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Om meg og mitt prosjekt:
Jeg har jobbet i ungdomsskole og videregående skole som språklærer i 22 år.

Har treårig stipendiatstilling ved Universitetet i Agder, Kristiansand fra aug. 2016.

Tema: Sammenlikner (grammatikk)undervisningen i norsk (L1), engelsk (L2) og spansk (L3). 

Metode: Intervjuer og observerer lærere.

Ser på læreplaner, terminplaner og undervisningsmateriell. 



Spansklærerne - hvem er de? 
13 spansklærere

7 fra videregående skole (4 ulike, 3 off. 1 privat)

6 fra ungdomsskole (4 ulike off.)

3 menn

10 kvinner

5 har spansk som morsmål

Resten har norsk/ skandinavisk som morsmål

Utdanning: fra 30 stp. til master i spansk



Spansklærerne- hva sier de om 
grammatikk?

«Det grunnleggende i grammatikk, hvordan du bøyer et verb, det må være veldig klart, men 
grammatikk som f.eks. ubestemt artikkel, flertall, det er viktig, men det er ikke så viktig når du 
skal kommunisere». (Mannlig lærer, spansk som morsmål, ungd. skole).

«Det er like viktig for meg som trafikkregler. Hvorfor trenger vi dem? Jo, for da er vi trygge, vet 
hvilken side av veien vi skal være på osv.. sånn tenker jeg om grammatikken». (Kvinnelig lærer, 
spansk som morsmål, vgs). 

«Jeg tenker at det er viktig fordi det kommer fort spørsmål når de skal bruke språket: "Hvorfor 
skal vi bruke det sånn der og ikke der"?» (Kvinnelig lærer, norsk som morsmål, ungd. skole).



Spansklærerne- hva sier de om 
grammatikk?
Grammatikk er viktig fordi:

-det er ryggraden i språket

- det gir grunnlag for å forstå språkets systemer

-det er lettere å sammenlikne språk hvis man har kunnskap om språkets struktur

-det gjør det lettere å forstå hvorfor noe er ugrammatisk

-det er et redskap for å konstruere og lære språk

-det gir trygghet



Hva sier lærerne om elevenes 
kunnskaper i grammatikk?

«…de har så lite grunnlag fra før at jeg prøver å forenkle så mye jeg kan for å gi de akkurat det de 
trenger, fordi de har veldig ulik bakgrunn. Det er kun noen som skjønner systemgreiene og veldig 
mange har ikke et språk til å kunne snakke om språket. De mangler begreper. Du må sikre deg. 
Det sitter mange som vet hva substantiv og adjektiv er, men du er aldri sikker på at alle vet det.» 
(Kvinnelig lærer, norsk som morsmål, ungd. skole). 

«…mange elever sliter mye med grammatikken, og de mangler desperat ordforråd. Og hvis de 
lærer grammatikk kan de likevel ikke bruke den, fordi de ikke har nok ord til å sette sammen 
tekst». (Kvinnelig lærer, norsk som morsmål, vgs).



«…mange av de (elevene) har ikke kunnskap om norsk, sitt eget språk. Og da blir det veldig 
vanskelig å sammenlikne og lære seg et nytt språk. Mange ganger må jeg forklare hva artikkel er, 
adjektiv, det burde de kunne. De burde absolutt kunne dette i 8. klasse. Jeg har små barn og jeg 
vet hva de holder på med på barnetrinnet, og da bør de kunne artikler, adjektiv, substantiv, alle 
sånne ting. Jeg bør ikke lære dem norsk for at skal lære spansk. Vi sammenlikner mange ganger 
norsk og spansk for å lære. Og mange av dem har ikke helt klart den norske grammatikken, så 
det blir veldig forvirrende». (Mannlig lærer, spansk som morsmål, ungd. skole)



Hva sier lærerne om elevenes 
kunnskaper i grammatikk?
Lærerne sier at mange elever ikke har elementære grammatiske begreper på plass.

(Dette gjelder også videregående skole). 

Lærerne sier at de (stort sett) underviser om grammatikk på norsk. 

(Det gjelder også lærere med spansk som morsmål). 

De sier at elevene ikke skjønner fagstoffet hvis det undervises på spansk. 

Elevene er vant til grammatiske forklaringer på norsk. 

Lærerne ønsker å nå fram til alle elevene, og underviser derfor på norsk.



Hva sier lærerne om metode? 
«Jeg pleier å gå gjennom, og enten skrive på tavla eller bruke powerpoint jeg har lagd, eller jeg 
går gjennom hva forfatteren har skrevet i boka, og så sikre meg at elevene har forstått, og 
deretter er det praktiske oppgaver, både individuelt eller i grupper». (Mannlig lærer, spansk 
morsmål, vgs). 

«Jeg prøver å variere. Det er på en måte mitt mantra å variere. Vi bruker både induktiv og 
deduktiv metode. Særlig på 10. så bruker jeg mye det at...vi går inn i en periode der vi skal jobbe 
sånn og sånn med tekstene og grammatikken, nå skal vi f.eks. begynne med refleksive og 
diftongerende verb. Det er en prøvelse for elevene, da pleier jeg bare å presentere det og så 
setter vi i gang, så jeg liker nok best å gå i gang med stoffet og så plukke elementene ut». 
(kvinnelig lærer, norsk morsmål, usk).



