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Føreord

Opphavet til i praksis-serien var eit ønske om å få fram fleire 
positive bilete av den norske skulen. Det skjer mykje bra rundt 
ikring i norske klasserom som det er verdt å lyfte fram!

I ulike samanhengar har vi vitja skular over heile landet. Vi har 
møtt mange engasjerte elevar og fagleg sterke lærarar med 
spennande undervisningsopplegg. Skuleleiarane vi har treft, 
legg alt til rette  for at det pedagogiske arbeidet skal verte så 
godt som mogleg. 

Det er femte del i serien som no er på plass. i praksis: 
fremmedspråk og engelsk i grunnopplæringen syner fram 
eit utsnitt av norsk skule som fortel om solid og spennande 
framandspråkopplæring på ulike stader i landet. Skulane 
har gjort eit grundig førearbeid for å møte kompetansemåla i 
Kunnskapsløftet. 

Filmane syner ei stor breidd når det gjeld metodar og innhald. 
I ei samla ressurspakke med nærmare 20 filmar vil alle 
lærarar kunne finne idear dei vil verte begeistra av. Vi har stor 
tru på at filmane vil inspirere lærarar til å setje i gang med 
liknande opplegg sjølve. Slik kan filmane spele ei rolle i den 
kompetansehevinga skulen alltid må leggje til rette for.
 
Å arbeide med dette prosjektet har vore ei glede. Folk har 
teke godt imot oss overalt, og lærarar og skuleleiarar har vore 
eineståande når det gjeld å stille opp for filmteama når vi har 
kome på vitjing i ein travel skulekvardag. Samstundes har nok 
skulane sett på det å delta i filmane som ein sjanse til fagleg 
utvikling og utveksling av røynsler. 

Vi er stolte over å kunne presentere denne ressurspakka i 
samarbeid med Framandspråksenteret. 

Oslo, november 2009
 

Pål Karlsen   Knut Åge Teigen 
Snöball Film   Snöball Film       

Oslo, november 2009

Pål Karlsen   Knut Åge Teigen 
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Hilsen fra Fremmedspråksenteret

Fremmedspråksenterets hovedmandat er å arbeide for at 
opplæringen i engelsk og fremmedspråk skal få høy kvalitet, 
blir tilpasset alle elever og gis et praktisk og variert innhold. 

I presiseringen av mandatet går det fram at senteret 
skal legge vekt på å utvikle arbeidsmetoder, innhold og 
eksempler på undervisningsmateriell som bidrar til å utvikle 
fremmedspråkkompetanse og motivasjon for arbeid med 
fremmedspråk hos alle relevante målgrupper.

I strategiplanen «Språk åpner dører» er også ett av seks mål 
dette: bedre kvalitet på opplæringen i fremmedspråk. Delmålene 
og tiltakene her inneholder nøkkelord som differensiering, 
praktisk tilnærming, digital kompetanse, læringsfremmende 
arbeidsmåter og etterutdanning.

Vi ser fi lmpakken i praksis: fremmedspråk og engelsk i
grunnopplæringen som et ledd i dette arbeidet for fremmed-
språkene og er glade for å kunne presentere dyktige 
fremmedspråklærere i aksjon!

Videre vil vi berømme lærerne for deres åpenhet og vilje til å 
gi av seg selv og til å dele sin kunnskap. Gjennom fi lmene får 
vi et verdifullt innblikk i metodikk for språklæring, omsetting av 
læreplanen til praksis og arbeid med grunnleggende ferdigheter.

Selv om metodene i undervisningsoppleggene nødvendigvis 
demonstreres ved hjelp av ett av språkene engelsk, fransk, 
russisk, spansk eller tysk, vil seerne oppdage overføringsverdien 
til eget undervisningsspråk. 

Lykke til videre i det viktige arbeidet! 

Johanne Ostad  Berit Hope Blå
leder   prosjektansvarlig
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om i praksis: 
fremmedspråk og 
engelsk i grunn-
opplæringen

Ressurspakka i praksis: fremmedspråk og engelsk  i 
grunnopplæringen skal inspirere lærarar til å tenkje nytt 
rundt eigen undervisningspraksis. Målet er at ressurspakka 
skal vere eit hjelpemiddel til fleksibel internopplæring og 
kompetanseheving i skulen. 

Målgruppa for filmane er framandspråklærarar i grunnopplæringa 
og lærarstudentar. Filmane skal kunne brukast på fagdagar,
i fagseksjonen, til sjølvstudium, i kurs og i lærarutdanninga. 

i praksis: fremmedspråk og engelsk i grunnopplæringen er:
• 17 kortfi lmar samla på ei DVD-plate
• eit teksthefte med presentasjonar av alle undervisnings-

opplegga og forslag til diskusjonsspørsmål som kan nyttast 
i etterarbeidet med fi lmane

• ein nettstad, www.skoleipraksis.no, der alle elementa i pakka 
er lagde ut til fri bruk

Kvar film dokumenterer eit konkret undervisningsopplegg i anten 
engelsk, fransk, russisk, spansk eller tysk. I dei fl este fi lmane 
er det læremetoden og læringsprinsippa som er det viktige. Det 
gjer at ein fi lm med eit undervisningsopplegg i fransk også vil 
vere relevant og ha overføringsverdi til undervisninga i eit anna 
framandspråk. 
 
Undervisningsopplegga er filma på skular i Trondheim, 
Stavanger, Råde, Lillestrøm, Bærum og Oslo. Samla gjev 
ressurspakka ulike innfallsvinklar til korleis ein kan undervise 
i framandspråk på ein variert måte.
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Vi har valt å fokusere på læraren og korleis læraren arbeider med 
elevane og fagstoffet. Å demonstrere grundig lærarhandverk og 
korleis ein kan leggje til rette for ulike læringsstrategiar, er 
gjennomgåande i filmane. Ønsket er å syne praktisk metodikk og 
didaktikk på ein måte som kan ha direkte overføringsverdi til eige 
klasserom. 

Stikkorda er: 
• systematisk og variert arbeid med læreplanmål og 

grunnleggjande ferdigheiter. 
• den lærarinitierte prosessen i elevgruppa
• læraren som pedagogisk leiar 
• den faglege samtalen med elevane
• gode didaktiske, metodiske og praktiske grep

Alle undervisningsopplegga i ressurspakka er tufta på 
kompetansemåla i Kunnskapsløftet. Det er ei breidd i 
ressurspakka både når det gjeld emne og arbeidsmåtar. 

Ressurspakka inneheld mellom anna ein fi lm om ein skuledag 
med engelsk for dei yngste barna, om samarbeid mellom ein 
skule i Noreg og ein partnarskule i Irland, nettprat på fransk, 
bruk av Den europeiske språkpermen i spanskundervisninga, 
om storyline på tysk, leseopplegg i russiskfaget, om samarbeids-
læring og dramateknikkar i framandspråkopplæringa.   
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Det er fleire praktiske døme i filmane på korleis elevane kan øve 
på dei grunnleggjande ferdigheitene. Det har vore særleg viktig 
i filmprosjektet å gje døme på korleis elevar kan bruke språket 
aktivt i framandspråkopplæringa gjennom å lese, lytte, samtale, 
skrive og presentere. 

Når det gjeld den digitale kompetansen, får vi mellom anna 
sjå bruk av IKT som kommunikasjonsverktøy på tvers av 
landegrenser, som eit verktøy til å dele og vise fram elevarbeid 
og til å produsere samansette tekstar.

Plassering etter hovudområde 
I oversikta på høgre side er fi lmane sorterte etter trinn og 
hovudområde i høvesvis læreplanen i engelsk og læreplanen i 
framandspråk. Plasseringa er først og fremst rettleiande. Mange 
av undervisningsopplegga femner vidt og streifar kompetansemål 
innanfor fl eire hovudområde. 

i praksis og 
KUNNSKAPSLØFTET

i praksis:



9

fremmedspråk og engelsk 

HOVUDOMRÅDE LÆREPLANEN I ENGELSK
Film Språklæring Kommunikasjon Kultur, samfunn                  

og litteratur

Veiledet lesing • •

En skoledag med 
engelsk

• •

eTwinning • •

CLIL – samfunnsfag 
på engelsk

• •

HOVUDOMRÅDE LÆREPLANEN I FRAMANDSPRÅK
Film Språklæring Kommunikasjon Språk, kultur                  

og samfunn

Den europeiske 
språkpermen

• •

Storyline • •

Nettprat • •

Digitale 
sammensatte 
tekster

• •

Den første timen • • •

Årbok • •

Drama • •

Wiki • •

Vindusmetoden • • •

Å repetere med 
variasjon

• •

Faktakort • •

Samarbeids-
læring

• •

Lesing med 
rollekort

• •

En muntlig 
vurderingssituasjon

• • •

En skriftlig 
vurderingssituasjon

• •



10

i praksis:

INNHALD DVD

Filmane er samla på ei DVD-plate, og dei er organiserte etter 
trinn. Det er fi re fi lmar frå 1.–7. trinn medan dei andre fi lmane er 
jamt fordelte mellom 8.–10. trinn og vidaregåande opplæring.

Vi oppmodar sjåarane om ikkje å sjå på denne inndelinga som 
heilt fasttømra. Det vil vere idear å hente i mange av fi lmane 
sjølv om ein ikkje arbeider på akkurat det trinnet fi lmen er frå. 

Alle fi lmane er også fritt tilgjengelege på www.skoleipraksis.no. 
På nettstaden er det i tillegg to fi lmar om vurdering i 
framandspråk og tre korte diskusjonsfi lmar. 
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Nr Film Skule Lengd Side

1. Veiledet lesing Maridalen skole 16.08 min 12

2. En skoledag med engelsk Spetalen skole 14.52 min 14

3. eTwinning Spetalen skole 21.55 min 16

4. Den europeiske språk-
permen

Kastellet skole 16.52 min 18

5. CLIL – samfunnsfag på 
engelsk

Kastellet skole 15.05 min 20

6. Storyline Ringstabekk skole 36.33 min 22

7. Nettprat Majorstua skole 15.50 min 24

8. Digitale sammensatte 
tekster

Charlottenlund 
ungdomsskole

19.22 min 26

9. Den første timen Brundalen vgs. 19.43 min 32

10. Wiki Brundalen vgs. 17.21 min 34

11. Årbok Stavanger 
katedralskole

13.03 min 36

12. Vindusmetoden Stavanger 
katedralskole

13.48 min 38

13. Drama Hartvig Nissens 
skole

16.55 min 40

14. Å repetere med variasjon Lillestrøm vgs. 16.17 min 42

15. Faktakort Lillestrøm vgs. 9.54 min 44

16. Samarbeidslæring Lillestrøm vgs. 13.14 min 46

17. Lesing med rollekort Oslo katedralskole 18.20 min 48
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Lærer: Signvor Andersen
Maridalen skole, Oslo

VEILEDET LESING

Metoden veiledet lesing 
(Guided Reading) går ut på 
å øve opp elevene til å bli 
selvstendige og kritiske lesere 
(her engelsk). 

