
 
NR 24     MAI  2010 

CLIL - engelsk og  
fremmedspråk i andre fag

Britt W. Svenhard (red.)



 

 
 
FOKUS PÅ SPRÅK 24/2010 
© Britt W. Svenhard (red.) / Fremmedspråksenteret 2010 
ISBN: 978-82-8195-046-7 (trykket) 978-82-8195-047-4 (på nett) 
ISSN: 1890-3622 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOKUS PÅ SPRÅK 
 

CLIL – engelsk og fremmedspråk  
i andre fag  
 
 
Nettversjon (.pdf) 
 
 
Redaktør av denne utgaven: Britt W. Svenhard 
Ansvarlig redaktør: R. Steinar Nybøle 
Serieredaktører: Gerard Doetjes, Eva Thue Vold 
 
Utgivelsessted: Halden 
 
Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven 
og fotografiloven eller i strid med avtaler om kopiering inngått  
med KOPINOR, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. 
 
Fremmedspråksenteret har en godkjenningsordning for 
publikasjoner som skal gis ut i serien FOKUS PÅ SPRÅK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



F O K U S  P Å  S P R Å K 
 

 

Innholdsfortegnelse  
 

Innledning __________________________________________________________4 

Britt W. Svenhard 

 

Hva motiverer (best) for å lære språk?___________________________________6 

Merete Streitlien 

 

Tysk på restaurant- og matfag (CLILiG)________________________________11 

Svein-Magnus Andreassen 

 

Developing receptive and productive skills through the use of learning centres 19 

Britt W. Svenhard & Nadja Cherubini 

 

CLIL og språkutvikling ______________________________________________37 

Eli Moe 

 

Hvordan leser elever? ________________________________________________61 

Lisbeth M. Brevik 
 
 
 
 
 
 



F O K U S  P Å  S P R Å K 
 

4 

Innledning 
v/ Britt W. Svenhard  

 
Denne utgaven av Fokus på språk har Content and Language Integrated Learning 
(CLIL) som tema. Metoden har vært kjent i Norge siden midten av 1990-tallet, men 
har blitt etablert og praktisert nesten utelukkende på videregående nivå og assosieres 
kanskje først og fremst med studiespesialiserende programmer. CLIL er en inter-
nasjonal paraplybetegnelse som dekker alle former for undervisning i et ikke-språkfag 
på et fremmedspråk. Det vil si at i stedet for norsk som arbeidsspråk i undervisningen 
benyttes et fremmedspråk. Målet er i første rekke økt kompetanse i faget, og man 
vektlegger derfor bruken av språket som verktøy for å lære innhold fremfor det å 
eksplisitt lære språkstrukturer. Denne typen undervisning finnes i mange former. Den 
mest kjente er immersion der mer enn halvparten av all undervisning er på målspråket. 
Dette kjenner vi blant annet fra Canada og den internasjonale Baccalaureate-linjen.  
 
I Norge brukes ofte betegnelsen bilingval undervisning, men dette omfatter som regel 
kun enkelte fag eller deler av fag. På barnetrinnet kan dette bety at man velger seg ut 
visse temaer i enkelte fag og underviser disse på engelsk eller et annet fremmedspråk, 
gjerne i forbindelse med temauker. På ungdomsskolen kan CLIL bli lagt opp som et 
parallelt tilbud til vanlig undervisning i et ikke-språkfag ved at man gir elevene mulig-
het til å følge deler av undervisningen i for eksempel samfunnsfag på engelsk. Slik 
kan CLIL øke mulighetene for elevene til å lære mer språk i skolen, og gjennom sin 
vektlegging av innhold, motivere flere til å bruke andre språk enn norsk aktivt i flere 
sammenhenger. Mange av CLIL-prosjektene Fremmedspråksenteret har koordinert og 
gitt faglig veiledning i ligner eksemplene beskrevet ovenfor og er å finne på barne- og 
ungdomstrinnet. I 2011 ferdigstilles dessuten et større prosjekt på videregående nivå, 
som omfatter en rekke ulike fellesfag og programfag. I dette prosjektet har Fremmed-
språksenteret blant annet engasjert Høgskolen i Hedmark for å gjøre en evaluering av 
organiseringen av CLIL ved de ulike skolene og for å kartlegge rammebetingelsene 
for denne typen undervisning. 
 
At oppmerksomheten rundt CLIL-metoden har økt i den senere tid, kan også sees i 
sammenheng med den økte satsingen på lesing i norsk skole. I tillegg til mulighetene 
for både språklig og innholdsmessig fordypning CLIL kan tilby, viser forsøk med 
CLIL at også leseferdighetene bedres. Lesing er den viktigste grunnleggende ferdig-
heten i CLIL, og eksempler på leseopplegg og egnete tekster og materiell spiller der-
for en viktig rolle i senterets formidling av prosjektene. I tillegg gjorde alle positive 
tilbakemeldinger vi fikk fra lærere, elever og foreldre at senteret i 2008 inngikk et 
samarbeid med Uni Digital (tidligere Aksis) ved Universitetet i Bergen om ut-
viklingen av en test for å dokumentere effekten av CLIL på lese- og lytteferdighetene 
i engelsk til elever på 7. trinn. Selv om ønsket om dokumentasjon var viktig, var dette 
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også en mulighet til å utvikle et verktøy lærere kan benytte for å komme i gang med 
arbeidet med leseferdigheter i CLIL.  
 
Eli Moe redegjør i sitt bidrag for hvordan testen ble utviklet og gir en analyse av 
resultatene fra piloteringen av testen. Behovet for å utvikle noe konkret til bruk i 
undervisningen har også resultert i støtte til en pilottest for lesing i engelsk for 10. 
trinn, utarbeidet av Lisbeth Brevik ved Kastellet skole. I tillegg til en detaljert be-
skrivelse av arbeidet med testen, gir Brevik i sin artikkel tips og råd om hvordan 
lærere kan følge opp resultatene elevene får og jobbe videre med ulike leseferdigheter. 
Lesing har dermed en stor plass i alle Fremmedspråksenterets CLIL-prosjekter, men i 
Nadja Cherubinis og Britt W. Svenhards artikkel om CLIL ved Den tyske skole i Oslo 
(Max Tau), vektlegges også det muntlige og elevers forutsetninger for å delta aktivt i 
CLIL-undervisningen, her gjennom stasjonsundervisning og samarbeid.  
 
Artiklene som omhandler senterets ”egne” prosjekter spenner altså vidt både med 
hensyn til nivå og typer fag. Men de har alle det til felles at målspråket er engelsk. Vi 
ønsker imidlertid å sette søkelyset også på CLIL med andre fremmedspråk på skoler 
som uavhengig og på eget initiativ har lykkes i å implementere metoden. Svein-
Magnus Andreassen og Merete Streitlien, begge faglærere i restaurant- og matfag ved 
henholdsvis Breivika videregående skole i Tromsø og Ørskog videregående skole på 
Sunnmøre, viser i sine artikler hvordan CLIL i mange tilfeller kan være like relevant 
for yrkesfagene som for studiespesialisering, og hvordan metoden kan spille en viktig 
rolle i skolenes internasjonaliseringsarbeid. Ikke minst viser disse artiklene at behovet 
for språkkunnskaper utover engelsk er spesielt viktig i mange yrkesfaglige studie-
programmer, og at elevene der slett ikke oppfatter slik språkundervisning som 
teoritung, men tvert i mot som noe praktisk og nyttig.  
 
Med dette heftet med smakebiter fra CLIL-undervisning i Norge ønsker Fremmed-
språksenteret å bidra til at flere oppdager hvordan man kan øke mulighetene for 
læring av engelsk og fremmedspråk, og å vise hvordan elever kan bli mer motiverte til 
å anvende språkkunnskapene sine i flere sammenhenger og på tvers av fag.  
 
God lesning! 
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Hva motiverer (best) for å lære språk? 
v/ Merete Streitlien  

Ørskog vgs. 
 
Ørskog vgs. sender hvert år ut over 40 elever og lærlinger på Leonardo-utplasseringer 
i restauranter i Italia, Frankrike, Tyskland, Litauen og på Cayman Islands (Karibien). I 
tillegg sender vi noen elever og lærlinger på utplasseringer i bakerier, konditorier og 
barnehager i Danmark.  
 
Ørskog vgs. er en liten skole med totalt ca. 120 elever, og antallet som får mulighet til 
å reise ut er i forhold til dette stort. Vi har gjennom mange år jobbet med å sikre 
kvaliteten i disse utplasseringene. Det gjelder både samarbeidende skoler i utlandet 
som hjelper oss å koordinere det praktiske på stedet og bedriftene vi jobber med. Her 
er det ikke bare snakk om faglige kvaliteter men også om bedriftenes evne til å legge 
gode rammer for opplæringen. Men først og fremst har vi sett at en av de viktigste 
nøklene til å hjelpe deltagerne til å oppleve at de lykkes og at de har utbytte av denne 
utplasseringen, ligger i grundig forberedelse. Og her er det språkopplæringen kommer 
inn. For at elevene skal føle seg trygge når de kommer ut, er det avgjørende at de 
møter språket ofte og i mest mulig virkelighetsnære situasjoner.  
 
For å kunne sende elever ut, forplikter vi oss også til å ta imot utenlandske elever på 
utplasseringer her. Hvert år tar vi imot mellom førti og femti utenlandske elever som 
er utplassert her i tre til seks uker. Bedriftene som tar imot disse elevene merker 
positive ringvirkninger i form av at de generelle språkkunnskapene hos egne ansatte 
bedres betydelig.  
 
Direktør Sindre Mjelva ved Hotel Union i Geiranger er blant våre beste samarbeids-
partnere i dette. Vi vet at ledelsen og de ansatte forøvrig strekker seg svært langt for å 
tilrettelegge og gi de utenlandske elevene og lærlingene vi mottar et best mulig 
opphold. Mjelva har ved flere anledninger uttalt at dette er noe de får mye igjen for å 
delta i. De ser at norske lærlinger som har deltatt på utplassering i utlandet er bedre 
motivert og kommer tilbake med mange nye faglige impulser. Og ikke minst så er 
disse lærlingene tryggere når det gjelder språk, noe som har stor betydning i en 
internasjonal bedrift som hans. I tillegg har hotellet fått inn mange utenlandske 
lærlinger på utplassering som virkelig har vært positive tilskudd til bedriften – og fått 
tilbud om fast jobb.  
 
Fordi jeg hadde bruk for det! 

Å skulle jobbe og klare seg på egen hånd i et annet land med et annet språk, gir del-
tagerne en uvurderlig motivasjon for å lære språk – og for å holde språkkunnskapene 
ved like fordi de knytter kontakter som de ønsker å utvikle videre.  
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Journalisten Dag Erik Pedersen fortalte i forbindelse med prisutdelingen som årets 
språkambassadør 2008 om sin motivasjon for å lære språk – og den var like enkel som 
den var genial: ”Jeg lærte det fordi jeg hadde bruk for det!”  
 
Slik er det med våre elever også... De kommer til vår skole fortrinnsvis for å lære å 
lage mat, fellesfag inkludert språkfag ses mer som et nødvendig ”onde”. Og vi 
forklarer og konkretiserer: ”Dere skal ut i en internasjonal bransje. Dere trenger 
språk!” Elevene lager lister over i hvilke situasjoner de vil trenge å kunne flere språk. 
Problemet er ikke å vite når de vil trenge fremmedspråk, problemet er å være motivert 
for å virkelig lære det.  
 
Og som Dag Erik Pedersen har vi funnet ut at elevene lærer språk når de virkelig har 
bruk for det. Derfor har vår skole i mange år satset bevisst på internasjonalisering. 
Elevene sendes på utplassering i bedrifter over hele verden. Her har de selvsagt daglig 
situasjoner der de ”har bruk” for språkkunnskaper. Sjelden føles behovet for å kunne 
fransk sterkere enn når man står alene på et fransk kjøkken der ingen kan noe annet 
enn fransk, maten skal ut til gjesten om fem minutt og nærmeste norske medelev eller 
følgeperson er minst 15 mil unna...  
 
Selv om vi kanskje tenker at forskjellene i Europa ikke er så store at vi trenger for-
beredelser for å leve og jobbe noen uker sammen med tyskere eller franskmenn så 
viser det seg at det i virkeligheten kanskje ikke er like lett. Et av de områdene vi har 
mye fokus på er tradisjoner omkring det med å hilse. Norske elever som kommer til et 
fransk kjøkken må forberedes på at man hilser skikkelig på sine kolleger når man 
kommer på jobb om morgenen. Å øve på hilseritualer – og få det ”under huda” – før 
man drar ut gjør at misforståelser unngås. Vi bruker mye tid på å forberede deltagerne 
på slike kulturforskjeller. Dette går begge veier.  
 
Mens våre elever er på utplassering i Frankrike har vi flere møter med de franske 
elevene som skal hit for å forberede dem med litt grunnleggende norskkunnskap og 
innsikt i norsk kultur. Når våre elever kommer til Frankrike og tror at de har gjort noe 
fryktelig galt når de franske kjøkkensjefene i sin vane tro brøler ut sine ordrer, må vi 
ha forberedt dem på at det bare er slik kommunikasjonen foregår. De har ikke gjort 
noe galt selv om sjefen brøler. Men det er like viktig å forberede de franske elevene 
på at norske kjøkkensjefer faktisk mener alvor selv om ordrer blir gitt mer lavmælt og 
høflig. Å være grundig forberedt på forhånd på slike forskjeller sparer alle parter for 
mye frustrasjon underveis og bidrar til større respekt og forståelse for ulikheter.  
 
Jeg skulle ha jobbet enda mer med å lære språket! 

Når elevene kommer hjem fra utplasseringer og vi evaluerer, sier omtrent samtlige: 
”Jeg skulle ha jobbet enda mer med å lære språket før vi dro ut”. Og der er det vi 
starter språkopplæringen: Vi begynner med at elever og lærlinger som tidligere har 
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vært utplassert forteller nye kandidater om sine erfaringer. Ingen kan formidle 
håpløsheten ved å være helt alene og ikke forstå noe bedre enn disse.  
 
Neste skritt er at elevene jobber med egne kjøkken-/matordlister på det aktuelle 
språket. Disse ordlistene er på norsk og engelsk i tillegg til språket i ut-
plasseringslandet. Dette er absolutt nødvendig, for selv de aller flinkeste elevene i 
engelsk har store ”huller” i sine kunnskaper når det gjelder fagord.  
 
Noen ganger avgjør tilfeldigheter og tidspunkt hvordan vi praktisk gjennomfører 
språkopplæringen videre, men samtlige elever får en grunnopplæring i ut-
plasseringslandets språk før de drar ut. Vi starter alltid med høflighets- og hilsefraser. 
Det har ingen hensikt å kunne masse ”matfransk” hvis kommunikasjonen skjærer seg 
i utgangspunktet fordi man mangler det rammeverket. Elevene bruker mye tid på å 
aktivt hilse på og samtale med hverandre. Fokus i all denne opplæringen er muntlig 
bruk av språket.  
 
Ved skolen er vi så heldige at vi har faglærere på restaurant- og matfag som snakker 
tysk og fransk flytende slik at den praktiske undervisningen på kjøkkenet kan 
gjennomføres på tysk og/eller fransk for de elevene som er tatt ut til å reise utenlands. 
I tillegg deltar alle på språkkurs etter skoletid flere dager i uka før de skal på 
utplassering.  
 
Det sier seg selv at elevene ikke på noen måte kan sies å kunne språket når de drar ut 
– men det å kjenne igjen faguttrykk når det ”koker” på kjøkkenet og dermed skjønne 
hva som forventes at de skal gjøre, gir en vanvittig trygghet. Og ikke minst en viktig 
inspirasjon til å lære mer underveis!  
 
Tyskland 

Elevene som har dratt til Tyskland, har kanskje hatt det mest optimale opplegget når 
det gjelder språkforberedelser. De tyske elevene kommer til Norge på utplassering 
først. De første par dagene etter ankomst hjelper våre elever til med å lære de tyske 
gjestene noen grunnleggende ord og uttrykk på norsk, først og fremst knyttet til 
arbeidssituasjoner. Tyske og norske elever samarbeider i grupper med teoretiske 
oppgaver, og i de samme gruppene jobber de med praktiske øvelser. Når det gjelder 
våre elevers utbytte av dette, er det en stor fordel at mange av de tyske elevene ikke er 
så flinke i engelsk, og da må de bruke mer tysk-norsk direkte. Disse praktiske øktene 
gir uvurderlig læringsutbytte, for her er vi nok en gang tilbake til situasjoner der de 
virkelig har bruk for å forstå hverandre. Gruppene skjønner at de må kommunisere for 
at maten skal bli ferdig etter tidsskjemaet og smake som den skal.  
 
Kanskje er det også gruppa som reiser til Tyskland som lærer mest språk under selve 
oppholdet. Delvis fordi tysk og norsk ”kjøkkenspråk” har så mange felles ord, og 
delvis fordi deltagerne under oppholdet i Tyskland bor og jobber sammen med en tysk 
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elev hele tiden. Stort sett er det en og en norsk elev på hver bedrift, og det gjør at de 
må anstrenge seg mer for å lære språket.  
 
Frankrike 

I Frankrike bor og arbeider elevene opptil 25 mil fra hverandre. De er heller ikke ut-
plassert samtidig med franske elever, og derfor har vi oftest plassert to norske 
deltagere sammen slik at de har noen å være sammen med på fritida. En interessant 
observasjon har vært at etter hvert som personalet på franske kjøkken har blitt flinkere 
i engelsk, har det blitt lettere for elevene våre å lære mer fransk under oppholdet fordi 
kommunikasjonen og forklaringene fungerer bedre. Det er også rørende å se hvor 
langt bedriftene etter hvert som vi har sendt elever dit, strekker seg for å gjøre 
språkproblemene minst mulig. Kreativiteten kjenner nesten ingen grenser. De setter 
opp vaktlister ut i fra medarbeidernes kommunikative evner, engasjerer eieren av den 
konkurrerende restauranten over gata som oversetter, og kjøper inn og bruker norsk-
franske ordbøker flittig.  
 
Cayman Islands 

Angående utplassering på Cayman Islands (som finansieres gjennom EUs Leonardo 
program fordi det er britisk koloni), er det lett å tenke at ”dette blir lett, de snakker da 
engelsk!” Ja, det gjør de nok, men karibiske dialekter tar det tid å venne seg til. 
Servitørene som betjener de amerikanske gjestene har det betydelig lettere enn 
kokkene som skal få med seg instruksjoner og beskjeder i et rivende tempo på 
kjøkkenet. Det er fascinerende å se hvor mye bedre disse elevene scoret på lytte-
øvelser med ulike varianter av engelsk etter oppholdet.  
 
Motivasjon og holdninger 

Utgangspunktet for motivasjonen til å lære språk er følelsen av at ”dette kommer jeg 
virkelig til å få bruk for”. I tillegg handler forberedelsene om holdninger. Vi legger 
vekt på å formidle at bare man viser åpenhet og ærbødighet i møte med andre 
mennesker og kulturer og har ønske om å virkelig lære – da går det meste bra. Selv 
etter bare tre ukers utplasseringer, er språkkunnskapene betydelig forbedret. Både når 
det gjelder utplasseringslandets språk, men også når det gjelder engelsk. Og for de 
fleste har det skjedd en holdningsendring når det gjelder å se betydningen av å 
beherske flere språk.  
 
Kunnskapsløftet – noen tanker 

Fransk er ikke lenger obligatorisk for elever på Vg2 restaurant- og matfag i Kunn-
skapsløftet, og det er sikkert svært positivt for mange elever. Jeg er ikke i tvil om at 
elever kan bli fremragende kokker uten å kunne mye fransk grammatikk. 
 
Men dette gjør at vi ikke får til CLIL med fransk og tysk like bra som tidligere. Vi har 
ikke lenger egen fransklærer ansatt og det er derfor dyrere å gjennomføre det. 
Tidligere kunne vi organisere timeplanen slik at fransklærer gjennomførte sin 
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ordinære undervisning delvis på kjøkkenet og i restauranten sammen med elevene. 
Elevene fikk utvidet tid i praksis, og vi hadde ikke ekstra utgifter fordi dette var 
undervisning som i utgangspunktet var obligatorisk. Dette var et samarbeid mellom 
faglærere i kokk- og servitørfaget og fransklæreren. Når samtlige elever i følge 
læreplanen skulle ha franskundervisning, kunne vi forsvare en slik organisering. Men 
når fransk ikke lenger er obligatorisk for alle, så vil det kun være de elevene som skal 
være med på utplasseringer og har gjennomført franskkurs på ettermiddagstid, som 
har det minimum av kunnskap som er nødvendig for å ha utbytte av dette uten at det 
går ut over læring i faget de ”egentlig" har.  
 
Leonardo gir støtte til forberedelse av elever som skal reise ut. Men nå må vi i større 
grad velge å kun bruke en teoretisk fransklærer – hvis vi ikke tilfeldigvis har en 
fransktalende kokkelærer den perioden. Grunnen til det er at pengene strekker til flere 
timer når vi kun har én lærer. Om undervisningen skal foregå på våre undervisnings-
kjøkken må vi ha både en kokk og en fransklærer, noe som medfører større utgifter.  
 
Alle elevene må opp til sentralgitt eksamen i engelsk. Dette betyr at vi i engelsk-
undervisningen ikke kan jobbe så mye med språkferdighetene disse elevene virkelig 
vil ha bruk for og er motivert til å lære noe om, yrkesrettet engelsk. Istedenfor må vi 
jobbe med britisk historie, sjangerlære og andre emner som er rettet mot elevene på 
studieforberedende program mer enn yrkesfaglige elever.  
 

Avslutning 

Og da er vi tilbake til det spørsmålet jeg startet med: Hva motiverer (best) for å lære 
språk? Jeg tilslutter meg Dag Erik Pedersen, som har et godt svar når han sier: ”Jeg 
lærte det fordi jeg hadde bruk for det”.  
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Tysk på restaurant- og matfag (CLILiG) 
v/ Svein-Magnus Andreassen, Breivika vgs. (Tromsø)1 
 
Tromsø kokk- og stuertskole har siden etableringen midt inne i Tromsø by tidlig på 
1960-tallet både vokst seg ut av sine lokaliteter i Vestregata 33 og i løpet av tiden fått 
nye oppgaver og en betydelig endret profil. Tidligere var sjøfarten den viktigste 
grunnen til at elever søkte seg til Tromsø kokk- og stuertskole, men etter flyttingen til 
nye moderne lokaliteter i Breivika er skolen blitt en del av Breivika vgs. I dag er det 
overveiende reiselivsbedrifter, særlig i den nordlige landsdelen, som tar imot våre 
nyutdannede elever. Restaurant- og matfagavdelingen på Breivika vgs. er ”kultur-
bæreren” av gamle Tromsø kokk- og stuertskole. Skolen flyttet hit i 2004 etter en stor 
investering gjort av Troms fylkeskommune. Avdelingen har moderne utstyr og 
utmerkede fasiliteter for undervisning av 150 elever som velger forskjellige bransjer 
innen restaurant- og matfag. De 22 lærerne på avdelingen har høy kompetanse og 
utgjør et godt fagmiljø. 
 
