne i to: muntlig produksjon (egen tale) og skriftlig produksjon (skriving).
Samtidig må en være klar over at bruk av språklige ressurser alltid står i en kontekst.
Forhåndskunnskap, kulturkunnskap og sosiale omstendigheter virker inn på hvordan den
språklige aktiviteten utspiller seg.
Mens reseptive og produktive aktiviteter gjerne knyttes til den enkelte språkbrukerens
ressurser, vil samhandlende aktiviteter alltid involvere flere språkbrukere. Samhandlingen vil
knytte sammen produktive og reseptive aktiviteter, og i den stadig mer multimodale
hverdagen vår foregår språklig samhandlende aktiviteter ofte i medier som bryter de
tradisjonelle grensene mellom skriftlighet og muntlighet.
Det viktigste kjennetegnet ved medierende språklige aktiviteter er at språket tas i bruk i og
til læring og refleksjon. Medierende aktiviteter kan dermed være å reflektere over og
bearbeide, oversette eller videreformidle en tekst, et budskap eller et begrep. I CV18
fremstilles de ulike aktivitetene slik i forhold til hverandre:

Figur 1: Språklige aktiviteter (CV18, s. 32)
Vi ser at de ulike aktivitetene både forutsetter hverandre og er flettet inn i hverandre. I
hvilken grad en er i stand til å forholde seg til de språklige aktivitetene, kan beskrives i
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nivåer. Rammeverket beskriver seks nivåer: A1, A2, B1, B2, C1 og C2. Skjematisk kan de
framstilles slik:

Figur 2: Oversikt over nivåene i Rammeverket (Rammeverket, s. 26)
I CV18 beskrives også et nivå under A1: Pre A1. I tillegg beskriver CV18 i større grad enn
Rammeverket også mellomliggende nivåer, slik som A1+, A2+, B1+ osv., og CV18 inneholder
også deskriptorskalaer knyttet til den språklige aktiviteten mediering.
Både sammenvevingen av språklige aktiviteter og det at den kommunikative kompetansen
består av ulike delkompetanser, preger deskriptorskalaene. Kun én deskriptorskala handler
om grammatisk korrekthet (Rammeverket, s. 137), og derfor må man undersøke hvordan
grammatisk kompetanse indirekte kommer til uttrykk i andre deskriptorskalaer. Samtidig
understreker dette poenget med at språklige ferdigheter er holistiske ferdigheter, og at
behovet for grammatisk nøyaktighet må ses i sammenheng med den språklige aktivitetens
kommunikative og kontekstuelle hensikt.
Videre er det viktig å understreke at skalaene viser en utvikling som er både horisontal og
vertikal: Hvor mange ulike aktiviteter kan innlæreren delta i språklig? Hvor godt og med
hvilken grad av ferdighet kan innlæreren utføre de språklige aktivitetene? Følgende
illustrasjon fra CV18 viser at språklig utvikling fra nivå til nivå ikke er lineær, men skjer både
langs den vertikale (hvor mange, hvor mye) og den horisontale (hvor godt, med hvor stor
grad av kontroll) dimensjonen:

Figur 3: Oversikt over nivåene i Rammeverket (CV18, s. 34)
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I På nivå fordyper vi oss i grammatisk kontroll. Vi må, som vi har sett, likevel alltid være
oppmerksom på at grammatiske ferdigheter bare er én del av den samlete kommunikative
kompetansen: I hvilke kontekster etterspørres kommunikativ kompetanse på de ulike
nivåene, og i hvilken grad stiller disse kontekstene krav til grammatisk nøyaktighet og
korrekthet?
For å understreke at kommunikativ kompetanse er en helhetlig kompetanse, har På nivå et
kapittel som er kalt Tekst (Tekstbinding og Tekster (A1-A2) / Teksttyper (B1-B2)). I dette
kapittelet fins det både autentiske og tilrettelagte eksempler på tekster som en kan se for
seg er aktuelle på de ulike nivåene (se også Repetisjon og forberedelse til prøver).
Videre er språknivået generelt i bøkene, samt måten et grammatisk moment kan øves på,
tilpasset nivået det er snakk om. For å oppnå dette har det vært hensiktsmessig å dele
teorigjennomgangen i to bøker: én for basisnivået og én for det selvstendige nivået. Av
samme grunn er det utarbeidet én arbeidsbok for hvert nivå.

Nivåene A1, A2, B1 og B2

I Rammeverket finner vi følgende overordnete beskrivelser av de fire nivåene
(Rammeverket, s. 28):
SELVSTENDIG
BRUKER

BASISBRUKER

B2
Oversikt

Kan forstå hovedinnholdet i komplekse tekster om både
konkrete og abstrakte emner, også faglige drøftinger innenfor
ens eget fagområde. Kan delta i samtaler med et så spontant og
flytende språk at kommunikasjonen med morsmålsbrukere ikke
blir anstrengende for noen av partene. Kan skrive klare,
detaljerte tekster om et vist spekter av emner.
B1
Kan forstå hovedpunktene i klar, standard tekst og tale om
Terskel
kjente emner som en ofte møter i forbindelse med arbeid,
skole, fritid osv. Kan klare seg i de fleste situasjoner som kan
oppstå når en reiser i et område der språket snakkes. Kan skrive
enkle, sammenhengende tekster om emner som er kjente eller
av personlig interesse. Kan beskrive opplevelser og hendelser,
drømmer, håp og planer, og kort forklare og begrunne
meninger og planer.
A2
Kan forstå setninger og vanlige uttrykk knyttet til de viktigste
Underveis
områdene av dagliglivet, f.eks. svært enkel informasjon om en
selv og familien, innkjøp, nærmiljø og arbeidsliv. Kan klare seg i
enkle og rutinepregede samtalesituasjoner med direkte
utveksling av informasjon om kjente og rutinepregede forhold.
Kan med enkle ord beskrive visse sider ved sin egen bakgrunn
og sitt nærmiljø og grunnleggende personlige behov.
A1
Kan forstå og bruke kjente, dagligdagse uttrykk og svært enkle
Gjennombrudd utsagn for å dekke grunnleggende behov. Kan presentere seg
selv og andre og kan stille og svare på personlige spørsmål om
f.eks. bosted, venner og bekjente og eiendeler. Kan delta i en
samtale på en enkel måte hvis samtalepartneren snakker
langsomt og tydelig og er innstilt på å hjelpe.
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Mer utfyllende forklaring om hvordan de enkelte nivåene kan beskrives på en holistisk måte,
finner vi i Rammeverket s. 44-48: Her omtales A1-nivået som det «laveste nivået av kreativ
språkbruk. Dette vil si at innlærerne har noe mer enn et helt begrenset repertoar av innøvde,
situasjonsbetingede fraser som er leksikalsk organisert.» (Rammeverket, s. 44, kursivering i
original)
Av denne karakteristikken forstår vi at innlærere som skal kunne plasseres på A1-nivået, må
kunne mer enn utenatlærte fraser; de må også kunne bruke slike fraser kreativt. Det vil for
eksempel si at innlærerne forstår nok av språket til å kunne overføre språkbruk fra én
situasjon til en annen – så lenge konteksten er enkel samtale om dagligdagse gjøremål og
behov, og samtalepartneren er innstilt på å hjelpe.
På A2-nivået er innlæreren, som nivåets benevnelse henspiller på, underveis til å klare å
bruke språket i flere sosiale kontekster. Det kan være hverdagslige kontekster som krever
noe mer enn tilsvarende kontekster på A1, for eksempel spørre om veien, be om hjelp,
respondere på ny informasjon eller «be om og selv yte dagligdagse tjenester»
(Rammeverket, s. 45). Oppsummert kan vi si at det som kjennetegner A1- og A2-nivået er
kontekst, tydelighet og enkelhet (Nilsen og Fjeld, 2017, s. 34).
B1- og B2-nivået kalles, som nevnt, for Terskel og Oversikt. Disse benevnelsene forteller også
om den holistiske forståelsen av innlærerens språkferdigheter: Der innlæreren på B1 kan
sies å stå på terskelen til huset, har innlæreren på B2-nivået oversikt over rommene i huset
(Anundsen, Berggren og Nilsen, 2015). Oversikten fører vel å merke fortsatt ikke til
språkbruk på en så effektiv måte som hos en C1- og C2-bruker.
Rammeverket omtaler B1 som et nivå av språklige ferdigheter der innlæreren er i stand til å
«opprettholde en samhandling og få fram det man vil, i en rekke situasjoner (...)»
(Rammeverket, s. 46). Det innebærer at innlærerne har «tilstrekkelige språkferdigheter til å
hanskes med uforutsette situasjoner eller problemer som oppstår og ikke lenger er avhengig
av at kommunikasjonssituasjonen er rutinepreget og forutsigbar.» (Carlsen, 2012, s. 21)
B2-nivået kan kalles et pre-akademisk nivå (Carlsen og Moe, 2019, s. 86) fordi
språkferdigheter på B2-nivå kjennetegnes av at innlærerne kan argumentere effektivt for en
sak, underbygge ståsteder, og, som vi så i beskrivelsene under ‘global skala’, kan innlærere
på dette nivået «forstå hovedinnholdet i komplekse tekster om både konkrete og abstrakte
emner, også faglige drøftinger innenfor ens eget fagområde». (Rammeverket, s. 28). I tillegg
gir, og det er kanskje like viktig for mange innlærere, bestått prøve på B2-nivå adgang til
studier på universitets- og høgskolenivå.
Avslutningsvis er det likevel, i tråd med CV18, viktig å slå fast følgende om begrepet ‘nivå’:
Alle kategorier innen humanistiske vitenskaper er uansett konvensjonelle, sosialt
konstruerte begreper. Som fargene på regnbuen, er språkferdigheter størrelser på et
kontinuum. Men likevel, som tilfellet er med regnbuen, til tross for uklarheter i grensen
mellom fargene, kan vi se noen farger tydeligere enn andre (...) (CV 18, s. 34, min
oversettelse)
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4 Verkets teoretiske forankring
I dette avsnittet vil jeg gjøre rede for hvilket syn på grammatikk som ligger til grunn for På
nivå, og jeg vil se på hva ulike forskere mener om hvordan man best kan øve på grammatikk.
Som lærer i norsk som andrespråk legger jeg til grunn av det er mulig å øve på å få bedre
grammatisk kontroll. Riktig mengde tilrettelagt innputt med fokus på form fører til økt
forståelse for, og økt kontroll med, hvordan grammatikk får språklige elementer til å henge
sammen.