I denne filmen får vi se en 
økt med veiledet lesing 
organisert som del av et 
stasjonsundervisningsopplegg. 
Elevgruppen er aldersblandet 
og satt sammen av elever fra 
2., 3. og 4. trinn. 

På stasjonen med veiledet 
lesing sitter elevene sammen 
med læreren. Læreren 
veileder elevene i lesingen av 
en bok som hun har valgt ut 
på forhånd. Alle elevene har 
hvert sitt eksemplar av boken. 
Elevene på 4. trinn leser en 
vanskeligere bok enn elevene 
på 2. trinn. 

Det første læreren gjør, er 
å presentere læringsmålet 
for lesingen. For elevene 
på 4. trinn er for eksempel 
læringsmålet å lese teksten 
på engelsk med innlevelse. 
Læreren og elevene blar 

deretter gjennom boka 
sammen, leser og diskuterer 
seg gjennom teksten. For 
å øke leseforståelsen stiller 
læreren spørsmål underveis 
som aktiviserer elevenes 
forkunnskaper. 

Læreren og elevene ser også 
på hvordan boka er bygd 
opp og formgitt, de diskuterer 
vanskelige ord, de ser etter 
ledetråder i tekst eller bilde 
som kan bidra til forståelsen, 
og sammen drøfter de 
innholdet. Å forstå innholdet 
i teksten er det sentrale i 
veiledningen.

En annen viktig del av 
metoden med veiledet lesing 
er at man arbeider med mindre 
deler av boka, alternativt 
ett emne, om gangen. For 
eksempel: Vi lærer navn 
på dyr, vi lærer hva en 
setning er, vi lærer å bruke 
bilder for å forstå teksten, 
vi lærer spørreordene what, 
where, who og when. Etter 
gjennomgangen av boka 
vurderer elevene og læreren i 
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fellesskap om læringsmålet er 
nådd. Det er vanlig at elevene 
leser boka på nytt på egen 
hånd etter økten med veiledet 
lesing. 

Hovedpersonene i de to 
bøkene som læreren bruker 
i denne timen, er dyr. Dyr er 
også temaet for arbeidet på 
de andre stasjonene. På 
skrive- og tegnestasjonen 
tegner elevene et dyr de 
velger selv, og skriver 
tilhørende faktasetninger på 
engelsk. Som en avslutning 
på stasjonsopplegget skal 
elevene vise fram tegningene 
sine og lese faktasetningene 
høyt for hverandre. 

På datastasjonen 
arbeider elevene med 
ulike nettoppgaver, og på 
spillstasjonen spiller elevene 
et engelsk brettspill som 
gir dem en del muntlig 
trening. I tillegg rekker de på 
denne stasjonen å øve på å 
presentere faktasetningene de 
har skrevet. 

Spørsmål til diskusjon
Hva lærer elevene i denne 
undervisningsøkten?

Hvordan ville du selv 
organisert og gjennomført et 
opplegg med veiledet lesing?

Hva er gode metoder for å 
gjøre elevene til bedre lesere i 
fremmedspråk?

Ressurser
Steen-Paulsen, Mari og 
Kathrine Wegge (2008): 
Veiledet lesing. Metodehefte 
med DVD. Cappelen 

«Veiledet lesing som 
undervisningsmetode i 
engelsk ved Maridalen skole», 
FOU-prosjekt støttet av 
Fremmedspråksenteret:
www.fremmedspraksenteret.no/
fou

www.fremmedspraksenteret.no/
leseveiledning
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I denne filmen følger vi en 
gruppe elever på 4. trinn 
som vier en hel skoledag til 
engelskfaget. Undervisningen 
denne engelskdagen er 
organisert i stasjoner. 

Elevene har først en felles 
innledning med engelsk sang, 
deretter gjennomgår læreren 
inndelingen av dagen og de 
enkelte aktivitetene. Det er lagt 
stor vekt på at aktivitetene skal 
være varierte. Elevene skal 
blant annet lese, skrive, lytte, 
illustrere og spille spill.  

Hovedbasen for dagen er 
klasserommet, der elevene 
jobber med ulike typer 
oppgaver ut fra en arbeidsplan 
med må-, bør- og kan-
oppgaver. I må-oppgavene 
skal elevene oversette og 
tegne ut fra en instruksjon 
på engelsk, og de skal lese 
en bok. Det er fire ulike 
vanskegrader på bøkene 
elevene kan velge mellom. 

Bør-oppgavene dreier 
seg om enklere lese- og 
skriveoppgaver, mens kan-
oppgavene er mer lek- og 
lystpregede aktiviteter, for 
eksempel å spille lotto.

Tre stasjoner er plassert andre 
steder på skolen. På kjøkkenet 
skal elevene bake muffins etter 
en oppskrift på engelsk. På 
datarommet arbeider elevene 
parvis med nettoppgaver, blant 
annet er det oppgaver om 
farger og navn på kroppsdeler. 
Den siste stasjonen er felles 
for alle gruppene. Da er det 
språkleker i gymsalen: Simon 
says, Catch the colour og 
Change places.

Engelskdagen blir avsluttet 
med en kort oppsummering 
og evaluering før elevene 
kan smake på de «engelske» 
muffinsene som de selv har 
bakt tidligere på dagen. 

Lærer: Marit Kjærnes
Spetalen skole, Råde

EN SKOLEDAG MED 
ENGELSK
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Spørsmål til diskusjon
Hva er fordelene med en hel 
undervisningsdag i ett fag, 
engelsk i dette tilfellet?

Hvilke aktiviteter bør være 
med på en slik språkdag 
for at elevene skal oppleve 
variasjon og få øvelse i ulike 
ferdigheter?

Hvordan ville du organisert 
en hel språkdag med egne 
elever?

Ressurser
Maagerø, Eva og 
Birte Simonsen (2006): 
Polly put the kettle on – 
engelsk i barnehage og 
småskole. SEBU Forlag

Munden, Juliet og 
Astrid Myhre (2007): 
Twinkle Twinkle. English 1–4. 
Høyskoleforlaget

Den europeiske språkdagen: 
www.fremmedspraksenteret.no/
edl
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Det er desember, og 
elevene på 4. trinn ved 
Spetalen skole arbeider med 
emnet Jul i mange land. 
Gjennom eTwinning har de 
fått en vennskapsklasse i 
Craughwell National School 
i Galway i Irland, og nå skal 
disse to klassene utveksle 
juletradisjoner.

eTwinning er en digital 
plattform som ble opprettet i 
forbindelse med EUs program 
for livslang læring. Hensikten 
med plattformen er å stimulere 
til økt pedagogisk samarbeid 
og kulturell utveksling mellom 
skoler i Europa. 

Engelsklæreren ved Spetalen 
skole og partnerlæreren i 
Irland har sammen laget et 
undervisningsopplegg der 
elevene skal presentere 
norske og irske juletradisjoner 
for hverandre ved hjelp av 
ulike digitale verktøy. 

På eTwinning-plattformen har 
de norske og irske elevene 
et eget virtuelt klasserom, 

TwinSpace, som bare de 
har tilgang til. På TwinSpace 
kan de blant annet legge 
ut egenproduserte tekster, 
bilder, fi lmer og PowerPoint-
presentasjoner.

Hensikten med dette 
undervisningsopplegget er 
å lære elevene å nyttiggjøre 
seg digitale verktøy i 
språklæringen. 

Å kommunisere med 
jevnaldrende på engelsk, både 
muntlig og skriftlig, er morsomt 
og motiverende. Elevene ser 
nytten av å øve på engelsk 
uttale, ta i bruk grammatiske 
strukturer og lære nye ord 
når målet er å forstå og gjøre 
seg forstått i en autentisk 
kommunikativ situasjon.  

De norske elevene begynner 
med å se en kort fi lm som de 
irske elevene har laget til dem. 
Etter fi lmvisningen deles 
elevene i tre grupper. Hver 
gruppe får en oppgave de skal 
løse. 

Lærer: Hilde Øen 
Spetalen skole, Råde

ETWINNING
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Den første gruppen skal  
intervjue vennskapsklassen 
om julefeiring i Irland via 
Skype. Elevene skriver først 
ned spørsmålene de ønsker 
å stille, og så øver de på 
uttale. Det er både utfordrende 
og spennende å intervjue 
engelskspråklige elever: Hva 
vil de irske elevene svare? 

Den andre gruppen skal lage 
en PowerPoint-presentasjon 
som viser ulike juleaktiviteter 
ved Spetalen skole. Elevene 
tar bilder og lager tilhørende 
tekst på engelsk. 

Den tredje gruppen får 
i oppgave å lage en 
bildefortelling i Photo Story 
basert på et lokalt nissesagn. 
De tegner illustrasjoner til 
sagnet og føyer til engelsk 
tekst.  

Til sist bidrar hele klassen 
med en norsk julesang. Her 
er det læreren som har regien 
og fi lmer elevenes opptreden. 
Videoen sendes deretter til 
Irland.

Spørsmål til diskusjon
Hvordan kan man ellers bruke 
eTwinning for å stimulere 
elever i språklæringen? 

Hvilke emner kunne du selv 
tenke deg å samarbeide om 
gjennom eTwinning? 

Hvilke erfaringer har 
du med bruk av IKT i 
språkundervisningen?  

På hvilke andre måter kan 
elever på barnetrinnet arbeide 
med eller møte autentisk 
språk?  

Ressurser
www.etwinning.net

www.fremmedspraksenteret.no/
internasjonalisering_etwinning 

www.skype.no

«Autentisk kommunikasjon 
– direkte fra pulten», 
FOU-prosjekt støttet av 
Fremmedspråksenteret:
www.fremmedspraksenteret.no/
fou
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I denne filmen følger vi en 
gruppe elever på 7. trinn når 
de leser autentiske tekster 
på spansk. Elevene deltar i 
et forsøk med tidlig start med 
fremmedspråk. Ett av målene 
med undervisningsopplegget 
er utvikling av lesestrategier, 
og som et ledd i dette arbeidet 
bruker elevene Europeisk 
språkperm 6–12 år. 

Europeisk språkperm 6–12 år 
er tilrettelagt for elever på 
barnetrinnet i norsk skole, og er 
et didaktisk verktøy som hjelper 
elevene til å bli seg bevisst 
egne språkferdigheter. Permen 
har egne sider som tar for seg 
ulike læringsstrategier («triks»), 
når det gjelder lesing, lytting, 
skriving og muntlig produksjon 
og samhandling. 

Permen legger til rette for at 
elevene kan dokumentere 
utviklingen av egne språk-
ferdigheter. På denne måten 
blir progresjonen i læringen 
tydelig, og det blir lettere for 
elevene å sette seg nye mål. 