 

1. Kontakter i samarbeid med Tyskland 

Troms fylkeskommune har internasjonalisering som en del av satsingsområdene for 
videregående skoler. Breivika vgs. har flere samarbeidspartnere både i Sverige, 
Tyskland og Afrika. For vår avdeling er Tyskland den viktigste partneren.  
 
Tyskland er for reiselivsnæringen i Norge det aller viktigste markedet, og det tyske 
markedet er særlig viktig for den nordlige landsdelen og Hurtigrutenes trafikk-
grunnlag. Samarbeidet mellom yrkesskolen BBS1 i Mainz med ca. 4000 elever og vår 
skole er en stor berikelse ikke bare for Breivika vgs., men i aller høyeste grad for de 
reiselivsbedriftene som senere er potensielle arbeidsgivere for våre nyutdannede 
elever. Fra de tyske elevene som oppholder seg her i Nord-Norge og får praktisere på 
Hurtigruten, er tilbakemeldingene utelukkende positive.  
 
Elevene er i utgangspunktet valgt ut fra gode prestasjoner, orden og atferd i Vg1. De 
beste blir invitert til å søke på en av de tolv plassene som skal besettes, og de som 
søker innkalles til intervju før beslutning blir gjort om hvem som får reise til Mainz. 
 
Denne utvekslingen av elever som vi har skolene imellom, virker veldig motiverende 
på elever og lærere. Etter hvert vil man også kunne øke servicekvaliteten i den delen 
av reiselivsbransjen som har mange gjester fra de tysktalende land. Allerede nå kan vi 
konstatere at noen av de norske elevene har fått lærlingkontrakter i tyske bedrifter. 

                                                 
1 Jeg takker førsteamanuensis Beate Lindemann (Universitet i Tromsø) for råd og veiledning 
underveis i arbeidet med artikkelen. 
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Hurtigruten med sine mange flytende store hoteller, er en viktig samarbeidspartner for 
skolen. De aller fleste av restaurant- og matfagelevene får arbeide en uke eller flere på 
en av båtene før deres to år på skolen er over. Her erfarer elevene at de aller fleste av 
gjestene snakker tysk.  
 
I de fleste tilfellene får gjestene den serveringen som er forventet på et akseptabelt 
nivå, men det er et betydelig forbedringspotensial som kan komme de tysktalende 
gjestene til gode. De av elevene som etter noen timers tyskopplæring begir seg utpå 
litt samtale om vinen, maten og får frem de nødvendige spørsmål om hva man ønsker 
til måltidene, kan fortelle at de har fått solgt ”Wein, Schnaps und Bier” til måltidene 
istedenfor bare å bringe en gratis mugge isvann til bordet.  
 
 

2. Stort behov for gode tyskkunnskaper 

Ledelsen i Hurtigruten har sett at økte språkkunnskaper skaper muligheter for økt 
salg, øker servicekvaliteten og forbedrer konkurranseevnen i markedet. Flere aktører i 
reiselivsnæringen, og de politikerne som legger rammebetingelsene for reiselivs-
næringen, burde etter mitt syn studere denne problematikken ytterligere. 
 
En rekke undersøkelser har dokumentert at servicekvaliteten i en betydelig del av 
norske reiselivsbedrifter ikke kan måle seg med kvaliteten i andre land, hvor satsingen 
på språk har vært langt større enn her hjemme. Språkkunnskapene er åpenbart for 
ensrettet og for lite vektlagt i store deler av reiselivsbransjen (Trengereid 2008).  
 
Norsk reiseliv lever i dag med et handikapp fordi stadig færre ansatte har tilegnet seg 
tyskkunnskaper på skolen eller gjennom studier. Dette er en hindring i den harde 
konkurransen med reiselivet i andre europeiske land, der de ansatte både behersker 
tysk langt bedre og viser større interesse og åpenhet for det tyske. Utfordringen blir 
derfor å finne nye veier i utdanningen som kan engasjere norske skoleelever, slik at de 
velger tysk og/eller velger å lære mer og bedre tysk. 
 
Den klare markedsendringen som vi ser i det tyske markedet, gjør situasjonen ytter-
ligere krevende med hensyn til språkkunnskaper. I mange tiår i etterkrigstiden har det 
vært stor overvekt av turistgrupper som har besøkt Norge organisert i grupper på 40-
50 personer i hver buss. En guide og en sjåfør på hver bussgruppe var kontaktleddet, 
hvor bare én av dem trengte å beherske tysk. Dette var en lettelse for reiselivs-
bransjens ansatte som ikke kunne kommunisere på tysk med sine tyske gjester.  
 
Men den nye trenden er at flere og flere reiser individuelt med egen bil eller bobil, 
med fly eller tog. De tyske turistfamiliene får nå enda mer direktekontakt med 
førstelinjetjenesten i de norske reiselivsbedriftene. Ofte oppstår det misforståelser på 
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grunn av kommunikasjonsproblemer. Savnet av språkkyndige personer med inter-
kulturell kompetanse føles som stort. 
 
 

3. Yrkesrelatert språkundervisning 

Reiselivsbransjen sliter med lav fagutdannelse fordi mange ansettes uten grunn-
leggende opplæring. Fra vår side ønsker vi å bidra til velutdannede og kompetente 
fagfolk som kan gjøre en god jobb og løfte servicenivået. Språkkunnskaper er en 
viktig del av denne kompetansen. Dermed blir tilpasset språkundervisning som et 
yrkesrelatert opplegg for reiselivsnæringen i Nord-Norge en del av en helt nødvendig 
kompetanseheving for nåværende og fremtidige ansatte i bransjen. 
 
Vårt CLILiG-prosjekt: utfordringer 

I samarbeid med Universitetet i Tromsø ved førsteamanuensis Beate Lindemann har 
vi forsøkt å bygge opp et tilbud i yrkesrelatert språkundervisning. Universitetet i 
Tromsø deltar sammen med en rekke andre universiteter i prosjektet CLILiG (Content 
and Language Integrated Learning in German) som har som mål å ta tysk i bruk som 
undervisningsspråk i ikke-språkfag. Valget falt på tysk som det aktuelle språket fordi 
det er tysk som er det mest etterspurte fremmedspråket i reiselivsnæringen. Vårt 
CLILiG-tilbud skal være interessant for elevene og gi dem et språklig grunnlag for et 
arbeid i kontakt med tyskspråklige gjester og kunder. Utfordringene er naturligvis 
ganske mange.  
 
Mange av elevene som kommer til vår avdeling har ingen andre språkkunnskaper enn 
norsk og engelsk. Elevene har heller ikke fått tidsnok informasjon om at tysk-
kunnskaper gir et uhyre viktig konkurransefortrinn i reiselivsnæringen. De elevene 
som tidlig har fått interesse for reiselivsbransjen stiller derimot ofte opp med tre års 
tyskundervisning fra ungdomsskolen. De er dessverre i fåtall i forhold til alle de 150 
som kommer inn på linjen. Dermed har de aller fleste ingen tyskkunnskaper med seg 
fra ungdomsskolen. Det didaktiske og pedagogiske opplegget må ta hensyn til dette 
utgangspunktet. 
 
Undervisningen i praksis 

Elevene i Vg2 Restaurant- og matfag har sin lokalt tilpassede opplæringsplan med 
kjøkkenpraksis og restaurantpraksis med 20 timer og yrkesteori med 15 timer, i alt 35 
timer per uke. Kunnskapsløftet, som åpner for at deler av praksisundervisningen 
brukes til prosjekt til fordyping, løser en del av utfordringene med timeplanlegging i 
CLILiG-prosjektet vårt.  
 
I ukeplanen har jeg tre timer til disposisjon for tysk. Vi starter med ”Herzlich 
Willkommen”. Det å presentere seg, å si navnet sitt og å spørre hva folk heter er en 
grei begynnelse. Vi bruker enkle tyske setninger, vi er jo i gang med noe nytt for de 
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fleste av elevene. Vi går så videre til resepsjonen. Her følger en gjennomgang av 
gjøremålene for resepsjonisten, presentasjon av kollegaer og andre naturlige spørsmål 
ved innsjekkingen, som blant annet å fylle ut innsjekkingsformular. ”Wie sind Ihre 
Personalien?” og ”Wie ist Ihre Adresse?” er noen eksempler på hvilken måte gjestene 
kan tiltales på. Spørsmålene øves inn med passende svar, samtidig som elevene blir 
fortrolig med arbeidsformen. 
 
Telefonen er et fint redskap i undervisningen, og mange enkle setninger kan læres på 
denne måten. ”Kann ich Ihnen helfen?” ”Ich möchte Frau Hansen sprechen.” ”Einen 
Augenblick bitte. Bleiben Sie bitte am Apparat.” ”Ich glaube, das wäre im Moment 
alles. Auf Wiederhören”. Vi øver inn korte, konkrete dialoger som tar opp autentiske 
jobb-situasjoner. Vi kommer til restauranten. Vi tar en gjennomgang av en vanlig 
høflig velkomst à la ”Guten Tag/ Abend, meine Damen und Herren. Wir freuen uns 
über Ihren Besuch. Haben Sie einen Tisch reserviert? Bitte folgen Sie mir zu Ihrem 
Tisch. Möchten Sie auch die Weinkarte?”  
 
Vi går på denne måten inn i gjestenes mulige opplevelse ved hotell- og restaurant-
besøk i Norge. Vi snakker om forventninger og ønsker hos gjestene og om de 
språklige hjelpemidlene vi har til rådighet for å kunne yte best mulig service. Enkelte 
turister skal besøke et museum, andre ønsker en billett til operaen. De ansatte som 
arbeider i hotellresepsjonen må regne med å få mange forskjellige spørsmål. Det er 
viktig å kunne fortelle om bedriften, byens severdigheter og aktuelle kulturopp-
levelser. Også dette øver vi på med enkle tyske setninger. Selvsagt kan ikke elevene 
holde lange foredrag på tysk. Men de kan lære seg å formidle informasjon på et enkelt 
tysk og å kunne vise til andre, muligens mer kompetente fagpersoner på en høflig 
måte. 
 
I mine planer legger jeg inn at elevene som har valgt tysk, får konkrete oppgaver. 
Menyene som skal produseres blir oversatt til tysk. Det vil si at hvis dagens meny er 
hummersuppe, reinsdyrsadel garni og multer med fløte til dessert, så finner vi i 
fellesskap frem til de tyske oppskriftene, oversetter teksten til norsk og lærer oss de 
forskjellige tyske glosene. 
 
Underveis i denne undervisningen kommer så noen spørsmål om hvorfor det ikke 
heter ”das Rentier” hele veien, og hva er det som skjer når det heter ”des Rentiers”? 
På den måten kan jeg få noen innspill om grammatikk som en naturlig og nødvendig 
del av undervisningen. Poenget her er at vi kommer innom grammatiske spørsmål 
som en naturlig følge av oppskriftenes kompleksitet. Elevenes roller i gruppene 
endres annen hver uke. En uke er de gjest, den neste er de hovmester eller servitør. De 
menyene som skal benyttes, oversettes til tysk slik at de er tilgjengelig på begge 
språk. Elevene blir gruppert i forhold til roller som gjester, servitører, hovmester og 
kokk. I muntlig må elevene som serverer, ta opp bestillinger fra menyen på tysk. De 
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noterer menyen gjesten har bestilt og videreformidler dette til kokken, som igjen skal 
produsere det bestilte produkt.  
 
Det samme gjøres med drikkevarer og vinbestillinger. I praksisøktene som benyttes, 
får elevene utføre oppgavene med serveringen fra oppdekking til servering og 
rydding. Det samme gjelder kokkene som må presentere sitt ferdige produkt etter 
hvert på tysk for gjestene i gruppen. 
 
Denne sekvensen er viktig å gjøre så realistisk som mulig. Den tyske 
høflighetskulturen introduseres. Vi trener på Sie-formen og snakker om hvorfor denne 
tiltaleformen på tysk er så viktig. Dette innebærer litt historikk og ”Landeskunde” om 
Tyskland underveis. Det er viktig at elevene vet litt om bakgrunnen til de gjestene de 
vil møte senere i livet. 
 
Elevene får en helt annen opplevelse av språket i denne undervisningen enn ved 
tradisjonelle opplegg. De vet også at den delen av undervisningen som går på tysk, er 
målrettet mot deler av det yrke de fortrinnsvis vil inn i. Eget materiell, menyer og 
oppskrifter, utarbeides for denne gruppen, og noen timer blir brukt på Internett.  
 
Den tyske TV-kanalen ZDF har et eget kokkeprogram med kjente personligheter i 
bransjen i Tyskland. Lanz kocht er nyttig for å høre andre uttale seg på morsmålet tysk 
og ikke minst den faglige delen som gir inspirasjon til både lærere og elever. Disse 
tyske TV-sendingene går hver uke i beste sendetid. Programmene tas opp på video og 
er enkle å formidle til elevene. Elevene ser her at de har valgt et internasjonalt fag og 
hvilke nye muligheter som åpner seg for en faglært kokk eller servitør. 
 
 

5. Rammebetingelser for CLILiG-undervisningen  

 
Undervisningstimer til rådighet 

Dessverre settes det i Kunnskapsløftet ikke av timer til fremmedspråkundervisning 
ved de yrkesforberedende studieprogrammene. Dermed må de ”vanlige” fagtimene 
brukes til CLILiG uten at det finnes mulighet til å kunne supplere undervisningen med 
ekstratimer for de som ønsker å fordype seg i tysk. 
 
Men det ser ut som om prosjekt til fordypning kan åpne noen dører. Herfra kan flere 
timer bli disponert internt om ledelsen ved skolen er fleksibel. På Breivika 
videregående skole har vi en slik fleksibel ledelse som legger til rette for at noen flere 
timer kan bli disponert til dette viktige formålet: Det å få mer språk inn i yrkesfaglig 

sammenheng.  
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Kontakt med andre CLILiG-skoler og erfaringsutveksling 

For faglærere som underviser faget sitt på et fremmedspråk er det veldig viktig å få 
kontakt med andre lærere i samme situasjon, gjerne også i utlandet. Dermed får man 
anledning til å utveksle erfaringer og å se ved selvsyn hvordan andre underviser 
innenfor et CLILiG-konsept. 
 
Men slike kontakter kommer ikke av seg selv og koster i tillegg ofte penger. På grunn 
av vår deltakelse i CLILiG-prosjektet har vi fått formidlet kontakt med en skole i 
Nederland der de driver med CLILiG-undervisning. Valuascollege i Venlo by nær den 
tyske grensen2 har egne CLILiG-linjer for elevene på studieforberedende utdannings-
løp. Elevene der får undervisning i mange fag på tysk, fag som kunst og kultur, mate-
matikk og gymnastikk. Omtrent halvparten av undervisningen skal etter et par år på 
en slik linje foregå på tysk.  
 
Men skolen tilbyr også tyskspråklig undervisning innenfor restaurant- og matfag for 
tiendeklassinger med en slik praktisk fordypning. Elevene driver kafé, restaurant eller 
bakeriutsalg på skolen, og de har selv påpekt at de ønsker å lære tysk for å kunne yte 
service til de mange tyskspråklige kundene.  
 
Deres tyskspråklige undervisning, som er meget praksisrettet, ligner veldig mye på 
den undervisningen som vi gjennomfører hjemme i Tromsø. Min skole støttet studie-
turen til denne skolen økonomisk, men det skulle etter mitt syn settes av midler til 
slike utvekslingsbesøk slik at man ikke var avhengig av en velvillig ledelse ved den 
enkelte skolen. Den faglige verdien av slike utvekslingsturer er ofte veldig høy. Faglig 
utveksling og kontakt med hyggelige kollegaer kan være viktig inspirasjon for det 
videre arbeid i faget. Man hører om nytt arbeidsmateriell og får nye ideer og impulser 
for egen undervisning.  
 
Politiske prioriteringer av fremmedspråkstimer for reiselivsutdanninger  

Reiselivsnæringens vekst i nord har gjort at antall sysselsatte har passert fiskeri-
næringen. En reiselivsnæring i fortsatt vekst fortjener å få forbedret sine ramme-
betingelser både med tanke på utdanning og andre infrastrukturer. Utdanningen av 
kompetente medarbeidere for denne største næringen bør etter mitt syn ikke være et 
spørsmål om timer som kan ”ordnes” fra den eller den åpne posten, men må være 
klart og målrettet synliggjort gjennom budsjetter og fagbeskrivelser som er bevisst på 
utfordringene knyttet til næringens rekrutteringsmuligheter. Det vil også være en 
fordel hvis fremmedspråkene blir synliggjort i slike planer. En satsing på språk i 
yrkesutdanningen forutsetter at det gis rom i fagundervisningen på skolen og at elever 
får mulighet til å ta del i utveksling, studieturer og praksisopphold.  
 
 

                                                 
2 Se www.valuascollege.nl. 
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CLILiG-lærernes kompetanse 

Faglærerne er utdannet som faglærere på morsmålet og ikke oppøvd i å bruke et 
fremmedspråk i timene. For å kunne undervise faget på et fremmedspråk må selvsagt 
læreren ha en viss språklig kompetanse. Men også lærernes kompetanse innen 
arbeidsmetodene for CLILiG må styrkes. Det kreves kurs og tett oppfølging av 
CLILiG-fagfolk. CLILiG inngår til nå ikke i tysklærerutdannelsen, verken i den 
faglige delen eller den pedagogisk-didaktiske delen. Det finnes heller ikke noe tilbud 
for faglærere som ønsker å undervise på et fremmedspråk. På sikt vil det selvsagt 
være ønskelig at CLILiG inngår i utdannelsen av lærere med tysk som ett av 
undervisningsfagene og tas opp i faglærerutdannelsen (jf. Lindemann 2008). 
 
Arbeidsbelastning for lærerne 

Lærere som vil starte med tyskspråklig fagundervisning vil bli belastet med mye 
merarbeid, særlig i de første årene. Etter- og videreutdanning og eventuell oppfølging 
vil foregå ved siden av lærergjerningen og må helst tilgodeses med nedsettelse av 
leseplikten i skoleringsperioden. Lærerne og skolene som velger å ta denne ekstra ut-
fordringen bør få en belønning som gjenspeiler innsatsen (jf. Lindemann 2008).  
 
Arbeidsbelastning for elevene 

Elevene som tar fagundervisning på et fremmedspråk må få synliggjort innsatsen på 
vitnemålet og andre kompetansebevis. Elevene må få konkurransefortrinn til praksis-
plasser, utvekslingsplasser og lignende. Det må betale seg å ta fagspråklig tysk-
undervisning. Det å ta fremmedspråklig fagundervisning vil alltid også bety merarbeid 
for elevene. Det vil være viktig at vi lærere ikke benekter dette, men samtidig viser til 
de faglige fortrinnene som vil oppnås gjennom deltakelse ved slik undervisning.  
 
Rekruttering av elever 

Dette innbærer blant annet:  
− Informasjon om viktigheten av tysk allerede til elevene i 7. trinn slik at disse 

kan velge tysk på ungdomsskolen 
− God informasjon til restaurant og matfagelevene om viktigheten av og 

mulighetene med tyskspråklig kompetanse 
− Bonusordninger som studietur til Tyskland og lignende 

 
 

6. Nye elever med nye muligheter  

Etter sommeren var det oppstart for en ny gruppe på tolv elever som skal i gang med 
yrkesrettet språkundervisning. Gruppen skal på utvekslingstur i 18 dager til vår 
partnerskole i Mainz i slutten av september. Vi har i denne gruppen to elever som har 
hhv. ett og tre år med tysk fra ungdomsskolen. De øvrige ti elevene starter med helt 
blanke ark. I gjennomgangen av motivasjonsfaktorene for å delta i tyskundervisningen 
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har jeg erfart at mange får store og overraskede uttrykk når flere faktiske forhold 
legges frem, som for eksempel denne lille listen under: 

− Tyskland er vår viktigste handelspartner 
− Tyskland er det viktigste markedet for de fleste deler av reiselivsnæringen 
− 100 millioner mennesker behersker tysk sentralt i Europa 
− tyskkunnskaper er et fortrinn i næringslivet  
− Norge og Tyskland har mye felles historie og mange forbindelseslinjer 
− Berlin er en kulturhovedstad med 4 millioner innbyggere midt i Europa 
− Tyskland står sterkt som eksportnasjon 
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Developing receptive and productive skills 
through the use of learning centres 
by Britt W. Svenhard & Nadja Cherubini  

Norwegian Centre for Foreign Languages in Education & The German School (Oslo) 
 

1. Introduction 

In CLIL instruction, content learning is the primary learning goal. There are usually 
no formal language learning objectives and the idea is that the students, through a 
focus on the receptive skills of listening and reading, will acquire language structures 
and content-specific vocabulary automatically and naturally. This will give them 
additional language input to that of regular foreign language instruction and 
strengthen their language skills. 
 
This article is a presentation of the successful implementation of CLIL at The German 
School in Oslo / Deutsche Schule Oslo – Max Tau (hereafter abbreviated DSO). We 
have limited our discussion to 8th grade and to the DSO’s characteristic way of 
organising CLIL: the emphasis on receptive and communicative skills through the use 
of learning centres.  
 
Our analysis is by no means exhaustive and with our small sample of students we can 
draw only tentative conclusions. All the interesting work done on CLIL at the DSO 
and all the issues touched upon in this article deserve further elaboration, but our hope 
is, nevertheless, that these examples of teaching practice will inspire other schools to 
try out the method. 
 
 

2. Background 

The DSO became a bicultural school in 2009 and represents a combination of the 
German and Norwegian education systems. In addition, the bilingual projects in 
history, supervised and funded by the Norwegian Centre for Foreign Languages in 
Education, all form part of a larger bi- and multilingual scheme aimed at preparing the 
students for the German International Abitur Exams which will be taken at the DSO 
for the first time in 2010.  
 