Andrespråkslæring

Én definisjon på andrespråkslæring kan være denne:
Vi definerer dette bredt, til å gjelde for all språklæring, opp til et hvilket som helst nivå,
bare med den forutsetningen at læringen av det ‘andre’ språket skjer en eller annen
gang seinere enn tilegnelsen av det første språket. (Mitchell, Myles og Marsden, 2013,
s. 1, min oversettelse)

I denne definisjonen skilles det ikke mellom fremmedspråkslæring og andrespråkslæring. I
Norge har vi en tradisjon for å skille mellom det å lære et fremmedspråk (= å lære et språk i
en kontekst der språket ikke snakkes utenfor klasserommet) og det å lære et andrespråk (= å
lære et språk i en kontekst der språket er i daglig bruk utenfor klasserommet). I
engelskspråklig litteratur om andrespråkslæring er det ikke vanlig å operere med dette
skillet.
Når det gjelder undervisningssituasjonen, vil jeg imidlertid hevde at skillet er nyttig. En
grunnleggende forskjell er muligheter til å kommunisere om språk og om språklæring. En
andrespråkslærer har ikke mulighet til å oversette eller drive komparativ undervisning slik en
engelsk-, tysk- eller fransklærer i grunnskolen har. I det følgende vil jeg derfor mene læringsog undervisningssituasjonen der vi arbeider med norsk som andrespråk i Norge.

Grensesnittspørsmålet

Videre ser vi at definisjonen opererer med to ulike ord for språklæringsprosessen: læring
(‘learning’) og tilegnelse (‘acquisition’). Dette er et skille som er og har vært viktig i forskning
på andrespråkslæring: Læring knyttes til at noe skjer bevisst, gjerne fordi en mottar
instruksjoner, mens tilegnelse anses å være en ubevisst prosess. Enkelte forskere vil hevde at
bare det som er tilegnet, kan i neste omgang automatiseres til å bli flytende tale. Dette
omtales i andrespråksforskning som grensesnittspørsmålet:
Hvordan forholdet og samvirket mellom det implisitte og det eksplisitte kan
modelleres, omtales i litteraturen som interface-spørsmålet, nemlig i hvilken grad man
antar en kontaktflate eller et grensesnitt som gjør det mulig å overføre eksplisitte og
implisitte kunnskaper. (Nordanger og Tonne, 2018, s. 169-170)

Skillet handler om at når vi lærer noe på en implisitt måte, skjer læringen ubevisst uten at
innputten analyseres, og slik læring fører til implisitt kunnskap. Implisitt kunnskap er
kunnskap som er lagret slik den kan gjenfinnes (og brukes) automatisk. Kunnskapen er
automatisert. Motsatt er eksplisitt læring bevisst og analytisk læring, og eksplisitt kunnskap
vil man for eksempel dermed kunne gjøre rede for. Problemet med eksplisitt kunnskap er at
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den ikke er automatisert, og den er dermed ikke anvendelig for produksjon (særlig muntlig
produksjon) på samme måte som den implisitte kunnskapen.
Induktiv og deduktiv læring (og læringsstrategier) er begge eksempler på eksplisitt læring når
de skjer på en analytisk måte: En induktiv tilnærming til hvordan en lager presens på norsk,
vil være å gi en rekke eksempler på presens, men la det være opp til innlæreren å finne ut
hva det er som er et felles trekk ved alle eksemplene en har oppgitt. En deduktiv tilnærming
til det samme vil være å presentere regelen: «Vi lager presens på norsk ved å legge -r/-er til
verbets stamme».
Forskjellen på induktiv tilnærming og deduktiv tilnærming er altså at en i induktiv tilnærming
utleder en regelmessighet fra mange eksempler, men at en i deduktiv tilnærming utleder
eksempler fra en presentert regel. Men i den grad begge tilnærmingene handler om å
avdekke regelmessigheter, må begge tilnærmingene sies å være eksempler på eksplisitt
læring. Imidlertid vil den induktive tilnærmingen nok kunne sies å ligge nærmere implisitt
læring fordi den i større grad enn den deduktive tilnærmingen speiler hvordan læring
foregår når den skjer ubevisst og ikke via instruksjon.
Grensesnittspørsmålet handler med andre ord om og i hvilken grad det er mulig at eksplisitt
kunnskap kan gå over til å bli implisitt kunnskap. Særlig når det gjelder undervisningseffekt,
er dette interessant, men fortsatt uavklart (Nordanger og Tonne, 2018, s. 170). For en lærer i
norsk som andrespråk vil det være nærmest meningsløst å sette et kategorisk skille mellom
eksplisitt og implisitt kunnskap.
Det fins et annet nærliggende eksempel på at instruksjon etterfulgt av øving fører til
automatiserte ferdigheter, nemlig lesing: Nesten ingen har lært å lese uten veiledning eller
instruksjon. Men på grunn av bortimot uante mengder lesetrening har lesingen blitt så
automatisert at det å ikke lese en samling bokstaver når en ser dem, vil være nær sagt
umulig. (Det vil selvsagt finnes mennesker med ulike typer lese- og skrivevansker, men her
sikter jeg til voksne lesere uten slike utfordringer.) I det neste avsnittet vil jeg se nærmere på
en teori og et norsk forskningsresultat som støtter overgangsmuligheter i
grensesnittspørsmålet.

Teorier om ferdighetstilegnelse

Ferdighetstilegnelsesteori (‘Skill Acquisition Theory’) handler om muligheten til å gjøre
deklarativ kunnskap (altså kunnskap som er lært gjennom eksplisitt instruksjon) om til
implisitt (automatisert) kunnskap:
Den grunnleggende påstanden i teorien om ferdighetstilegnelse er at det er påfallende
likheter mellom ulike typer læring i måten utviklingen skjer på; fra begynnende uttrykk
for kunnskap via endring i utførelse (atferd) til avslutningsvis flytende, spontane og i
det store og hele uanstrengte ferdigheter, og at denne utviklingen kan forklares ved
hjelp av et sett grunnleggende prinsipper som er felles for all tilegnelse av ferdigheter.
(DeKeyser, 2007, s. 97, min oversettelse)

Ferdighetstilegnelsesteori anser altså at det er mulig å forsere grensesnittet mellom
eksplisitt og implisitt kunnskap, men at det ikke er likegyldig hvordan en går fram for å
oppnå ønsket resultat. Teorien deler prosessen i tre etapper (DeKeyser, 2007, s. 98-99):
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1. Det deklarative steget: Alt starter med en forklaring på hvordan en oppgave skal utføres,
enten det gjelder anvendelse av en grammatisk regel eller et nytt dansetrinn.
2. Det prosedurale steget: Så tas regelen i bruk ved at innlæreren utfordres med en rekke
eksempler. Det vil si at en går fra HVA til HVORDAN.
3. Det automatiserende steget: Veien mot automatisert kunnskap kan være lang eller kort,
men den krever uansett mye tilrettelagt og målrettet øving.
Dette kan synes som en liketil og innlysende «oppskrift» på for eksempel
grammatikkundervisning, men det er samtidig en oppskrift som krever tålmodighet og
stamina, både hos innlæreren og hos læreren. En vil nemlig se en nedgang i antall feil og en
økning i produksjonshastighet allerede i løpet av det prosedurale steget, og dermed kan en
bli forledet til å tro at kunnskapen allerede har nådd det tredje steget. Imidlertid vil
kunnskap som ikke er automatisert nok, preges av at innlæreren har problemer med å
overføre den til andre situasjoner, og derfor understreker DeKeyser følgende om de tre
stegenes forhold til hverandre:
Automatisering forutsetter prosedural kunnskap. Prosedural kunnskap forutsetter
deklarativ kunnskap og langsom, tilsiktet (bevisst) øving. At deklarativ kunnskap skal
kunne bli prosedural, forutsetter en klok og fornuftig bruk av regler og eksempler. Disse
stegene kan ikke hoppes over, reverseres eller påskyndes. (DeKeyser, 2006, s. 107, min
oversettelse)

I et forskningsprosjekt ved Universitetet i Bergen ble det prøvd ut hvilken effekt drilløvinger
hadde på feilprosent og hastighet i forhold til ett spesifikt grammatisk fenomen i norsk (V2).
Prosjektet, «Drills» revisited – in light of a usage-based approach, ble blant annet presentert
på NORDAND14 i København våren 2019. I prosjektet hadde en operert med tre
innlærergrupper: En gruppe som fikk «vanlig» kommunikativt orientert undervisning, en
gruppe som fikk V2-regelen forklart spesielt, men uten at forklaringen ble fulgt opp med
øvelser, og en gruppe som både fikk regelen forklart og fikk drilløvinger. Drilløvingene varte
imidlertid kun i 20 minutter. Det viste seg at feilprosenten sank mest hos den gruppen som
hadde fått forklaringen fulgt opp med drilløvinger, både i den kontrollen som ble utført
umiddelbart etter undervisningsøkten og i kontrollen som ble utført etter et lengre
tidsintervall (se https://app.cristin.no/results/show.jsf?id=1400821).
Både forskningsresultater i den refererte artikkelen av DeKeyser og resultatene fra
forskningsprosjektet gir altså støtte til at det er mulig, også i andrespråkslæring, å forsere
grensesnittet mellom eksplisitt og implisitt kunnskap. Samtidig gir de anslag til svar på
spørsmålet om hvordan en kan gå frem for at innlærerne skal greie overgangen: regelen det
er tale om må presenteres, presentasjonen må følges opp med relevante og målrettete
øvinger, og øvingen må vare ved om kunnskapen, når den har blitt en automatisert
ferdighet, skal kunne overføres til andre situasjoner enn den øvingen var spesifikt knyttet til.
På nivå legger opp til en arbeidsmåte som støtter dette, og denne typen særlig fokus på
grammatikk er, som vi har sett, viktig både på kort og lang sikt. I tekst- og arbeidsbøker som
vanligvis brukes på norskkurs, uansett spor, presenteres grammatikken både typisk
deduktivt (som i Ny i Norge) eller typisk induktivt (som i Norsk nå!), men antallet oppgaver
som følger presentasjonen, vil sjelden være nok for å oppnå automatisering. Derfor
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representerer forklaringene og oppgavene i På nivå et viktig tillegg til ordinære tekst- og
arbeidsbøker.