I begynnelsen leser og 
gjennomgår læreren autentiske 
dikt på spansk sammen med 
elevene. Læreren fokuserer på 
ulike strategier man kan ta
i bruk for å forstå innholdet i en 
tekst på et fremmedspråk, blant 
annet å se på sammenhengen 
mellom ord og bilde, merke seg 
transparente ord og ord som 
stadig gjentas i teksten, eller 
rett og slett gjette. Elevene dras 
aktivt med i disse strategiene.

Etter at elevene har dannet seg 
et bilde av hva lesestrategier 
er, går de sammen i mindre 
grupper for å lese flere 
autentiske tekster på spansk; 
tekster med forskjellig innhold 
og av ulik vanskegrad. Nå kan 
elevene se om de får bruk for 
de «triksene» de har snakket 
om, og kanskje oppdage nye. 

Læreren har vært bevisst 
i valget av de autentiske 
tekstene elevene skal lese. 
Tekstene er tilpasset elevene 
når det gjelder tema og 
vanskegrad. Det er viktig at 
tekstene fenger og motiverer. 

Lærer: 
Mette-Lise Mikalsen 
Kastellet skole, Oslo

DEN EUROPEISKE 
SPRÅKPERMEN
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Meningen er ikke at elevene 
skal forstå absolutt alt i 
tekstene, men at de skal klare 
å forstå noe. 

Etter leseaktiviteten 
oppsummerer læreren og 
elevene i fellesskap hvordan 
det har gått. Elevene 
forteller hvilke strategier 
de har brukt i arbeidet med 
tekstene. Deretter fyller de 
ut et egenvurderingsskjema 
i språkpermen der de 
sammenfatter hvilke strategier 
de tok i bruk for å forstå 
tekstene. 

Oppmerksomheten ligger hele 
tiden på de lesestrategiene 
eleven allerede kan, og de 
nye han eller hun har tilegnet 
seg. Slik kan eleven gradvis 
bygge opp sin egen bank med 
strategier som han eller hun 
kan bruke i møte med andre 
tekster på spansk.   

Spørsmål til diskusjon
Hvordan kan Den europeiske 
språkpermen være en ressurs i 
fremmedspråkundervisningen? 

Hvilke lesestrategier er 
det nyttig å vektlegge i 
begynneropplæringen i 
fremmedspråk? 

Hvilket læringsutbytte mener 
du elevene kan ha av å 
lese autentiske tekster på 
målspråket? 

Hvordan vil du at elevene dine 
skal arbeide med autentiske 
tekster på målspråket? 
 
Ressurser
Den europeiske språkpermen:
www.fremmedspraksenteret.no/
elp 

www.fremmedspraksenteret.no/
leseveiledning 

www.coe.int/t/dg4/portfolio/ 
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CLIL (Content & Language 
Integrated Learning) er en 
metode der undervisningen 
i et ikke-språkfag foregår 
på et fremmedspråk. Målet 
er at elevene skal heve 
sin kompetanse både i 
det aktuelle faget og i 
fremmedspråket.  

Elevene vi møter i filmen, 
er vant til at undervisningen 
i samfunnsfag foregår på 
engelsk. Et overlappende 
emne både i læreplanen 
i engelsk og læreplanen i 
samfunnsfag på ungdoms-
trinnet er menneskerettigheter. 
Det åpner for en tverrfaglig 
tilnærming. Når elevene 
skal sette seg inn i emnet 
menneskerettigheter, vil 
arbeidsspråket hovedsakelig 
være engelsk.  

Selve undervisningsopplegget 
er organisert som et gruppe-
arbeid med utgangspunkt i 
Human rights in the USA and 
South Africa. Elevgruppene 
kan velge mellom tre ulike 
oppgaver: 

a) presentere de viktigste 
begivenhetene i kampen 
mot raseskillet i USA eller 
apartheidsystemet i Sør-Afrika 

b) sammenlikne to kjente 
borgerrettighetsforkjempere i 
USA eller Sør-Afrika 

c) sammenlikne 
borgerrettighetsbevegelsen 
i USA med frigjørings-
bevegelsen i Sør-Afrika 

Først lager elevene og læreren 
sammen en ordbank over 
engelske ord og uttrykk som 
er relevante og nyttige når 
man skal arbeide med emnet 
menneskerettigheter. Det 
er viktig at elevene bygger 
opp et ordforråd før selve 
gruppearbeidet for å skape 
språklig og faglig trygghet. 

I gruppearbeidet bruker 
elevene lesestrategier som 
tidslinje og venndiagram 
for å få oversikt og sortere 
lærestoffet de har tilegnet seg. 
Som avslutning presenterer 
elevene i plenum det de har 
kommet fram til.  

Lærer: Lisbeth M. Brevik
Kastellet skole, Oslo

CLIL – samfunns-
FAG PÅ ENGELSK  
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Ved Kastellet skole har de 
valgt en differensieringsmodell 
som gir elevene mulighet til 
selv å velge i hvor stor grad de 
vil benytte seg av målspråket. 

I samfunnsfagtimene 
underviser og veileder læreren 
på engelsk, men elevene 
bestemmer selv omfanget 
av og vanskegraden på de 
engelskspråklige kildene de 
benytter. Dette er for å sikre 
at alle elever får et faglig 
læringsutbytte. 

Samtalene mellom elevene 
under gruppearbeidet foregår 
både på engelsk og norsk, 
og elevene velger selv språk 
under presentasjonen. Å føre 
en faglig samtale eller holde 
et foredrag på engelsk kan 
være både utfordrende og 
motiverende. 

Gjennom engelskspråklige 
kilder og lærerens 
formidling på målspråket 
styrkes elevenes lese- og 
lytteferdigheter i målspråket. 

Samtidig stimuleres deres 
evne til å uttrykke seg muntlig 
og skriftlig om komplekse 
emner på et fremmedspråk.    
  
Spørsmål til diskusjon
Hvilke fordeler er det for 
elevene å ha CLIL som 
undervisningsmetode?

Hvilke faglige og pedagogiske 
utfordringer kan bruk av CLIL 
by på? 

Hva ville du gjøre for å skape 
språklig og faglig trygghet 
hos elever som skal prøve ut 
CLIL?

Ville det være aktuelt å bruke 
CLIL ved din skole, og i så fall 
hvordan?   

Ressurser 
www.fremmedspraksenteret.no/
clil

www.euroclic.net

http://factworld.info
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I denne filmen får vi sjå 
korleis storyline vert brukt i 
begynnaropplæringa i tysk 
på 8. trinn. Kort forklart er 
storyline ei temaforteljing som 
elevane og læraren skapar 
saman. Dei sentrale elementa 
er tid, stad og personar. 
Læraren har valt rammene for 
forteljinga og bestemt tid og 
stad, medan elevane gjev liv til 
forteljinga gjennom personane 
dei lagar. 

Forteljinga vert driven 
fram av nøkkelspørsmål. 
Nøkkelspørsmål er alltid 
opne i forma, dei lèt elevane 
vere aktive og ta i bruk 
førehandskunnskapen sin. 
Samarbeid og diskusjon er 
viktige sider ved storyline. 
Difor er elevane organiserte 
i grupper på fire. 

Denne storylinen byrjar med at 
elevane og læraren etablerer 
staden der storylinen skal 
føregå, ein tenkt by i delstaten 
Baden-Württemberg. Det 
første nøkkelspørsmålet er: 
Kva skal byen vår heite? 

Elevane stemmer over kva 
namn byen og gatene skal 
ha. Gatenamna skriv dei inn 
på eit stort, tomt bykart som 
læraren har laga på førehand. 
Dette kartet (frisa) er med på 
å konkretisere konteksten 
og visualisere temaet som 
elevane arbeider med.

Det neste nøkkelspørsmålet 
er: Kven bur i gata vår? Kvar 
gruppe lagar ein familie på fire 
personar. Elevane klipper ut og 
teiknar modellar av personane 
sine, gjev personane namn, 
alder, yrke, interesser. Til 
sist presenterer kvar gruppe 
familiane sine for kvarandre. 

Etter å ha presentert familiane 
teiknar gruppene huset der 
familien deira skal bu. Både i 
denne og i den førre økta lagar 
elevane ordbankar med dei 
tyske orda dei treng å kunne.

Til nøkkelspørsmålet 
«Kva gjer personen din i 
løpet av ein dag?», øver 
elevane inn ein frase med 
ei bestemt ordstilling,                               

Lærar: Ulrikke Smith
Ringstabekk skole, 
Bærum

STORyLINE
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«Um 8 Uhr ... ich ....» osb, 
som dei bruker for å skildre 
gjeremåla til personen sin 
i løpet av ein dag. Deretter 
lagar elevane eit rollespel til 
spørsmålet «Kva snakkar vi 
om ved frukostbordet?». 

I neste storylinetime dukkar 
det brått opp ein forvirra 
turist som treng hjelp til å 
finne fram i byen. Turisten 
er læraren-i-rolle. Dette er 
innleiinga til eit rollespel der 
Kleinstadt-innbyggjarane må 
forklara vegen til turistar med 
utgangspunkt i kartet over 
Kleinstadt.

I det siste nøkkelspørsmålet, 
«Korleis feirar vi karneval i 
Kleinstadt», foreslår elevane 
korleis karnevalet i byen skal 
feirast. Det vert opptog, mat 
og kos. 

Til slutt evaluerer elevane 
arbeidet med storylinen. Kva 
har vi lært? Kva likte vi ved 
denne arbeidsmåten? Kva 
kunne vore gjort annleis? 
 

Spørsmål til diskusjon
Kva for språklege 
aktivitetar fann stad i dette 
storylineforløpet?

Korleis kan ein metode som 
storyline bidra til språklæring i 
framandspråkundervisninga?

Kva slag type storylineforløp 
kunne du tenkje deg å 
gjennomføre med dine elevar?

Ressursar
Sokrates-prosjektet «Creative 
Dialogue» har ein eigen 
nettstad om storyline i 
framandspråkundervisninga: 
http://creativedialogues.lernnetz.de/

«Wer bin ich? Undervisnings-
differentiering med storyline-
metoden på tysk» av Annette 
Carsing, Sproglæreren 1/2006

Falkenberg, Cecilie og 
Erik Håkonsson (2001): 
Storylinebogen. En håndbog 
for undervisere. Kroghs Forlag 

Steve Bell si storylineside:
www.storyline-scotland.com
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Hvordan kan man få til 
autentiske kommunikasjons-
situasjoner i fremmedspråk-
undervisningen? En 
mulighet er å nettprate med 
personer som har målspråket 
som morsmål eller som 
fremmedspråk. I denne filmen 
får vi se hvordan en gruppe 
elever på 10. trinn forbereder 
seg språklig og bruker et 
fransk nettsted for nettprat. 