The first comprehensive CLIL course supported by the centre began at the DSO in the 
autumn of 2006, the subject being history and the target language English. The aim 
was to introduce a foreign language into another subject at an early age and then 
intensify it in the following grades by gradually increasing the percentage of lessons 
conducted in the foreign language.  
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Table showing the model for implementation of CLIL at the DSO (Hug 2007, p. 1). 3 

 
The students that were intended to take part in the pilot project were showing great 
interest in both English and history and the teachers had already gained experience 
with multi language class discussions in history and civics in grades 8-10 (between 13 
and 16 years), where historical and political source material in English are used.  
 
At the DSO, the CLIL lessons in grades 6-8 (between 11 and 13 years) have been 
carried out with the help of learning centres, whereas bilingual history books will be 
used for the up to 50% of CLIL instruction in the higher grades. The final exams in 
history in grades 10 and 12 are to be held half in English and half in German.  
 
Apart from the new learning centre “Medieval Times”, which is currently being tested 
in grade 7, the learning centre projects are mostly finished and will be reused in the 
following years. The focus of this article will mainly be on the experiences of teachers 
and students in last year’s 8th grade and on their learning centre “The Industrial 
Revolution”. This learning centre was a lot more demanding than the former learning 
centres on Egypt and Rome as the students had become experienced group workers, 
had grown intellectually and had acquired more skills in English and history. The 
activities and content chosen for this learning centre must be seen in relation to 
material and methods used in earlier projects and we will occasionally refer back to 
the 6th and 7th grade projects to give the reader a more comprehensive understanding 
of CLIL at the DSO. 
 

                                                 
3 Available online at: http://www.fremmedspraksenteret.no/index.php?ID=14030, accessed 5 
March 2010. 
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The CLIL team at the DSO is convinced that their 8th graders’ success in the 
Norwegian National tests is due to the CLIL lessons. The 8th graders ranked shared-
first place in the Norwegian national tests of 2008 in the math category and shared-
fourth place in English.4 There are two superior factors in the students’ achievements: 
Some of them had their own innate interest and ambitions in the field of the English 
language. But the reason for the entire class’ high score, second only to International 
schools where English is the language of instruction, is, according to the DSO 
teachers, to be found in the bilingual history lessons they have had since 6th grade. 
The equalising effect of CLIL became evident also in the results from the CLIL test 
developed in cooperation with the National Centre for Foreign Languages in 
Education and Uni Digital (University of Bergen) (see Moe in this volume). The fact 
that every single one of the DSO students in 7th grade improved their scores in this 
test, with the low achievers exceeding all expectations, has further strengthened the 
teachers’ and the students’ certitude about the effectiveness of CLIL.  
 
 

3. Motivating students to read in the CLIL classroom 

When asked about the benefits of participating in the CLIL programme, one student 
emphasises the importance of learning centres where “you learn how to use your 
history skills” (see questionnaire in Appendix B). For him, the learning centre has 
offered more opportunities to practice certain skills than what is usually the case in 
regular lessons. Another student says that he enjoys group work very much, “because 
we work more with the material so we learn very many specially interesting things.” 
Both these comments say something about the organisation and variety of activities 
and tasks that come with the learning centres. But they also reveal that the students 
are motivated by working with material they find relevant and which gives them in-
depth and more varied information – regardless of language.  
 
In fact, none of the students comments on the added language challenge involved in 
managing these tasks in English rather than in their mother tongue (German or 
Norwegian). Nor do they object to the extensive use of authentic material in the 
different stations. Their focus is instead on the relevance of the material and on the 
added learning benefits that the activities yield. This is in line with Roe’s research into 
the reading habits of Norwegian 15-year-olds, which indicates that it is rarely the case 
that the texts selected for the different subject are cognitively too difficult (Roe 2008: 
41). Rather, there is a lack of motivation for reading and knowledge of reading 
strategies that prevents the students from engaging with the written texts. In this 
context, we have to consider the basic skill of reading in relation to the specific 
characteristics of the subject in question. History skills include for example the ability 
to distinguish between fact and opinion and to recognise bias in texts. Also, the 
subject requires students to develop critical thinking skills such as making 

                                                 
4 See http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article2766458.ece, accessed 5 March 2010. 
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comparisons, analysing and drawing conclusions through an examination of different 
types of source materials. In our experience, it is only by allowing for extensive 
reading of a variety of sources and texts, with the practicing of relevant learning and 
reading strategies that such skills can be developed. This teaching approach also co-
incides with Stephen Krashen’s theories on second language acquisition which have 
been important in the development of CLIL.  
 
3.1 Second Language Learning and Extensive Reading 

Krashen makes a distinction between acquiring a language on the one hand, and 
learning it through conscious attention to language study and production of language 
on the other. According to the Input Hypothesis (Krashen 1982), vocabulary is more 
important than syntax teaching, and comprehension of language (reading, listening) 
should precede production (speaking, writing). The student should be exposed to 
sources of comprehensible input which are slightly above the level of his or her 
current ability. Aided by the context, by hearing or reading more advanced language 
structures, the student will acquire knowledge of these structures implicitly and 
naturally. Accordingly, through extensive and varied reading, the students will also 
come to understand which words are appropriate in which contexts (Hedge 2008:204). 
However, for the students to receive enough input and be motivated enough to read it, 
extensive reading programmes must be initiated, with a number of genres and topics 
that are interesting and relevant for the students (Krashen 1982, Krashen & Terrell 
1983).  
 
Although there is very little emphasis on formal language learning in the CLIL-
classes at the DSO, certain measures are taken when it comes to vocabulary learning. 
For instance, the text vocabulary is considered prior to starting a unit and the students 
get vocabulary lists for them to either look up on their own or collectively create and 
print out (Hug 2007). The learning centre is then used to both introduce new 
information and to repeat and delve deeper into already familiar information. In 
Station I in the learning centre on the Industrial Revolution (see Appendix A), the 
students are provided with the vocabulary they need in order to describe certain 
sources. Similarly, in Station IV, they are given a set of phrases to use in discussions 
and in presentations of statistics. These are measures to facilitate the acquisition of 
subject specific vocabulary and phrases in English, without any additional formal 
language instruction. 
 
A lot of the tasks chosen both for the preparatory lessons and for the different learning 
centres are aimed at developing the students’ English skills alongside their trans-
ferrable skills. In 7th grade, for instance, the material chosen for the preparatory 
lessons for the learning centre “Ancient Rome” was designed to allow for curriculum 
overlap. Here, reading, science, geography and maths skills were all integrated in one 
of the tasks which requires the students to read historical documents and measure 
distances on maps to determine how much the eruptions of the volcano Vesuvius 



F O K U S  P Å  S P R Å K 
 

23 

affected the surrounding towns. In this way, the students could practice basic skills in 
many subjects and transfer information to new topics and situations. 
 
This shows that it is not necessary to create learning centres for all the topics of the 
curriculum simply to practice or to integrate basic and subject-specific skills. 
Nevertheless, the DSO has chosen to continue using the method of learning centres in 
their emphasis on reading skills in the 8th grade. Whereas the 6th and 7th grade 
learning centres involve quite a few multiple-skills exercises that may seem 
particularly suited to a learning centre approach (such as creating a sphinx from a cut-
out model with instructions, writing hieroglyphs, and calculating years using the old 
and new Roman numerical systems), the 8th grade activities are exclusively centred 
on students’ study and history skills. Ample opportunities for extensive background 
and in-depth reading characterise the stations of this learning centre.  
 
3.2 History Skills – Content and Reading Strategies 

Learning tools such as mind maps, Venn diagrams, and timelines are included in some 
of the stations to help the students structure their reading. In Station II, they are to 
take data from statistics on the population growth in the British Isles and illustrate it in 
bar graphs instead of numbers, and in Station III, they are to draw a mind map of what 
they know of developments in manufacturing and then make a colourful time line 
with the same information. This is something the students say they have enjoyed 
working with and found useful, since their work had to be presented to the other 
groups who were then able to add new facts to their own time lines. The main focus in 
most of the stations, however, is on reading and on practicing thinking skills.  
 
Research on Norwegian students’ reading skills in English, show that they have 
difficulty adjusting reading strategies to reading purpose and that many students rarely 
read texts other than those comprised in their English language textbooks (Hellekjær 
2005, 2008). Furthermore, the students are not particularly motivated to read subject-
matter texts that are not concerned with adolescent topics (Roe 2008). The research 
project SAFT 2004 also shows that although Norwegian students consider the Internet 
a far more important tool than textbooks when they do their homework, only 20% of 
them have received instruction in how to read subject-matter texts or evaluate sources 
on the Internet (Roe 2008). We would argue that the textbook traditions in English 
may, to some extent, have contributed to this.  
 
It is always a challenge for teachers to find and select material that both meets 
curriculum requirements and motivates students, and they will, in most cases, have to 
rely on a textbook to provide most of the written texts to be used in the classroom. 
Many of the textbooks at the lower secondary level present relatively short, non-
literary, factual texts. Tasks are often limited to asking the students to work with the 
text by finding information or key words or to write a summary of the most relevant 
information. This is important to help students structure their reading, but activities 
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forcing the students to use their critical thinking skills are crucial if they are to 
develop their reading proficiency. Reichenberg argues that the use of relatively simple 
and short factual texts in civics and history and the use of questions limited to the text 
itself, where the students don’t have to go beyond the available information to connect 
and compare information, is problematic. This is especially the case with low 
achievers. Because the tasks are usually ‘closed’, the students do not learn to question 
the authority of the text, hence they do not read the text critically, or attempt any 
analysis, or evaluation of sources (Reichenberg 2007). As a result, the type of skills 
required in working with the subject history, such as reflecting, distinguishing 
between fact and opinion, and recognising bias are not developed.  
 
In the learning centre on the Industrial Revolution, the activities require the students 
to adjust their reading strategies to reading purpose. Two of the stations ask the 
students to find the most important information in a text and to write different types of 
summaries to make the information stick (Station III and IX). In Station VIII, the 
students are given an excerpt from a literary text (Oliver Twist) to practice in-depth 
reading and to secure a deeper understanding of the situation of children during the 
industrialization. Most of the activities, however, are designed to practice cognitive 
skills such as reasoning and logical thinking through integration and analysis of a 
number of sources and genres. 
 
Taking a look at the content, the learning centre is about the changes, developments, 
and challenges of the period called the Industrial Revolution. There is an emphasis on 
change and that the students see how the changes came about. It is important that they 
realize the positive and negative effects of the industrialization and that the world still 
is changing constantly due to scientific and technological progress. To achieve this, a 
number of genres and types of sources are included to illustrate how individuals and 
societies experience change. In many of the stations the students are asked to consider 
pieces of information or critically evaluate complete texts. For instance, they are to 
find faults with earlier farming traditions and consider advantages and disadvantages 
in old and new farming systems (Station II). Station V asks them to analyse a factory 
rule; here they have to practice their history skills by analysing sources. They will find 
out about the long working hours, punishment in the factories, alcoholism amongst 
despairing workers, lacking job security, and terrible working conditions. 
 
Station VII is an open-ended task where the students have to finish the story of a girl 
that experiences the hardships of child labour. In order to do this, they have to use the 
information they get from interpreting drawings of children working in a cotton 
factory and a coal mine, a statement from a tailor about his daughter’s work in the 
mills, and an interview with a factory employer. In the very last station (Station X), 
they are asked to state their opinions and discuss whether permanent change is 
positive or negative, their point of departure being a science fiction story dealing with 
positive and negative sides of industrial progress.   
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With this structure of the learning centre in mind, it is hardly surprising that the 
results of the CLIL test carried out in 2009 show that compared to regular students, 
those who have received CLIL instruction get better results when it comes to inferring 
and drawing conclusions (see Moe in this volume). With its combination of sources 
and activities requiring students to integrate information and draw conclusions, the 
learning centre provides the students with means of accessing the content in different 
ways and the possibility to practice previously learned skills. We believe that this is 
one very important reason for the DSO students’ positive attitude to extensive reading 
inside the classroom. It is important to create an environment where comprehension 
and critical thinking skills are an integral part of the literacy instruction and where 
students see the context as realistic and their reading purposeful. If this is successfully 
done, the students’ experience with CLIL will not be one of inadequate language 
competence and impaired subject comprehension. Rather, they will appreciate the 
opportunity to work with the subject in English, and acquire domain-specific 
vocabulary that they would not be exposed to in the same way in regular English 
lessons. The students at the DSO recognise this and it is illustrated in such answers to 
the questionnaire as: “I have learnt very much, I am especially very happy about my 
improvement in English, because that is important to me”. Some also appreciate the 
bilingual bonus: “Yes! I think it was a great idea, you learn how to work in an other 
language [and] learn new specific words”.  
 
 

4. Output in Cooperative Learning  

Another important and much debated aspect of CLIL instruction, which is also 
essential to the philosophy of the DSO project, is the significance of exposure to oral 
language and opportunities for communication in second language acquisition. On the 
face of it, the DSO model, like so many CLIL models, indicates a teacher-centred 
method where reading texts and listening to the teacher are the most important 
elements. In addition, the number of reading activities in the learning centres suggests 
an individualistic approach building student confidence and autonomy through a 
concentration on reading strategies.  
 
Although this emphasis on improving the students’ receptive skills continues to be 
central to the most widespread varieties of CLIL-instruction, in most projects one also 
hopes to influence the students’ output – their speaking and writing abilities. In 
general, however, it seems that the opportunities for students to increase their output 
are too infrequent both in regular language classes and in CLIL (Dalton-Puffer 2008, 
Heimark 2008).  
 
Swain (1985) is among those critical of Krashen’s narrow emphasis on receptive 
skills. She argues that students’ opportunities to engage in meaningful oral exchange 
are central to acquiring a second language and that it is by conveying meaning that 
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they learn about the structure and form of the language. Although they may develop 
their receptive skills and come to understand a language passively, if students rarely 
get the chance to practice speaking it (or writing it), they will never develop the oral 
and written proficiency they need to make themselves understood. Also Dalton-Puffer 
(2008) points out that CLIL students are listeners most of the time, and that the 
opportunities to engage in discussions or use English creatively is very limited in 
traditional CLIL-classrooms.  
 
In our opinion, any method, be it input- or output-focussed, that increases students’ 
exposure to foreign languages, is worth considering. What distinguishes the DSO 
project in a Norwegian context, however, are its efforts to combine the two 
perspectives on second language acquisition described above. Krashen’s focus on 
input is indeed part of the project in the form of teacher-centred preparatory and 
follow-up lessons, and through the many hours invested in developing and selecting 
particularly relevant texts and material. But an equal amount of work is put into 
creating activities enabling students to practice their communicative skills and 
increase their output. Interestingly, group work and the great variety of sources are 
also the success factors singled out by students in their answers to the questionnaire. 
For instance, stations VII and VIII were described by many as especially interesting 
because of their different approaches to history (through eyewitness reports, factual 
texts, interviews, and artworks). The cooperation in groups and the opportunity to 
have difficult topics discussed and explained by fellow students were considered a 
very important part of the learning process: “[W]hen someone didn’t understand a 
word or a sentence, that person often asked out loud. In that way everyone 
understands everything”. Hence, the DSO has made the students’ understanding of 
written texts through oral communication with their peers an organisational principle 
in their lower level CLIL instruction, where the majority of lessons are dominated by 
team-based activities in learning centres.  
 
4.1 Learning Centres 

The learning centre method is often used to facilitate adapted education in mainstream 
teaching. Many of the best known and documented Norwegian projects based on this 
method involve primary level and focus on reading and writing activities in same-
ability groups. One example is the Nylund model5 with its emphasis on literacy and 
guided reading. At higher levels, the main objective is often increased student activity 
and output through a more practical approach, often including the development of 
social and communicative skills.  
 

                                                 
5 Nylund-modellen was developed by teachers at Nylund primary school in Stavanger. The 
model is based on the Australian Early Years Literacy Program P-4, see 
http://www.linksidene.no/minskole/nylund/pilot.nsf/VReadArt/94AEF52B6610FA95C12573
8B00309259?OpenDocument&u=Nylund-modellen, accessed 5 March 2010. 
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As mentioned earlier, in most CLIL instruction, the role of the teacher is seen as 
particularly important as he or she is responsible for rendering input comprehensible 
to the students. In the DSO learning centres, however, the teacher is conspicuously 
absent from the core activities. The teacher always provides initial lectures, which 
include independent work, to stimulate and generate curiosity about the topic to be 
covered, but this introduction is mainly to prepare students so that they can complete 
the activities of the learning centres with minimum teacher supervision. The teacher is 
only needed to control and check completed stations (for instance through discussion 
in the classroom) to avoid mistakes, and hand out material. Of course, the teacher 
must monitor and provide help, but usually the students help each other perfectly well. 
Thus, the teachers find that leaving responsibility for the task and the learning with 
the groups makes them more aware of their own resources and encourages student 
autonomy. The motivation and improvement of social skills is an important 
contributing factor here. In the words of one student: “I think group work is good 
because you train cooperation and can’t rely on the teacher telling you the answer. 
Because of that you learn things better.”  
 
This degree of autonomy is of course the result of earlier experiences and the fact that 
the 8th graders have, over a period of three years, begun to master the method and 
developed their social and communicative skills. In the early stages of the project, 
however, the common challenges associated with student autonomy and group work 
became evident also at the DSO. As was the case in the previous learning centres, the 
students in 8th grade had to collectively finish their stations in their groups. That 
meant that they had to cooperate and help each other. In the earlier learning centres, 
teachers had to, to some extent, structure and supervise the groups. For instance, in 
the 6th grade, one group was not able to work together due to the fact that they were 
too heterogeneous. When one very strong student was placed in another group every-
thing suddenly went quite well. The others had felt that this strong student could do 
all the work since she was so much faster and very critical of their achievements and 
as a result they had become very passive. After the strong student had changed into 
another group, the three remaining students worked with concentration and interest on 
the various stations. The students seem to have both learnt from their experiences and 
developed their social skills as the second run through “Everyday life in ancient 
Rome” in 7th grade went even better. Now the students showed that they were able to 
organize their group work quite independently. In the learning centre on the Industrial 
Revolution, only one group reported that they had had actual problems cooperating 
due to the lack of discipline of two of the group members. While the other groups 
finished after 18 lessons, they needed 20 lessons, but they stated in the end that, in 
spite of this, they had improved their English as well as their historical and 
methodological skills a lot. In fact, all students gave a positive answer to the question: 
”Do you think you have benefited from the three bilingual history learning centres 
when it comes to skills, knowledge, social and methodological skills?” 
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4.2 Cooperative Learning 

 
Cooperative learning refers to a set of instructional strategies which 
include cooperative student-student interaction over subject matter as an 
integral part of the learning process (Kagan 1992:4-1).  

 
A DSO learning centre may seem limited compared to other cooperative learning mo-
dels that involve a number of structures. The activities of The Industrial Revolution-
stations are not put together according to a specific design for cooperative learning but 
are concentrated instead around certain basic skills, with an emphasis on reading and 
discussion tasks. Implicit is nevertheless the cooperative learning aim of making the 
students master basic concepts and related text material through working in teams.  
 
According to Kagan, in a cooperative learning environment, positive interdependence 
occurs when a gain for one student is associated with gains for other students (1992:4-
7), and group results seem to have motivated also the DSO students. The results of the 
different groups were compared, checked and corrected regularly, but when the 8th 
graders were asked to form heterogeneous groups, they were made aware of the fact 
that social learning was included. Judging by their feedback, this has made them 
develop their social and communication skills as well as increase their output:  

 
Yes it is better organised to work in stations. When you want to look up 
something it’s more easy (student one).  
 
And when someone didn’t understand a question we all took time to 
explain (student two). 
 
Also, you have to work well in a group, and organize when to do what and 
how. You also learn to listen to others’ opinions and find a solution/ 
answer together, as a group (student three). 
 

And yet, cooperative learning structures cannot guarantee that the needs of diverse 
learners are being met. When it comes to output, one has to consider what motivates 
members of these heterogeneous groups to actually participate and communicate in a 
foreign language.  
 
At the DSO, the curriculum and the content are adapted through the selection of 
materials in the learning centres, and learning is facilitated through group discussions 
and peer tutoring. The DSO sees the group work in the learning stations “as a way to 
ensure a certain equilibrium with regards to the various levels (both cognitive and 
linguistic) of the students” (Hug 2007:7), and although some of the tasks of the 
learning centres are “fillers” handed out to accommodate the varied speed at which 
pupils work, these are all group exercises so as to encourage group dynamics. Thus, 
their purpose is in line with Reichenberg and the notion that individually adapted 
content and activities do not necessarily motivate weaker students to develop their 
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cognitive skills and increase their output. Rather, they benefit from cooperative 
learning strategies that make such differences less prominent: “Group-work was 
intentionally chosen to avoid problems with differences in language abilities; so the 
groups had to produce a collective result. Linguistically challenged pupils were, 
hence, automatically included and given support within the group” (Hug 2007:5).” 
Such support is also stressed by Kagan (1992:3-6) who points out that in cooperative 
learning, talking can function adaptively, since correction from peer tutors occurs in 
the process of negotiation meaning, not in the process of evaluation. This enhances 
both content and language acquisition: 

 
As language output over subject matter increases, so does the probability 
of obtaining and retaining new linguistic abilities as well as the new 
subject matter. Further, as students interact during cooperative learning, 
the goals of increasing comprehensibility of input and increasing the 
quantity and quality of language production complement each other. 
Through the negotiation process, the language production of one student 
becomes the comprehensible input for another. Thus, cooperative learning 
simultaneously serves to aid both understanding and practice of both 
language and content (Kagan 1992:2-9). 
 

We already know that students at the general studies branch who elect CLIL courses 
benefit significantly when it comes to reading comprehension and reading skills 
(Hellekjær 2005). Interestingly, research on compulsory CLIL in regular classes at the 
lower secondary level also indicates that the lowest achieving students benefit as 
much from CLIL instruction as does the high achievers. In her analysis of the results 
from pre-test/post-test data on the reading and listening skills in English of students in 
7th grade, Moe (this volume) found that there was no indication that the added 
language challenge had made a negative impact on the students’ understanding of 
content. On the contrary, compared to the control group, there was a greater 
equalising of results among high and low achievers in the CLIL-group, where the low 
achievers improved their comprehension of both written and oral texts significantly. 
Although similar assessment of output in CLIL has yet to be done in Norway, there is 
reason to believe that low achieving students will receive a more varied sort of input 
and have more opportunities to improve also their productive skills with CLIL 
projects of the DSO kind. Students’ inhibitions about speaking a foreign language are 
already lowered in CLIL through the focus on content, and feedback from the students 
at the DSO supports the notion that the language component in CLIL does not have to 
be an obstacle neither to the understanding of content nor to the ability to and moti-
vation for negotiating meaning and discussing subject-matter. Students say that they 
are pleased that they “[…] also learned how to discuss with other people in English” 
and the teacher found that both the input and the negotiating of meaning in groups led 
to a degree of ease with speaking the foreign language that made the students stick to 
it, also when they were talking to her outside the classroom. The general problem of 
reluctance among students to speak in the traditional foreign language classroom, as 
well as the limited opportunities for output in traditional CLIL, seem to have been 
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overcome due to this combination focussed on critical and creative thinking skills and 
cooperative learning which allows the students to receive comprehensible input from 
peers and at the same time increase their own amount of output.  
 
