
Ungspråk 

  
Denne spørreundersøkelsen handler om din språkbruk, din språklæring og om dine 

meninger om språk. Ved å dele dine meninger, kan du hjelpe oss til å utvikle nye metoder 
for å undervise språk i fremtiden. 

 
Les instruksjonene nøye før du svarer. Hvis du er usikker på hvordan du skal svare, kan 
du be om hjelp. Husk at det finnes ingen rette eller gale svar. Vi ønsker å vite hva du 

mener. Bare forskerne vil kunne lese svarene dine. 
 

Lykke til! 
 
Klikk på det valgfaget du har nå: 
(1)  Fransk 

(2)  Tysk 

(3)  Spansk 

(4)  Engelsk fordypning 

(5)  Arbeidslivsfag 

(6)  Matematikk fordypning 

(7)  Norsk fordypning  
(8)     Annet 
 
 
SPRÅKENE DINE 
Her er noen spørsmål om norsk. 
  

Hvor lenge har du kunnet norsk? 
(1)  mindre enn 1 år 

(2)  omtrent 1 år 

(3)  2-3 år 

(4)  mer enn 4 år 
 

Stemmer det at... 
 Ja Nei 

Dette er 
førstespråket/morsmålet mitt 

(1)  (2)  

Jeg bruker dette språket 
sammen med familien min 

(1)  (2)  



 Ja Nei 

Jeg bruker dette språket for å 
snakke med (noen av) 
vennene mine  

(1)  (2)  

Jeg bruker dette språket på 
ferie (noen ganger) 

(1)  (2)  

Jeg bruker dette språket 
(noen ganger) når jeg er på 
internett 

(1)  (2)  

Jeg ser (noen ganger) på 
TV/filmer/hører på musikk på 
dette språket 

(1)  (2)  

Jeg er stolt over å kunne 
dette språket 

(1)  (2)  

Jeg synes at jeg kan dette 
språket godt 

(1)  (2)  

Det er viktig for meg å kunne 
dette språket 

(1)  (2)  

Jeg unngår å bruke dette 
språket 

(1)  (2)  

 
 
Det neste språket er engelsk. 
  
 

Hvor lenge har du kunnet engelsk? 
(1)  mindre enn 1 år 

(2)  omtrent 1 år 

(3)  2-3 år 

(4)  mer enn 4 år 
 
 

Stemmer det at... 
 Ja Nei 

Dette er 
førstespråket/morsmålet mitt 

(1)  (2)  



 Ja Nei 

Jeg bruker dette språket 
sammen med familien min 

(1)  (2)  

Jeg bruker dette språket for å 
snakke med (noen av) 
vennene mine  

(1)  (2)  

Jeg bruker dette språket på 
ferie (noen ganger) 

(1)  (2)  

Jeg bruker dette språket 
(noen ganger) når jeg er på 
internett 

(1)  (2)  

Jeg ser (noen ganger) på 
TV/filmer/hører på musikk på 
dette språket 

(1)  (2)  

Jeg er stolt over å kunne 
dette språket 

(1)  (2)  

Jeg synes at jeg kan dette 
språket godt 

(1)  (2)  

Det er viktig for meg å kunne 
dette språket 

(1)  (2)  

Jeg unngår å bruke dette 
språket 

(1)  (2)  

 
 
Det neste språket er fransk/spansk/tysk (om eleven har krysset av for fremmedspråk). 
  

Hvor lenge har du kunnet fransk/spansk/tysk? 
(1)  mindre enn 1 år 

(2)  omtrent 1 år 

(3)  2-3 år 

(4)  mer enn 4 år 
 
 



Stemmer det at... 
 Ja Nei 

Dette er 
førstespråket/morsmålet mitt 

(1)  (2)  

Jeg bruker dette språket 
sammen med familien min 

(1)  (2)  

Jeg bruker dette språket for å 
snakke med (noen av) 
vennene mine  

(1)  (2)  

Jeg bruker dette språket på 
ferie (noen ganger) 

(1)  (2)  

Jeg bruker dette språket 
(noen ganger) når jeg er på 
internett 

(1)  (2)  

Jeg ser (noen ganger) på 
TV/filmer/hører på musikk på 
dette språket 

(1)  (2)  

Jeg er stolt over å kunne 
dette språket 

(1)  (2)  

Jeg synes at jeg kan dette 
språket godt 

(1)  (2)  

Det er viktig for meg å kunne 
dette språket 

(1)  (2)  

Jeg unngår å bruke dette 
språket 

(1)  (2)  

 
KAN DU ANDRE SPRÅK? 
Vi vil nå at du lister opp ALLE ANDRE språk du kan. Her kan du ta med språk du 
snakker med familien din, andre språk du lærer eller har lært i skolen, og andre språk du 
kjenner til av ulike grunner. Det spiller ingen rolle hvor godt du kan disse språkene! 
  