Utgangspunktet for 
undervisningsopplegget 
er at elevene skal kunne 
kommunisere direkte og 
tilnærmet spontant på 
målspråket ved å ta i bruk 
vanlige forkortelser fra 
tekstmeldinger og Internett. 

Undervisningsopplegget 
underbygges av flere 
kompetansemål i læreplanen 
i fremmedspråk: bruke digitale 
verktøy, tilpasse språkbruken 
til kommunikasjonssituasjonen 
og bruke lese- og 
skrivestrategier tilpasset 
formålet.

I begynnelsen av timen 
repeterer elevene ord og 
forkortelser som de har 
arbeidet med tidligere. Det er 
viktig at elevene får vist fram 
de kunnskapene de alt har 
tilegnet seg, samtidig som 
denne repetisjonen er med 
på å forberede dem på selve 
nettpraten. 

Fra før har elevene og læreren 
diskutert nettvett, og elevene 
er klar over at de ikke skal gi 
fra seg personopplysninger om 
seg selv eller andre i gruppen. 

På datarommet logger hver 
elev seg inn på et populært 
fransk nettsted for nettprating. 
For å sikre at alle får prøvd å 
nettprate på fransk, arbeider 
elevene individuelt.  

Avslutningsvis oppsummerer 
elevene økten med nettprating 
og reflekterer over hva de har 
lært og opplevd. Flere elever 
kommenterer at de satte 
pris på å delta i en autentisk 
kommunikasjonssituasjon på 
målspråket, og at de opplevde 

Lærer: Hallvard ystad
Majorstuen skole, Oslo

NETTPRAT
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å kunne nok fransk til å kunne 
delta i samtaler. De merket 
seg at mange av ordene og 
forkortelsene de hadde lært 
seg, var skrivemåter som 
ble benyttet i nettpraten. En 
annen erfaring var at man  
traff personer på nettstedet 
som også hadde fransk som 
fremmedspråk.  

Et mulig etterarbeid er å ta 
utskrift av noen av sekvensene 
fra nettpraten for å se hvilke 
nye forkortelser som ble brukt, 
og om det var noen ord som 
var fremmede for elevene.  
 
Spørsmål til diskusjon
Hva synes du var bra med 
dette undervisningsopplegget?

På hvilke måter kan nettprat 
være med på å styrke 
fremmedspråkundervisningen?

Hvordan ville du organisert 
og gjennomført et tilsvarende 
undervisningsopplegg med 
egne elever?

Hvilke regler og rutiner bør 
gjelde når nettprat skal være 
en del av undervisningen?

Ressurser
Fransk: 
http://chat.tchatche.com/login-
visiteur.aspx 

Tysk: 
www.cyberzwerge.de/

www.goethe.de/Z/jetzt/dejchat/
dejroom.htm

Spansk: 
www.micueva.com

Engelsk: 
www.kidscom.com/chat/
kidschat/kidschat.html 

www.kidchatters.com/
products_chatroom.html
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Å kunne bruke digitale verktøy 
er en av fem grunnleggende 
ferdigheter i Kunnskapsløftet. 
Denne fi lmen viser et lengre 
undervisningsforløp hvor 
elevene skal produsere en 
sammensatt tekst på fransk 
i Windows Movie Maker. 
Elevene skal utarbeide manus, 
sette sammen bilder og lese 
inn en tekst som passer til 
bildene. 

Temaet for oppgaven er 
«Mon loisir», «Fritiden min». 
Som forarbeid til produksjonen 
lærer elevene nødvendige 
ord, uttrykk og språklige 
strukturer relatert til temaet. 
De forbereder seg også ved 
å lage spørsmål og intervjue 
hverandre om hva de gjør i 
fritiden. 

En viktig del av den digitale 
kompetansen er nettvett. 
I denne sammenhengen 
dreier nettvett seg om hva 
slags bilder og musikk man 
kan bruke lovlig dersom man 
skal legge ut produksjonen 
på Internett. Læreren gir 
blant annet tips om konkrete 

nettsteder som tilbyr 
rettighetsfrie bilder, musikk 
eller lydsnutter.  

Arbeidet med manuset 
innledes med at læreren 
gir rammene og setter opp 
læringsmålene for den 
sammensatte teksten. Elevene 
lager utkast til manus i form av 
et storyboard, og på dette får 
de muntlig og skriftlig respons 
fra læreren. 

Elevene gis ikke noe kurs i 
fi lmredigeringsprogrammet. 
De får noen praktiske tips, 
ellers er det mye lær-mens-
du-gjør-det. Noen av de mer 
dataerfarne elevene er utnevnt 
til superbrukere slik at de kan 
veilede medelevene sammen 
med læreren når det er behov 
for det. 

Når elevene har bestemt 
seg for hvilke bilder som skal 
være med i den sammensatte 
teksten, er neste skritt å lese 
inn kommentarstemmen. Det 
er viktig å øve på uttale slik at 
den blir best mulig. 

Lærer: Anita Normann
Charlottenlund 
ungdomsskole, 
Trondheim

DIGITALE SAMMEN-
SATTE TEKSTER 
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Elevene kan for eksempel lese 
inn teksten sin fl ere ganger 
i redigeringsprogrammet, 
høre gjennom og velge det 
opptaket de er mest fornøyd 
med.  Elevene kan også 
velge å legge på lydsnutter 
eller musikk for å skape mer 
stemning. 
 
Siste del av undervisnings-
forløpet er å vise fram de 
sammensatte tekstene på 
storskjerm i plenum. Elevene 
får respons fra hverandre og 
fra læreren. Helt til slutt skriver 
elevene en egenvurdering om 
hva de har lært, og hvordan 
det var å arbeide med den 
sammensatte teksten.

Spørsmål til diskusjon
Hva får elevene 
øvelse i gjennom dette 
undervisningsopplegget?

Hvordan kan arbeid med 
digitale sammensatte 
tekster være en ressurs i 
fremmedspråkundervisningen?

På hvilke måter kan IKT styrke 
opplæringen i fremmedspråk?

Hvordan kan man differensiere 
dette undervisningsopplegget? 

Hvordan ville du lagt opp et 
liknende undervisningsopplegg 
med egne elever?

Ressurser
Kapittelet «Å være digital i 
fremmedspråk» i 
Otnes, Hildegunn (red.) (2009): 
Å være digital i alle fag.
Universitetsforlaget

Samling med lovlige bilder og 
lydsnutter og verktøykurs:
www.multimedia.skolverket.se/

Nettside om digitale 
fortellinger:
http://no.wikibooks.org/wiki/
IKT_i_utdanning/Digitale_
fortellinger

www.fremmedspraksenteret.no/
ikt-veiledning
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I denne filmen får vi 
se forberedelsene, 
gjennomføringen og 
etterarbeidet til en skriftlig 
vurderingssituasjon i fransk på 
9. trinn. For å øke elevenes 
bevissthet om det de skal 
prøves i, får de i god tid før 
prøven utdelt et skjema med 
de aktuelle læringsmålene. 

Elevene får dermed tid til å 
tenke over hvilke emner og 
språklige strukturer de trenger 
mer øvelse i. Prøven legger 
opp til at elevene skal ha et 
visst vokabular når det gjelder 
person- og veibeskrivelse, og 
at de skal beherske bestemte 
grammatiske strukturer. 

Så er dagen for den skriftlige 
prøven kommet. Læreren 
har forsøkt å lage varierte 
oppgaver når det gjelder form, 
innhold og vanskegrad, slik 
at elevene får mulighet til å 
vise bredden i sin skriftlige 
kompetanse. 

Ved slutten av prøven 
fyller elevene ut et 
egenvurderingsskjema. 

Målet med egenvurderingen er 
at elevene skal bli seg bevisst 
sin egen læringsprosess: 
Hvilke arbeidsmåter fungerte 
bra, og hvilke gjorde det ikke? 
I hvilken grad synes elevene 
læringsmålene er nådd? 
Gjennom en slik refleksjon 
kan elevene korrigere sine 
arbeidsmåter i faget og 
forbedre seg. 

Lærerens tilbakemelding 
på den skriftlige prøven er 
basert på læringsmålene 
som elevene ble gjort kjent 
med under forberedelsene 
til prøven. I tillegg blir hver 
elev bedt om å lage en 
individuell oppgave som 
trener ferdigheter han 
eller hun ikke behersket 
så godt i den konkrete 
vurderingssituasjonen. 

Denne oppgaven blir i neste 
omgang gitt som test på den 
helt konkrete utfordringen 
eleven hadde. På denne 
måten er hver enkelt elev med 
på å styre sin videre læring.  

Lærer: Ellen Marie ystad
Midtstuen skole, Oslo

EN SKRIFTLIG 
VURDERINGSSITUASJON 
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Spørsmål til diskusjon
Hvordan ville du selv 
legge opp forberedelse, 
gjennomføring og 
etterarbeid til en skriftlig 
vurderingssituasjon?  

Hvordan mener du man 
best kan involvere elevene 
i vurderingen av egen 
språklæring? 

Hvilke oppgavetyper mener 
du er hensiktsmessige i en 
skriftlig vurderingssituasjon? 

Hvilke hjelpemidler ville 
du tillate i en skriftlig 
vurderingssituasjon?

Hvordan kan elevene 
øves i å nyttiggjøre seg 
hjelpemidler i en skriftlig 
vurderingssituasjon?  

 
 
 
 

Ressurser
Om skriving i Den europeiske 
språkpermen: 
www.fremmedspraksenteret.no/
elp

Om vurdering i fremmedspråk:
www.fremmedspraksenteret.no/
vurdering

Dobson, Stephen (red.), 
Astrid Eggen (red.) og 
Kari Smith (red.) (2009): 
Vurdering, prinsipper og 
praksis – Nye perspektiver 
på elev- og læringsvurdering. 
Gyldendal Akademisk

Denne filmen er bare 
tilgjengelig på:
www.skoleipraksis.no/
fremmedsprak
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I denne filmen følger vi elever 
på 9. trinn i en muntlig 
vurderingssituasjon i fransk. 
Vurderingen er delt i to 
sekvenser: Først presenterer 
elevene et forberedt rollespill 
der de dramatiserer en kafé-
scene. Deretter gjennomfører 
elevene en tilsvarende scene 
spontant, da i nye grupper. 

Elevene er med på å 
utarbeide læringsmål for 
vurderingssituasjonen. 
Eksempler på slike læringsmål 
er uttale, tilpasset språkbruk 
og muntlig flyt. Elevenes 
forslag er helt i tråd med flere 
av kompetansemålene i 
Læreplan i fremmedspråk på 
nivå I. 

Under hovedområdet 
Kommunikasjon står det bl. a. 
at «… eleven skal kunne 
kommunisere med forståelig 
uttale», «tilpasse språkbruken 
i noen grad til ulike kommuni-
kasjonssituasjoner» og «bruke 
grunnleggende språklige 
strukturer og former for tekst-
binding». 