There are obvious benefits also for the high achievers in such a system: When the 
language production of one student becomes the comprehensible input for another, 
this increases both the listening skills and the communicative skills of the entire group 
and the tutoring increases the amount of output produced also by stronger students. 
Research on academic gains by high-achievers taking the role of tutors in cooperative 
learning activities shows that they do not perceive this as a detriment to their own 
learning (Kagan 1992:1-2), and none of the DSO students mention this as a dis-
advantage. That they were made aware of the fact that their efforts to help others 
would be acknowledged by the teacher could account for this, but they also report that 
explaining to others not only enhances their own social and communicative skills but 
also helped them to understand and remember subject matters better.  
 
 

5. Conclusion 

The challenge for all subject teachers in CLIL programmes, is to make sure that the 
integration of the foreign language does not impair the teaching of content. In their 
answers to the questionnaire, two students say they believe they will have trouble 
explaining and translating some of the new English words into German. One student 
also worries that the bilingual lessons may have reduced her ability to express herself 
adequately about the subject in German. As the DSO CLIL courses are all com-
pulsory, there are no German control groups available with which to compare results 
regarding subject matter comprehension. Apart from the comments mentioned above, 
there is no indication, however, that the CLIL students’ results are weaker than those 
of regular students. Admittedly, many of the measures taken by the DSO to motivate 
students to read and to increase their opportunities for oral output, are not specific to 
CLIL, and are measures that are likely to improve students’ basic skills in all subjects. 
However, the focus in CLIL on comprehensible input, subject-specific concepts and 
vocabulary, and a varied use of sources and genres, seem to trigger an awareness in 
teachers of reading strategies which has a positive influence on their choice of 
material and teaching methods – and on reading as a basic skill in all subjects. This is 
reflected in the DSO students’ overwhelmingly positive attitude to bilingual 
instruction in general and their appreciation of the increased access to relevant subject 
matter that follows the integration of English into the subject. The students are very 
motivated to improve their academic English, but also to get the chance to apply the 
subject-specific knowledge and skills they may have acquired in English, individually 
and outside the foreign language classroom. The DSO’s integrated and cross-
curricular approach enables them to practice such transferrable skills, and creates a 
greter sense of coherence and relevance in the classroom. Paradoxically, such benefits 
of CLIL have, in the past, frequently spurred discussion and given some the 
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impression that CLIL is not for the average Norwegian student. Many would argue 
that particularly upper secondary CLIL projects are elitist since they allow volunteer 
students to opt for a more academic alternative. For instance, a number of schools 
require or strongly recommend that students have good grades in certain subjects 
before applying for CLIL programmes. As there is usually no preparatory language 
teaching given, teachers also have reason to expect more motivated and ambitious 
students (Svenhard et al. 2007). What we observed in the DSO project, however, was 
not only that the ambitious students were in favour of this type of instruction, but that 
there was also a positive development in those formerly considered low achievers 
now making remarkable improvements in both reading comprehension and oral 
participation. We believe that this successful implementation of CLIL is due to a 
balance of individualistic and cooperative learning; the learning centres were based on 
an inclusive approach, where the needs of diverse learners were addressed not through 
a watered-down curriculum for the weaker students, but through adaptation of mate-
rial and increase in student output by means of peer tutoring and cooperative learning. 
There are surely more ways of organising CLIL successfully that may be preferred by 
other schools and other projects, and the DSO project gives us only a few examples of 
CLIL’s many advantages for creating a suitable environment for learning. In our 
opinion, it also shows that the method has a place in mainstream education and that it 
is a viable supplement to both subject and foreign language teaching. 
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Appendix A 
 

The new learning centre “The Industrial Revolution” 

 

This year the focus was on creating the learning centre “The Industrial Revolution” 
for the eighth graders. The Industrial Revolution was a period in the late 18th century 
and the early 19th century when major changes in agriculture, manufacturing, and 
transportation had a revolutionary effect on the socioeconomic and cultural conditions 
in Great Britain. The British had to meet the demands of a quickly growing population 
with changes and progress in agriculture and manufacturing. The changes quickly 
spread throughout Europe, North America, and eventually the world. The Industrial 
Revolution is the first phase of the industrialization. During that phase the living 
conditions changed completely. The agrarian society transformed into an industrial 
society due to scientific and technological progress.  
 
Work on the learning centre began 30th March, 2009. All groups began with Station I, 
because it is a general introduction to the topic of the “Industrial Revolution”. Later 
on they mostly chose to do the stations in the given order, although they didn´t have 
to. When the class finished the learning centre, the students brushed up their exercise 
books and the teacher checked and graded them. That made them keep their history 
exercise books complete and tidy. The students used dictionaries during their group 
work but also many stations of the learning centre provided them with annotations 
(vocabulary lists).  
 
The ten stations have the following content: 

 
In Station I, the students are given a definition of industrialization and the Industrial 
Revolution and are to find out about the changes of cities and society the Industrial 
Revolution brought about and also work with the following methods: group 
discussion and note-taking.  They are provided with the vocabulary they need in order 
to describe the three picture sources (Leeds 1715, 1858, and 1990s). The changes 
from a rural area to an industrialised city become apparent to them. They see the 
fumes coming out of the factory chimneys and the countryside disappearing. To 
prepare them for the following stations, they anticipate positive and negative effects 
of the industrialisation.  
 
Station II starts with the statistics in the population growth in the British Isles. The 
students are to take data and re-shape it into bar graphs that illustrate the immense 
growth in coloured lines rather than numbers. They then take a critical look at the 
farming traditions that are slowly changing and find fault with its form. This is 
difficult for some students because they have no experience with running a farm: what 
the advantages and disadvantages are to various agricultural situations and farming 
techniques. The most difficult fault to detect had to do with the possibilities/ 
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limitations of animal breeding pre 1750. They summarize the station in comparing the 
Old (open field system with commons and leaving land fallow) with the New 
(Enclosure Act, four-year crop rotation, selective breeding and new machinery) 
farming systems. 
 
Station III goes into the developments in manufacturing: from the domestic system 
of producing cloth to the increase in demand, mass production, factory inventions – 
both in the weaving industry moving through the developments in the iron industry, 
use of steam and demand for coal with the effects on the population.  The students are 
to draw a mind map with the developments and then make a colourful time line with 
the same information. In this station focus has been placed on weeding out the most 
important information in a relatively long text and shaping it a couple of different 
ways so that the information sticks. The texts are close to native speaker level, hence 
this station is demanding. 
 
Station IV is dealing with Germany’s way to an industrial society and the building of 
railways. The station informs through texts, pictures and figures of how the 
industrialisation of Germany was slowed down by Germany’s division into 39 states. 
The students have to give their opinion and discuss, but necessary phrases will be 
provided in “Activate your English” since it is always important to provide students 
with the adequate knowledge, material and skills to solve the exercises they are given. 
They will also receive information on how to present statistics (history skills), analyse 
charts and graphs, e.g. “figures increased/rose/went up…”, “The graph shows…”.  
 
In Station V, the students have to practice their history skills by analysing sources. It 
is part of the curriculum to analyse sources, and here they have to analyse a factory 
rule. Through working with the rule, they recognise the long working hours, 
punishment in the factories, alcoholism amongst despairing workers, lacking job 
security, and terrible working conditions.  
 
Station VI deals with the situation of the working class, a growing population, 
expanding towns and the living conditions of the urban poor. The students will find 
out that the population more than tripled between 1750 and 1900 because of people 
marrying earlier, and of better medical conditions. Furthermore, they will be informed 
about the miserable living conditions of the poor in the cities and notice that working 
class people had a much lower life expectancy than farmers, shopkeepers or 
professional people. 
 

In Station VII the pupils have to finish the story of a girl that experiences the 
hardships of child labour. They have to use their knowledge about working conditions 
in those days by interpreting the following sources: drawings showing children 
working in a cotton factory and a coal mine, as well as a statement from a tailor about 
his daughters’ work in the mills and an interview with a factory employer. 
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Station VIII approaches history, here the history of the industrialization in Great 
Britain, through literature. This will hopefully motivate students. The excerpt from 
Charles Dickens´ “Oliver Twist” is followed by questions to secure a deeper 
understanding of the text and the situation of the boy and other children during the 
industrialization. The students practice reading literary texts closely and stating their 
opinions. In their group they have to make sure that all understand the text, help each 
other with vocabulary and answer the questions on the text together. The teacher will 
provide help if needed. 
 
Station IX is called “Healing the social wrongs: Finding a solution to the social 
question” and is also about understanding texts and stating one’s opinion. The texts 
describe how child labour, low wages for long workdays, extreme poverty, unsafe 
working conditions in the factories, overcrowded flats and unhygienic cities made life 
very hard for the growing number of workers in the factories. They also show how the 
misery of the working class led to social reform movements for a solution to the social 
question. For example, some factory owners began building new homes for their 
workers with gardens and small stables for chickens and pigs. The Catholic and 
Protestant churches tried to help orphans and homeless ill people, and to improve the 
education of working- class people. 
 
In Station X the students have to describe pictures, read the excerpt of a science 
fiction story dealing with the positive and negative sides of industrial progress, and 
make themselves aware of the benefits (e.g. more convenience) and negative sides of 
industrial progress. Students should state their own opinions and discuss if permanent 
change is positive or negative. 
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Appendix B 
 
 
Grade 8    DS Oslo 2008/2009       CLIL History Lesson      
Questionnaire 18th June, 2009 
 
 
Learning Centre: “The Industrial Revolution” 
 
Which stations did you like and why? 
 
Now you have learned new words/concepts like “enclosure”, “crop rotation”, “social 
wrongs” – would you be able to explain them in German as well/translate these terms 
into German? 
 
a) Do you think you work successfully in your group on the different stations? 
 
b) How do you organize your group work (cooperation in understanding the texts, 
answering the questions, drawing charts, etc.) 
 
What do you think about group work (compared to regular lessons)? 
 
Do you think you have benefited from the three bilingual history learning centres 
when it comes to skills, knowledge, social and methodological skills? 
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CLIL og språkutvikling  
Nokre resultat frå eit prosjekt på 7. trinn 
v/ Eli Moe (Uni Digital, Bergen) 
 

1. Innleiing 

CLIL står for “Content and Language Integrated Learning”. Det er først og fremst ein 
undervisningsmetode som går ut på å gi fagundervisning på eit framandspråk. Til 
dømes kan elevar få matematikkundervisning på engelsk – eller eit anna framand-
språk. Fagundervisning og språkundervisning går hand i hand, og tanken er at elevane 
får i pose og sekk. Dei lærer fag samtidig som dei lærer språk. I dei kanadiske språk-
badprogramma har elevar med engelsk som morsmål, fått store deler av undervisninga 
på fransk. Når vi i europeisk samanheng snakkar om CLIL-undervisning er det ofte 
snakk om at elevar får fagundervisninga i eitt fag, eller deler av faget, på eit 
framandspråk i ein avgrensa periode. Det er læraren, eventuelt i samråd med skule/ 
elevar/foreldre, som avgjer kor mykje og kor lenge elevane skal eksponerast for 
CLIL-undervisning.  
 
Sjølv om framandspråkslæring og framandspråksundervisning har funne stad i tusen-
vis av år, er CLIL eit relativt nytt fenomen i europeisk samanheng. Dei moderne 
røttene finst i kanadiske språkbadprogram og -studiar. I Canada har elevar med 
engelsk som morsmål sidan 60-talet kunna velje spesifikke språkbadprogram, som 
gjer at dei får størsteparten av undervisninga i alle fag på fransk frå barnehagen og ut 
vidaregåande skule. I europeisk samanheng representerer CLIL ei mindre dramatisk 
og meir fleksibel tilnærming til språkbad. I Europa har CLIL-interessa vore å finne på 
to heilt ulike nivå (Dalton-Puffer 2008). På skulenivå har individuelle skular og 
lærarar i samråd med elevar og foreldre bestemt at undervisninga i eit fag (eller deler 
av eit fag) skal gå på eit framandspråk. På den andre sida har ulike EU-organ sidan 
tidleg på 1990-talet produsert politiske dokument som har gjort det klart at CLIL blir 
sett på som ein viktig reidskap i arbeidet for at europeiske innbyggjarar skal kunne 
fleire språk (Marsh 2002, Commision of the European Communities 2003). CLIL-
initiativ på regionalt eller nasjonalt plan har ikkje vore vanlege. Fremmedspråk-
senteret si støtte til CLIL-prosjekt i Norge, utgjer såleis eit unntak.  
 
CLIL-forsking har ein relativt kort tradisjon i Europa, men det finst publikasjonar som 
tar føre seg det som har skjedd på visse felt innan CLIL. Desse kan grovt delast inn i 
tre hovudområde: 

1. Kva læringsmodellar beskriv CLIL-undervisning på ein god måte?  
(Marsh & Maljers 2001, Coyle 2007) 

2. Kva fagleg utbytte har elevar av undervisning på eit framandspråk?  
(Day & Shapson 1996, Vollmer et al. 2006) 
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3. Kva språkleg utbytte har elevar av fagundervisning på eit framandspråk? 
(Hellekjær 2005, Mewald 2007). 

 
Sidan prosjektet denne artikkelen summerer opp, beskriv og diskuterer måling av 
språk og språkleg framgang, vil den kunne føyast inn under punkt 3 i lista over. I 
følgje Dalton-Puffer (2008) har forsking på CLIL og språk avdekka ein del 
språkkompetansar som lettare blir påverka/ikkje påverka av CLIL-undervisning. 
Tabell 1 viser det forsking på CLIL kan dokumentere så langt. 
 
Tabell 1. Språkkompetansar som blir positivt påverka / ikkje påverka av CLIL-undervisning 
(etter Dalton-Puffer 2008:143). 

Positivt påverka av CLIL-undervisning 

 

Ikkje påverka av CLIL-undervisning 

Reseptive ferdigheiter (lytting, lesing) Syntaks 

Vokabular Skriving 

Morfologi Uformell språkbruk / ikkje-fagleg språk 

Kreativitet, risikotaking,  

mengde språk produsert 

Uttale 

Affektive faktorar Pragmatisk språkbruk 
 
I denne studien ynskjer vi å undersøkje om det er mogeleg å dokumentere effekt av 
CLIL-undervisning. Er det slik at elevar som møter engelsk oftare i skulesamanheng, 
lærer meir engelsk enn dei som møter det sjeldnare? Eller er det rett og slett slik at det 
er så mange feilkjelder i klasserommet at det er vanskeleg å sortere ut einskildfaktorar 
som kan forklare resultata.  
 
Fire skuler i Norge deltok i prosjektet med klassar på 7. trinn. I alle desse CLIL-
klassane, seks i alt, fekk elevane deler av  historie- eller samfunnsfagundervisninga på 
engelsk skuleåret 2008/2009. At elevane fekk med seg det dei skulle fagleg, vart 
kontrollert internt på dei ulike skulane, til dømes ved at elevane i CLIL-klassane 
hadde felles fagprøvar med klassar som hadde fagundervisninga på morsmålet sitt. 
 
 

2. Mål  
 

− Å utvikle 2 parallelle elektroniske prøver i engelsk lesing og lytting som i 
neste omgang skal brukast på CLIL-elevar. Etter avslutta prosjektet skal 
prøvane fritt kunne brukast av lærarar/klassar på 7. trinn for å kartleggje 
ferdigheiter og framgang i engelsk både for vanlege elevar og CLIL-elevar. 

− Å undersøke kva effekt auka eksponering for engelsk på 7. trinn har på 
språklæring 
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3. Gjennomføring  

I alt har tre elevgrupper deltatt i dette prosjektet: ei gruppe piloteringselevar, ei gruppe 
CLIL-elevar og ei kontrollgruppe. 1073 elevar på 6. og 7. trinn frå heile landet deltok 
i pilotering av oppgåver i mai/juni 2008. Denne piloteringa danna grunnlaget for dei 
to parallelle prøvane som vart utvikla. 
 
Seks klassar på 7. trinn frå fire skular utgjer CLIL-gruppa i dette prosjektet. Desse 
elevane fekk deler av historie-/samfunnsfagsundervisninga på engelsk i skuleåret 
2008/2009, i tillegg til vanleg engelskundervisning. Seks av desse klassane rapport-
erer at dei hadde CLIL-undervisning i mellom 35 og 40 samfunnsfagtimar i løpet av 
skuleåret. Den fjerde klassen hadde CLIL-undervisning i 25 timar, men hadde i tillegg 
også CLIL-undervisning i historie-/samfunnsfag på 6. trinn. 
 
Elevane i CLIL-gruppa kjem frå Den tyske skolen (Oslo), Kastellet skole (Oslo), 
Nattland skole (Bergen) og Haukedalen skole (Bergen). Ein av klassane i kontroll-
gruppa hadde hatt CLIL-undervisning også på 6. trinn. 
 
Kontrollgruppa omfattar elevar i ti klassar på 7. trinn fordelt på ni skular. Elevane i 
denne gruppa fekk vanleg engelskundervisning skuleåret 2008/2009, det vil seie at dei 
vart eksponert for engelsk kun i engelsktimane.  
 
Engelsklærarane ved dei fire CLIL-skulane har, i tillegg til å undervise i samarbeid 
med og under rettleiing av prøveutviklarar ved Aksis vore med på å utvikle lese-
oppgåver til dei to prøvene. 
 
Prøveutviklarar ved Aksis, Avdeling for kultur, språk og informasjonsteknologi ved 
Unifob AS (heileigd av Universitetet i Bergen) har hatt hovudansvar for prosjektet, 
både for  kontakt med dei ulike prosjektdeltakarane, utvikling av oppgåver, produk-
sjon av teikningar til nokre av oppgåvene, pilotering, statistiske analysar og konstruk-
sjon av endelege prøver. Felianka Kaftandjieva (Universitetet i Sofia) har gjennomført 
Rasch-analyse på data frå utprøvinga og vore ei hjelp i arbeidet med å utvikle to 
parallelle prøvar. Enovate A/S har vore ansvarleg for å levere den tekniske platformen 
prøvane har blitt og vil bli køyrt på. 

 
 

4. Metode 

 
4.1 Prøvekonstrukt 

For å måle kva ferdigheiter i engelsk ein elev har på ein god og rettferdig måte, treng 
ein mange opplysningar. Helst skulle ein kunne prøve elevens reseptive (lytting og 
lesing) og produktive ferdigheiter (munnleg og skriftleg språkbruk) på mange ulike 
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måtar. Dette er sjølvsagt ein svært omfattande og tidkrevjande prosess. Alt ein elev 
kan språkleg, kan vanskeleg fangast i ein prøve. Ein prøve som har som mål å av-
dekkje alt ein elev kan på eit framandspråk, vil ikkje vere praktisk å gjennomføre i 
skulesamanheng. Læraren som arbeider med elevane i klasserommet over lang tid, vil 
byggje opp meir samansett kjennskap til elevens språkkompetanse.  
 
Fordelen med ein god prøve, er at han er reliabel og valid. Det betyr mellom anna at 
oppgåvene er prøvd ut på førehand på relativt mange elevar. Dårlege oppgåver er luka 
ut, berre dei beste blir brukt i prøven. Prøven måler det han skal måle og lite anna 
(validitet), og ein kan stole på resultata i og med at prøven måler stabilt (reliabilitet). 
Ein prøve kan saman med andre typar vurdering, auke kunnskapen om kva elevar kan. 
Målet har vore å utvikle ein prøve som kan gjennomførast relativt raskt, og som gir 
rask tilbakemelding, og som ikkje er svært arbeidskrevjande for lærarar å gjennom-
føre. Difor vart det bestemt at prøven skulle utviklast for datamaskin, at oppgåvene 
skulle skårast automatisk og at prøven skulle måle lesing og lytting. 
 
Bak alle prøvar ligg eit prøvekonstrukt. Før vi startar prosessen med å utvikle 
oppgåver/item, må vi bestemme kva prøven skal måle. Dei underliggjande evnene ein 
prøve måler, kallar vi prøvekonstruktet. Læreplanen i engelsk er til hjelp her. Det 
same er vitskaplege utgreiingar om kva lytting og lesing ”er”, dvs. ein teori. 
 
Prøven skal spegle ein del av kompetansemåla i engelsk 7. trinn. I følgje desse måla 
skal eleven mellom anna  

− beherske eit ordtilfang som dekkjer daglegdagse situasjonar 
− forstå ulike munnlege og skriftlege framstillingar 
− bruke lytte-, tale-, lese- og skrivestrategiar tilpassa formålet 
− lese og forstå tekstar av ulik lengd og i ulike sjangrar (Læreplanverket for 

Kunnskapsløftet, Utdanningsdirektoratet 2006). 
 
Bak ein læreplan ligg eit syn på kva språklæring er. Læreplanen i engelsk byggjer på 
eit kommunikativt syn på språklæring, det vil seie ei tru på at ein lærer språk ved å 
bruke det i meiningsfulle samanhengar. Eitt av grunnlagsdokumenta læreplanen 
byggjer på, er Common European Framework of Reference for Languages (2001). 
Rammeverket definerer språkkompetanse ved hjelp av ulike skalaer som beskriv kva 
innlærarar kan gjere språkleg på ulike nivå og innan ulike ferdigheiter. Rammeverket 
presenterer ein måte å definere språkkompetanse på, nemleg å beskrive kva som 
kjenneteiknar kompetanse på ulike språklege nivå. Ein annan måte er å gi meir 
generelle definisjonar der ein angir kva komponentar kompetansen består av. Basert 
på Bachman & Palmer (1996) seier til dømes Buck (2001:105) at lytting kan 
definerast som: 

− Knowledge of the sound system 
− Understanding local linguistic meanings 
− Understanding full linguistic meanings 
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− Understanding inferred meanings 
− Communicative linguistic ability. 