En medfødt modul eller sosial interaksjon?

Et annet spørsmål, i slekt med de foregående, er om det å lære et nytt språk kan
sammenliknes med det å lære andre ferdigheter, som for eksempel å lese, å sykle, å spille
dataspill eller å sy, eller om det på en eller annen måte er en medfødt evne vi har. Det fins to
hovedretninger innen forskning på språklæring og andrespråkslæring i dag.
Den ene retningen er nativistisk. (Nativisme handler nettopp om det som er medfødt.)
Nativistene mener at språklæring er knyttet til en bestemt «utrustning» i hjernen, en
språklæringsmodul, og i denne modulen ligger språket latent, så å si. Mønstrene i denne
språkmodulen kalles LAD (Language Acquisition Device – «Språk Tilegnelses Apparat»), og
den abstrakte arkitekturen, eller de mulighetene som fins i språkmodulen, kalles UG
(Universal Grammar – universalgrammatikk).
En slik tilnærming til språklæring mener at hjernen kommer ferdig levert med et nettverk av
mulige løsninger for realisering av språk (språklyder, språkstrukturer osv.). Innputten en får
setter modulen i gang, og en rekke kjedereaksjoner inntrer, som igjen åpner noen
muligheter og stenger for andre. (Ved hjelp av innputt «forstår» modulen at det er bruk for
noen muligheter, men ikke for andre).
Generative grammatikere, som støtter en slik måte å se språklæring på, mener dermed at
det som er interessant for forskningen er for det første å prøve å forstå (og analysere)
hvordan disse abstrakte systemene for hvordan språk organiseres, kan se ut (Åfarli, 2000).
For det andre har de generative grammatikerne som studerer andrespråkslæring vært
opptatt av å finne ut hvor lenge et menneske har tilgang til mønstrene i
språklæringsmodulen, og i hvilken grad de mønstrene modulen har oppfattet for
førstespråket, har en innvirkning på læring av et andrespråk (Melum Eide og Busterud,
2015).
En annen måte å se språklæring på, er den kognitivistiske. Innenfor kognitivistiske teorier
om språk og språklæring fins det mange retninger som legger vekt på ulike sider ved
språklæringen, men det disse retningene har til felles, er at de anser at språklæring ikke er
fundamentalt forskjellig fra annen type læring. Språklæring er nemlig drevet av behovet for
sosial samhandling mellom mennesker (Ellis, 2007, s. 100-101; Ellis, 2015). Denne retningen
mener altså at det ikke fins noe abstrakt mønster i hjernen, det er ikke medfødt å lære språk,
men det er medfødt å ha en trang til å samhandle med andre fordi mennesker er sosiale
vesener.
Kommunikasjons- og samhandlingsbehovet vil drive oss både når det gjelder
førstespråkslæring og når det gjelder læring av språk seinere i livet. Så selv om behovet for
kommunikasjon er biologisk, er ikke utviklingen av verktøyet vi bruker for å kommunisere
(verbalt og ikke-verbalt språk) medfødt. Det vokser fram og utvikler seg i og rundt hver
enkelt av oss som et resultat av dette behovet. Dette betyr at forskningsinteressen er rettet
mot hvordan behovet manifesterer seg i språket. Den italienske forskeren Tomasello (2009)
har for eksempel studert hvordan samspillet mellom foreldre og barn fører til utvikling av
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først et privat og etter hvert et sosialt språk: Blikkontakt, fysisk kontakt og felles
oppmerksomhet (oppmerksomhet rettet mot den andres ønsker og behov), samt ønske om
at den andre parten skal godkjenne det en gjør (‘to seek approval’ - både forelder overfor
barn og omvendt) er faktorer som driver språkutviklingen framover.
Når det gjelder læring av et andrespråk, vil kognitivt orienterte forskere altså mene at
læringen er et samspill av mange faktorer, blant annet motivasjon, fokus, orientering,
bevissthet, tilgang på innputt og øving. Sentralt for læringen er muligheten for å knytte form
til betydning (‘form-meaning-mapping’). Dette gjelder enten det dreier seg om
førstespråkslæring eller andrespråkslæring. Vi hører ytringer og kombinasjoner av ord brukt
igjen og igjen i de samme kontekstene, kanskje med variasjoner, men likevel i slike mengder
at vi blir i stand til å huske dem og knytte dem til bruk, og til å hente dem fram og bruke dem
selv. Slik sett er språklæring eksempelbasert samtidig som den er rasjonell (Ellis, 2007, s. 80):
Ved hjelp av eksempler og eksemplenes frekvens og overførbarhet, klarer innlærere å
gjennomskue språkets mønstre, så å si.
Nettopp denne sammenknytningen av betydning og bruk står sentralt i bruksbaserte
tilnærminger til språk og språklæring. Bruksbaserte tilnærminger til språk og språklæring vil,
som vi så i de foregående avsnittene, anse at språk læres gjennom bruk, og at denne
oppfatningen får konsekvenser for hva vi mener det er interessant å beskrive når vi beskriver
språk:
I et bruksbasert perspektiv er språket ontologisk sett forstått som et verktøy for
kommunikasjon og for sosial og mellommenneskelig aktivitet. Synet på hva som
utvikler seg når språket utvikler seg, er dermed radikalt forskjellig fra tradisjonelle
perspektiver på grammatikk som et formalsystem. (Ortega, 2015, s. 361, min
oversettelse)

At språket ontologisk sett er et verktøy for kommunikasjon, vil nettopp si at det er det en
forstår for språkets viktigste karakteristikk eller kjennetegn: Det er det en mener at språk er.
På nivå plasserer seg innenfor bruksbaserte tilnærminger til språk og språklæring: Jeg mener
det er lite sannsynlig (og i denne sammenhengen heller ikke interessant) om det fins en
medfødt modul for språklæring. Språklæring skjer i samhandling med andre, og det er
mange faktorer, både ytre og indre, som påvirker prosessen. I tråd med innsiktene fra
teorier om ferdighetstilegnelse, mener jeg videre at tilrettelagt innputt, presentert på rett
tid og på rett måte, med adekvate stillaser for læring og tilstrekkelige mengder øving, vil føre
til utvikling av en språkbrukers ferdigheter i et andrespråk. Dermed blir det mulig å
overskride grensesnittet mellom eksplisitt og implisitt kunnskap.

Kjennetegn ved språkundervisning

Jeg vil nå se nærmere på hva som kjennetegner språkundervisning, og som kan gjøre
instruert og veiledet språklæring mer effektiv enn om den foregår i ‘det virkelige liv’, altså
utenfor klasserommet. Til sammen utgjør disse kjennetegnene en ramme som vi også kan
legge omkring grammatikkundervisning.
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Individuell tilrettelegging og sammensetning av grupper

Det første, og kanskje mest opplagte, kjennetegnet ved språkkurs og språkundervisning, er
at en kan tilrettelegge undervisningen til den enkelte innlærers spesifikke behov. Voksne
innlærere av et andrespråk er svært forskjellige. De har ulike beveggrunner for å lære
språket, og de har hatt ulik erfaring med skolegang – både når det gjelder lengde og kvalitet:
Noen leser, skriver og snakker opp til flere språk, og behersker kanskje flere alfabeter, mens
andre ikke kan lese eller skrive på noen språk. Videre har de ulik grad av motivasjon, og
holdningene både vis à vis målspråket og målspråkets brukere kan være mer eller mindre
positive. I tillegg kan andre faktorer som alder, kjønn og personlighet spille inn.
Følgelig er det en fordel å kunne tilrettelegge kurs og opplæring i henhold til den enkelte,
men samtidig: Å se for seg en situasjon der alle innlærere får én til én-undervisning tilpasset
sine individuelle behov, mål og forutsetninger, er i beste fall en luftspeiling. Følgelig må flere
innlærere settes sammen til én gruppe, men i voksenopplæringen, i motsetning til i
grunnskolen, kan denne gruppens sammensetning fint gjøres med utgangspunkt i den
enkelte innlærerens utgangspunkt.
Imidlertid er det svært viktig at den som skal fungere som gruppens veileder og lærer, er på
det rene med hva som er motivasjonen for å sette nettopp disse innlærerne sammen: Er det
norskferdighetenes nivå? Er det innlærernes grad av litterasitet? Er det sosioøkonomiske
forhold som for eksempel skolebakgrunn? Er det semiotisk avstand mellom førstespråk og
det språket en er i ferd med å lære? Har det noe med kultur å gjøre? Er det innlærerens mål
for kurset? Er det intensjoner om progresjon? Osv. Ikke alltid synes det å være like avklart og
omforent hva som styrer sammensetningen av en gruppe, men dette er faktisk avgjørende
for hvordan læreren skal imøtekomme de ulike behovene i gruppen og best mulig kunne
tilrettelegge for framgangsrik språkinnlæring.