Dette viser at elevene har 
en forestilling om hva god 
muntlig kommunikasjon på et 
fremmedspråk er. De disku-
terer også hva som forventes 
for å oppnå ulike grader av 
måloppnåelse. 

I filmen får vi se to grupper 
framføre rollespillet de har 
forberedt. Etterpå vurderer 
elevene egne prestasjoner 
ut fra de kjennetegnene de 
var med på å diskutere seg 
fram til. 

Å gi rom for egenvurdering 
fører til at elevene får et mer 
bevisst forhold til sin egen 
språklæring og språk-
kompetanse. 

Det forberedte rollespillet 
danner utgangspunkt for en 
ny vurderingssituasjon med 
spontan samtale. Ord og 
uttrykk som elevene har 
opparbeidet seg gjennom 
den forberedte delen, kan nå 
brukes i en ny og liknende 
situasjon. 

Lærer: Ellen Marie ystad
Midtstuen skole, Oslo              

EN MUNTLIG 
VURDERINGSSITUASJON
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I den spontane samtale-
situasjonen møter elevene 
andre utfordringer enn i det 
forberedte rollespillet. De må 
ta i bruk andre strategier for å 
lykkes, for eksempel å kunne 
stille oppfølgingsspørsmål, 
speile utsagn og ellers kunne 
holde framdrift i en samtale. 

Spørsmål til diskusjon
Hvordan involverer man 
elevene i vurderingsarbeidet 
på en hensiktsmessig måte? 

Hvilke læringsmål og 
kjennetegn på måloppnåelse 
bør legges til grunn i 
vurderingen av en forberedt, 
muntlig produksjon på nivå I 
i fremmedspråk?

Hvordan ville du legge opp 
og vurdere en muntlig 
vurderingssituasjon i spontan 
samtale?

Hvordan kan vurderings-
situasjonen legges til rette slik 
at elevene får et godt lærings-
utbytte?

Ressurser
Om den muntlige ferdigheten i 
Den europeiske språkpermen:
www.fremmedspraksenteret.no/
elp

Om vurdering av muntlig i 
fremmedspråk:
www.fremmedspraksenteret.
no/vurdering_muntlig

Dobson, Stephen (red.), 
Astrid Eggen (red.) og 
Kari Smith (red.) (2009): 
Vurdering, prinsipper og 
praksis – Nye perspektiver 
på elev- og læringsvurdering. 
Gyldendal Akademisk

«Muntlig eksamen i fremmed-
språk» av Rita Gjørven, 
Svein Johansen, Siri Lundin 
Keller, Sonja Skjær i Språk og 
språkundervisning nr. 2/2009

Denne filmen er bare 
tilgjengelig på: 
www.skoleipraksis.no/
fremmedsprak 
På nettstedet vil du også finne 
filmer med elevenes rollespill 
uten lærerkommentar.
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I denne filmen møter vi en 
gruppe elever som skal ha 
sin første time i fransk. Det 
overordnede målet med 
opplegget er å gi elevene deres 
første «språkbad» i fransk og 
motivere dem til å ta i bruk den 
forhåndskunnskapen de har i 
og om fransk 

Læreren innleder med å 
presentere seg selv på 
målspråket og forteller så 
kort om hva som skal skje 
i timen: De skal snakke 
fransk! For å skape en mer 
uformell setting for den første 
muntlige aktiviteten gir læreren 
elevene beskjed om å stille 
seg i en sirkel i midten av 
klasserommet. Alle instrukser 
gis på fransk.

Den muntlige øvelsen går ut på 
at elevene etter tur tar et skritt 
inn i sirkelen og gjentar det 
læreren sier. Øvelsen bygges 
hele tiden ut, fra å skulle si 
navnet sitt til etter hvert å 
skulle føre en minidialog på 
fransk. Det fokuseres både 
på uttale, lytteforståelse og 

Lærer: Inger Langseth
Brundalen vgs, 
Trondheim

DEN FØRSTE TIMEN

formidling av enkle setninger 
på målspråket. For å oppnå en 
god og naturlig uttale kan det 
være avgjørende å lære uttalen 
av ordet først, før man får se 
skriftbildet. Gjennom å repetere 
og gjenta, hver gang med en litt 
annen vinkling, oppnår man en 
forsterking av det lærte.

Elevene skal også gjøre 
en annen muntlig øvelse: 
De skal lære et fransk dikt 
utenat. Læreren innleder 
med å framføre diktet med 
understøttende kroppsspråk og 
mimikk. Så framsier elevene 
diktet med bevegelser sammen 
med læreren.

I første omgang er det uttalen 
og rytmen i språket som er 
det sentrale, derfor venter 
læreren med å gjennomgå 
innholdet i diktet. Valget av 
dikt er også bevisst, da det 
inneholder mange transparente 
ord. Etter hvert som elevene 
klarer å framsi diktet, rettes 
oppmerksomheten mot diktets 
betydning. 
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I begynnelsen av 
fremmedspråkopplæringen 
er det viktig å bruke språket 
så mye som mulig. Elevene 
trenger ikke å forstå alt, men de 
må utvikle strategier for å forstå 
hovedinnholdet i det de hører 
og leser. 

Det å gå ut av sin første 
time og kunne si noen enkle 
setninger om seg selv på 
fremmedspråket og i tillegg 
kanskje framføre et dikt vil 
være ganske stort for en 
nybegynner. En slik prestasjon 
vil forhåpentlig gi motivasjon for 
videre læring.

Spørsmål til diskusjon
Hvordan ville du lagt opp 
den aller første timen i 
fremmedspråk?

Hvilke aktiviteter og strategier 
er det viktig å ta i bruk i 
begynneropplæringen?

Hvordan skaper man en 
atmosfære hvor elevene tør å 
bruke målspråket aktivt? 

Ressurser 
«Å snakke et fremmedspråk er 
å kle seg naken ...» 
av Inger Langseth (2008):
Språkfag 2. Idéhefter for 
lærere. Tapir Akademisk 
Forlag

«Praktisk tilnærming i 
fremmedspråkundervisningen» 
av Gunn Elin Heimark i 
Fremmedspråksenterets 
publikasjonsserie nr. 10:
www.fremmedspraksenteret.no/
fokus_publikasjonsliste

«Locolandia – et rollespill for 
språklæring» av Inger Olsbu 
og Alejandro Huidobro Goya 
i Språk og språkundervisning 
nr. 2/2006

Om den muntlige ferdigheten i 
Den europeiske språkpermen:
www.fremmedspraksenteret.no/
elp
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I denne filmen får vi innblikk i 
et prosjektarbeid i franskfaget 
som involverer bruk av IKT. 
Sentralt i prosjektet står fransk 
kultur og samfunn. I tillegg har 
elevene blitt enige om at de 
trenger å øve på fortidsformer, 
noe oppsummeringen av det 
forrige prosjektarbeidet til 
klassen viste. 

Elevene gis anledning til 
å vinkle prosjektoppgaven 
ut fra egne interesser og 
forutsetninger. Hvilken form 
sluttproduktet skal ha, er 
også opp til elevene, men de 
endelige prosjektproduktene 
skal alle publiseres i klassens 
Wiki. 

En Wiki er et gratis webverktøy 
som elevene kan bruke til å 
skrive tekster, laste opp bilder, 
lyd- eller videosnutter. På Wiki-
siden sin kan elevene lett lagre 
og samle alt arbeidet de gjør 
digitalt. Med Wiki-verktøyet 
er det enkelt å produsere 
sammensatte tekster
og presentere fagstoff. 

Med utgangspunkt i utvalgte 
kompetansemål fra Læreplan 
i fremmedspråk utarbeider 
elevene et sett med felles 
delmål for prosjektet og 
prosjektperioden. Videre 
utvikler de individuelle mål for 
sine egne prosjektoppgaver. At 
elevene er seg bevisst målene 
for prosjektet, er en viktig 
forutsetning for læring.

I filmen ser vi elevene arbeide 
med prosjektoppgavene sine 
og hvordan de utarbeider 
prosjeksidene i Wiki-en 
sin. Vi får også se noen av 
presentasjonene. Elevene 
presenterer både på norsk 
og på fransk. Til slutt har 
elevene en oppsummering der 
de vurderer denne måten å 
arbeide på. 

Elevkommentarene om Wiki-
plattformen går blant annet 
ut på at det lureste og mest 
lærerike er å produsere tekster 
selv. Med «klippet og limt» fra 
andre nettsteder vil de ikke få 
noen tilbakemelding av verdi. 

Lærer: Inger Langseth
Brundalen vgs, 
Trondheim

WIKI
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Elevene framhever også at 
produktene ser veldig bra ut 
ettersom man kan legge til 
bilder og lyd- og filmsnutter. 
Wiki-verktøyet gir dessuten 
god oversikt over hva man har 
laget, og man kan kommentere 
andres produkter. 

Gevinsten for læreren ved 
pedagogisk bruk av en Wiki-
plattform ligger først og fremst 
i de mulighetene den gir for 
underveisvurdering. Og både 
prosess og resultat blir viktig i 
så måte. 

Læreren har hele tiden god 
oversikt over den enkeltes 
produksjon, og kan dessuten 
følge progresjonen fra 
begynnelsen til slutten av 
året, noe som gir et spenn i 
vurderingsgrunnlaget. 

Spørsmål til diskusjon
Hvilke pedagogiske fordeler 
kan det ha å jobbe i en Wiki i 
fremmedspråkundervisningen?

På hvilken måte kan en Wiki 
være med på å differensiere 
undervisningen?

Hvordan ville du benyttet Wiki 
i din egen undervisning?

Hvilke retningslinjer eller regler 
bør gjelde for arbeidet i en 
Wiki? 

Ressurser
www.fremmedspraksenteret.no/
ikt-veiledning
 
«Å være digital i 
fremmedspråk» av Inger 
Langseth og Ruth Grüthers 
i Otnes, Hildegunn (red.) 
(2009): Å være digital i alle 
fag. Universitetsforlaget 
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Ramma for denne filmen er 
mappeskriving i form av ei 
årbok. Elevane samlar på 
alle tekstane dei skriv, og på 
slutten av skuleåret lagar kvar 
elev ei årbok med dei redigerte 
og ferdige tekstane sine. 
Årboka gjev eit tydeleg innblikk 
i den skriftlege produksjonen 
eleven har hatt, og kva som 
har vore tema undervegs i 
undervisninga. 

I filmen får vi sjå at elevane 
skriv ein tekst som skal 
vere med i årboka. Temaet 
er julefeiring, og eit av dei 
grammatiske elementa 
elevane skal leggje vekt på i 
skrivearbeidet, er bruken av 
preteritumsformene indefinido 
og imperfecto (aspekt).