 
Denne definisjonen kunne like gjerne beskrive lesing. Alderson (2000) understrekar at 
forskarar har ulike modellar for kva lesekompetanse er, og kva komponentar lesing 
består av. Gjenkjenning av ord og grad av automatisering, har noko å seie for kor 
vellukka lesinga er. Det same gjeld evna til å samanfatte, trekkje slutningar og 
evaluere det ein les. Alderson seier at det er viktig at konstruktet har ei teoretisk 
forankring i modellar mange er einige om, dessutan så er det viktig å prøve elevane i 
fleire ulike lesemåtar og lesestrategiar: 

 
What matters in the end is the extent to which we can generalise from our 
assessment procedure or test to reading performances in the real world. 
We are not interested in knowing how well a reader can do our test. We 
want to know something about their reading ability or reading behaviour 
beyond the test situation – what is often referred to as the generalisability 
of our test results (Alderson 2000:117). 
 

Vi bestemte oss for eit prøvekonstrukt som speglar relevante kompetansemål i 
læreplanen, som er i tråd med konstruktet for lesing i dei nasjonale prøvane i engelsk, 
som også er i tråd både med Bucks definisjon over, Det europeiske rammeverket og 
fleire. Konstruktet har også ei praktisk forankring i og med at det utfordrar eleven i 
ferdigheiter vi veit er ein styrke å beherske både i utdanningssystemet og elles i livet.   
 
Dei ferdige prøvane skal måle ferdigheiter i lytting og lesing på engelsk. Lyttedelen 
av prøven skal måle om elevane kan 

− forstå detaljar 
− forstå hovudinnhald 
− trekkje slutningar  

 
Lesedelen av prøven skal måle om elevane kan 

− finne spesifikk informasjon og forstå detaljar 
− forstå hovudinnhald 
− forstå samanheng i tekstar 
− trekkje slutningar  

 
Itema vi utvikla, har blitt laga med utgangspunkt i dette konstruktet. 
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4.2 Oppgåveutvikling  

Oppdraget var å utvikle to prøver for datamaskin som kunne skårast automatisk. Dette 
la rammer for itemformata det var mogeleg å velje. Tabellen under viser itemformata 
som vart valt. 
 
Tabell 2. Itemtypar som vart utvikla. 
Lytting – 
item-format 

Forklaring 

Click item Eleven blir presentert for eit bilete på skjermen og ein kort lytteinstruksjon, 
for eksempel: ”Click on the blue ball”. Eleven svarer ved å bruke mus og 
klikke på den blå ballen i biletet. 

Short dialogues Eleven får høyre korte samtalar mellom to personar. Samtidig ser ho/han 
spørsmål på skjermen. Eleven svarer ved å klikke på eitt av fire oppgitte 
svaralternativ på skjermen. 

Short news items Eleven får høyre korte nyheitsinnslag. Samtidig ser ho/han spørsmål på 
skjermen. Eleven svarer ved å klikke på eitt av fire oppgitte svaralternativ på 
skjermen. 

Interview Eleven får høyre eit intervju med ein person. Samtidig ser ho/han fem 
spørsmål på skjermen. Eleven svarer ved å klikke på eitt av fire oppgitte 
svaralternativ på skjermen. 

Lesing – 
item-format 

Forklaring 

Click item Eleven blir presentert for eit bilete på skjermen og ein kort skriftleg 
instruksjon, for eksempel: ”Click on the blue ball”. Eleven svarer ved å bruke 
mus og klikke på den blå ballen i biletet. 

Click text Eleven blir presentert for fire tekstboksar på skjermen. I tillegg ser eleven eit 
bilete eller eit utsagn. Eleven svarer ved å klikke på den tekstboken som 
uttrykkjer det same som biletet eller utsagnet. 

Multiple choice 
– short 

Eleven blir presentert for ein kort tekst og eit spørsmål på skjermen. Ho/han 
spørsmålet på skjermen. Eleven svarer ved å klikke på eitt av fire oppgitte 
svaralternativ på skjermen. 

Story – multiple 
choice 

Eleven blir presentert for ei historie med fire spørsmål. Ho/han svarer ved å 
klikke på eitt av fire oppgitte svaralternativ på skjermen. 

Who could say Eleven får lese ein tekst der tre eller fire personar blir presentert. Til denne 
teksten høyrer seks eller sju spørsmål. Svaret på spørsmåla er ein av 
personane som blir presentert i teksten (Who could say: I miss my family a 
lot”?). I teksten finn eleven den informasjonen ho/han treng for å svare på 
spørsmålet. Eleven svarer ved å klikke på namnet til personen som kunne ha 
sagt dette. 

Click word Eleven blir presentert for ein kort tekst og eit spørsmål. Døme på spørsmål: 
Click on the word that means almost the same as “warm”. Eleven svarer ved 
å klikke på det ordet i teksten som betyr det same som “warm”. 

Move paragraph Eleven blir presentert for fem/seks avsnitt som alle tilhøyrer same tekst. Det 
første avsnittet på skjermen, er det første i teksten. Dei andre avsnitta blir 
presentert i tilfeldig rekkefølgje. Eleven skal få samanheng i teksten ved å 
plassere avsnitta i rett rekkefølgje (berre ei rekkefølgje er mogeleg). Eleven 
flytter avsnitta opp eller ned ved å klikke på pilene. 

 
Lærarar på CLIL-skulane utvikla ein del leseitem i samarbeid og under rettleiing av 
prøveutviklarar ved Aksis. Det vart tilsaman utvikla 230 item, 89 lytteitem og 141 
leseitem. 
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4.3 Pilotering 

Design 

Til saman vart det laga åtte pilotprøvar. Alle pilotprøvane inneheldt lytte- og lese-
oppgåver. Prøvane vart konstruert ved hjelp av eit såkalla ufullstendig linka design, 
vist i tabellen under.  
 
Tabell 3. Piloteringsdesign. L = ein ”pakke” med lytteitem, ca. 10-12 item; R = ein ”pakke” 
leseitem, ca 10 item. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

L1       L1 
L2 L2       

 L3 L3      
  L4 L4     
   L5 L5    
    L6 L6   
     L7 L7  
      L8 L8 

R1 R1       
R2  R2      

 R3  R3     
  R4 R4     
    R5 R5   
    R6  R6  
     R7  R7 
      R8 R8 

R9       R9 
 R10     R10  
  R11   R11   
   R12 R12    

 
Tabellen viser at kvart item går igjen i to piloteringsprøvar. Dersom vi ser på prøve 1, 
går L1 (ein pakke med lytteitem) igjen i prøve 8 mendan L2 går att  i prøve 2. Lese-
oppgåvene er fordelt på tre lesesett. I piloteringsprøve 1 finst R1, R2 og R9. R1 finst 
også i piloteringsprøve 2, R2 finst i versjon 3 og R9 i versjon 8. Når piloteringa blir 
organisert på denne måten, er alle piloteringsprøvane knytt til kvarandre, og ein kan 
ein prøve ut mange fleire item enn ein elles kan i samband med pilotering.  Dei ulike 
piloteringsprøvane overlappar kvarandre delvis i og med at alle item finst i to av 
piloteringsversjonane. Det betyr at ein i neste omgang kan analysere alle data under 
eitt ved hjelp av Rasch-analyse eller IRT-analyse. På grunnlag av analysane ein gjer, 
kan ein gå vidare å setja saman ein eller fleire endelege prøvar. 1073 elevar frå heile 
landet deltok i piloteringa.  
 

4.4 Innsamling 2 – Prøve 1 og 2 

To ulike elevgrupper på 7. trinn deltok i prosjektet ”Ferdigheiter i engelsk på 7. trinn” 
skuleåret 2008/2009. Den eine elevgruppa var CLIL-elevane som i løpet av skuleåret 
fekk deler av samfunnsfagsundervisninga på engelsk. Den andre gruppa var ei 
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kontrollgruppe. Elevane i denne gruppe fekk ”vanleg engelskundervisning” skuleåret 
2008/2009, dei vart altså eksponert for engelsk berre i engelsktimane. 
 
Desse to elevgruppene tok dei to prøvane som vart utvikla i prosjektperioden, Prøve 1 
og Prøve 2 i løpet av skuleåret. Dei tok Prøve 1 i månadsskiftet august/september 
2008 og Prøve 2 i mai/juni 2008. 
 
4.5 Statistisk analyse – programvare 

I analysane av data frå piloteringa, vart eit statistisk analyseprogram for Rasch-
analyse brukt: One Parametre Logistic Model (Verhelst et. al 1995). For å kunne 
utvikle parallelle prøvar, er Rasch-analyse eller IRT-analyse naudsynt. Dette er 
umogeleg å gjere ved hjelp av klassisk statistisk analyse. I analysane av datamaterialet 
som vart samla inn i samband med Prøve 1 og Prøve 2, har vi brukt klassisk statistisk 
analyse ved hjelp av SPSS (programpakke for statistisk behandling av data). 

 
 

5. Resultat og diskusjon 

5.1 To parallelle prøver 

Tabell 4 viser kor mange item som vart pilotert og kor mange som overlevde 
piloteringa. 
 

Tabell 4. Tal på piloterte og overlevande item. 

 Piloterte item Overlevande item 

Tal på lytteitem 89 62 

Tal på leseitem 141 98 

Totalt 230 160 

 
Av dei 160 overlevande itema, vart to prøvar sett saman. Dei to prøvane kan saman-
liknast statistisk. Både når det gjeld tal på item, reliabilitet, vanskegrad og 
diskriminering, kan Prøve 1 og Prøve 2 samanliknast. Sjå tabell 5. 
 

Tabell 5. Oppsummerande statistikk prøveversjon 1 og 2. 
Statistikk 
 

Prøve 1 Prøve 2 

Tal på item 52 52 
Lytte-/leseitem 23/29 23/29 
Estimert α 0.95 0.95 
Gjennomsnitts vanskegrad (%) på prøvane 51% 51% 
Gjennomsnitts itemvanskegrad (θ) 0.11 0.11 
Gjennomsnitts itemdiskriminering 0.52 0.52 
Fit (Rasch-simulering) 0.139 0.992 
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Figur 1 viser testkarakteristiske kurver for Prøve 1 og Prøve 2. X-aksen (den horison-
tale aksen) viser til theta, elevens underliggjande kompetanse. 0 viser til gjennom-
snittskompetanse (i elevutvalet). Plussverdiar viser til aukande kompetanse, minus-
verdiar til minkande kompetanse. Y-aksen (den vertikale aksen), viser til gjennom-
snittleg p-verdi for heile prøven (eller resultat på prøven). 1 står for maksimal skåre på 
prøven (52 poeng), 0 for minimumsskåre (0 poeng). Slik prøven er laga ser vi at det er 
svært stor sjanse for at ein elev med høg kompetanse (heilt til høgre på x-aksen) også 
får eit godt prøveresultat. Tilsvarande med elevar med låg underliggjande kompe-
tanse, det er sannsynleg at dei får låg skåre på prøven. 
 
Figur 1. Prøvekarakteristiske kurver for Prøve 1 (blå) og Prøve 2 (raud). 

 

Figur 1 viser to kurver, Prøve 1 og Prøve 2,  som er så og seie heilt parallelle. Vi ser at 
dei to prøvane oppfører seg på same måte, dei er like vanskelege og dei diskriminerer 
på same måte mellom elevane.  
 
Prøvane kan også samanliknast med omsyn til innhald, det vil seie tal på item, tema, 
itemformat. Tabell 6 og 7 viser dette. 
 
Tabell 6. Oversikt over lytteitem i dei to prøvane. 
Format Prøve 1 – tal på item Prøve 2 – tal på item 
Click item 5 5 
Dialogues multiple choice 6 6 
News items multiple choice 7 7 
Interview multiple choice 5 5 
Totalt 23 23 
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Tabell 7. Oversikt over leseitem i dei to prøvane. 
Format Prøve 1 – tal på item Prøve 2 – tal på item 
Click item 2 2 
Click text 3 3 
Short texts multiple choice 5 5 
Story multiple choice 4 4 
Who could say 7 6 
Click word 4 4 
Move paragraph 4 5 
Totalt  29 29 

 
5.2 Ferdigheiter i engelsk på 7. trinn 

Om studien 

I utgangspunktet var det 125 CLIL-elevar og 174 elevar i kontrollgruppa. Ikkje alle 
desse tok begge prøvane. Tabell 8 viser kor mange elevar i kvar gruppe som tok Prøve 
1 og Prøve 2. 
 
Tabell 8. Tal på elevar – Prøve 1 og Prøve 2. 
 I alt 

 
Prøve 1 Prøve 2 Begge prøvar 

CLIL-elevar 125 119 110 104 
Kontrollgruppe 174 163 139 131 
Tal på elevar totalt 299 282 249 235 

 
Ingen av elevgruppene er tilfeldig valt. Det vil vere svært vanskeleg å komme utanfrå 
og påleggje lærarar å delta i eit slikt prosjekt, for ikkje å snakke om å drive CLIL-
undervisning. Dette må skje når læraren, skulen og elevane (og kanskje også 
foreldregruppa) støttar og er interessert i prosjektet.  
 
Ein kan sjølvsagt stille spørsmål om korleis dette vil påverke resultatet av studien. 
Kan ein kanskje forvente at lærarane til CLIL-elevane er spesielt interesserte i 
engelskundervisning, og at elevane difor i utgangspunktet er flinkare i engelsk enn 
elevane i kontrollgruppa? Vil klassen som hadde CLIL-undervisning også på 6. trinn 
gjere det betre enn dei andre klassane? 
 
I utgangspunktet hadde Fremmedspråksenteret kontakt med tre skular som var 
interessert i å vere med i eit CLIL-prosjekt på 7. trinn skuleåret 2008/2009. Ein fjerde 
skule vart med i fasen prosjektet vart planlagt. Kontrollgruppa omfattar ein del av 
elevane/skulane som deltok i piloteringa våren 2008. Alle lærarar/skular som deltok i 
piloteringa, vart spurt om dei var interessert i å vere med i eit prosjekt med elevar på 
7. trinn påfølgjande skuleår. Dei som melde si interesse, har deltatt med elevar i 
kontrollgruppa, i alt klassar frå syv skular. 
 
Når ei eller fleire grupper elevar tar dei same to prøvane på to ulike tidspunkt, så 
fårein eit mål på framgang. Ein kan då også sjå på skilnader mellom grupper. Men det 



F O K U S  P Å  S P R Å K 
 

47 

er viktig at ein legg det same elevutvalet til grunn for slike studiar dersom ein ynskjer 
å samanlikne grupper. I vårt tilfelle betyr det at vi må leggje til grunn data frå dei 
elevane som har tatt begge prøvane, altså dei 235 elevane som tok både Prøve 1 og 
Prøve 2. 
 
Prøve 1 

I alt 272 elevar tok Prøve 1 i løpet av dei første vekene på 7. trinn. Av desse tok 235 
elevar både Prøve Prøve 1 og Prøve 2. Det er dette utvalet på 235 elevar studien er 
basert på. 
 
Tabell 9. Oppsummerande statistikk Prøve 1 (n = 235). 
Statistikk 
 

Versjon 1 

α (Chronbach’s alfa) 0.933 
Gjennomsnitts vanskegrad på prøven (%) 52% 
Gjennomsnitts itemdiskriminering 0.45 

 
Om vi samanliknar estimata i denne tabellen med dei forventa estimata basert på 
piloteringsdata i tabell 5, ser vi at diskrimineringsestimatet er litt lågare enn forventa, 
men likevel akseptabelt. Reliabilitetskoeffesienten og gjennomsnitts vanskegrad på 
prøven er omlag slik som piloteringsresultata predikerte. 
 

Tabell 10. Deskriptiv statistikk – Prøve 1 (n = 235). 
Gruppe 
 
 

Ferdigheit Tal på 
elevar 

Minimum Maksimum Gjennom-
snitt 

Standard-
avvik 

Lytting 105 2 23 14.42 5.16 
Lesing 104 1 28 16.56 7.18 

 
CLIL-
elevar Totalt 104 5 51 30.98 11.68 

Lesing 131 1 22 11.97 4.93 
Lytting 131 2 29 12.37 6.56 

 
Kontroll- 
gruppe Totalt 131 5 50 24.34 10.68 

 
Tabell 10 viser at CLIL-elevane i utgangspunktet gjer det betre på Prøve 1 enn  
elevane i kontrollgruppa. Dette gjeld både resultatet i lytting, lesing og totalt. Medan 
gjennomsnittspoengsum for CLIL-elevane er 30.98 poeng, er tilsvarande poengsum 
24.34 i kontrollgruppa. Dette er ein skilnad på ca seks og eit halvt poeng. Samtidig ser 
vi at standardavviket et større for CLIL-gruppa enn for kontrollgruppa. Det vil seie at 
skilnadene mellom elevane i CLIL-gruppa er litt større enn i kontrollgruppa. Vi kan 
illustrere skilnadene innanfor dei to gruppene med å trekkje fram dei to klassane med 
det sterkaste og svakaste resultatet. Dette ser vi i tabell 11. 
 
Ein klasse i kontrollgruppa gjer det litt betre enn den svakaste klassen i CLIL-gruppa. 
Elles gjer alle klassane i kontrollgruppa det dårlegare enn klassane i CLIL-gruppa. 
Mens den sterkaste klassen i heile utvalet i gjennomsnitt svarar rett på 74% av 
oppgåvene, er det tilsvarande talet for den svakaste klassen 39%. Dette understrekar at 
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skilnaden mellom klassane i utvalet er stor. Ein klasse utmerkar seg med eit svært 
høgt resultat. Dette er også klassen som hadde CLIL-undervisning på  6. trinn. 
Dersom vi fjernar dei 19 elevane i denne klassen frå resten av CLIL-gruppa, går 
gjennomsnittet i gruppa ned med omlag to poeng (1.93). 
 
Tabell 11. Klassar med minimum/maksimum resultat i CLIL- og kontrollgruppe i Prøve 1, 
gjennomsnitt. 
Gruppe Ferdigheit Klasse med  

lågast skåre 
Klasse med  

høgast skåre 
Lytting 12.53 17.53 
Lesing 14.00 22.11 

 
 
CLIL-elevar Totalt 26.53 39.63 

Lesing 10.00 11.71 
Lytting 11.38 15.82 

 
 
Kontrollgruppe  Totalt 20.38 27.54 

 
Ein t-test viser at skilnaden mellom eksperimentgruppa og kontrollgruppa er 
signifikant (t = 4.499, df = 233, p<0.01). Dette betyr at det er mindre enn 1% sann-
synlegheit for at årsaka til skilnadene er tilfeldig. Gruppene er altså sannsynlegvis for-
skjellige i utgangspunktet. T-testen seier ingen ting om kva årsaka til skilnadene er. 
Det kan vere mange forklaringar på dette. Det vi veit er at vi har to grupper med elev-
ar ved starten av 7. trinn som er signifikant forskjellige, og at denne skilnaden ikkje er 
tilfeldig. Dette gjeld også om vi fjernar frå CLIL-utvalet klassen med det beste 
resultatet på Prøve 1, det vil seie klassen som hadde CLIL-undervisning på 6. trinn.  
 
Prøve 2 

CLIL-elevane og elevane i kontrollgruppa tok Prøve 2 i månadsskiftet mai/juni 2009.  
 
Tabell 12. Oppsummerande statistikk Prøve 2 (n = 235). 
Statistikk 
 

Versjon 1 

α (Chronbach’s alfa) 0.939 
Gjennomsnitts vanskegrad på prøven (%) 65% 
Gjennomsnitts itemdiskriminering 0.46 

 
Prøven måler elevane sine ferdigheiter på ein stabil og påliteleg måte, reliabilitets-
koeffisitenten (Cronbachs alfa eller α) er 0.939.  
 
Gjennomsnittseleven svarar rett på 65% av oppgåvene. Dette er ein auke i høve til 
Prøve 1 der gjennomsnittseleven svarte rett på 52% av oppgåvene. I utgangspunktet er 
prøvane like vanskelege. Det betyr at gjennomsnittseleven har blitt flinkare i engelsk i 
løpet av 7. trinn.  
 
Itema i prøven diskriminerer på ein fornuftig måte mellom elevane. Itema diskrimi-
nerer i området 0.276-0.675. Gjennomsnittleg diskrimineringsestimat er 0.46. 
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Tabell.13 Deskriptiv statistikk – Prøve 2 (n = 235). 
Gruppe 
 

Ferdigheit Tal på 
elevar 

Minimum Maksimum Gjennom-
snitt 

Standard-
avvik 

Lytting 104 5 23 17.63 4.50 
Lesing 104 2 29 19.73 6.26 

 
CLIL-
elevar Totalt 104 11 52 37.37 10.34 

Lesing 131 2 23 14.56 5.36 
Lytting 131 2 29 16.11 7.31 

 
Kontroll- 
gruppe Totalt 131 5 50 30.66 11.96 

 

Igjen ser vi at CLIL-elevane skårar høgre på prøven enn elevane i kontrollgruppa. Dette gjeld 

både lytting, lesing og totalt. Også her er skilnaden mellom dei to gruppene signifikant. (t= 

4.613, df = 233, p<0.01), det vil seie at skilnaden sannsynlegvis er systematisk. 

 
Tabell 14: Klassar med minimum/maksimum resultat i CLIL-gruppe og kontrollgruppe i 
Prøve 2, gjennomsnitt. 
Gruppe Ferdigheit Klasse med  

lågast skåre 
Klasse med  

høgast skåre 
Lytting 15.13 21.11 
Lesing 19.00 25.37 

 
 
CLIL-elevar Totalt 34.13 46.47 

Lesing 13.04 16.42 
Lytting 14.09 17.50 

 
 
Kontrollgruppe  Totalt 27.13 33.92 

 
På Prøve 2 gjer alle CLIL-klassar det betre enn dei i kontrollgruppa, sjølv om 
skilnaden mellom svakaste CLIL-klasse og sterkaste klasse i kontrollgruppa ikkje er 
stor (34.13 samanlikna med 33.92 gjennomsnittleg poengsum). Det er dei same 
klassane som har det sterkaste/svakaste resultatet på Prøve 2 som på Prøve 1 i CLIL-
gruppa. I kontrollgruppa derimot er det ikkje dei same klassane som har det svakaste/ 
sterkaste resultatet på Prøve 1 (tabell 13) og Prøve 2. Mens den sterkaste klassen i 
heile utvalet sett under eitt i gjennomsnitt svarar rett på 89% av oppgåvene, svarar den 
klassen med det svakaste resultatet rett på 52% av oppgåvene. Om vi tar den sterkaste 
klassen ut av CLIL-utvalet, er skilnaden mellom gruppene framleis signifikant. 
 
Ferdigheiter i engelsk lesing og lytting 

Tabell 15 viser gjennomsnittsskilnader mellom elevgruppene sine resultat på Prøve 1 
og Prøve 2. 
 