Læringsmiljø

Alle lærere vet at for at det skal skje læring i et klasserom, må klasserommet være en trygg
oase der alle som er til stede kan være sikre på at det er i orden å prøve og feile. Å skape en
trygg atmosfære er ikke alltid like lett, men en skulle kanskje tro at med voksne innlærere
var ikke dette noe en trengte å bruke tid på. Ingenting kan være mer forfeilet. I klasserom
der det foregår undervisning og læring av norsk som andrespråk, kan det sitte innlærere
med mange ulike bakgrunner og mange ulike erfaringer.
Det man kanskje umiddelbart tenker på, er mennesker som er helt eller delvis traumatiserte
på grunn av krig, flukt og katastrofer. Det synes innlysende at mennesker som bærer på slike
personlige tragedier, trenger at en har ekstra fokus på strukturelle faktorer slik at de kan
frigjøre energi til å takle en språklæringssituasjon. At flyalarmen ble testet ved inngangen til
en av undervisningsøktene jeg hadde med en gruppe flyktninger fra Bosnia høsten 1993, var
ikke spesielt læringsfremmende, for å si det slik.
I tillegg vil jeg trekke fram to andre grupper innlærere. De er ikke nødvendigvis traumatiserte
på grunn av krig og/eller katastrofer, men kommer fra skoletradisjoner med et strengt
hierarki og liten vekt på samarbeid. Om ikke fysisk og psykisk avstraffelse er vanlig, kan
hersketeknikker være utbredt, slik at elever blir satt opp mot hverandre og kanskje blir
oppfordret til å le av hverandre i stedet for å støtte hverandre. Det er min erfaring at
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innlærere med slike erfaringer også vil profittere mye på et ekstra fokus på læringsmiljø, og
på hvordan en kan forholde seg til både medelever og lærer for å få mest mulig ut av
undervisnings- og læringssituasjonen.

4F-er: Frekvens, fokus, forståelse og forberedelse

I bruksbaserte tilnærminger til språklæring står frekvens i innputt svært sentralt. Vi kan si at
et grunnleggende prinsipp er at språk læres ved å brukes, slik det også legges til grunn i
Rammeverket (Rammeverket s. 10). Men for en andrespråksinnlærer må innputt, i tillegg til
å være frekvent, også være mulig å forstå betydningen av i den konteksten den opptrer i.
Hvis ytringen og dens deler ikke blir forstått, kan ikke betydningen identifiseres og
‘kartlegges’ (‘be mapped’), og følgelig vil det heller ikke skje noen læring.
Dette gir språkundervisning en klar fordel framfor læring ‘i det virkelige liv’: Innputt kan
tilrettelegges slik at frekvent vokabular kommer i fokus, formens forhold til betydning blir
forståelig, det skjer en forberedelse til ulike kommunikasjonssituasjoner.
Selv om innlærere av et andrespråk, slik jeg avgrenset det innledningsvis, befinner seg i det
landet der språket som skal læres snakkes utenfor klasserommet, kan klasserommet i
starten av opplæringen være et beskyttet læringsrom. Det vil si at innputt kan bli valgt ut,
både med tanke på vokabular og språkstrukturer. På den måten kan språkferdighetene
bygges opp gradvis på en slik måte at innlæreren får mulighet til å danne egne hypoteser om
språket han eller hun skal lære. Samtidig veiledes disse hypotesene på en støttende måte av
læreren.
Undervisning er således ikke bare å forklare det som er vanskelig og gjøre det forståelig, men
å forsterke det som er forståelig. Ved å la den eksplisitte (altså den instruerte) læringen
speile hvordan implisitt læring foregår, men i tilpasset form, forenkles overgangen mellom
det eksplisitte og det implisitte slik at det som er lært via instruksjon og øving, kan bli
automatiserte ferdigheter.

Didaktiske konsekvenser for arbeid med grammatikk

Innsiktene som er skissert i det foregående avsnittet får didaktiske konsekvenser for arbeid
med grammatikk. Innenfor en bruksbasert tilnærming til språk og språklæring vil grammatikk
handle om språket i bruk, og som jeg slo fast innledningsvis: Å arbeide med grammatikk
betyr å forstå den betydningen som fins i grammatikk.
En didaktisk konsekvens av dette er at grammatikk må knyttes til bruk. Det er ikke
nødvendigvis øvingens struktur som er det viktigste, men at øvingen er knyttet til
meningsfull språkbruk som det er mulig å anse som betydningsfull – på en eller annen måte.
Det vil si at alle øvinger, enten de er flervalgsoppgaver, drilløvinger, kryssordoppgaver osv.
må ha en forankring utover det grammatiske momentet som skal øves.
For eksempel: I oppgave 15 i substantivkapittelet i arbeidsboka på A1 blir innlæreren invitert
til å finne ord på ting i boligen (i stua og på kjøkkenet), for så å bøye disse ordene (1-10) i et
bøyingsskjema. På den måten knyttes vokabular til bøying, og bøyningen får en hensikt
utover seg selv.
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En viktig didaktisk konsekvens er altså den nære sammenhengen det er mellom arbeid med
vokabular og arbeid med grammatikk. På samme måte er det en nær sammenheng mellom
arbeidet med grammatikk og arbeidet med kommunikasjon. Dette er tydelig i mange av
oppgavene i På nivå. For det første er mange av oppgavene utformet som dialoger, og for
det andre har hele verket et tydelig fokus på øving på grammatikk i kombinasjon med
lytteøvleser.

Fokus på form og fokus på former

Når det gjelder selve den praktiske tilnærmingen til hvordan vi kan (eller bør) arbeide med
grammatikk, kan det være nyttig å referere to didaktiske løsninger: Vi kan ha fokus på form,
eller vi kan ha fokus på former. På engelsk omtales dette som FonF (Focus on Form) og FonFs
(Focus on Forms) (Laufer, 2005). Den førstnevnte tilnærmingen settes gjerne i sammenheng
med en praksis der meningsfull kommunikasjon står i sentrum. Innenfor en slik praksis vil det
være naturlig å legge vekt på grammatikk i den grad det oppstår muligheter for å gjøre det, i
sammenheng med kommunikative oppgaver eller kommunikative situasjoner. Tanken bak
denne tilnærmingen er at det er formålsløst å prøve å undervise i trekk som ikke oppleves
som relevante for innlærerens kommunikative behov.
Den andre typen praksis, fokus på former, anser det som nødvendig å rette
oppmerksomheten mot grammatiske fenomener som sådan, og da ses gjerne det enkelte
grammatiske fenomenet som en del av et større hele, slik at innlæreren skal kunne sette ting
i sammenheng og få oversikt. Læringsteoretisk sett vet vi at oppmerksomhet rettet mot ett
fenomen, enten det er innenfor vokabulartrening eller grammatikk, vil bidra til at det settes i
gang en læringsprosess. Det kan altså være viktig for læringsprosessen som sådan å øve
spesifikt på et grammatisk trekk, og om fokuset opprettholdes over tid, kan trekket
automatiseres.
Hvis en samtidig har innlærernes ulike bakgrunner i mente, er det klart at det kan være
vanskelig å si at disse didaktiske løsningene trenger å være et enten/eller. Snarere mener jeg
at de vil være ytterpunkter på at kontinuum, og representere tilnærmingsmåter som det er
mulig å veksle mellom. En innlærer med lingvistisk eller filologisk bakgrunn og/eller tidligere
erfaring med instruert språklæring, vil helt sikkert ha størst utbytte av begge tilnærmingene
brukt parallelt. For en innlærer med kortere skolebakgrunn vil kanskje e tilnærming med
fokus på former passe i starten, og etter hvert, når innlæreren har fått en del oversikt og kan
knyte tråder og se sammenhenger, kan det være nyttig å forklare eventuelle
vokabularmessige og grammatiske knutepunkter underveis i en undervisningsøkt når det
oppstår et kommunikativt behov.
Min erfaring er at selv om fokus på form er en tilnærming som setter kommunikasjonen
først i undervisningsøkten, skal man som lærer ha god oversikt over sitt eget språk for å
kunne gi tilrettelagte og enkle forklaringer som bidrar til forståelse og ikke forvirring. Min
erfaring er også at mange innlærere synes det er nyttig å få holde fokus på én (eller i alle fall
et begrenset antall) grammatiske utfordringer om gangen, og å få dvele ved dem. Det
handler om å prosessere og å få tid og anledning til å øve på noe, nettopp slik
ferdighetstilegnelsesteorier understreker at er viktig for å sikre godt forankret prosedural
kunnskap.
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5 Hvordan kan På nivå brukes?
Teoribøkene i På nivå er ikke tekstbøker som skal leses fra begynnelse til slutt, men det kan
være en fordel å arbeide med ett og samme kapittel første gang en bruker verket, slik at en
skaffer seg en oversikt.
Serien kan brukes på flere måter: som tilleggsmateriale på norskkurset, som
selvstudiumsbok, enten individuelt eller av en gruppe (som ‘kollokviearbeid’), eller som
grunnbok på ekstrakurs i spesifikke ferdigheter. Bøkene kan også være nyttige som
repetisjon før eksamener eller prøver.
I det følgende vil jeg gå nærmere inn på de ulike bruksområdene. Jeg bruker forholdsvis mye
plass på punktet På nivå som tilleggsmateriale fordi jeg går ut fra at det er denne bruken
som er den mest aktuelle, og jeg henviser til det som er skrevet under dette punktet i
omtalen av de andre bruksområdene. Gjennomgangene her er å anse som forslag, og enhver
lærer vil naturligvis tilpasse bruken av På nivå til sin erfaring og sin tilnærming til
undervisningsoppgaven han eller hun står overfor, jevnfør avsnittet Individuell tilrettelegging
og sammensetning av grupper.