Skriveøkta byrjar med at 
elevane lagar ein ordbank 
med gloser knytte til temaet. 
Ordbanken gjer det lettare for 
elevane å kome i gang med 
skrivinga og gjev dei eit felles 
ordtilfang i temaet. 

Elevane skriv eit førsteutkast 
av teksten. Undervegs går 
læraren rundt blant elevane 
og fungerer som rettleiar. Etter 
skrivinga sit elevane to og to 
og gjev kvarandre respons 
på tekstane dei har skrive. 
Responsen dreier seg først 
og fremst om å sjå etter om 
preteritumsformene er riktig 
brukte, sjå på ordtilfanget og 
elles gje attendemeldingar 
på teksten som heilskap til 
responspartnaren.

Etter at elevane har fått litt tid 
til å rette opp tekstane sine, 
byter dei partnarar og les 
tekstane høgt for kvarandre. 
På denne måten får elevane 
nye tilhøyrarar til tekstane 
sine, dei får gått gjennom 
teksten dei har skrive, endå 
ein gong, og dei får øving i 
uttale.

I neste runde er det læraren 
som skal gje respons på 
teksten før elevane lagar det 
endelege utkastet og lagrar 
teksten i årbokmappa si. 

Lærar: Hans Erik Bugge 
Stavanger katedralskole, 
Stavanger

ÅRBOK
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Mange av elevane har laga 
illustrasjonar til dei ferdige 
tekstane slik at årboka skal 
bli ekstra fin å sjå i. Nettopp 
dette at årboka skal vere 
forseggjord, gjer også at 
elevane vert stolte av arbeidet 
sitt, noko som motiverer til 
vidare innsats.  

Oppsummeringa av 
skriveøkta dreier seg om 
det grammatikalske fokuset 
for skriveøkta. Når gjekk 
det greitt å bruke dei to 
preteritumsformene, og når 
var det vanskeleg å skjøne om 
ein skulle bruke indefinido eller 
imperfecto?

Spørsmål til diskusjon
Kva er skilnaden på å lage ei 
årbok og på meir tradisjonell 
mappebruk?

Korleis kan ein få til 
systematikk og progresjon i 
skrivinga på målspråket?

Korleis kan innlæring av 
grammatikk koplast med 
skriving?

Ressursar
Den europeiske språkpermen: 
www.fremmedspraksenteret.no/
elp

Michaelsen, Eva og 
Randi O. Johansen (2007): 
Mappevurdering – håndbok for 
læreren. Universitetsforlaget

Karlsen, Asgjerd Vea og 
Tor Arne Wølner (2006): 
Den femte grunnleggende 
ferdighet. Portefølje og digitale 
mapper – et sted for læring. 
Gyldendal Akademisk 
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Denne fi lmen viser ein 
strukturert metode for å få 
elevane munnleg aktive.
I byrjinga styrer læraren 
dialogen med elevane, men 
etter kvart trer læraren til 
sides, og elevane samtalar 
friare. 

Læraren byrjar med å vise 
eit lysark (her vindauge) med 
ein dialog mellom person 
A og person B om temaet 
Fiestas de España. Dialogen 
er skriven slik at kvar setning 
står først på norsk med den 
spanske tydinga rett under. 

Elevane får først berre sjå den 
norske setninga, til dømes 
«A: Liker du festene i
Spania?», og blir bedne om å 
assosiere fritt og dikte dersom 
dei ikkje kjenner den nøyaktige 
ordlyden på spansk. Ideen 
er at elevane skal bruke dei 
orda dei kan, og det er ikkje 
så nøye om dei seier noko feil. 
Det viktige er å få elevane i 
tale.

Etter at elevane har fått prøvd 
seg på ei omsetjing, eventuelt 
kome med liknande utsegner, 
viser læraren den spanske 
tydinga av setninga. Læraren 
og elevane les denne høgt 
saman i kor. Gjennomgangen 
av resten av dialogen følgjer 
same mønsteret. Elevane 
får på denne måten vist 
forkunnskapane sine, og dei 
får øving i å uttale enkle frasar.

Når heile dialogen er 
gjennomgått, les elevane 
heile teksten eit par minutt for 
seg sjølve. Neste steg er å 
lese dialogen høgt i par med 
hjelp frå lysarket (vindauget). 
Etter å ha gjort dette ei stund 
er elevane klare til å prøve å 
samtale utan å lese rett frå 
teksten. 

Læraren ber elevane tenkje 
seg at dei no er på kafé og 
pratar saman. I ein slik sosial 
situasjon vil det vere uhøfl eg 
å sjå ein annan stad enn på 
partnaren når ein samtalar. 

Lærar: Terje Leraand 
Stavanger katedralskole, 
Stavanger

VINDUSMETODEN
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Hjelperegelen er at det er 
lov å kike bort på lysarket 
(vindauget) om ein ikkje 
hugsar teksten, men så fort 
ein byrjar å prate, lyt ein sjå 
partnaren i auga.   

No er dialogen såpass 
automatisert at læraren tek 
vekk lysarket (vindauget), og 
elevane må snakke saman 
utan noko hjelpemiddel. 
Om dei blandar person A og 
person B sine utsegner, er 
ikkje det så farleg, målet er 
å ha ein samtale med fl yt. 
Læraren si oppgåve er å gå 
rundt og høyre på elevane, 
vise interesse og motivere 
elevane til å bruke språket.  

Heilt til slutt ber læraren 
elevane gå rundt i rommet og 
samtale både i par og grupper. 
Gjennom dei ulike stega i 
undervisningsopplegget har 
elevane automatisert frasar 
på målspråket. Dette gjer at 
dei kjenner seg trygge nok 
til å prøve ut spontan, fri 
kommunikajon på målspråket. 

Spørsmål til diskusjon
Kva likte du ved dette 
undervisningsopplegget?

Korleis kan ein få elevar til å 
bruke målspråket for å samtale 
om konkrete tema innanfor 
språk, kultur og samfunn?

Korleis ser du føre deg ein 
draumetime med munnlege 
aktivitetar?

Ressursar
«Å snakke et fremmedsprak er 
å kle seg naken ...» 
av Inger Langseth (2008):
Språkfag 2. Idéhefter for 
lærere. Tapir Akademisk 
Forlag

«Locolandia – et rollespill for 
språklæring» av Inger Olsbu 
og Alejandro Huidobro Goya 
i Språk og språkundervisning 
nr. 2/2006 
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I dette undervisningsopplegget 
får vi se hvordan drama-
teknikker kan brukes for 
å motivere og aktivisere 
elevene til å kommunisere 
på målspråket. Rammen for 
dramaøvelsene er spansk 
kultur og reiseliv. 

Undervisningsopplegget 
begynner med oppvarmings-
øvelser, blant annet talekor. 
Formålet med disse øvelsene 
er både å varme opp 
stemmen, skape en munter 
stemning og gjøre elevene 
trygge på hverandre. 

Den første dramateknikken 
elevene prøver ut, er 
bildeteater. I mindre 
grupper skal elevene med 
utgangspunkt i bilder fra 
Spania lage et bildeteater 
(frysbilde). Etter at gruppene 
har øvd på frysbildet, 
presenterer de det i plenum.  
Tilhørerne får i oppgave å 
fortelle på målspråket hva de 
tror frysbildet viser, hvilket sted 
frysbildet er fra og når det er. 

Neste øvelse er å lage 
tankebobler til hvert enkelt 
frysbilde. Andre medelever 
blir bedt om å stille seg opp 
bak personene i bildeteateret 
og framsi den tanken eller 
replikken de tror personen ville 
ha tenkt eller sagt. Etterpå 
forteller den framførende 
gruppen hva de selv tenkte, 
og hva de ønsket å vise 
med frysbildet sitt. På denne 
måten får elevene øvelse i 
spontan tale på en enkel, men 
spennende måte. I tillegg får 
elevene utviklet evnen til å 
vise innlevelse. 

I neste del av undervisnings-
opplegget skal en annen 
dramateknikk trenes. Elevene 
arbeider videre med det 
samme temaet, men nå 
skal elevene arbeide i par. 
Oppgaven er å lage et 
rollespill med utgangspunkt 
i rollekort. Replikkene skal 
de kunne framføre utenat. 
Før elevene går i gang 
med å øve inn rollespillet, 
blir vurderingskriteriene for 
arbeidet gjennomgått.

Lærer: 
Filomena C. M. Lund
Hartvig Nissens skole, 
Oslo

DRAMA
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Helt til slutt i undervisnings-
økten oppsummerer elevene 
hvordan det gikk, ved å 
fylle ut et vurderingsskjema. 
Blant annet svarer elevene 
på spørsmål om hvilke 
erfaringer de har gjort seg 
med dramateknikkene, og 
om det språklige utbyttet 
av dramaøvelsene de har 
gjennomført.  

Dramaøvelsene kan også 
koples med skriving. For 
eksempel kan det være å 
skrive korte «anmeldelser» 
av framføringene der de 
sammenfatter handlingen og 
gir en vurdering av egne eller 
andres visninger. 

Spørsmål til diskusjon
Hvordan kan dramateknikker 
fremme språklæring?

Hvilke dramateknikker kunne 
du tenke deg å prøve ut med 
elevene dine?

Ressurser
Artikkel av Tove Ilsaas i 
Berg, Kristin Tonay og 
Filomena Lund (2006): 
Arriba! Lærerveiledning. 
Damm

Damm Neelands, Jonothan 
og Tony Goode (2000): 
Structuring Drama Work. 
Cambridge University Press

«Using Readers Theatre in 
Language Teaching» av 
Ion Drew i
Fremmedspråksenterets 
leseveiledning:
www.fremmedspraksenteret.no/
leseveiledning

Landslaget Drama i skolen:
http://dramaiskolen.no/
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I denne fi lmen får vi se hvordan 
elever i en tyskgruppe sammen 
bearbeider en læreboktekst de 
har lest på målspråket. Gjennom 
varierte øvelser jobber de med 
grammatiske elementer, 
vokabular og innhold. 

Timen innledes med en 
repetisjonsøvelse i par der 
elevene bøyer verb fra teksten. 
Hvert par får utdelt kort med verb 
og opplysninger om person/tall/
tid. Ut fra disse opplysningene 
skal elevene annenhver gang 
forsøke å bøye verbet riktig. 

Den neste øvelsen, «Indre og 
ytre sirkel», er en variant av 
verbkortaktiviteten de akkurat har 
gjennomført: Elevgruppen deles 
i to og stiller seg i to sirkler med 
samme midtpunkt. 

Oppgaven til elevene i den indre 
sirkelen er å gi opplysninger om 
verbet, mens elevene som står 
ytterst, skal prøve å si riktig form 
av verbet. Bare den ene sirkelen 
forfl ytter seg sideveis. På denne 
måten bytter elevene regel-
messig partner. 