Tabell 15: Utvikling av engelskferdigheiter frå Prøve 1 til Prøve 2 
Gruppe Ferdigheit Resultat 

Prøve 1 
Resultat 
Prøve 2 

Framgang Standard-
avvik P1 

Standard-
avvik P2 

Lytting 14.42 17.63 3.21 5.16 4.50 
Lesing 16.56 19.73 3.17 7.18 6.26 

CLIL-
elevar 
(n = 104) Totalt 30.98 37.37 6.39 11.68 10.34 

Lytting 11.97 14.56 2.59 4.93 5.36 
Lesing 12.37 16.11 3.74 6.56 7.31 

Kontroll- 
gruppe 
(n = 131) Totalt 24.34 30.66 6.32 10.68 11.96 
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Lytting 

Tabell 15 viser at CLIL-elevane skårar høgre på lytteoppgåvene enn elevane i 
kontrollgruppa både på Prøve 1 og Prøve 2. Skilnaden er signifikant, det vil seie 
sannsynlegvis ikkje tilfeldig. Figur 2 viser korleis lytteresultata fordeler seg i dei to 
gruppene. Gruppe 1 er CLIL-elevane, og gruppe 2 er elevane i kontrollgruppa. 
 
Figur 2. Resultat, lytting – Prøve 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vi ser at medan elevane i kontrollgruppa fordeler seg relativt jamnt utover 
poengskalaen, er det ein tendens til at CLIL-elevane i større grad fordeler seg på øvste 
del av skalaen. Spesielt gjer CLIL-elevane det betre i samband med oppgåver som 
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krev at dei forstår hovudinnhald og kan trekkje slutningar. Dette gjeld både på prøve 1 
og prøve 2. 
 
5.2.5 Lesing 

Skilnaden mellom CLIL-gruppa og kontrollgruppa er også signifikant når det gjeld 
lesing. CLIL-elevane skårar høgre i alle itemformat. Figur 3 viser korleis gruppene 
fordeler seg på poengskalaen på Prøve 2.  
 

Figur 3. Resultat, lesing – Prøve 2. 
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halvdel av poengskalaen, medan elevane i kontrollgruppa fordeler seg meir jamnt 
over heile skalaen. CLIL-elevane gjer det betre enn elevane i kontrollgruppa i alle 
format. Men det er særleg i formata ”Who could say” og ”Click word” skilnaden 
mellom gruppene er størst. Dette er tilfelle både på Prøve 1 og på Prøve 2. Elevane 
kan ikkje finne svaret i teksten, når dei svarar i desse formata. For å svare må dei 
trekkje slutningar på basis av det dei har lese. 
 
Framgang 

Som nemnt over, viser prøveresultata at elevane svarer korrekt på fleire oppgåver på 
slutten av skuleåret enn i starten. Dei har altså blitt flinkare. Figurane 4 og 5 viser 
korleis heile utvalet fordeler seg utover poengskalaen på Prøve 1 og Prøve 2.  
 

Figur 4 og 5. Totalpoengsum Prøve 1 og Prøve 2. 
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Vi ser at medan utvalet fordeler seg meir eller mindre jamnt utover poengskalaen på 
Prøve 1, så heller det mot høgre slik at ein stor del av elevane endar på øvste halvdel 
av skalaen på Prøve 2. Elevane har altså blitt flinkare i løpet av 7. trinn. Dette gjeld 
både elevane i CLIL-gruppa og kontrollgruppa. Medan gjennomsnittsresultata viser at 
CLIL-elevane har heva seg frå 30.98 poeng på Prøve 1 til 37.37 poeng på Prøve 2, så 
har elevane i kontrollgruppa gått frå 24.34 (Prøve 1) til 30.66 (Prøve 2). CLIL-gruppa 
har såleis litt større framgang enn kontrollgruppa. 
 
Figur 6, 7 og 8 viser resultat i lytting, lesing og totalt (gjennomsnittspoengsum) på  
Prøve 1 og Prøve 2 for begge grupper. Vi ser at begge grupper har framgang i løpet av 
skuleåret. 
 
Figur 6. Lytteresultat CLIL-gruppe og kontrollgruppe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maksimum poengsum på lyttedelen er 23 poeng. Gjennomsnittspoeng-sum i CLIL-

gruppa stig frå 14.42 på Prøve 1 til 17.63 på prøve 2. Dei tilsvarande tala i 

kontrollgruppa er 11.97 og 14.56. Medan gjennom-snittleg framgang i CLIL-gruppa 

er 5.16 poeng, er den i kontrollgruppa 4.93 poeng, dvs. litt større framgang i CLIL-

gruppa. Skilnaden er ikkje signifikant, det vil seie at han kan vere tilfeldig. 

 
Figur 7. Leseresultat CLIL-gruppe og kontrollgruppe. 
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Maksimum poengsum på lesedelen er 29 poeng. Gjennomsnittleg poengsum I CLIL-

gruppa stig frå 16.56 til 19.73. I kontrollgruppa er tala 12.37 til 16.11. Vi ser at 

CLIL-gruppa har ein gjennomsnittleg framgang på 3.17, medan framgangen er 3.74 i 

kontrollgruppa, altså litt større framgang i kontrollgruppa. Skilnaden er ikkje 

signifikant. 

 
Figur 8. Totalpoengsum CLIL-gruppe og kontrollgruppe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totalt viser dei to gruppene omtrent lik framgang frå prøve 1 til prøve 2. Medan 

CLIL-gruppa har ein framgang på 6.39 poeng og kontrollgruppa ein framgang på 

6.32 poeng. Figuren viser to nesten heilt parallelle liner. CLIL-gruppa har eit 

gjennomsnittleg poengsum på 30.98 på prøve 1 og 37.37 på prøve 2. I kontrollgruppa 

er tala 24.34 og 30.66. Skilnaden er liten og ikkje signifikant. 

 
Gjennomsnittleg totalpoengsum viser at kontrollgruppa har omtrent same skåre på 
prøve 2 som CLIL-gruppa hadde på prøve 1. Det ligg nesten eit heilt skuleår mellom 
avviklinga av desse to prøvane. Det betyr at CLIL-gruppa på starten av 7. trinn var 
omtrent der som kontrollgruppa er på slutten av 7. trinn. 
 
Eit anna interessant moment er korleis standardavviket utviklar seg frå prøve 1 til 
prøve 2. Vi ser i Tabell 14 at i CLIL-gruppa er standardavviket mindre på prøve 2 enn 
på prøve 1. I kontrollgruppa er det derimot større. Når standardavviket går opp, betyr 
det at skilnadene mellom elevane aukar. Når standardavviket går ned, kan det bety to 
ting: 1) at skilnadene mellom elevane minkar eller 2) at prøven har ein takeffekt, det 
vil seie at storparten av elevane får maksimum poengsum, eller nær maksimum 
poengsum, og at prøven såleis ikkje skil godt mellom elevane.  
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Figur 9 og 10 viser korleis elevane i dei to uvala fordeler seg på poengskalaen på 
prøve 2. 
 
Figur 9 og 10: Totalpoengsum for CLIL-elevar (1) og elevar i kontrollgruppa (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er ein tendens til at resultatet i begge gruppene heller mot høgre på prøve 2. Det 
er altså mange av elevane som oppnår eit relativt godt resultat. Vi ser likevel at fleire 
elevar i CLIL-gruppa får ein høg poengsum enn i kontrollgruppa.  I kontrollgruppa 
aukar standardavviket frå prøve 1 til prøve 2. Skilnadene mellom elevane blir altså 
større i denne gruppa. Figur 10 viser at elevane i kontrollgruppa fordeler seg over 
heile poengskalaen, og at ein del elevar får eit svært godt resultat – mellom 40 og 52 
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poeng. Dette kan tyde på at nokre elevar i denne gruppa blir mykje flinkare i løpet av 
året på 7. trinn, medan andre heng etter. I CLIL-gruppa minkar standardavviket frå 
Prøve 1 til Prøve 2. Vi ser at ingen elevar i denne gruppa hamnar heilt nedst på poeng-
skalaen (under 10 poeng totalt). Heile gruppa har såleis bevega seg oppover på poeng-
skalaen frå Prøve 1. Tabell 16 går meir detaljert inn på resultatet for CLIL-gruppa og 
kontrollgruppa på Prøve 2.  
 
Tabell 16. Resultat Prøve 2, CLIL-gruppe on kontrollgruppe. 
Statistikk CLIL-gruppe Kontrollgruppe 
Standardavvik 10.34 11.96 
Gjennomsnittleg poengsum 37.37 30.66 
Median 40 32 
Minimum poeng 11 5 
Maksimum poeng 52 50 
Tal på elevar med max poengsum 2 0 
Konfidensintervall 35.36-39.37 28.59-32.72 

 
Prøven har ein takeffekt dersom storparten av elevane får maksimum poengsum eller 
nær maksimum poengsum. I eit slikt tilfelle diskriminerer han dårlegare blant dei 
flinkaste elevane, som då ikkje får vist godt nok kva dei er gode for. Tabell 15 viser at 
to av personane i CLIL-gruppa får maksimal poengsum på prøve 2, 52 poeng. 
Gjennomsnittleg poengsum er 37.37. Medianen er 40, noko som betyr at halvparten 
av elevane får ein poengsum under 40 poeng. Konfidensintervallet på 35.36 til 39.37 
poeng fortel oss at det er 95% sannsynleg at ein elev i CLIL-gruppa oppnår ein 
poengsum i dette intervallet. Desse argumenta fortel at i vårt tilfelle er det ikkje slik at 
storparten av elevane får maksimal poengsum eller nær maksimal poengsum. Vi kan 
difor konkludere med at prøven diskriminerer på ein fornuftig måte mellom dei 
flinkaste elevane. Grunnen til at standardavviket går ned frå Prøve 1 til Prøve 2 i 
CLIL-gruppa, er at skilnadene mellom elevane i gruppa blir mindre. Akkurat dette er 
interessant fordi det tyder på at CLIL-undervisninga ikkje har ført til større skilnader 
mellom elevane. Meir engelskundervisning har såleis ikkje gått ut over dei svake. Det 
ser tvert imot ut som om meir engelskundervisning også er utbytterikt for svake 
elevar. Dette er i tråd med ein av konklusjonane frå prosjektet ”Forsøk med tidlig start 
med 2. fremmedspråk” (Speitz et al 2007) der elevar på 2. til 7. trinn blei introdusert 
til andre framandspråk (tysk, fransk, spansk) på eit tidlegare stadium enn det som er 
vanleg i det norske skulesystemet. 
 
For å undersøkje om det er nokon av elevane som har større framgang enn andre, kan 
vi dele CLIL-elevane og elevane i kontrollgruppa i tre undergrupper med utgangs-
punkt i samanlagt poengsum på Prøve 1 – dei svakaste, dei med middels resultat og 
dei sterkaste. Deretter samanliknar vi gjennomsnittleg framgang frå prøve 1 til prøve 
2 i kvar av undergruppene. Tabell 17 viser gjennomsnittleg framgang frå prøve 1 til 
prøve 2 for svake, middels og sterke elevar. 
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Tabell 17. Gjennomsnittleg framgang frå prøve 1 til prøve 2, svake, middels og sterke elevar.  
Gruppe  Framgang i poeng N 

Svak 9,83 35 
Middels 6,21 34 
Sterk 3,11 35 

 
 
 
CLIL Totalt 6,38 104 

Svak 5,68 44 
Middels 8,4 43 
Sterk 4,93 44 

 
 
 
Kontroll Totalt 6,32 131 

 
Det som er interessant å merkje seg her, er at det er dei svakaste CLIL-elevane som 
har størst framgang frå Prøve 1 til Prøve 2. Det kan dermed sjå ut som om det er dei 
svakaste elevane som har størst utbytte av CLIL-undervisning. Ein t-test viser at 
skilnaden i framgang hos dei svakaste CLIL-elevane og dei svakaste elevane i 
kontrollgruppa er signifikant (t = 2.865, df = 77, p<0.05). Det er altså mindre enn 5% 
sannsynleg at denne skilnaden er tilfeldig. Skilnaden i framgang mellom dei med 
middels resultat og dei sterkaste i CLIL-gruppa og kontrollgruppa er derimot ikkje 
signifikant. Dette indikerer at CLIL-undervisninga ikkje har gått ut over dei svakaste, 
tvert imot – det er dei som har hatt størst framgang i løpet av skuleåret. 
 
Kjønn 

I klasseromsforsking finn ein ofte at det er skilnader mellom jenter og gutar. Det blir 
ofte sagt at jenter gjer det betre enn gutar når oppgåvene inneber friskriving. Gutar 
derimot skårar høgre på eindel prøvar i matematikk til dømes. 
 
I denne studien er det er ingen signifikante skilnader mellom jenter og gutar. Jentene 
skårar litt høgre enn gutane, men denne skilnaden er altså ikkje signifikant. Dette er  i 
tråd det resultata på dei nasjonale prøvane i engelsk. Heller ikkje der finst det 
signifikante skilnader mellom gutar og jenter (Moe 2008, 2009). 
 

5. Konklusjonar  

− Elevane i CLIL-gruppa skårar signifikant høgre enn elevane i kontrollgruppa 
både på Prøve 1 og Prøve 2. 

− Klassen som har hatt CLIL-undervisning på 6. trinn skårar signifikant høgre 
enn alle andre klassar. Om vi fjernar klassen frå CLIL-gruppa, går snittet i 
gruppa ned med ca. to poeng. 

− Elevane i CLIL-gruppa har litt større framgang frå Prøve 1 til Prøve 2 enn 
elevane i kontrollgruppa. Skilnaden mellom gruppene er ikkje signifikant. 

− Meir eksponering for engelsk i form av CLIL-undervisning fører til mindre 
standardavvik og dermed mindre skilnader mellom elevane. 

− Meir eksponering for engelsk i form av CLIL-undervisning ser ikkje ut til å gå 
ut over dei svake elevane. 
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− I kontrollgruppa (der elevane har engelskundervisning som er vanleg for 
trinnet, går standardavviket opp, det vil seia at skilnadene mellom elevane blir 
større. 

− Det er ingen signifikante skilnader mellom jentene og gutane som har tatt del i 
denne studien. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ordforklaringar 
 
Diskriminering Eit diskrimineringsindeks fortel kor godt eit item skil mellom 

personane som tar ein prøve på ein skala frå 0 til 1. Di nærare 1 
indeksen er, di betre diskriminerer itemet mellom personane. 
Vanlegvis vil ein stille krav om at prøve-item skal ha ein 
diskrimineringsindeks over 0.25 eller 0.30. 

Konfidensintervall Eit konfidensintervall seier noko om feilmarginen ved eit mål, til 
dømes eit gjennomsnitt. Eit 95% konfidensintervall viser til det 
området det er 95% sannsynleg at det tilsvarande målet i ein 
populasjon ligg innanfor.  

Median  Om vi sorterer verdiar i stigande rekkefølgje (i vårt tilfelle: elevane 
sine poengsummar på prøven), så er medianen den midterste 
verdien. 

Prøvekonstrukt Det prøven måler, det vil seie den underliggjande kompetansen 
prøven måler. 

Reliabilitet Ein prøve er reliabel om han er eit stabilt og påliteleg 
måleinstrument. Idealet er at ein person oppnår same resultat 
uansett kva dag ho/han tar prøven. Kor reliabel ein prøve er, blir 
uttrykt ved hjelp av ein reliabilitetskoeffesient. Dette er eit statistisk 
mål, på ein skala frå 0 til 1, som uttrykkjer kor påliteleg prøven er. 
Di nærare 1 reliabilitets-koeffesienten er, di meir reliabel er prøven. 
Ein vil ofte stille krav om at offisielle prøvar har ein 
reliabilitetskoeffisient over 0.80 eller 0.85. 

Signifikant resultat  Eit signifikant resultat er eit resultat som ikkje er tilfeldig. Dersom 
skilnadene mellom to grupper er signifikante, betyr dette at dei 
sannsynlegvis er systematiske og ikkje tilfeldige. 

Standardavvik Eit mål på variasjon/spreiing rundt eit gjennomsnitt i eit datasett. 
Di større standardavviket er, di større er variasjonen mellom 
individa i datasettet. 

Validitet I prøvesamanheng står omgrepet validitet for grad av samanheng 
mellom prøveresultat og prøvetakarane sin underliggjande 
kompetanse. Ein valid språkprøve måler det han gir seg ut for å 
måle og lite anna. Dersom ein prøve skal måle leseforståing, bør vi 
vere sikre på at prøven måler nettopp dette. Dette bør også kunne 
dokumenterast. 
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Hvordan leser elever?  
Utvikling av en kartleggingsprøve i engelsk lesing på 10. trinn 
v/ Lisbeth M. Brevik (Kastellet skole, Oslo)6 
 

1. Innledning  

Hvor gode er norske ungdomstrinnselever i engelsk? Øker de språkkompetansen ved å 
ha undervisning på engelsk i ulike fag? Hvordan kan en eventuell språkutvikling 
testes og dokumenteres? Hvilke ferdigheter bør i tilfellet kartlegges? I denne 
rapporten dokumenterer jeg utviklingen av en kartleggingsprøve i engelsk lesing på 
10. trinn. Jeg legger frem resultatene fra piloteringen og kommenterer hvordan den 
endelige prøven kan bidra til å kartlegge leseferdigheter og språkutvikling i engelsk 
blant elever på ungdomstrinnet. 
 
Lesing i ulike fag er et av fokusområdene innenfor CLIL, en metode som gjennom-
føres i flere grunnskoler og videregående skoler og i form av prosjekter initiert av 
Fremmedspråksenteret i Halden. CLIL står for Content and Language Integrated 

Learning og er en metode der undervisningen i et ikke-språkfag foregår på et 
fremmedspråk. Ved skoler som gjennomfører CLIL, får elevene undervisning på et 
fremmedspråk også i andre timer enn i språktimene. Målet er at elevene skal heve sin 
kompetanse både i det aktuelle faget og i språkfaget.   
 
Kastellet skole er en 1-10 skole med 610 elever i bydel Nordstrand i Oslo. Skolen har 
hatt CLIL-undervisning siden 2007, med samfunnsfagsundervisning på engelsk. 
Fagundervisning og språkundervisning går hånd i hånd, elevene lærer samfunnsfag 
samtidig som de lærer engelsk. Elevene har uttalt at de gjennom CLIL-undervisning 
har brukt engelsk mer, lest flere tekster på engelsk og har forstått engelsk bedre enn 
tidligere. Men hvordan kan vi måle en slik opplevd språklig fremgang?  
 
Spørsmålet er i hvilken grad elever som får mer undervisning på engelsk, lærer 
språket bedre enn de som sjeldnere er i kontakt med engelsk. Om elevene lærer det de 
skal i samfunnsfag, blir kontrollert internt på skolene ved at CLIL-elevenes fag-
kunnskap blir sammenlignet med kunnskapen elevene i andre klasser tilegner seg. 
Kastellet skole har jevnlig gjennomført evaluering av CLIL-undervisningen for å 
undersøke i hvilken grad elevene har fått med seg faginnholdet i samfunnsfag.  
 

                                                 
6 Jeg ønsker å rette en spesiell takk til prøveutvikler Eli Moe, ved Aksis/Unifob, Universitetet 
i Bergens forskningsselskap, for hennes veiledning og verdifulle synspunkter i utarbeidelsen 
av testene. De er tatt med i rapporten. Hun har ansvaret for de statistiske analysene i Vedlegg 
D, E og G. Videre ønsker jeg å takke kursholder og tidligere kollega Vibeke Holtskog, for 
konstruktive innspill til de pedagogiske oppleggene i rapportens punkt 4. 
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I et intervju i Dagsavisen (2007)7 forklarte en elev som da gikk på 9. trinn, at 
”hensikten er at vi skal lære like mye samfunnsfag, samtidig som vi blir bedre i 
engelsk”. Han mente selv av dette gikk bra: ”Vi gjør det like bra som de som har all 
undervisningen på norsk, men det er litt rart å høre norske uttrykk som målgruppe 
istedenfor target group”, var hans kommentar, og samtidig bekreftelse på at engelsk 
var blitt et naturlig arbeidsspråk for ham i samfunnsfag. Denne uttalelsen viste seg å 
være representativ for elevgruppens evaluering av CLIL også senere i prosjektet. De 
opplevde at de lærte like mye samfunnsfag som de andre elevene på trinnet, og i 
tillegg lærte de mer engelsk. De var opptatt av at språket ikke skulle være en hindring 
for å lære faget – bruk av engelsk skulle være et rent pluss.  
 
Det er mange faktorer som påvirker elevers læring, og for å finne ut om CLIL-elever 
lærer mer språk enn andre elever, har Kastellet skole og Aksis ved Unifob, 
Universitetet i Bergens forskningsselskap, samarbeidet om å utvikle en kartleggings-
prøve i engelsk lesing for 10. trinn. Behovet for å utvikle en egen kartleggingsprøve 
oppsto fordi eksisterende kartleggingsprøver i engelsk kun foreligger for lavere trinn. 
Vi har nasjonale prøver i engelsk lesing for 5. og 8. trinn, samt en nylig utviklet prøve 
i engelsk lytting og lesing for 7. trinn (se Moe denne publikasjonen)8. For å vurdere 
språkutviklingen hos CLIL-elever, er det nødvendig med to prøver; for eksempel en i 
begynnelsen og en i slutten av et skoleår. Grunnlaget for en kartleggingsprøve som 
måler utviklingen i elevenes leseferdigheter er nå lagt, og en videreføring av 
prosjektet kan ha som mål å lage to parallelle prøver.  
 
I denne rapporten vil jeg dokumentere utviklingen av kartleggingsprøven for 10. trinn. 
Den ble utviklet ved hjelp av en pilottest som ble gjennomført ved 16 norske skoler 
våren 2009. Totalt gjennomførte 1034 elever piloten. Jeg vil her redegjøre for de 
valgene som ble gjort underveis, blant annet hvorfor vi valgte å teste lesing fremfor 
andre ferdigheter. Videre vil jeg dokumentere resultatene av piloten, og beskrive hva 
den endelige kartleggingsprøven kan fortelle oss om elevers leseferdigheter på 10. 
trinn. Jeg håper at resultatene vil være til nytte for undervisning i engelsk på 
ungdomstrinnet, både for skoler som gjennomfører CLIL-undervisning og for skoler 
generelt ut fra vanlig engelskundervisning.  
 