På nivå som tilleggsmateriale

Ordinære tekst- og arbeidsbøker, enten de er på papir eller i digitalt format, bygger på
kursdesign for særlige deltakergrupper med ulike grader av norskferdigheter. Slike læreverk
vil nødvendigvis ha en helhetlig tilnærming til utvikling av ferdigheter, og både
oppgavetilfang og tekster forutsetter at arbeidet med og utviklingen av ulike ferdigheter
skjer parallelt, og målet er at innlæreren skal utvikle kommunikativ kompetanse på norsk.
Imidlertid vil det ofte være behov for ekstra fokus på enkelte av delferdighetene som
tilsammen utgjør den kommunikative kompetansen. Det kan være særlig tilrettelagt
lesestoff, slik vi for eksempel finner i leseheftene utarbeidet til Ny i Norge, eller det kan være
ekstra lyttestoff. Det kan også være behov for ekstra fokus på arbeidet med grammatisk
kompetanse, slik hensikten er med På nivå.
På nivå tilbyr en mulighet til å arbeide spesifikt med grammatisk kompetanse, og arbeidet
knyttes til nivåene i Rammeverket og Læreplanen. Det er særlig hensiktsmessig med tanke
på at nettopp disse nivåene vanligvis også er med på å definere kursdesign.

Selvstendig eller integrert?

På kommunale voksenopplæringssentra i de store byene vil ofte to lærere samarbeide om
en gruppe innlærere. Det har flere fordeler, blant annet at får man imøtegått forskjellige
læringsstiler hos innlærerne. I slike tilfeller kan arbeidet for eksempel organiseres slik at én
av lærerne har ansvar for arbeidet med På nivå. Det er likevel viktig at arbeidet med de ulike
delene av På nivå samstemmes med arbeidet med det læreverket som brukes i gruppen slik
at ikke innlærerne opplever det som to forskjellige kurs.
På norskkurs i regi av private kursarrangører eller i mindre kommuner er nok ikke ordningen
med to (eller flere) lærere tilknyttet det samme kurset like vanlig. I så fall vil samme lærer
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stå for arbeidet med På nivå, men det kan da være hensiktsmessig å sette av en fast ukentlig
økt til dette arbeidet, avhengig av hvor mange timer kurset går over.
Begge de ovenfor skisserte organiseringsmulighetene for arbeidet med På nivå isolerer
arbeidet med grammatiske ferdigheter. Som vi så i gjennomgangen av verkets teoretiske
forankring, i avsnittet Fokus på form og fokus på former, vil en slik organisering føre til at
fokus er på former, altså at en retter oppmerksomheten spesielt mot arbeidet med
grammatisk kompetanse.
En alternativ arbeidsmåte, som i større grad støtter tilnærmingen fokus på form, vil være å
inkorporere På nivå i arbeidet med det læreverket en bruker, slik at når læreverket legger
opp til arbeid med for eksempel substantivets bøyning og bruk, henter en fram tilsvarende
gjennomgang fra På nivå for å utvide og bearbeide dette momentet på flere måter. Vi så i
avsnittet Teorier om ferdighetstilegnelse at det er viktig å jobbe grundig med det
prosedurale steget slik at den deklarative kunnskapen får tid til å etableres. Det er en
forutsetning for at arbeidet som ligger mellom steg 2 og steg 3 i teoriens modell skal lykkes.
Det betyr imidlertid ikke at en skal gape over alt som har med substantivets bøyning og bruk
å gjøre, om det er det som er i fokus. For å unngå at det skjer, er avsnittene i teoribøkene
merket med (A2) og (B2) dersom jeg har vurdert at disse avsnittene ligger nivåmessig over
de omliggende avsnittene. Videre vil det at det er én arbeidsbok per nivå i På nivå-serien,
knyttet til de fire nivåene i Læreplanen, sørge for at det er en gradvis progresjon i emnene.
En slik tilnærming er naturlig nok mer didaktisk utfordrende enn en arbeidsmåte der
arbeidet med På nivå står på egne bein. Hva som er mest hensiktsmessig, vil avhenge av
flere faktorer, blant annet innlærernes individuelle behov og gruppens profil. Det er
imidlertid min anbefaling at gruppen gis tilgang på et klassesett av den På nivå-teoriboken
det er aktuelt å arbeide med, samt at innlæreren får (eller kjøper) den arbeidsboka det er
aktuelt for han eller henne å arbeide med.

Praktisk-pedagogisk arbeid med teori- og arbeidsbøker

Tips 1-3 handler om hvordan en kan bruke teoribøkene, mens tips 4-6 handler om
arbeidsbøkene og om arbeidsmåter På nivå-serien legger opp til. Arbeidet med teoribøkene
er ment å støtte arbeidet på det deklarative steget, og arbeidsbøkene er til hjelp i arbeidet
med det prosedurale steget.
Det kan være fornuftig å fordele arbeidet med arbeidsbøkene på en slik måte at en noen
ganger bruker tid på skolen til å gjøre oppgaver, og andre ganger lar det være selvstudium.
Jeg vil imidlertid anbefale at en i starten bruker tid på å arbeide med arbeidsbøkene på
skolen slik at arbeidsmåten i bøkene blir tydelig for innlærerne. Særlig gjelder dette bruk av
fasiten bakerst i hver bok og oppgavene som er merket med lytteikon.

Tips 1: Still spørsmål til teksten
Forberedelse:
Innlærerne får i oppgave (enten som hjemmearbeid eller på skolen) å lese s. x-x i teoriboka.
De utfordres til å formulere ett utsagn til det de har lest, enten som et spørsmål eller som en
innsikt. Det vil i starten være viktig å eksemplifisere hvordan et slikt utsagn kan se ut:
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•
•
•
•

Substantiv har tre kjønn, men vi kan ikke vite hvilket kjønn ordet har med å se på det. Derfor
er det bra å lære artikkelen (en, ei, et) sammen med ordet.
Navn på ukedager har liten forbokstav på norsk.
Hvorfor har ukedager liten forbokstav på norsk?
Hvordan lager vi bestemt form på norsk?

Oppfølging (A):
I det videre arbeidet følges forberedelsen opp ved at en går direkte til plenum og innlærerne
får komme med sine spørsmål eller innsikter en etter en. Hvis en bruker en digital korktavle,
kan innlærerne skrive inn sine kommentarer der, og når de har gjort det, arbeider en seg
gjennom innspillene. Siden alle har lest det samme, er det stor sannsynlighet for at flere av
utsagnene overlapper, eller at innlærerne kan besvare hverandres spørsmål. Å la innlærerne
selv sette ord på innsiktene sine, er en effektiv måte å arbeide med deklarativ kunnskap på.
Oppfølging (B):
Forberedelsen kan også følges opp ved at innlærerne sitter i grupper og bearbeider de
spørsmålene og/eller innsiktene gruppen totalt sett har. Da kan læreren gå fra gruppe til
gruppe og støtte og veilede der det er behov. Eventuelle spørsmål som er gjenganger(e) kan
tas i plenum.
Fordelen med (B) er at flere av innlærerne får muligheten til å ta ordet, men denne
arbeidsmåten forutsetter muligens større grad av metaspråk enn (A), som vil være en mer
lærerstyrt arbeidsmåte.

Tips 2: Presenter for de andre
Forberedelse:
Side x-x deles i mindre bolker (for eksempel bolk 1, 2 og 3) og innlærerne settes i tre grupper
der hver gruppe arbeider med sin bolk. Deretter presenterer innlærerne arbeidet fra «sin»
bolk for to andre som har arbeidet med de andre bolkene. Se Sjo, 2015, s. xxx, for en
nærmere forklaring på hvordan denne typen arbeid kan organiseres praktisk.
Hensikten er tosidig: For det første får innlærerne får fordype seg i én side ved et
grammatisk moment, og etterpå får de forklare det for andre. For det andre får innlærerne
snakke sammen, noe som alltid er et ønske på norskkurset, uansett hva en arbeider med.
Oppfølging:
Læreren må vurdere om det etter en slik arbeidsøkt er nødvendig med en oppsummering i
plenum, eller om det ser ut til at stoffet er bearbeidet nok i gruppene. Eventuelt kan
arbeidet følges opp med at hver gruppe notere stikkord på en digital korktavle, eller på
tavlen eller på papir, og som dermed blir en forsikring om at ingenting er misforstått.

Tips 3: Finn svar på problemstillinger
Forberedelse:
Læreren formulerer 3-4 spørsmål til s. x-x, og spørsmålene besvares ved at innlærerne leser
de aktuelle sidene. Noen eksempler på spørsmål om adjektiv på A1, kan være:
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•
•
•
•

Adjektiv forteller om ord fra en annen ordklasse. Hvilken ordklasse er det? Er det verb (å
spise, å leke, å snakke), substantiv (en gutt, ei jente, et hus) eller preposisjoner (på, til, over,
under)?
Hvilke av disse ordene er adjektiv: snill, blå, gutt, spiser, fin?
Hvilken endelse har adjektiv sammen med intetkjønnsord (et-ord) i ubestemt form?
Hvilken endelse har adjektiv sammen med substantiv i flertall?