ALLE ANDRE språk: 

Språk: _____ 

Språk: _____ 

Språk: _____ 

Språk: _____ 

Språk: _____ 



Språk: _____ 

Språk: _____ 

 
 
Vi ønsker nå at du gir oss mer informasjon om hvert av språkene. (I den elektroniske 
undersøkelsen kommer det opp spørsmål til hvert språk elevene har skrevet at de kan. 
Spørsmålene er de samme som for norsk/engelsk/fremmedspråk) 
 

Hvor lenge har du kunnet språk x? 
(1)  mindre enn 1 år 

(2)  omtrent 1 år 

(3)  2-3 år 

(4)  mer enn 4 år 
 
 

Stemmer det at... 
 Ja Nei 

Dette er 
førstespråket/morsmålet mitt 

(1)  (2)  

Jeg bruker dette språket 
sammen med familien min 

(1)  (2)  

Jeg bruker dette språket for å 
snakke med (noen av) 
vennene mine  

(1)  (2)  

Jeg bruker dette språket på 
ferie (noen ganger) 

(1)  (2)  

Jeg bruker dette språket 
(noen ganger) når jeg er på 
internett 

(1)  (2)  

Jeg ser (noen ganger) på 
TV/filmer/hører på musikk på 
dette språket 

(1)  (2)  

Jeg er stolt over å kunne 
dette språket 

(1)  (2)  

Jeg synes at jeg kan dette 
språket godt 

(1)  (2)  



 Ja Nei 

Det er viktig for meg å kunne 
dette språket 

(1)  (2)  

Jeg unngår å bruke dette 
språket 

(1)  (2)  

 
 
FORELDRE / FORESATTE 
  

Kan dine foreldre/foresatte noen andre språk enn norsk? 
(1)  Ja 

(2)  Nei 

(3)  Vet ikke 
 
Vennligst skriv alle språkene de kan: 
________________________________________ 
__________________________________________________________________________
______ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
 
 
VENNER 
 

Snakker en eller flere av dine venner et annet språk enn norsk med familien? 
(1)  Ja 

(2)  Nei 

(3)  Vet ikke 

Hvilke(t) språk snakker vennene dine med familien? 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
 
 



I neste del vil vi gjerne vite hva DU SYNES om språk og språklæring. Les hver setning 
nøye og kryss av i boksen som passer best med hva DU synes. Husk at det ikke finnes et 
riktig eller galt svar her. 
 

Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn om språk? 
 Helt enig Litt enig Usikker Litt uenig Helt uenig 

I fremtiden ser jeg for meg at 
jeg er en person som kan 
mer enn to språk 

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  

Jeg håper jeg kan bruke flere 
språk enn norsk og engelsk i 
min fremtidige jobb 

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  

Jeg tror at kunnskaper i norsk 
og engelsk vil være nok i min 
fremtidige jobb 

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  

Det er viktig å kunne et annet 
fremmedspråk i tillegg til 
engelsk 

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  

Å lære et nytt språk er 
meningsløst, for alle kan 
engelsk 

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  

Personen jeg vil være i 
fremtiden snakker engelsk 
veldig bra 

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  

Personen jeg vil være i 
fremtiden snakker mange 
språk veldig bra 

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  

 
 

Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn om språk? 
 Helt enig Litt enig Usikker Litt uenig Helt uenig 

Jo flere språk du kan, desto 
lettere er det å lære nye 
språk 

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  

Folk som kan flere språk, er 
vanligvis smartere enn andre 

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  



 Helt enig Litt enig Usikker Litt uenig Helt uenig 

Folk som kan mange språk, 
er vanligvis mer kreative enn 
andre 

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  

Folk som kan mange språk, 
tjener vanligvis mer penger 
enn andre 

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  

Å lære nye språk hjelper deg 
til å forstå bedre språkene du 
allerede kan 

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  

Å kunne mange språk gjør 
deg bedre i andre skolefag 

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  

Å kunne mange språk hjelper 
deg å til forstå andres følelser 
bedre 

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  

Å kunne mange språk hjelper 
deg til å forstå ting på 
forskjellige måter 

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  

 
 

Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn? 
 Helt enig Litt enig Usikker Litt uenig Helt uenig 

Det hadde vært bedre om alle 
i Norge hadde de samme 
meningene 

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  

Det finnes ulike måter å være 
norsk på 

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  

Jeg liker å bli kjent med nye 
folk 

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  

Jeg vil helst bare være med 
folk jeg kjenner fra før 

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  

Jeg ville foretrekke at alle 
rundt meg hadde de samme 
meningene som meg 

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  

Jeg liker at folk har 
forskjellige meninger 

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  



 Helt enig Litt enig Usikker Litt uenig Helt uenig 

Jeg liker å snakke med folk 
som har andre meninger enn 
meg selv 

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  

Jeg liker at det er forskjeller 
mellom meg og andre folk 

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  

Jeg prøver å bli kjent med 
folk som er forskjellige fra 
meg 

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  

Jeg er interessert i mange 
ulike ting 

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  

 
 
Nå vil vi at du skal tenke over hva det vil si å være flerspråklig (hvis du vil, kan du gi et 
eksempel) 
  

Å være flerspråklig betyr... 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
 
 

Er DU flerspråklig? 
(1)  Ja 

(2)  Nei 

(3)  Jeg er usikker 
 
 

Forklar hvorfor du mener at du er flerspråklig: 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
 
Forklar hvorfor du mener at du ikke er flerspråklig: 
________________________________________ 
________________________________________ 



________________________________________ 
 
Forklar hvorfor du er usikker på om du er flerspråklig: 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
 
LITT OM DEG 
  

Har du bodd i andre land enn Norge? 
(1)  Ja 

(2)  Nei 

(3)  Vet ikke 
 
 

Skriv landet eller landene du har bodd i:  
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
 
 
 
 
Supert, takk! 
Hvis det er noe mer du har lyst til å si om dine språk eller om din språklæring, vil vi gjerne 
vite det. 
  

Du kan skrive her: 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
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