«Jeg bruker en metode der elevene først skal oppdage det grammatiske fenomenet selv, f.eks. i 
en læreboktekst som handler om preteritum, så vil det finnes mange verb i preteritum og så ber 
jeg dem om å finne verbene og se om det er noe annerledes med de, se om de selv kan finne 
noen forklaring eller uregelmessighet e.l. og at de selv undrer seg litt over: hva er dette nye 
fenomenet? Og når elevene har hatt samtaler om det og skrevet ned ting de lurer på, så 
kommer de langt på veg med fasiten selv og da er de mer mottakelige for teoretisk 
grammatikkundervisning hvor de får hele forklaringen…» (Kvinnelig lærer, norsk morsmål, vgs). 



Hva sier lærerne om metode? 
De fleste lærerne benytter en deduktiv tilnærming til nytt stoff i grammatikkundervisningen: 

De presenterer/ forklarer først en regel, og deretter øver elevene på reglene individuelt eller i 
par/ grupper. 

(PPP – presentere regel, praktisere og produsere)

De fleste sier likevel at de blander deduktiv og induktiv metode. 

Én lærer sier at hun alltid introduserer nye temaer på en induktiv måte, dvs. at elevene får 
mulighet til å finne regelen selv. Hun er et klart unntak. 



Hva mener lærerne fungerer for at elever 
skal lære best/ mest mulig?
-strukturert undervisning

-lærerne må bry seg om elevens faglige nivå

-elevene må bli sett

-elevene må få ros

-lærere må variere metodene

- det må være rom for at elevene kan leke 

-elevene bør imitere som en del av 
undervisningen

-toleranse i klasserommet for å gjøre feil

-øving og repetisjon er viktig for å lære

-elevene må ha gode arbeidsrutiner

-elevene kan lære bort/ forklare hverandre

-toleranse i klasserommet for å gjøre feil



Observasjoner- hva skjer i 
klasserommet?
Jeg har observert 8 lærere i undervisningssituasjon. De brukte alle deduktive metoder som 
introduksjon til tema. De oppgir gjerne tidspress som begrunnelse for valg av metode.

Lærerne snakker lite spansk i timene. Dette gjelder også emner som f.eks. kultur, litteratur, 
dagligliv.

Mye av det lærerne sier på spansk, blir gjentatt på norsk (ev. omvendt). 

Elevene snakker svært lite spansk i timene.

Alle klasserommene er organisert etter samme mal. Elevene sitter på rekke og rad. 



Hva sier lærerne om elevenes 
motivasjon?
«Ja, mange (er motiverte). Spesielt i 8. De skal nå få karakterer. Så det motiverer dem. Og de 
fleste vet ikke hva det vil si å lære et språk på en systematisk måte. Noen ønsker å studere i et 
spansktalende land og derfor er de mer interessert i å lære et nytt språk.  Og det finnes dyktig 
elever som er motiverte generelt for å gjør det bra. De stiller høye krav til seg selv. De jobber 
veldig bra. Jeg har veldig flinke elever. (Kvinnelig lærer, spansk morsmål, usk). 

«…jeg opplever nok at noen som kommer fra ungdomsskolen kan svært lite. De kunne like godt 
ha begynt på begynnerspansk. Så det er stort sprik, men noen ganger kan man få dem med seg, 
hvis de har en viss motivasjon selv. Men hvis de er veldig urolige i kroppen og ikke motivert og 
det er innstillinga, så er det vanskelig å snu det altså». (Kvinnelig lærer, norsk morsmål, vgs).



«…det (spansk) er et fellesfag og det merker man på motivasjonen. Burde det ikke vært 
fellesfag? Det er en kjempestor diskusjon. Eller et stort tema. Fordi selvsagt er det viktig med 
språkundervisning, og at flest mulig får det. Men nå vet ikke jeg hvordan det var før det ble 
fellesfag. Men jeg vil tro at for å få best mulig undervisning til de som er interessert vil jeg tro 
det ikke burde vært et fellesfag». (Kvinnelig lærer, norsk morsmål, vgs). 



Hva sier lærerne om elevenes 
motivasjon?

I 8. klasse er elevene motiverte for å lære spansk. 

I videregående skole er det stort sprik når det gjelder faglig nivå og elevenes motivasjon.

HVA HAR SKJEDD PÅ VEIEN?



Spørsmål til refleksjon og diskusjon:
-Går elevene glipp av verdifull eksponering for målspråket når mye av 
undervisningen foregår på norsk? 

-Bør man alltid undervise i grammatikk på norsk? 

-Blir elevene «sløve» av at beskjeder, informasjon etc. blir gjentatt på norsk?

-Blir elevene nok aktivisert i timene? Er det for mye «tavleundervisning»? Bør 
man reflektere mer rundt hvilke metoder man bruker i undervisningen?

-Kunne man tenke seg en annen organisering av klasserommet? 



Spørsmål/ kommentarer/ innspill?

Takk for oppmerksomheten!