Etter denne øvelsen er det klart 
for en runde med glosene fra tek-
sten: «Finn en som kan svare» 
er en språkaktivitet hvor elevene 
sirkulerer og fi nner medelever 
som kan hjelpe dem med å løse 
oppgaver på eget arbeidsark. Slik 
blir alle elevene aktivisert, og de 
repeterer kjent stoff sammen. 

Læreren innleder den påfølgende 
sekvensen med et sammen-
drag av teksten på målspråket. 
Deretter får elevene i oppgave 
å illustrere hendelser i teksten 
og notere gloser ved siden av. 
Disse glosene kan være en god 
støtte når de skal gjenfortelle det 
sentrale i teksten.  

Når illustrasjonene er ferdige, 
går elevene rundt og forteller 
hverandre innholdet i teksten 
ved hjelp av tegningen og 
støtteordene. 

Målet med denne fortelle-og-
tegne-aktiviteten er at elevene 
skal utnytte det visuelle for å 
huske bedre. Etter hvert som 
elevene bytter partner og på 
denne måten får gjenfortalt 

Lærer: Guri Daus
Lillestrøm vgs, Lillestrøm

Å REPETERE MED 
VARIASJON
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teksten fl ere ganger, blir det også 
lettere å frigjøre seg fra støtte-
ordene og tegningen. 

Spørsmål til diskusjon
På hvilke andre måter kan 
man variere repetisjon av 
fagstoff?

Hvorfor er det viktig å 
variere hvordan man repeterer 
fagstoff?

Hvordan er aktivitene i dette 
undervisningsopplegget med 
på å fremme læring? 

Ressurser
Dysthe, Olga (red.) (2001): 
Dialog, samspel og læring. 
Abstrakt Forlag 

Amerikansk nettsted om 
samarbeidslæring:
http://edtech.kennesaw.edu/
intech/cooperativelearning.
htm#why
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Ett av kompetansemålene i 
Læreplan i fremmedspråk går 
ut på at elevene skal kunne 
samtale om aktuelle hendelser 
i språkområdet. Tyskgruppen 
vi møter i denne filmen, 
jobber med nettopp det: en 
læreboktekst om Tysklands 
historie de siste femti årene. 
Elevene skal forstå innholdet 
og merke seg viktige hendelser 
gjennom lystbetonte aktiviteter.

Timen innledes med en loop, 
det vil si en språkstafett, der 
elevene øver på ordforrådet 
som er nødvendig for å 
forstå teksten. Aktiviteten tar 
utgangspunkt i kort med to ord 
på; et norsk og et tysk. 

Eleven som har startkortet, 
sier høyt det norske ordet på 
kortet sitt. Den eleven som har 
det samsvarende tyske ordet, 
svarer med dette og fortsetter 
med å si sitt norske ord. Og 
Slik går leken til stafetten 
ender med det tyske ordet på 
startkortet. 

Loopen kan gjentas for å 
forsterke læringen. Den 
språklige gevinsten i denne 
aktiviteten er at elevene 
automatiserer ord på en 
lekpreget måte. En loop kan 
gjennomføres på ulike måter. 
Man kan for eksempel bygge 
ut enkeltord med utfyllende 
spørsmål og svar.

Lærer: Inger S. Iversen
Lillestrøm vgs, Lillestrøm

FAKTAKORT

Ich habe 

zu wieder-
vereinigen

Ich habe 

zu teilen

Ich habe 

zu dauern

Ich habe 

der Schutz-
wall

Ich habe 

die Schand-
mauer

Wer hat wie

å dele 
heisst?

Wer hat wie

å vare 
heisst? 

Wer hat wie 

beskyttelses-
voll heisst?

Wer hat wie

Skammens 
mur heisst?

Wer hat wie 

å gjenforene 
heisst?
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Neste læringsaktivitet er 
knyttet til det konkrete 
faktainnholdet i teksten. 
I denne aktiviteten skal 
elevene sammen spille seg 
til kunnskap om sentrale 
hendelser i tysk historie. Dette 
kan gjøre innlæringen av fakta 
lettere og mer lystbetont. 

Spillet består av spillekort, 
poengark, spørsmål og svar. 
For at alle elevene skal bli 
aktivisert, får hver elev fem 
spørsmål før turen går videre 
til neste.

Etter endt time har elevene:
–  lært noen fakta om moderne    
    tysk historie 
–  snakket en god del tysk
–  samarbeidet for å løse 
    oppgavene

Elevene har med andre ord 
skaffet seg et grunnlag for det 
videre arbeidet med emnet.

Spørsmål til diskusjon
Hvilke fordeler ser du med å 
arbeide som i filmen når man 
skal tilegne seg faktastoff?

Hva krever et slikt 
undervisningsopplegg 
av læreren når det 
gjelder tilrettelegging og 
gjennomføring?

Hva slags oppgaver ville være 
nyttige i det videre arbeidet 
med dette lærestoffet?

Hvordan ville du 
gjennomført et liknende 
undervisningsopplegg selv?

Ressurser
www.skuleipraksis.no/pages/
filmene/ordkjede.html
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Tysklærerne og elevene deres 
på Lillestrøm videregående 
skole har lenge arbeidet med 
samarbeidslæring. Sentrale 
prinsipper i samarbeidslæring 
er at elevene skal oppleve 
at de trenger hverandre for å 
løse oppgavene de har fått, 
hver enkelt elev skal føle at 
han eller hun har ansvar for at 
oppgaven løses, de skal hjelpe 
hverandre til felles beste, 
de skal få øvelse i sosiale 
ferdigheter, og prosessen skal 
vurderes fortløpende. 

Utgangspunktet for dette 
undervisningsopplegget 
er eventyret Die Bremer 
Stadtmusikanten, og grunn-
tanken er at elevene skal 
jobbe seg fram til en bedre 
forståelse av teksten gjennom 
aktiviteter hvor elevene må 
samarbeide. 

Undervisningen er organisert 
som gruppearbeid hvor hver 
elev har en klart definert rolle. 
Dette er for å ansvarliggjøre 
den enkelte elev. Elementene 
fra Læreplan i fremmedspråk 

som er flettet inn i dette 
opplegget, er knyttet til 
kulturelle uttrykksformer, 
muntlige ferdigheter og 
leseferdigheter.

Timen begynner med et 
pararbeid der elevene 
repeterer sentrale ord fra 
eventyret. Læreren har på 
forhånd laget en liste med 
norske ord som elevene skal 
bruke. Den ene i paret spør 
hva ordet er på tysk, og den 
andre svarer. Eleven som 
spør, må så skrive ned svaret. 

I neste aktivitet vender 
elevene seg til teksten som 
helhet. I grupper skal elevene 
oppdatere seg på innholdet 
i eventyret. Første steg er å 
skrive lapper med stikkord 
ut fra det de husker. Neste 
steg er å sortere lappene 
i kronologisk rekkefølge 
for deretter å gjenfortelle 
eventyret. Med støtte i 
lappene skaper de en 
sammenhengende muntlig 
gjengivelse av eventyret. 

Lærer: Inger S. Iversen
Lillestrøm vgs, Lillestrøm

SAMARBEIDS-
LærIng
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I den tredje aktiviteten 
intervjuer elevene hverandre. 
Med utgangspunkt i karakterer 
fra eventyret (hunden, eselet, 
katten og hanen) skal alle 
forberede tre spørsmål til 
hvert dyr. Spørsmålene kan 
være koplet til den konkrete 
handlingen i eventyret, eller de 
kan være av mer fortolkende art. 

Deretter stiller elevene 
i gruppen spørsmål til 
hverandre, og den som svarer, 
må svare som om han eller 
hun er det dyret spørsmålet 
retter seg mot. Fortolkende 
spørsmål vil da være en større 
utfordring for intervjuobjektet 
enn direkte faktaspørsmål. 

Den siste aktiviten er å 
gjenfortelle eventyret ved 
hjelp av stikkord som læreren 
har formulert. Elevene får 
hvert sitt stikkord, og hele 
elevgruppen stiller seg på 
linje. Deretter forteller alle sin 
del av eventyret ved hjelp av 
stikkordet som vedkommende 
har fått tildelt.

Spørsmål til diskusjon
Hvilke fordeler og ulemper 
ser du ved individuelt arbeid 
sammenliknet med par- og 
gruppearbeid?

Hva skiller samarbeidslæring 
fra mer tradisjonelt 
gruppearbeid?

Hvilke utfordringer får elevene 
når de blir intervjuet og må gå 
inn i en rolle? 

Ressurser
Dysthe, Olga (red.) (2001): 
Dialog, samspel og læring. 
Abstrakt Forlag 

Amerikansk nettsted om 
samarbeidslæring:
http://edtech.kennesaw.edu/
intech/cooperativelearning.
htm#why
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LESING MED 
ROLLEKORT

Lærer: Knut Skrindo
Oslo katedralskole, Oslo

Å lese på et fremmedspråk 
er grunnleggende forskjellig 
fra å lese på morsmålet 
sitt – ord man ikke forstår, 
stykker opp leseprosessen 
og kan gå ut over forståelsen, 
noe som igjen kan få noe 
å si for motivasjonen. Med 
dette utgangspunktet ligger 
det ikke akkurat til rette for 
mengdelesing, som ofte 
framheves som positivt 
for elevenes leseutvikling. 
Men med noen knep kan 
elevene hjelpes litt på vei i 
forståelsen av en tekst på 
fremmedspråket.

En tekst kan angripes på flere 
måter – man kan foregripe 
innholdet ved å jobbe med 
førlesingsaktiviteter, man 
kan gi oppdrag underveis 
i lesingen, og man kan 
bearbeide det leste på ulikt 
vis etterpå.

I denne filmen får vi se 
hvordan en klasse arbeider 
med en autentisk russisk tekst 
av Lev N. Tolstoj, Tsaren og 
skjorta. Læreren forteller deler 

av innholdet i teksten ved hjelp 
av bilder på en PowerPoint-
presentasjon og stikkord på 
målspråket, men avbryter før 
slutten av fortellingen avsløres. 
Elevene får deretter anledning 
til å stille ja/nei-spørsmål 
til læreren for å forsøke å 
rulle opp en mulig utgang på 
historien.

Lærerens «lettvariant» av 
teksten er med på å forberede 
elevene på at de selv skal lese 
teksten i sin helhet etterpå. 
For det første geleides elevene 
gjennom teksten ved hjelp 
av bildene og stikkordene fra 
læreren. For det andre gjøres 
de nysgjerrige på poenget i 
teksten gjennom runden med 
ja/nei-spørsmål. Om de under 
spørrerunden kommer fram 
til «svaret», er ikke så viktig. 
De får uansett gjort seg noen 
tanker om den videre gangen 
i historien.

Etter denne førlesings-
aktiviteten leser elevene hele 
teksten én gang. Deretter 
får elevene utdelt hvert sitt 
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rollekort. På rollekortet står det 
hva elevene skal se etter når 
de leser teksten på nytt. I hver 
gruppe er det en elev som 
har rollen som avsnittsguide, 
en annen er kopler, og den 
tredje eleven i gruppen er 
ordkunstner. 