I utviklingen av prøven har vi lagt vekt på at prøven skulle gjenspeile måten elevene 
bruker språket på i skolesammenheng. Vi har hele tiden reflektert over hvordan 
elevene bruker engelsk i CLIL-undervisning og samtidig hvordan de bruker engelsk i 
ordinær engelskundervisning. Det underliggende synet på språklæring i læreplanen 

                                                 
7 Se http://www.dagsavisen.no/innenriks/article320438.ece.  
8 Denne testen er også utviklet med utgangspunkt i et CLIL-prosjekt, men er blitt en 
fullverdig kartleggingsprøve for lesing og lytting i engelsk på 7. trinn. Den består av en pre- 
og en posttest, slik at språkutvikling kan måles over tid. Testen er tilgjengelig via 
Fremmedspråksenterets nettsider: www.fremmedspraksenteret.no/clil.  
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(LK06) er at språk er kommunikativt og at ord brukes i sammenheng. Dette har vi 
hele tiden hatt i tankene under utviklingen av prøven. 
 
Nedenfor gir jeg en beskrivelse av prosjektet og en gjennomgang av CLIL-under-
visningen ved Kastellet skole, for å vise sammenhengen mellom undervisningen, 
kartleggingsprøven og vurdering. Videre gir jeg en beskrivelse av metode ved 
utvikling av pilottesten, analyser, resultater og den endelige kartleggingsprøven i 
engelsk lesing på 10. trinn. Avslutningsvis viser jeg hvordan elevenes resultater kan 
brukes til å utvikle elevenes leseferdigheter. 
 
1.1 Prosjektet 

Prosjektet ble igangsatt i januar 2008 etter oppdrag fra Fremmedspråksenteret i 
Halden, med Lisbeth M. Brevik ved Kastellet skole i Oslo som prosjektleder og Eli 
Moe ved Aksis som veileder. Prosjektet ble ferdigstilt i juni 2009.  
 

Mandatet fra Fremmedspråksenteret ble gitt våren 2008. Det innebar å utarbeide en 
pilottest som kunne danne grunnlaget for utvikling av en kartleggingsprøve i engelsk 
på 10. trinn. Piloten skulle testes på elever ved Kastellet skole samt en samarbeids-
skole, for senere å testes i større skala. Den endelige kartleggingsprøven skulle gjøres 
tilgjengelig for interesserte skoler via Fremmedspråksenteret sine nettsider. 
 
Bakgrunnen for oppdraget var at det ikke forelå noen kartleggingsprøve i engelsk for 
10. trinn. Intensjonen var at kartleggingsprøven senere kunne brukes til å teste hvor-
vidt elever øker ferdighetene i engelsk ved å ha CLIL-undervisning. For å kunne måle 
en eventuell språkutvikling, må elevene gjennomføre to tester med en viss tid i 
mellom; for eksempel en i begynnelsen og en i slutten av et skoleår. I tillegg må 
resultatene for CLIL-elever kunne sammenlignes med resultatene for elever som ikke 
deltar i CLIL-undervisning. Dette krever to parallelle tester som er statistisk identiske. 
Grunnlaget er lagt nå som en test er utarbeidet, to parallelle prøver kan ligge i en 
eventuell videreføring av prosjektet. 
  
Kartleggingsprøven vil samtidig være nyttig for å kartlegge elevers engelskferdigheter 
basert på vanlig engelskundervisning, uavhengig av om de deltar i CLIL eller ikke. 
Resultatene av kartleggingsprøven vil kunne avdekke behov for individuell oppfølg-
ing og tilrettelegging av lesing i engelsk på individ- og skolenivå; å lese for å lære. 
 

1.2 CLIL-undervisning ved Kastellet skole 

Kastellet skole i Oslo har språk som et av sine satsingsområder. Satsingen gjennom-
føres ved hjelp av flere tiltak, blant annet CLIL-undervisning i samfunnsfag. Kravet 
til et CLIL-prosjekt er at minimum 30% av undervisningen i faget skal foregå på et 
annet språk enn norsk. Ved Kastellet skole har engelsk vært målspråket.  
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Engelsk har vært en integrert del av samfunnsfaget kombinert med norsk; elevene 
snakker, skriver og leser engelsk, bygger opp et ordforråd på engelsk og leser kilder 
på engelsk. CLIL-undervisning passer godt inn i skolens språksatsing ved å utvikle et 
undervisningskonsept som  

− styrker elevenes språkkompetanse i engelsk 
− vektlegger differensiert språkundervisning  
− vektlegger bruk av kilder på engelsk  

 

Undervisningen 

Kastellet skole startet med CLIL skoleåret 2007/08 på 9. trinn. Undervisningen ble 
videreført med de samme elevene på 10. trinn, skoleåret 2008/09. Skolen har tre 
klasser på hvert trinn, og CLIL-undervisningen har vært knyttet til en av klassene. Det 
faglige samarbeidet på trinnet har vært gjennomført med felles planlegging av temaer, 
prøver og vurdering både for CLIL-klassen og de andre klassene. Kompetansemålene 
i samfunnsfag har vært de samme for hele trinnet. Det har vært viktig å ivareta CLIL-
elevenes kompetanse i samfunnsfag minst like godt som om de hadde fått 
undervisning på norsk. 
 
Valgfrihet? 

Når en klasse skal delta i CLIL-undervisning kan det oppleves som utfordrende for så 
vel lærer som elever. Ideelt sett skulle elevene fått muligheten til selv å velge hvorvidt 
de ønsket å delta i CLIL-undervisning. Dette innebærer å legge samfunnsfags-
undervisningen parallelt i de tre klassene på trinnet, slik at alle elevene på trinnet 
kunne velge om de ønsket samfunnsfag på norsk eller engelsk (CLIL). En slik 
valgmulighet ville kunne medføre at det ble en skjevfordelig av elever i de tre klasse-
ne, avhengig av hvor mange elever som hadde ønsket å delta i CLIL-undervisning.  
 
Etter to års erfaring med CLIL-undervisning ser vi at dette kan være en spennende 
løsning og en aktuell utvikling av CLIL ved skolen. Ikke minst ser vi at elevene kunne 
hatt glede av en slik valgmulighet, blant annet fordi noen elever i de to klassene som 
ikke har vært med i CLIL har uttrykt interesse for å delta i tospråklig undervisning. I 
oppstarten av prosjektet ønsket vi likevel ikke å gå inn på en slik løsning. Vi 
prioriterte da å legge CLIL-undervisningen til en etablert klasse på 9. trinn, med den 
tryggheten kjente rammer innebærer for lærer og elever.  
 

Temaer 

Kastellet skole har siden den startet opp i 2004 hatt tverrfaglige temaer på de fleste 
trinn. Dette passer godt som utgangspunkt for CLIL-undervisning. Noen av de 
overlappende temaene i engelsk og samfunnsfag har vært Menneskerettigheter, 
Reklame & forbrukersamfunnet, Den amerikanske revolusjon og Den kalde krigen. 
Disse temaene har skolen valgt å videreføre innenfor CLIL. I tillegg har skolen 
gjennomført CLIL-undervisning i rene samfunnsfagstemaer som Første verdenskrig, 
Mellomkrigstiden, Midtøsten-konflikten, Globalisering og Norsk pengepolitikk. 
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Undervisningen har vært organisert mer eller mindre likt i alle tre klassene, med 
tilpasninger til CLIL når det gjelder vokabular, valg av kilder og differensiering i 
forhold til bruk av engelsk.  
 
Vokabular 
CLIL-undervisning stiller større krav til ordforråd enn ordinær undervisning. Språket 
skal ikke være et hinder for å lære samfunnsfag. Arbeid med begrepsforståelse har 
vært en naturlig rutine for å sikre at CLIL-elevene forstår temaet, og samtidig utvider 
ordforrådet sitt både på norsk og engelsk.  
 
Det er viktig at elevene bygger opp et vokabular i begynnelsen av et tema, for å skape 
språklig og faglig trygghet. Med utgangpunkt i elevenes forkunnskaper om emnet, har 
lærer og elever i fellesskap utarbeidet en ordbank til hvert tema (word wall). Den har 
bestått av ord og uttrykk elevene selv forbinder med temaet, og lærerens valg av 
begreper som er relevante å forstå. Ordbanken har vært synliggjort på periodeplanen i 
samfunnsfag, på skolens læringsplattform, med lenker til definisjoner på engelsk og 
norsk. Ordforklaringene har elevene selv funnet fram til ved å bruke ordbøker (papir 
og elektroniske).  
 
Elevene har uttrykt at de opplever å ha utvidet ordforrådet sitt i engelsk i de temaene 
de har jobbet med innenfor CLIL, og at arbeidet med begreper har gitt dem større 
faglig forståelse. Nedenfor er et eksempel på en ordbank som er utarbeidet med elever 
på 10. trinn: 
 
atom bomb Americanism Berlin wall Cold War Berlin Blockade 

(1948-49) 
capitalism communism conflict crisis Korean War 

(1950-53) 
double agent espionage fear iron curtain Vietnam War 

(1959-75) 
Marshall plan NATO nuclear arms 

race 
propaganda Cuban Missile 

Crisis (1962) 
satellite space race superpower Truman 

Doctrine 
U2 

Tabell 1: Word wall: Cold War terms.  

 
Ukjente ord er en utfordring i lesing på et fremmedspråk (Hellekjær 2009). Bedre 
forståelse av ord og fagbegreper på engelsk blir derfor en styrke for elevene, uansett 
om de deltar i CLIL-undervisning eller ikke. I CLIL-undervisning ser vi at det gir 
elevene økte forutsetninger for å lese og forstå fagrelaterte engelskspråklige kilder. 
 
Kilder  

Elevene ved Kastellet skole er vant til å bruke ulike kilder til et tema. Elevene har 
ikke hver sin lærebok i samfunnsfag, men låner relevant faglitteratur ved skolens 
bibliotek. Skolen har flere norske læreverk i samfunnsfag. For at CLIL-elevene skulle 
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få mulighet til også å lese kilder på engelsk, fikk de i tillegg lenker til nettsteder med 
engelskspråklige fagtekster. I CLIL leser elevene primært fagtekster, mens de i ordi-
nær engelskundervisning leser både fagtekster og skjønnlitterære tekster. Denne varia-
sjonen i teksttyper har vært viktig å vurdere ved valg av tekster og temaer til prøven. 
 

Skolen har lagt vekt på at CLIL-elevene skulle kunne lese kilder på engelsk uten 
nødvendigvis å forstå hvert ord. Ut over det å bygge opp en ordbank med fagrelaterte 
begreper, har elevene lært å bruke ulike lesestrategier, og velge mellom strategiene for 
å tilpasse lesingen til tekst og hensikt. De har fått trening i å skanne, skumlese og 
dybdelese for å få oversikt over hovedinnholdet og finne detaljer i tekster. De har 
dybdelest og brukt konteksten til å trekke slutninger om innholdet og om hva ukjente 
ord kan bety. De har brukt grafiske diagrammer til å ta notater om innholdet i kildene 
de har lest. CLIL-elevene har til en viss grad utviklet seg til strategiske lesere. 
  
Hva innebærer det å lese strategisk?  

Blant forskere ser det ut til å være enighet om at en god leser er en strategisk leser 
(Faye-Schjøll 2009). Strategier kan beskrives som bevisste handlinger leseren gjør for 
å fremme leseforståelsen, mens ferdigheter er mer eller mindre automatiserte hand-
linger (Hellekjær 2008; Koda 2004; Roe 2008). Basert på denne definisjonen, vil en 
lesers forsøk på å forstå ukjente ord – eller å hoppe over dem, være bevisste hand-
linger, dvs. en strategi. Nedenfor ser vi at LK06 også beskriver strategier som bevisste 
handlinger (refleksjon), og etablerer et skille mellom strategier og ferdigheter. 
 
Ifølge Læringsplakaten i Kunnskapsløftet skal skolen stimulere elevene til å utvikle 
egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning. Følgende presisering gis: 

 
Læringsstrategier er framgangsmåter elevene bruker for å organisere sin 
egen læring. Dette er strategier for å planlegge, gjennomføre og vurdere 
eget arbeid for å nå nasjonalt fastsatte kompetansemål. Det innebærer også 
refleksjon over nyervervet kunnskap og anvendelse av den i nye 
situasjoner.” (Opplæringslova § 1-2 og LK06, generell del). 
 

LK06 bruker ”læringsstrategier” som et overordnet begrep for strategier i flere ferdig-
heter og fag, deriblant lesing i engelsk: “Actually, teaching pupils to read critically 
and strategically is exactly what the LK06 competency aims requires teachers to do” 
(Hellekjær 2007:8). Skolen må da modellere hvordan strategier kan brukes. Elevene 
må lære å planlegge og kontrollere egen strategibruk. Først når elevene tar i bruk 
strategiene, har de opparbeidet evnen til kritisk tenkning og kan utvikle og nyttegjøre 
seg egne lesestrategier (Brevik 2008).  
 
En strategisk leser har med andre ord et klart mål med lesingen og leser for å lære. En 
dyktig leser er fleksibel og kan veksle mellom ulike lesemåter avhengig av hva 
situasjonen krever (Brevik 2009, Moe 2003). Kastellet skole fokuserer på lærings-
strategier for alle elevene, ikke bare for de som deltar i CLIL. Elevene lærer å velge 
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blant strategier, avhengig av hensikten med lesingen og hvor de er i leseprosessen. De 
aktiverer forkunnskaper og utvider ordforrådet før en tekst leses (before reading). De 
lærer å vurdere hvordan teksten bør leses og hvordan de kan ta notater underveis 
(while reading). Etter lesingen lærer elevene å tenke gjennom teksten, se over 
notatene, kontrollere betydningen av ord, gjøre oppgaver til tekstens innhold, vurdere 
hvor godt de har forstått teksten og om de eventuelt bør lese teksten på nytt eller ta 
flere notater (after reading).  
 
Styrken for CLIL-elevene har vært at de gjennom læringsstrategier fikk redskaper til å 
mestre faginnholdet på engelsk, på tross av språkbelastningen. Det kan være en 
utfordring å finne gode engelskspråklige kilder tilpasset elevene og temaene. Likevel 
er det viktig at elevene tilbys kilder på begge språk, for å ivareta tilpasset opplæring 
innenfor CLIL. Videre er det viktig at elevene lærer at læringsstrategier kan overføres 
mellom språkene (Bernhardt 2005, Koda 2007, Mikalsen 2009). Dette er bakgrunnen 
for at lesing, ordlæring og bruk av lesestrategier har vært sentralt i CLIL-under-
visningen ved Kastellet skole. Lesestrategier beskrives også i Tabell 4 (se punkt 2.1). 
 

Differensieringsmodell  

I og med at CLIL-undervisningen var obligatorisk og omfattet alle elevene i klassen, 
var det viktig å legge til rette for differensiering med hensyn til bruk av engelsk i 
samfunnsfag. Kastellet skole utviklet derfor en differensieringsmodell innenfor CLIL. 
Den ble prøvd ut, evaluert av elevene og modifisert noe i løpet av 9. trinn. Den 
endelige modellen ble slik:  
 
Valg 1  
Snakke engelsk  
30% av tiden. 

Valg 2 
Bruke engelsk  
30% av tiden. 

Valg 3 
Bruke engelsk mer enn 
30% av tiden. 

Lære relevante ord og 
uttrykk på norsk og engelsk.  
 
Snakke norsk og/eller 
engelsk i timene. 
 
Lese og lytte til kilder på 
norsk. 
 
Skrive tekster på norsk. 

Lære relevante ord og 
uttrykk på norsk og engelsk.  
 
Snakke norsk og/eller 
engelsk i timene. 
 
Lese og lytte til kilder på 
norsk og/eller engelsk. 
 
Skrive tekster på norsk  
og/eller engelsk. 

Lære relevante ord og 
uttrykk på engelsk.  
 
Snakke norsk og/eller 
engelsk i timene. 
 
Lese og lytte til kilder på 
engelsk. 
 
Skrive tekster på engelsk. 

Tabell 2: Differensieringsmodell i CLIL-undervisning  

 
Ut fra differensieringsmodellen har samtaler i klasserommet og muntlige presenta-
sjoner foregått både på engelsk og norsk. Elevene har kunnet bestemme hvilke og 
hvor mange engelskspråklige kilder de ville lese, og de har selv valgt språk i tekst-
skriving. På denne måten har elevene fått utfordringer og læringsutbytte tilpasset egen 
fagkompetanse og ferdigheter i engelsk.  
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Det å bruke engelsk i samfunnsfag har vært både utfordrende og motiverende for 
elevene. CLIL-elevene har understreket at den språklige valgmuligheten har vært 
viktig for dem. Det har gjort det ”ufarlig” å bruke engelsk i samfunnsfag – også for de 
svake elevene. Det at elevene kun ble vurdert ut fra kompetansemålene i faget, og 
ikke i engelsk, minsket frykten for at språket skulle være et hinder for å oppnå gode 
resultater i samfunnsfag. CLIL-undervisningen har stimulert elevene til å bruke 
engelsk, og de har i løpet av de to årene lest stadig flere engelskspråklige kilder. De 
har gitt uttrykk for at de har blitt sikrere i engelsk.   
 

Kan vi dokumentere språkutvikling? 

Vi har sett at vellykket CLIL-undervisning avhenger av elevenes motivasjon og 
interesse for å bruke engelsk i et annet fag. Målet er at elevene skal ha en positiv 
språkutvikling – mer enn elever som ikke deltar i CLIL-undervisning. Samtidig skal 
de oppnå minst like god kompetanse i samfunnsfag som de ville gjort uten å delta i 
CLIL. Behovet for å kunne måle og dokumentere en eventuell språkutvikling var 
bakgrunnen for oppdraget fra Fremmedspråksenteret om å utvikle en kartleggingstest 
i engelsk. Prosjektets metode beskrives nedenfor. 
 
 

2. Metode 
 
Dersom ein prøve skal kunna seia noko om ein person sine språklege 
ferdigheiter, bør ein vera sikker på og kunna dokumentera at prøven 
verkeleg måler desse ferdigheitene og ikkje noko anna (Moe 2003:125).  
 

Hvordan kan vi utvikle en kartleggingsprøve som måler det den skal, som 
dokumenterer resultater vi kan stole på og gir informasjon om hva elevene bør jobbe 
mer med? Hvordan kan vi utvikle en prøve som gjenspeiler måten elevene arbeider 
med engelsk på skolen? Hva kreves av en slik prøve for at den skal være gjennom-
førbar ved skoler over hele landet?  
 
For å komme fram til dette, startet vi med å utvikle en pilottest. Målet var å gjennom-
føre en pilotering, for å analysere resultatene og dermed komme fram til en kart-
leggingsprøve som kan måle og dokumentere elevenes språkferdigheter i engelsk. I 
det følgende vil jeg drøfte de valgene som ble tatt underveis i utviklingen av pilot-
testen, blant annet hvorfor vi besluttet å teste lesing fremfor andre ferdigheter, deretter 
si noen ord om hvordan piloteringen skulle analyseres og gjennomføres, og avslutte 
med å beskrive utvalget. 
 
2.1 Prøvekonstruksjon: Utvikling av pilottesten  
En pilottest brukes for å prøve ut ulike oppgaver på et utvalg; her et utvalg elever på 
10. trinn hvor noen følger CLIL-undervisning og andre ikke. Etter gjennomføring av 
piloten ble resultatene analysert og brukt som grunnlag for å utvikle den endelige 
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kartleggingsprøven. Piloten måtte dermed ha flere oppgaver enn den endelige kart-
leggingsprøven, slik at man etter analysene av piloten kunne velge bort de oppgavene 
som ikke fungerte godt nok og beholde de beste. 
 
Hva skal testes (ferdigheter)? 

Som nevnt innledningsvis, skal kartleggingsprøven teste elevenes språklige ferdig-
heter, ikke deres fagkompetanse i samfunnsfag eller andre fag. Dette vil gjøre prøven 
aktuell for 10. trinnselever generelt, ved å kunne kartlegge engelskferdigheter basert 
på ordinær engelskundervisning. Samtidig vil den være relevant for CLIL-elever på 
10. trinn, ved å kartlegge språkkompetanse i forbindelse med CLIL-undervisning. 
Prøven skal vise hva elevene mestrer i engelsk og gi grunnlag for å vurdere hvordan 
de kan utvikle seg videre, rent språklig. Det er viktig at piloten tester de samme 
ferdighetene som den endelige kartleggingsprøven.  
 
I ordinær engelskundervisning bruker elevene alle språkferdighetene i mer eller 
mindre lik grad; de leser, lytter, skriver og snakker på engelsk. Som vi ser i den 
differensierte CLIL-modellen (se tabell 2), kunne elevene ved Kastellet skole i større 
grad velge hvordan de ville bruke engelsk i samfunnsfag enn det de kan i ordinær 
engelskundervisning. Kravet var at de i CLIL-undervisningen skulle bruke engelsk i 
minst 30% av samfunnsfaget. Elevene kunne selv velge hvordan de ville gjøre dette, 
gjennom valg 1, 2 eller 3. I utgangspunktet blir dermed alle de fire ferdighetene 
relevante for en kartleggingsprøve i engelsk. Nedenfor viser jeg hvorfor vi prioriterte 
å kartlegge elevenes leseferdigheter.  
 

Papirbasert eller elektronisk prøve?  
Prosjektets rammer legger noen føringer for hvordan de ulike ferdighetene kan testes. 
En elektronisk prøve er kostbar å utvikle, noe som ville krevd mer enn tildelte midler i 
dette prosjektet. Samtidig ønsket vi å ta høyde for at den senere kunne gjøres om til en 
elektronisk prøve, i en eventuell videreføring av prosjektet. Dette måtte tas hensyn til 
ved valg av oppgavetyper (se avsnittet om testens format nedenfor).   
 

Fordelen med en papirbasert prøve er at den kan sendes ut via e-post. Skolene kan 
skrive ut et eksemplar til hver elev, som kan skrive svarene direkte på prøven. Alter-
nativt kan en papirbasert prøve lastes opp på skolens læringsplattform og elevene kan 
svare ved å skrive på datamaskin. Kartleggingsprøven måtte med andre ord utvikles 
som en papirbasert test, noe som la føringer med hensyn til valg av ferdigheter. 
 

Forståelse: lese- og lytteferdigheter 
Skal CLIL-elever lykkes med å bruke engelsk i ulike fag, er det avgjørende at de 
forstår fagstoff på engelsk – både ved å lese engelskspråklige kilder og ved å lytte til 
lydfiler på engelsk. I ordinær engelskundervisning er også dette sentralt. Elevene 
trenger å forstå på målspråket før de kan bruke språket til selv å produsere tekster, 
dialoger og presentasjoner. I dagens digitale landskap er det heller ikke uvanlig at 
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elever får lenker til engelskspråklige kilder både i ordinær engelskundervisning og 
innenfor CLIL. Lytte- og leseferdigheter ble derfor vurdert som interessante og 
relevante å teste i kartleggingsprøven. 
 