Oppfølging:
Spørsmålene kan gjennomgås i plenum eller i mindre grupper, alt etter hva læreren mener
er mest formålstjenlig for gruppa.

Tips 4: Arbeidsbøker og differensiering
Fire arbeidsbøker åpner for mulighet for å tilpasse arbeidet med grammatikken individuelt i
en gruppe: Når gruppa arbeider med teoriboka for A1-A2, kan innlærerne oppfordres til å
bruke enten A1-arbeidsboka eller A2-arbeidsboka alt etter hva de selv, gjerne i samarbeid
med læreren, mener at de har behov for. Dette kan være en fordel særlig i grupper
sammensatt av innlærere fra forskjellige spor, slik tilfellet gjerne er på mindre steder og hos
private kursarrangører.
Det er viktig at innlærerne får riktig vanskelighetsgrad på oppgavene i arbeidet med det
prosedurale steget. For lette oppgaver kan føre til at innlæreren føler at han eller hun kaster
bort verdifull tid, og for vanskelige oppgaver svekker mestringsfølelsen. Derfor er det viktig å
bruke tid på å finne ut hvilken av arbeidsbøkene som passer best for den enkelte.
Her kan dessuten sjekklistene være nyttige: Ved å la innlærerne selv gjennomgå et utvalg av
sjekklistene fra for eksempel A1-boka kan man få avklart om det er denne boka de bør starte
med, eller om de kan gå direkte til A2-boka.

Tips 5: Bruk fasiten!
Fasiten bak i boka er ment som en støtte i arbeidet, samtidig som den kan bidra til å
effektivisere arbeidet. Etter å ha fundert på hva som er riktig i en gitt kontekst og fattet et
valg, er det fint å få vite der og da om valget var riktig. La derfor innlærerne gjøre oppgaven
og selv kontrollere i fasiten om den er riktig. Hvis innlæreren har reflektert og fattet et valg
som er riktig, er det overveiende sannsynlig at refleksjonen forut for valget var fornuftig.
For enkelte innlærere kan bruken av fasiten kreve veiledning. Det er viktig å gjøre denne
gruppen innlærere oppmerksom på hvordan fasiten er tenkt brukt, nemlig som en kilde til
kontroll av om en har løst oppgaven korrekt.

Tips 6: Lydfiler og paroppgaver
For å få mest mulig ut av lytteoppgavene er det viktig å arbeide med dem i plenum, slik at
elevene får oppøvd en god metodikk. Mange av oppgavene legger dessuten opp til varierte
arbeidsmåter.
For eksempel kan oppgavene merket «Lytt og lag setninger med ...» først arbeides med som
paroppgaver: A leser setningene høyt, og B lytter til As setning og lager ny setning i henhold
til det gitte mønsteret. A kontrollerer samtidig at B gjorde det riktig. Her er det viktig at den
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som skal lage de nye setningene ikke har teksten foran seg, men faktisk må lytte til det
læringspartneren sier. Da må han eller hun også fokusere på uttalen sin slik at den som lytter
har mulighet til å oppfatte hva som blir sagt.
Når en har arbeidet på denne måten med oppgavene, kan en bruke lydfilene i plenum i
klassen slik at det blir klart at lydfilene kan brukes på samme måte.

Tips 7: Samarbeidslæring og læringspartnere (mediering)
Enkelte av oppgavene i arbeidsbøkene egner seg til å gjøres i par, slik som for eksempel
oppgavene som heter «Språkdetektiv». Å arbeide med oppgaver på denne måten vil falle inn
under det som i CV18 beskrives som den språklige aktiviteten mediering:
I mediering vil språkbrukeren/innlæreren opptre som en sosial aktør som bygger broer
og hjelper å konstruere eller formidle betydning, noen ganger innenfor det samme
språket, andre ganger fra et språk til et annet (tverrspråklig mediering). Fokus er på
den rollen språket spiller i slike prosesser, som å skape plass for og legge til rette for
kommunikasjon og/eller læring, ... (CV18, s. 103, min oversettelse)

Det er viktig å være oppmerksom på at mediering er en mer kompleks språklig aktivitet enn
for eksempel resepsjon og produksjon fordi den innebærer at mange språklige (og ikkespråklige) kompetanser brukes samtidig. I starten kan det derfor være nyttig å gi
læringspartnerne en klar og entydig bestilling som har fokus på HVA. Etter hvert kan en
vurdere om det er mulig å utfordre læringspartnerne når det gjelder HVORDAN og
HVORFOR.

Selvstudium eller kollokviearbeid?

Innlærere med akademisk skolering (spor 3) vil sannsynligvis ha stort utbytte av å bruke På
nivå-serien i sin helhet som selvstudium. Innlærere som deltar på kurs definert som ‘spor 1
latin-lesere’ (eller liknende) eller spor 2, vil gjerne trenge mer hjelp på veien mot å kunne
bruke serien som selvstudium. Men hvis en har arbeidet nøye med serien på kurset, bør
også denne gruppen innlærere vil kunne ha nytte av serien som selvstudium, kanskje særlig
fra A2 og oppover. For at serien skal fungere som selvstudium og gi den ønskete effekten
med økt grammatisk kontroll, er det imidlertid avgjørende at innlærerne tar i bruk lydfilene
på nettressursen.
Videre er det min erfaring at (B1- og) B2-kurs ofte ikke tilgodeses med det timeomfanget
som faktisk kreves for å nå disse nivåene. En kan selvfølgelig alltid innvende at det ikke er tid
nok på kurs, men vi skal være klar over at et B2-resultat på B1-B2-prøven henger svært høyt:
Norskferdigheter må dokumenteres på pre-akademisk nivå for at en skal kunne søke opptak
ved høyere utdanning i Norge. Bestått Trinn 3-eksamen (som avholdes ved universiteter og
høgskoler, men som forutsetter at en har fulgt norskkurs ved gitte institusjon), bestått Test i
norsk – høyere nivå («Bergenstesten») og B2 fra Norskprøven gir alle slik dokumentasjon, og
en korrelasjonsundersøkelse fra 2016/2017 viste følgende om forholdet mellom dem:
[D]et var mye lettere å klare kravet dersom man tok T3-eksamen enn de
standardiserte prøvene, HN-testen og Norskprøven. Det er vanskeligere å klare kravet
via HN-testen enn via T3-eksamen, og aller vanskeligst gjennom Norskprøven. (Carlsen
og Moe, 2019, s. 238, kursiveringer i original, min understreking; T3-eksamen = Trinn
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3-eksamen, HN-testen = Test i norsk – høyere nivå)

Jeg har selv undervist på en rekke B2-kurs, og en løsning jeg har brukt for å bøte på
utfordringen med tidsmangel, er kollokviegrupper. Da har jeg delt klassen i grupper på 3-5
innlærere. Siden dette har vært kveldskurs, har det vært mulig for administrasjonen ved
skolen å stille rom til disposisjon utenom oppsatt kurstid. Gruppene har fått oppgaver å
arbeide med, vanligvis med fasit, og med beskjed om at eventuelle utfordringer de ikke selv
klarer å løse eller finne svar på, kan meddeles meg per e-post slik at de kan gjennomgås
påfølgende undervisningsøkt.
En slik arbeidsmåte stiller naturligvis høye krav til innlærerne i en hektisk hverdag, men stort
sett har de prioritert arbeidet fordi de har opplevd det som nyttig. I en slik kontekst vil jeg
mene at På nivå-serien kan være svært verdifull, med allerede ferdig fasit, progresjon,
oppgaver tilpasset nivå og lydfiler som kan støtte arbeidet.

På nivå som grunnbok på et kurs

Deltakere på introduksjonsprogram i regi av kommunene skal tilbys et visst antall timer i
uken slik at de oppfyller kravene til en vanlig arbeidsdag. For å fylle disse timene arrangerer
noen kommuner tilleggskurs, slik som kurs i å skrive CV eller jobbsøknad, kurs særlig rettet
mot bruk av norsk i arbeidslivet (såkalt ‘arbeidsnorsk’) eller kurs der en fordyper seg i en av
delferdighetene som den kommunikative kompetansen består av, se avsnittet Kommunikativ
kompetanse.
På kurs som trener delferdigheter, kan På nivå-serien brukes som grunnbok på kurset. I en
slik sammenheng vil det være særlig nyttig at verket er nivåbasert, og at en kan velge
arbeidsbok avhengig av hvilket nivå innlærerne er på, samtidig som en kan bruke den
samme teoriboka, i alle fall innenfor henholdsvis basisnivået (A) og selvstendig nivå (B).
Arbeid med På nivå-serien på slike kurs kan ellers gjøres i henhold til tipsene under avsnittet
Praktisk-pedagogisk arbeid med teori- og arbeidsbøker.