Det fine med å jobbe med 
leseroller er at elevene har 
klare oppgaver både mens 
de leser, og under samtalen 
man gjennomfører etterpå. 
Leserollene har også den 
fordelen at ikke alle må få 
med seg alle aspekter ved 
teksten på målspråket. Det 
blir dessuten mer forpliktende 
å ha en konkret rolle, det er 
ikke like lett å gjemme seg 
bort blant andre «svarsterke» 
elever. Alle elevene stiller likt, 
og hver enkelt bidrar med sine 
funn når de i gruppen samtaler 
om det de har lest.    

Spørsmål til diskusjon
Hva likte du ved dette 
undervisningsopplegget?

Hvordan kan man arbeide 
med lesestrategier i 
fremmedspråkopplæringen?

Ressursar
Om lesesirkel og rollekort:
Lesesenteret (2007): Bok i 
bruk på videregående skole  

Eksempel på rollekort kan 
lastes ned fra: 
www.lesesenteret.no

«Fra sokkel til klasserom. 
Litteraturens plass i 
fremmedspråkundervisningen» 
av Elin Nesje Vestli i 
Fremmedspråksenterets 
publikasjonsserie nr. 13, 2008:
www.fremmedspraksenteret.
no/fokus_publikasjonsliste

www.fremmedspraksenteret.no/
leseveiledning
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I desse tre fi lmane er lærarane som har delteke i fi lmprosjektet 
intervjua om generelle spørsmål knytt til undervisninga i 
framandspråk. Filmane kan brukast som innspel til diskusjonar i 
kollegiet eller i studentgruppa. 

Grunnleggjande ferdigheiter
I denne fi lmen uttalar ulike lærarar seg om spørsmål knytt til dei 
grunnleggjande ferdigheitene å uttrykkje seg skriftleg og munnleg 
og å kunne bruke digitale verktøy i framandspråk. 

- Kva meiner du IKT tilfører undervisninga i framandspråk? 
- Korleis får du elevane i tale på målspråket? 
- Korleis vektlegg du øving av munnlege ferdigheiter samanlikna 
  med skriftlege ferdigheiter i målspråket?

Metodikk i framandspråk
Undervisninga i framandspråk kan gjennomførast på mange ulike 
måtar. I denne fi lmen fortel ulike lærarar om arbeidsmåtane dei 
har mest tru på. 

INNSPEL TIL 
DISKUSJON
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Å undervise i framandspråk
Kva synest lærarane som har delteke i dette prosjektet om det 
å undervise i framandspråk? Og kva gode minne har dei frå 
undervisninga? 

Lærarane som svarar på spørsmåla er: 
Guri Daus (Lillestrøm videregående skole)
Inger Spangen Iversen (Lillestrøm videregående skole) 
Hans Erik Bugge (Universitetet i Stavanger)
Terje Leraand (Stavanger katedralskole)
Ulrikke Smith (Ringstabekk skole)
Mette-Lise Mikalsen (Høgskolen i Telemark)
Ellen Marie ystad (Midtstuen skole)
Lisbeth M. Brevik (Kastellet skole)
Hallvard ystad (Majorstuen skole)
Signvor Andersen (Maridalen skole)
Knut Skrindo (Oslo katedralskole)

Desse fi lmane er berre tilgjengelige på:
www.skoleipraksis.no/fremmedsprak
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Fagbøker
Drew, Ion og Bjørn Sørheim (2009): English Teaching Strategies.
Det Norske Samlaget 
Hestnes, Hæge mfl. (2007): Språkfag 1. Idéhefter for lærere. 
Tapir Akademisk Forlag
Hestnes, Hæge, Hildegunn Otnes og Anna-Lena Østern (2008): 
Språkfag 2. Idéhefter for lærere. Tapir Akademisk Forlag
Magerø, Eva og Birte Simonsen (2006): Polly put the kettle on. 
SEBU Forlag
Sevje, Grete (2007): Fremmedspråk er gøy! PEDLEX
Simensen, Aud Marit (2007): Teaching a Foreign Language – 
Principles and Procedures. Fagbokforlaget 
Tornberg, Ulrika (2000): Språkdidaktikk. Forlaget Fag og Kultur
Vannestål, Maria Estling (2009): Lära engelska på internet. 
Studentlitteratur

Internett
www.fremmedspraksenteret.no
www.goethe.de/ins/no/osl
www.france.no
www.anpenorge.no
www.fransklaereren.no
www.tyskforum.com/
http://cvc.cervantes.es/

Tidsskrift
Medlemsbladet for Landslaget moderne språk (LMS) i Norge:
Språk og språkundervisning (www.moderne.no)
Tidsskriftet til Sproglærerforeningen i Danmark:
Sproglæreren (www.sproglarerforeningen.dk)
Tidsskriftet til Riksföreningen för Lärarna i Moderna Språk i 
Sverige: Moderna Språk (www.lms-riks.se)

LærIngs-
rEssursar
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Fremmedspråksenteret (etablert 1. juni 2005) er et nasjonalt 
ressurssenter for fremmedspråk i opplæringen og ett av 
i alt ni nasjonale sentre for sentrale satsingsområder i 
grunnopplæringen. 

Hovedmandatet er å arbeide for at fremmedspråkopplæringen i 
Norge får høy kvalitet, blir tilpasset alle elever og gis et praktisk 
og variert innhold. Det faglige arbeidet er basert på forsknings-, 
utprøvings- og utviklingsprosjekter i nær kontakt med studenter 
og lærere, og en av senterets viktigste oppgaver er å samle, 
systematisere og kommunisere relevant informasjon. 

Det å skulle være med på å gjøre Norge til et land med høy 
språkkompetanse i mange fremmedspråk (både europeiske og 
ikke-europeiske) innebærer å bygge opp positive holdninger til 
det å lære fremmedspråk, og skape forståelse i samfunnet for 
at Norge, som et lite land, trenger både dybde og bredde i den 
nasjonale fremmedspråkkompetansen. 

Fremmedspråksenterets målgruppe er derfor først og fremst 
elever, studenter, lærere, forelesere, læremiddelutviklere og 
andre fagpersoner innenfor språk. Men for å utvikle en generell 
positiv innstilling til fremmedspråk henvender vi oss i også til 
foreldre, medier og allmennheten med aktivitetene våre. Vårt 
ønske er å støtte alle disse gruppene på en best mulig måte 

Senteret er organisert som en selvstendig enhet i tilknytning til 
Høgskolen i Østfold og er underlagt Kunnskapsdepartementets 
myndighet. Departementet har delegert ansvaret for oppfølging 
av senteret til Utdanningsdirektoratet. Senteret forholder seg 
til Utdanningsdirektoratet i faglige spørsmål og til høgskolen i 
administrative spørsmål.
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Faggruppe
Ei faggruppe har følgt 
utviklinga av prosjektet og 
kvalitetssikra produktet 
undervegs. Denne gruppa er:

Johanne Ostad, leiar 
Fremmedspråksenteret
Berit Hope Blå, 
Fremmedspråksenteret
Berit Grønn, 
Fremmedspråksenteret
Elena Kristian, 
Fremmedspråksenteret
Pål Karlsen, 
Snöball Film 
Knut Åge Teigen, 
Snöball Film 

I tillegg har kvar enkelt lærar 
som har delteke, sett gjennom 
sine filmar for eventuelle 
kommentarar og endringar.  

Redaksjon 
Arbeidet med i praksis: 
fremmedspråk og engelsk 
i grunnopplæringen byrja våren 
2008. Filmane vart i hovudsak 
spelte inn hausten 2008 og 
våren 2009. 

Redaksjonen har vore         
Knut Åge Teigen, Snöball Film                                                                                  
Pål Karlsen, Snöball Film 

Ansvarlege for filmar, tekst 
og produksjon 
Produsent: Pål Karlsen 
Regi: Ingvild Søderlind og 
Knut Åge Teigen 
Tekst: Knut Åge Teigen 

Foto og lys: Øyvind Holst, 
Jan Kielland, Kjetil Fodnes 
B-foto: Dag Mykland, Jan 
Kielland, Simon Jones-Tyridal, 
Kjetil Fodnes, Inge Sigvaldsen

Lyd: Håvard Sethre, Marius 
ytterdal, Alexander Bellizia, 
Cathrine Heltzener, Rune 
Rosseland, Anders Egeland   
Klipp: Dag Mykland, Jan 
Kielland, Øyvind Holst, Kjetil 
Fodnes, Simon Jones-Tyridal 

Etterarbeid: Dag Mykland og 
Rune Seljetun 
Bladbunad: Rune Seljetun og 
Tor-Arne Njaamo  
Nettstad: Cecilia Hillman og 
Tor-Arne Njaamo 
Språkvask: Jan R. Tislevoll

faggruppE og 
REDAKSJON
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Ansvarleg produsent
fremmedspråk og engelsk 
i grunnopplæringen er den 
femte produksjonen i 
i praksis-serien. Tidlegare 
produksjonar er nynorsk som 
sidemål i grunnskulen,
naturfag på 1.–7. trinn, 
matematikk på 1.–4. trinn og 
praktisk filmarbeid i grunn- 
skolen. 

Filmane er mykje brukte både 
i grunnskulane rundt ikring i 
landet, i kursverksemd og i 
lærarutdanninga.
 
Tre seriar er under produksjon: 
matematikk på 8.–10. trinn, 
flerkulturell opplæring 
og digital kompetanse i 
grunnopplæringen. Desse 
vert laga i samarbeid med 
høvesvis Matematikksenteret, 
Nasjonalt senter for 
flerspråklig opplæring 
(NAFO) og Forsknings- og 
kompetansenettverk for IT i 
utdanning (ITU). 

Snöball Film AS er eit 
produksjonsselskap for film i 
alle format til alle medium. 
Selskapet blei danna i 2000 og 
har i dag 13 fast tilsette pluss 
eit nettverk av frilansarar. 
Hausten 2008 kjøpte Aschehoug 
60 % av Snöball Film.

Spesialområdet til selskapet 
er undervisningsfilm og 
kunnskapsformidling på film. 
Dei mest omfattande 
produksjonane utanom 
i praksis-serien har vore 
Kraftskolen, 16 filmar om 
energi for 8.–10. trinn og 
vidaregåande opplæring, 
Penger på papiret, ein filmserie 
om aksjar og verdipapir for 
vidaregåande opplæring, og 
Bioteknologiskolen, ein serie 
med ti filmar om bioteknologi 
for vidaregåande opplæring. 

Les meir på:
www.snoball.no 
www.skoleipraksis.no 
www.kraftskolen.no 
www.pengerpapapiret.no
www.bioteknologiskolen.no

OM SNöBALL 
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