Repetisjon og forberedelse til prøver

Særlig Tekst-kapitlene i På nivå vil kunne brukes i arbeidet fram mot skriftlig del av
Norskprøven. Tekstkapitlene gir både eksempler på tekster og trekker fram tekstenes mest
sentrale kjennetegn, så de ulike avsnittene kan brukes som innganger til å fokusere på
skriftlig resepsjon (leseforståelse) så vel som på skriftlig produksjon: Hver teksttype er
merket med ikon for lesing og/eller skriving i henhold til kravene i Læreplanen og
Rammeverket. På den måten kan kapitlene bidra til at innlærerne får bedre oversikt over
hva som forventes av dem. En slik samling tilrettelagte, nivåbaserte eksempler av et bredt
utvalg av tekster tilbys bare i På nivå-serien.
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6 Forslag til undervisningopplegg – verb
I dette forslaget til undervisningsopplegg ser jeg nærmere på hvordan en kan bruke På nivå
til å arbeide med ordklassen verb. Tenkt målgruppe for opplegget er deltakere på spor 2.
Deltakerne følger eller har fulgt norskkurs i henhold til nivå A1 eller A2, og det vil derfor
være mulig å arbeide med det grammatiske temaet via norsk. Deltakerne kan være på nivå
A1 eller A2, for På nivå kan brukes på tvers av nivåer til å arbeide med det samme
grammatiske temaet.
Opplegget tar utgangspunkt i disse ressursene:
Teoribok A1-A2
Arbeidsbok A1
(s. 70–75)
(s. 60–65)
S. 70
Oppgave 1, 2
1 Tid og verb: Fridas uke
2 Infinitiv
3 Presens: Hva gjør du nå? Oppgave 3, 4, 5

4 Preteritum: Hva gjorde
du i går?

Oppgave 6, 7, 8

Arbeidsbok A2
(s. 86–91)
Oppgave 1, 2

Lydspor til
arbeidsbøkene

Oppgave 3, 4, 5

A1 Verb 3 Hva gjør
han?
A1 Verb 4 Gjør du
det?
A1 Verb 5 Hvordan
er været?
A2 Verb 6 Hvordan
kommer du til
jobben?

Oppgave 6 (7)

Mål for øktene:
•
•
•
•
•

At innlæreren kan identifisere hva et verb er.
At innlæreren klarer å identifisere infinitiv som verbets grunnform.
At innlæreren kan skille mellom presens og preteritum.
At innlæreren kan lage og gjenkjenne presens form av et verb.
At innlæreren får en forståelse for at presens betyr at handlingen er relatert til nåtid, og
at preteritum betyr at handlingen er forankret i fortid.

Bakgrunn for didaktiske valg

Selv om vi kan regne med at de fleste språk (som vi kjenner til), har en ordklasse tilsvarende
verb, kan vi ikke gå ut fra at språkene behandler ordklassen på samme måte som vi gjør i
norsk. Vi kan altså ikke gå ut fra at semantiske kategorier som NÅTID, FORTID eller FREMTID
uttrykkes ved hjelp av grammatiske virkemidler som bøyningsendelser, slik det helt eller
delvis gjøres i norsk. Norsk tar også i bruk indre bøyning, noe som heller ikke finnes i alle
språk. Derfor er det nødvendig å starte med å avklare (eller repetere) sammen med
deltakerne hva et verb er.
I teoriboka er det valgt en semantisk inngang til å forklare hva et verb er: «Verb: Hva gjør
de?». En semantisk inngang fokuserer på hva verbets betydningsmessige status i språket er,
nemlig at det forteller om handlinger. Den semantiske inngangen er valgt fordi alle språk
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(som vi kjenner til) antas å ha en gruppe ord som uttrykker at noe skjer, selv om de ikke
nødvendigvis behandler dem grammatisk på samme måte som norsk gjør (Næss, 2012).
Forslaget til undervisningsopplegg fokuserer primært på forskjellen mellom presens og
preteritum. Dette er de to eneste verbtidene på norsk som kan opptre på plass 2 i setningen,
og det første verbet i en sammensatt verbtid er alltid bøyd i enten presens eller preteritum
(det finitte verbalet i en setning).
Presens er en verbform som kan ha mange bruksområder. Vi bruker presens
• for å referere til hendelser som skjer i nåtida: Jeg arbeider i butikk.
• for å referere til tilstander eller «evige sannheter»: Vann koker ved 100 grader.
• for å referere til handlinger som ikke har noen egentlig forankring i tid: Hva heter du?
Preteritum er enklere å avgrense. Preteritum refererer til en handling som begynner og
slutter i fortid (Hagen 1998). Forskjellen mellom presens og preteritum er den eneste
tempusopposisjonen vi har i norsk (Faarlund, Lie og Vannebo 1997), og det ser vi ved at
denne opposisjonen går igjen i hjelpeverbene i de sammensatte verbtidene: har/hadde spist,
skal/skulle spise, skal ha/skulle ha spist. Å få en forståelse for at det er en opposisjon mellom
presens og preteritum i norsk, er derfor en grunnleggende innsikt som det er viktig å hjelpe
innlærere til å oppnå.
Morfologisk er presens betydelig enklere enn preteritum, siden formen som regel slutter på
-er/-r. Men ettersom verbgruppe 1 (vasket, arbeidet osv.) og 2 (kjøpte, leste osv.) er de
definitivt største verbgruppene av de regelrette verbene, kan preteritumsendelsen gjerne
identifiseres som enten -et eller -te. (Kommunikasjonen vil neppe stoppe opp om feil
endelse velges.) Vi kan med andre ord identifisere presens som en -er-endelse, og vi kan
knytte -et/-te til preteritum.
Mange av de uregelrette verbene er relativt frekvente (var, gikk, sto, hadde, fikk, så, la, lå
osv.), og disse må øves spesielt. Den relativt høye frekvensen vil likevel ofte gjøre at verbene
læres relativt tidlig i språklæringsprosessen.

Opplegg i tre steg

Forslaget til undervisningopplegg bygger på teorier om ferdighetstilegnelse, og arbeidet er
delt i tre steg:
• Steg 1: Inngang (det deklarative steget): kunnskap hentes fram og aktiveres, og trekket
det skal arbeides med (her: verb) plasseres i kontekst
• Steg 2: Systematisering (delvis deklarativt, delvis proseduralt steg): Arbeid med teoribok
og tekster, for eksempel hentet fra teoribokas kapittel 4, og eventuelt andre ressurser
• Steg 3: Bearbeiding (det automatiserende steget): Arbeid med arbeidsboka og
nettoppgaver

Steg 1: Inngang

For innlærere på A1 og/eller A2 kan en induktiv tilnærming være effektiv og nyttig. Start med
å se på setningene på side 70 sammen slik at alle deltakerne får repetert hva et verb er. Sett
strek under verbene, og prøv å besvare disse spørsmålene sammen i gruppa: Hvilken type
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ord er løper, drikker, sover osv.? Hva forteller ordene om? Spør gjerne deltakerne om de har
flere eksempler på verb.
Deretter går dere videre med å forankre infinitiv som verbets grunnform. Det er viktig for
seinere å kunne arbeide med verbets morfologi. Infinitiven som utgangspunkt for ulike
former kan videre illustreres slik:

Å SPISE
SPISER

Her går vi tydelig ut fra infinitiv som grunnform fordi den står inne i trekanten.
Eventuelt kan det settes inn en illustrasjon av verbet midt i trekanten:

Hvis du tror at gruppa vil ha behov for slik visualisering, kan det være hensiktsmessig å lage
tomme trekanter med illustrasjoner ferdig på forhånd (se ressursside til slutt i denne
leksjonsvise gjennomgangen).
Denne trekanten danner grunnlag for videre arbeid med verbmorfologi. Ferdig utfylt vil
trekanten se slik ut:
SPIS

Å SPISE
SPISTE

SPISER

Legg merke til at oppsettet reflekterer den vestlige oppfatningen av tiden som lineær som
beveger seg i skriveretningen, altså fra høyre til venstre. Andre kulturer kan ha ulik mental
representasjon av denne dimensjonen: Den kan gå motsatt vei, den kan gå ovenfra og ned,
eller nedenfra og opp.
Grunnen til å sette imperativen på toppen av trekanten er tosidig: For det første er imperativ
den tredje verbformen som kun består av ett ord (i tillegg til presens og preteritum), og for
det andre er imperativen lik verbets stamme, som danner utgangspunkt for endelsen i
preteritum (og i presens perfektum).
Lag trekanter for alle verbene på side 70 i teoriboka, men fyll bare ut med infinitiv og
presens. Oppgave 1 og 2 i A1-arbeidsboka følger opp introduksjonen av infinitiv og presens,
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og vi beveger oss mellom det det deklarative og det prosedurale steget: I oppgave 1 skal
innlæreren skrive det illustrerte verbet på norsk, for deretter å oversette det til morsmålet. I
oppgave 2 skal innlæreren finne verb i en ordsky, altså identifisere verb blant andre ord. Her
er det infinitivformen (uten å) som skal letes opp.
Oppsummering av steg 1:
• Et verb forteller hva som skjer. Eksempler på verb er: å drikke, å spise, å løpe, å gå, å
sove, å lese, å skrive.
• Infinitiv er verbets grunnform.

Steg 2: Systematisering

Vi har nå etablert verbets grunnform, infinitiv, og vi har arbeidet med hva et verb er, ut fra
en semantisk inngang. På steg 2 starter arbeidet med å identifisere de to verbtidene presens
og preteritum som opposisjoner til hverandre.
Setningene under skrives på tavla eller gjøres tilgjengelige for alle deltakerne på annen
måte:
NÅ (presens)
Mannen løper.
Damen drikker kaffe.
Hunden sover.
Kaninen spiser.
Mannen leser.
Jenta sykler.
Hun kjøper mat.
Jeg vasker gulvet.
Læreren skriver på tavla.
Hun kjører til skolen.
De arbeider i butikk.
Han trener hver dag.

I GÅR (preteritum)
Mannen løp.
Damen drakk kaffe.
Hunden sov.
Kaninen spiste.
Mannen leste.
Jenta syklet.
Hun kjøpte mat.
Jeg vasket gulvet.
Læreren skrev på tavla.
Hun kjørte til skolen.
De arbeidet i butikk.
Han trente i går.

Noen av setningene er illustrert på side 70 i teoriboka og blir en repetisjon av inngangen til
temaet. Dersom deltakerne ikke har arbeidet med verb tidligere, vil det være tilstrekkelig for
dem å arbeide med presenskolonnen først og deretter med preteritumskolonnen. Hva som
er hensiktsmessig fremgangsmåte her, vil en ha fått et inntrykk av i arbeidet med steg 1.
Merk at alle setningene har ordstillingen SVO, som er den grunnleggende ordstillingen i
norsk. Det er fordi vi ikke vil blande inn V2-regelen i denne introduksjonen.
Les setningene i presenskolonnen høyt sammen med deltakerne, og sett strek under verbet
hver gang dere har lest en setning. Nå passer det å fokusere på verbmorfologi, men bare når
det gjelder presens: Hvis deltakerne ikke selv legger merke til det, kan de gjøres
oppmerksomme på hvilken bokstav alle presenseksemplene ender på: Vi lager presens ved å
legge -r til infinitiv, se side 73 i teoriboka. Der gjøres innlærerne dessuten oppmerksom på at
det fins fem frekvente verb som ikke følger denne regelen, og at disse må pugges.
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Lag trekanter for alle verbene, nå med preteritum på hjørnet til venstre for presens:

osv.

Ettersom alle verbene er frekvente, vil innlærerne sannsynligvis ha støtt på en del av dem
tidligere. Systematisering i verbgrupper og regelrette og uregelrette verb er ikke poenget
her. Her er poenget å vise opposisjonen presens–preteritum: Verbene i presens slutter på er (eller -r), mens preteritum kan anta ulike former.
Den neste delen av det prosedurale steget er å bli trygg på identifisering av kategoriene vi
arbeider med, både muntlig og skriftlig. Derfor er det viktig å arbeide reseptivt parallelt med
å arbeide produktivt: Mange vil mene at resepsjon er en forutsetning for produksjon, ikke
bare når det gjelder uttale av enkeltlyder og ord, men også når det gjelder større språklige
enheter, som setninger og tekst.
Forslag til reseptiv systematisering:
Muntlig: Lytt til en tekst fra det læreverket dere arbeider med, eventuelt les en tekst fra
kapittel 4, delen om tekster (s. 138–159) høyt, og be innlærerne skrive ned de verbene de
hører. Her kan det være aktuelt å bruke læringspartnere.
Skriftlig: Finn en tekst fra kapittel 4, delen om tekster (s. 138–159). Velg en tekst som passer
til innlærerne du har i gruppa. Her er det mulig å bruke tekster med ulik vanskegrad, og
eventuelt sette innlærerne i grupper etter nivå. Be innlærerne finne verbene i tekstene.
Forslag til produktiv systematisering:
Se en reklamefilm, for eksempel: https://www.youtube.com/watch?v=vAkiJnd0if8 (Freia:
Kvikk Lunsj) eller https://www.youtube.com/watch?v=evykChzaINE (Tine: om mat og
kjærlighet). Innholdet i disse filmene er knyttet til forholdet barn og foreldre, og gir god
anledning til å gå på «verbjakt». Innlærerne kan gjerne sitte sammen i grupper med samme
morsmål. Utfordre dem til å komme med 5, 10 eller 15 verb (individuell tilrettelegging) som
de ser i filmene, og eventuelt til å lage setninger med disse verbene. Hvordan bøyes verbene
i presens og preteritum? Lag trekanter for å illustrere.
Arbeid deretter på samme måte med punktene 3 Presens: Hva gjør du nå? og 4 Preteritum:
Hva gjorde du i går?. Bruk bildene som hjelp for å illustrere verbtidenes kontekstuelle
forankring. Se også tips 1, 2 og 3 i avsnittet Praktisk-pedagogisk arbeid med teori- og
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arbeidsbøker for forslag til hvordan arbeidet med de forskjellige sidene i teoriboka kan
varieres.

Oppsummering av steg 2
• Presens kjenner vi igjen fordi den slutter på -r.
• Vi bruker presens når handlingen skjer i nåtid.
• Vi bruker preteritum når handlingen begynner og slutter i fortid.
Huskeregel: Siden ordet ‘presens’ har r i trykktung stavelse: presens, og ordet ‘preteritum’
har t i trykktung stavelse: preteritum, kan ordene ‘presens’ og ‘preteritum’ hjelpe til å huske
forskjellen slik den uttrykkes morfologisk.

Steg 3: Bearbeiding

Bearbeiding, altså arbeidet med det automatiserende steget, er en pågående prosess som
skjer over tid, men grunnlaget legges med oppgavene i arbeidsboka. Oppgavene kan gjøres
enten individuelt eller i grupper (se forslagene til arbeidsmåter under tips 4, 5, 6 og 7 i
avsnittet Praktisk-pedagogisk arbeid med teori- og arbeidsbøker).

Arbeidsboka A1
Oppgave 3 trener bruk av endelsen -er i presens. Ved oversettelse til morsmålet fokuserer
oppgaven også på bevissthet omkring bruken av presens som en nåtidig handling.
Setningene i oppgaven inngår i en kontekst rundt Even: Hva gjør han hver dag? Hvor bor
han? Hva liker han å gjøre? Lydfilen til oppgaven er en lytt og gjenta-oppgave. Dette kan
med fordel gjøres flere ganger. Dersom innlæreren ikke har gjort denne typen oppgaver før,
kan dere gjøre oppgaven sammen i gruppa slik at innlærerne trygges på hvordan de kan
bruke slike oppgaver.
Oppgave 4 øver på plassering av ikke i setninger med verbet i presens. Denne oppgaven har
også en lydfil, men her skal innlæreren lytte og lage setninger med ikke på rett sted. Det
samme gjelder for oppgave 4 som for oppgave 3: Hvis innlærerne ikke har gjort slike
oppgaver før, er det en fordel å gjøre oppgaven sammen i gruppa slik at innlærerne forstår
hva de skal gjøre.
Oppgave 5 trener overgang fra preteritum til presens i frekvente setninger som har å gjøre
med været. I denne oppgaven trener vi også på å lage det-setninger, men det er ikke
egentlig fokus for oppgaven, og trenger ikke å kommenteres. Det er å anta at overgangen fra
preteritum til presens er morfologisk enklere enn motsatt vei. Denne oppgaven har også en
lydfil som skal brukes på samme måte som lydfilen i oppgave 4.
Oppgave 6 handler om å finne verb i preteritum i en tekst. Da er verbene satt i kontekst, og
denne oppgaven er dermed lettere enn oppgave 7, der verbene i preteritum må
identifiseres ut fra morfologi. En oppsummering av oppgave 7 kan derfor være å plassere
alle verbene i oppgave 7 i verbtrekanter for å synliggjøre forskjellene.
Oppgave 8 går ut på å plassere verbene på rett sted i setningene. Her er verbene ferdig
bøyd, så denne oppgaven har primært et semantisk siktemål: Hva betyr verbene? Hvis en
ikke vet hva verbene betyr, må en gå via infinitiv til ordboka.
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Arbeidsboka A2
Oppgave 1 handler om å skille presens og preteritum fra hverandre, og opposisjon mellom
de to verbtidene er, som vi har sett, en grunnleggende semantisk innsikt når det gjelder verb
på norsk.
Oppgave 2 handler om å finne verb i en tekst, på samme måte som da dere arbeidet
reseptivt i steg 2. (Denne oppgaven kan eventuelt gjøres i forbindelse med steg 2 dersom
alle i gruppa er på nivå A2.) Etter at verbene er lokalisert i teksten, skal de systematiseres i
tabellen.
Oppgave 3 går ut på å sette inn verb i presens i en tekst. Siden dette er A2, er verbene
oppgitt i infinitiv, og deltakerne skal utføre operasjonen å lage presens selv. Setningene er
enkeltstående, men frekvente, og deltakerne har sannsynligvis hørt en eller flere av dem
tidligere.
Oppgave 4 dreier seg om antonymer: Hva er det motsatte av ...? I denne oppgaven er fokus
altså på betydning, ikke på bøyning. Det er fordi arbeidet på A2 også innebærer å arbeide
med utvidelse av ordforrådet. Alle verbene i oppgaven må anses som frekvente eller
mellomfrekvente ord.
Oppgave 5 handler også om semantikk. Oppgaven egner seg godt som samarbeidsoppgave
etter at deltakerne har gjort oppgaven skriftlig: Den ene deltakeren lukker boka, og den
andre spør: Hva gjør du på butikken? Stjeler du? Ser du etter noe? Betaler du? Hopper du?
osv. Da får deltakerne samtidig øve seg på å gå fra infinitiv (i oppgaven) til presens (i
spørsmålene).
Oppgave 6 går ut på å skrive om fra presens til preteritum. Dette kan være en utfordrende
oppgave som krever noe innsikt i verbmorfologi samtidig som den trener opposisjonen
mellom presens og preteritum: Alle setningene i preteritumskolonnen slutter med «i går
også». Denne oppgave kan oppsummeres med at verbene settes inn i verbtrekanter før
deltakerne gjør oppgaven muntlig ved hjelp av lydfilene.
Oppgave 7 fokuserer på konteksten for verbet, nemlig tidsuttrykk i setningene.
Tidsuttrykkene skal identifiseres, og deretter oversettes til morsmålet: i går, etter jobb, fra
halv fire til halv fem, i fjor, først, i fire timer, så, i to uker, i morgen, etter skolen, i dag, sist
uke. Oppgaven er samtidig en overgang til arbeidet med neste verbtid, nemlig presens
futurum.
Det er naturlig å avslutte arbeidet med opposisjonen mellom presens og preteritum enten
etter oppgave 6 eller etter oppgave 7.

Oppsummering av steg 3
• Innlæreren har fått startet øving med å automatisere skillet mellom presens og
preteritum.
• Innlæreren har fått startet arbeidet med å lage presens av infinitiv.
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cv

Å KJØPE

cv

Å SKRIVE

cv

Å VASKE

cv

Å KJØRE
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