Skal lytteferdigheter vurderes ved hjelp av en papirbasert prøve, kan lærer lese opp en 
tekst som elevene lytter til. Deretter svarer elevene på spørsmål på papir. Ulempen er 
at en slik gjennomføring vil gi en viss ulikhet fra en opplesing til en annen. Ved bruk 
av elektronisk lytteprøve hører elevene på lydfiler, og svarer på spørsmål til lydfilene 
på data. Elevene vil da høre teksten lest med samme tempo, uttale og intonasjon. 
Dette finner vi blant annet i den nye elektroniske kartleggingsprøven i lesing og 
lytting for 7. trinn (se Moe denne publikasjonen). Ut fra dette ble ikke lytteferdigheter 
prioritert til en papirbasert kartleggingsprøve. I en eventuell videreføring av 
prosjektet, med en elektronisk løsning, vil det derimot være interessant å vurdere en 
lytteprøve. 
 
Skal leseferdigheter testes i en papirbasert prøve, kan elevene lese tekster og besvare 
oppgaver til tekstene på papir. En papirbasert leseprøve kan senere gjøres om til en 
elektronisk prøve, hvor elevene leser tekster og besvarer oppgaver på skjerm. Dette 
kjenner vi fra de nasjonale prøvene i engelsk lesing på 5. og 8. trinn. Forskjellen på de 
to typene tester, er at resultatene i en elektronisk test blir registrert automatisk, 
elevene får se hvor mange poeng de har oppnådd, og de får raskt vite hva de mestrer. 
Selv om dette ikke kan ivaretas like raskt ved en papirbasert prøve, kan likevel samme 
type tilbakemelding gis etter at den er vurdert. En papirbasert prøve er med andre ord 
ingen hindring for å utvikle en kartleggingsprøve i lesing. 
 

Produksjon: skrive- og taleferdigheter 
En utfordring i testing av tale- og skriveferdigheter, uavhengig av om prøven blir 
gjennomført elektronisk eller på papir, er at prøvene må vurderes manuelt i henhold til 
utarbeidede kriterier. Erfaring fra muntlig og skriftlig eksamen på 10. trinn viser at 
vurdering krever minst to sensorer. Dette stiller krav til tid, kvalitet og samsvar i 
vurderingsarbeidet, og dermed viktig for oss å ta med i vurderingen. Dersom sensorer 
legger vekt på ulike ting når de vurderer, er sensorreliabiliteten lav, og prøven vil ikke 
måle det den skal måle (Moe 2003). 
 
I vanlig engelskundervisning vil både tale- og skriveferdigheter være aktuelle å kart-
legge. I CLIL-undervisningen ved Kastellet skole har elevene hatt større behov for å 
kunne skrive på engelsk, enn å bruke engelsk til å snakke. Dette ser vi i den 
differensierte CLIL-modellen (se Tabell 2 ovenfor). Elevene kunne i valg 1, 2 og 3 
velge hvorvidt de ville snakke på norsk eller engelsk, mens de elevene som fulgte valg 
3 måtte skrive på engelsk. Til kartleggingsprøven valgte vi derfor ikke å prioritere 
taleferdigheter, mens skriveferdigheter ble vurdert som relevante på tross av 
utfordringer i vurderingsarbeidet. I likhet med leseferdigheter, egner det seg godt å 
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kartlegge elevenes skriveferdigheter ved hjelp av en papirbasert prøve. Elevene kan 
lese en oppgave og besvare den skriftlig. 
 
Kartlegging av lese- og/eller skriveferdigheter? 
Vi sto med andre ord igjen med lese- og skriveferdigheter som aktuelle til 
kartleggingsprøven, med leseferdigheter som førsteprioritet. Spørsmålet var om det 
ville være tilstrekkelig å kartlegge lesing, eller om prøven også burde teste skriving. 
Fordelen ved å utarbeide en prøve som inkluderte begge ferdighetene var at man ville 
få kartlagt en bredere kompetanse i engelsk enn ved å teste én ferdighet. Ved å 
kombinere lesing og skriving ville elevene kunne vise både hva de forstår og hva de 
selv kan produsere på engelsk.  
 
Hvor lang tid ville det ta for elevene å gjennomføre en prøve som skulle kartlegge 
både lese- og skriveferdigheter på en forsvarlig måte? En kombinert prøve ville få 
større omfang enn en prøve som kun kartlegger én ferdighet. Vi besluttet at kart-
legging av de to ferdighetene burde utvikles som separate prøver; én for lesing og en 
for skriving. Begge ferdigheter kunne testes ved Kastellet skole, mens hensynet til 
vurderingsarbeidet og prosjektets rammer tilsa at kun en leseprøve kunne testes ved 
flere skoler. Vi besluttet derfor at det var mest hensiktsmessig innenfor prosjektet å 
utvikle en leseprøve.  
 

Hva skal prøven og oppgavene måle (testkonstrukt)? 

Testkonstruktet er en beskrivelse av hva prøven skal måle. I og med at den skal 
kartlegge elevenes leseferdigheter, ble neste beslutning å se på hvilke lesemåter den 
skulle teste. Er det mest relevant å kartlegge elevenes ferdigheter i å dybdelese, 
skumme eller skanne? Skal elevene testes i å finne hovedinnhold, detaljer eller å 
trekke slutninger? Skal den kartlegge én eller flere lesemåter? For å kunne ta disse 
beslutningene, startet vi med å bestemme hvordan lesing skulle defineres i forbindelse 
med kartleggingsprøven. 
 
Lesing = avkoding x forståelse 
Lesing kan defineres som ”avkoding x forståelse” (Rønjum & Hellstrøm 2009). Dette 
betegner en interaktiv leseprosess, som kombinerer bottom-up og top-down lesing 
(Bråten 2007, Grabe 2009, Hellekjær 2008, Koda 2004). Bottom-up perspektivet 
innebærer å gjenkjenne ord (ordavkoding) og forstå hvilken funksjon ordet har i 
teksten. Leserens automatiske ordgjenkjennelse danner dermed grunnlag for å forstå 
teksten. Top-down perspektivet legger vekt på at forkunnskaper om tekstens innhold 
og struktur gjør at leseren kan trekke slutninger om hovedinnholdet, eventuelt på tross 
av manglende ordavkoding. 
 
Forskning tyder på at elever har for liten trening i å håndtere ukjente ord på engelsk 
og at de bruker dybdelesing som hovedstrategi når de leser engelsk (Hellekjær 2008, 
Faye-Schjøll 2009). Dermed blir det viktig at oppgavene i den endelige 
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kartleggingsprøven ikke legger vekt på ordavkoding alene, og heller ikke fokuserer 
ensidig på forståelse av hovedinnhold.  
 
Vektlegging av ulike lesemåter finner vi igjen i de nasjonale prøvene i engelsk lesing 
for 5. og 8. trinn. Der er oppgavene delt inn i tre hovedgrupper som beskriver ulike 
lesemåter: (a) Finne fram til eller forstå detaljer i tekstene, (b) forstå hovedinnhold i 
tekstene og (c) trekke slutninger og reflektere over innholdet i tekstene (Utdannings-
direktoratet 2009). Resultatene fra de nasjonale prøvene i engelsk lesing i 2007-2009 
tyder på at de tre lesemåtene gir et relevant bilde av elevenes leseferdigheter i engelsk 
og gir nyttig informasjon om elevenes behov for individuell oppfølging og 
tilrettelegging av lesing i engelsk. 
 

Testkonstrukt 
Vi besluttet å la kartleggingsprøven teste de samme lesemåtene som de nasjonale 
prøvene: 

− Finne fram til eller forstå detaljer i tekstene 
− Forstå hovedinnhold i tekstene 
− Trekke slutninger og reflektere over innholdet i tekstene 

 
De tre lesemåtene kan beskrives ut fra følgende modell for leseforståelse: 
 Global 

 
Local 

Expeditious A. Skimming quickly to establish 
discourse topic and main ideas. 
Search reading to locate quickly and 
understand information relevant to 
predetermined needs. 
 

B. Scanning to locate specific 
information; symbol or group of 
symbols; names, dates, figures or 
words. 
 

Careful C. Reading carefully to establish 
accurate comprehension of the 
explicitly stated main ideas the 
author wishes to convey: 
propositional inferencing. 

D. Understanding syntactic structure 
of sentence and clause. Under-
standing lexical and/or grammatical 
cohesion. Understanding 
lexis/deducing meaning of lexical 
items from morphology and context. 

Tabell 3: Leseforståelse ifølge Urquhart & Weir (1998:198).  

 
I følge Moe (2003:127) viser modellen at leseren kan bruke ulike lesestrategier for å 
forstå en tekst, avhengig av teksten og hensikten med lesingen. Leseren kan fokusere 
på globale (A og C) og lokale (B og D) størrelser i teksten, leseren kan dybdelese 
teksten (C og D) eller lese raskt gjennom den (A og B). Å skumlese (A) er å lese raskt 
for å få oversikt over hva en tekst handler om. Denne lesestrategien kan være 
hensiktsmessig når elevene får oppgaver hvor de skal vise om de forstår hovedinnhold 

i tekstene. Å skanne (B) er å lete seg raskt fram til spesifikk informasjon i en tekst. 
Denne lesestrategien kan være hensiktsmessig når elevene får oppgaver hvor de skal 
finne fram til eller forstå detaljer i tekstene. 
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Leseren kan dybdelese på to måter; for å forstå hva forfatteren ønsker å formidle, og 
hvilke slutninger forfatteren trekker (C), eller for å forstå ord og sammenhenger i og 
mellom setninger (D). Disse lesestrategiene kan være hensiktsmessige både når elev-
ene får oppgaver hvor de skal vise om de forstår hovedinnhold i tekstene og trekke 

slutninger og reflektere over innholdet i tekstene. Ved å inkludere ulike lesemåter i 
kartleggingsprøven vil elevene kunne veksle mellom lesestrategier avhengig av hva 
oppgaven spør etter. Prøven vil kunne kartlegge hvilke lesemåter elevene mestrer og 
gi informasjon om hva de kan jobbe videre med. 
 

Hvilke typer oppgaver skal prøven ha (format)? 

Å bestemme oppgavetyper innebærer å velge noe framfor noe annet. Fra et prøve-
konstrukt eller språksyn kan det utledes et bredt spekter av oppgavetyper (Moe 2003). 
I utvikling av kartleggingsprøven har jeg tidligere poengtert viktigheten av å skille 
leseferdigheter fra skriveferdigheter. Det er da viktig å velge oppgavetyper (formater) 
der elevene ikke trenger å produsere tekst selv, eventuelt skrive minst mulig. Samtidig 
er det viktig å ha en viss variasjon i formater. Dette er valg som også ligger til grunn 
for de nasjonale prøvene i engelsk lesing på 5. og 8. trinn. Disse prøvene gjenspeiler 
Kunnskapsløftets kommunikative språksyn og kan derfor brukes som et utgangspunkt 
for kartleggingsprøven.  
 
I utviklingen av kartleggingsprøven var det derfor ønskelig å gjenbruke relevante 
oppgaveformater fra de nasjonale prøvene i engelsk lesing, i tillegg til å vurdere andre 
formater. Vi vurderte hvilke av formatene som ville ivareta testkonstruktet og sam-
tidig være forenelig med en papirbasert prøve. Vi vurderte om det var formater som 
ville egne seg i en kartleggingsprøve i engelsk lesing på 10. trinn, andre enn de som 
var inkludert i de nasjonale prøvene i engelsk lesing.  
 
De nasjonale prøvene har noen formater som er lukkede og andre som kan tolkes som 
åpne, i og med at svaralternativ ikke er oppgitt (Moe 2009). I de lukkede formatene 
velger elevene mellom ulike svaralternativer (tick off) og oppgitte enkeltord, bilder og 
tekstblokker (click…). De åpne formatene har ikke svaralternativer. Det er oppgaver 
der elevene skal klikke på en ting i et bilde eller et ord, som de selv velger ut i teksten 
(click…), fargelegge en ting i et bilde (colour…), plassere en ting i et bilde (click and 

drag), eller flytte bilder og avsnitt (move…). De nasjonale prøvene i engelsk lesing 
har ingen åpne oppgaver der elevene selv formulerer svar ved å skrive ord eller 
setninger (Utdanningsdirektoratet 2009).  
 

Lukkede eller åpne oppgaver? 
I og med at kartleggingsprøven skulle være papirbasert, måtte formatene tilpasses 
dette. Som nevnt over ønsket vi å ha muligheten for å overføre den papirbaserte 
prøven til et elektronisk format i en eventuell videreføring av prosjektet. Vi så at 
følgende to av de lukkede oppgaveformatene fra de nasjonale prøvene kunne egne seg 
til gjenbruk i kartleggingsprøven: 
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− Tick off kan brukes i en papirbasert prøve ved at elevene krysser av for riktig 
svaralternativ (flervalgsoppgave). 

− Click on text kan erstattes med circle text, slik at elevene tegner en sirkel rundt 
en av tre oppgitte tekster.  

 
Vi var interessert i å se om elevenes leseferdigheter kunne kartlegges ut fra en 
kombinasjon av lukkede og åpne oppgaver. Et av de åpne formatene fra nasjonale 
prøver ble valgt ut (click on word), i tillegg lagde vi en åpen oppgave der elevene selv 
produserer korte svar (write…): 

− Click on word kan erstattes med underline word, slik at elevene streker under 
det ordet i teksten de mener er riktig. 

− Write one sentence. Elevene svarer med en setning, uten at lengden eller 
mengden ord defineres. Målet er at elevene selv formulerer et svar ut fra sin 
forståelse av tekstens innhold.  

 
Det at eleven selv skal formulere et svar, er i tråd med Kunnskapsløftets 
kommunikative syn på språklæring. Samtidig er en mulig feilkilde ved åpne oppgaver 
at man kan risikere å vurdere skriveferdighet i stedet for leseferdighet. Vurdering av 
rettskriving og grammatikk kan da ende opp med å bli en del av vurderingen, selv om 
intensjonen med prøven er å kartlegge elevenes ferdigheter i å lese. ”Ein leseprøve 
bør måla leseferdigheiter som ein meiner er relevante i samanhengen, og som 
avspeglar prøvekonstruktet9. Viss ein leseprøve er slik at kandidaten blir trekt for 
språkfeil i svaret han skriv, så vil ikkje prøven vera valid.” (Moe 2003:125). Dette var 
det viktig å unngå. 
 
Tre lesemåter og fire formater 
Ville de fire oppgaveformatene være tilstrekkelige for å kartlegge elevenes ferdigheter 
i å finne detaljer, forstå hovedinnhold og trekke slutninger om innholdet i tekstene? 
Hvilke formater ville i tilfelle passe til hver av de tre lesemåtene? Her så vi at flere 
kombinasjoner var mulige. Vi la vekt på at oppgavene skulle være mest mulig lik den 
type oppgaver elevene ville møte i undervisningen. Vi kombinerte lesemåter og 
formater, og vi kom til løsningen som er beskrevet i tabell 4 nedenfor. 
 
Lukket oppgave: tick off 

Dette formatet er en flervalgsoppgave (multiple choice). Selv om elevene sjelden 
møter flervalgsoppgaver i vanlig undervisning, fant vi ut at formatet kunne egne seg 
til å teste elevenes ferdigheter i å finne detaljer i en tekst. I vanlig undervisning får 
elevene ofte lukkede oppgaver med spørsmål om detaljer i en tekst; svaret på 
oppgavene har gjerne en fasit – det er enten riktig eller galt. I en flervalgsoppgave vil 
elevene få fire svaralternativer til hvert spørsmål, og skal krysse av for det svaret de 
mener er riktig. Dette er tilnærmet samme oppgaveform som de i mange tilfeller er 
                                                 
9 Konstrukt: En hypotetisk evne eller mental egenskap som ikke nødvendigvis kan observeres 
eller måles direkte. I språktesting kan dette for eksempel være lytteevne (jf. ALTE 1998:23). 
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vant til fra undervisningssituasjonen og kan derfor forsvares i kartleggingsprøven. En 
effektiv lesestrategi for å svare på denne typen oppgave er å skanne, se punkt B i 
tabell 3 ovenfor. 
 
Lesemåte Oppgaveformat Kommentar 

 
(a) Finne fram til eller 
forstå detaljer i tekstene. 

(1) Tick off  Elevene velger et av fire 
svaralternativer til hver oppgave    
(Tick off the correct answer).  
 

(b) Forstå hovedinnhold i 
tekstene. 

(2) Circle text Elevene får tre tekster og velger den 
teksten de mener passer til hoved-
innholdet som beskrives i oppgaven 
(Which text tells you about…). 
 

(3) Underline word Elevene streker under synonymer i 
teksten (Underline the word that 
means almost the same as…).  
 

(c) Trekke slutninger og 
reflektere over innholdet 
i tekstene. 

(4) Write one sentence Elevene bruker informasjon som 
ikke er direkte uttrykt i teksten og 
leser mellom linjene (Answer with 
one sentence to each question). 

Tabell 4: Lesemåter kombinert med oppgaveformater. 

 
Fordelen med flervalgsoppgaver er at de kan rettes objektivt, men de er tidkrevende å 
lage. Det er viktig at svaralternativene ikke skiller seg for mye fra hverandre. Vi 
valgte å la hvert svaralternativ ha omtrent like mange ord, tilnærmet lik 
vanskelighetsgrad på ord og struktur, og være sannsynlige svar ut fra teksten.  
 

Lukket oppgave: circle text 
Dette formatet er en oppgave der elevene velger en av flere oppgitte tekster. I likhet 
med flervalgsoppgaver, møter elevene sjelden denne oppgavetypen i vanlig 
undervisning. Likevel mener vi at formatet kan egne seg til å teste elevenes 
ferdigheter i å forstå hovedinnhold i en tekst. I vanlig undervisning får elevene ofte 
åpne oppgaver med spørsmål om hva en tekst handler om, og formulerer selv svaret. I 
henhold til Lothe (2000) finnes det ikke bare ett tema i en tekst, men flere, og valg av 
tema er til en viss grad en subjektiv vurdering hos leseren. Derfor er det ofte mer 
dekkende å bruke begrepet tematikk.  
 
Det subjektive kan vanskelig vurderes i en lesetest. Derimot kan tematikk testes hvis 
man gjør det i forbindelse med fagtekster, hvor det er færre nyanser og tolkings-
muligheter enn i skjønnlitterære tekster. Ved å gi en lukket oppgave, hvor eleven får 
en setning som beskriver tematikk, kan elevene testes i å forstå hovedinnhold ved å 
velge den av tekstene som passer best til tematikken (circle text). Formatet blir 
annerledes enn elevene er vant til, men måten å vurdere en tekst på er kjent fra 
undervisningssituasjonen og kan derfor forsvares i prøven. To effektive lesestrategier 
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for å svare på denne typen oppgave er å skumlese eller dybdelese for å få et 
helhetsinntrykk av teksten (global forståelse), se punktene A og C i tabell 3.   
 
På samme måte som med flervalgsoppgaver kan denne typen oppgaver rettes 
objektivt. Det er viktig at hver tekst ikke skiller seg for mye ut fra de to andre. Også 
her valgte vi å la hver tekst ha omtrent like mange ord og omtrent lik vanskelighets-
grad på ord og struktur. Vi valgte å hente de tre tekstene i en oppgave fra samme 
kilde, for eksempel tre avsnitt i samme tekst. Spørsmålet formulerte et hovedinnhold, 
som måtte være sannsynlig ut fra tekstene, men samtidig skille en tekst fra de andre. 
 

Åpen oppgave: underline word 

Dette formatet er en åpen oppgave, selv om eleven ikke skal produsere svaret selv. 
Eleven blir bedt om å finne et synonym og velger blant alle ordene i teksten. 
Oppgavetypen ligner utfordringer elevene møter når de leser engelskspråklige tekster 
og når de jobber med å utvide ordforrådet sitt. Elevene erfarer gjerne at de underveis i 
lesing av en tekst stopper opp ved ukjente ord, og bruker konteksten eller ordbok til å 
forstå. Dette gjør at vi mener formatet underline word kan egne seg som format i 
kartleggingsprøven. Elevene må bruke konteksten til å finne relasjoner mellom kjente 
og ukjente ord i form av synonymer. En effektiv lesestrategi for å svare på denne 
typen oppgave er å dybdelese konteksten for å forstå ordenes funksjon og ord i 
sammenheng, se punkt D i tabell 3.   
 
Svarene i dette formatet kan rettes objektivt ut fra en fasit. Utfordringen er å be om 
synonymer det bare finnes ett av i teksten. Det bør være tydelig for elevene som 
forstår ordet i oppgaven hvilket synonym i teksten som skal velges.  
 

Åpen oppgave: write one sentence 

Dette formatet er en åpen oppgave hvor elevene skal produsere et svar skriftlig. 
Oppgaven ligner det elevene møter når de leser tekster og skal formulere egne svar. 
Likevel skiller oppgaven seg fra det typiske fasitsvaret, ved at elevene bes om å lese 
mellom linjene og trekke slutninger som ikke er uttrykt direkte i tekstene. Dette er i 
tråd med Kunnskapsløftets intensjoner om refleksjon, og en del elever er nok vant til 
denne oppgaveformen. To effektive lesestrategier for å svare på denne typen oppgave 
er å dybdelese for å lese mellom linjene og trekke slutninger om innholdet, se 
punktene C og D i tabell 3. En utfordring med oppgaver hvor elevene produserer 
svaret selv, er at de må rettes subjektivt. Vi har derfor utarbeidet en rettemal (fasit) til 
alle oppgavene og hvor det til formatet write one sentence understrekes at det er 
innholdet som skal vurderes, ikke språket.   
 
Hva er en god oppgave? 
Leseferdigheter kan ikke testes direkte. I en papirbasert, skriftlig prøve, må man gå 
veien om skrift, noe som gjør det utfordrende å lage gode oppgaver. Oppgavene til 
tekstene må være av generell karakter og ha en språkdrakt med tilsvarende vanskelig-
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hetsgrad som teksten, eller enklere. Er spørsmålene formulert for vanskelig, kan 
resultatet bli at eleven ikke gjør det godt på prøven fordi han eller hun har problemer 
med å forstå spørsmålet, ikke fordi eleven ikke forsto teksten (Moe 2003). 
 

Hva slags innhold skal elevene testes ut fra (tekster)?   

Et sentralt punkt var å avgjøre hva slags tekster elevene skal testes ut fra. Hvilke type 
tekster skulle prøven inneholde? Hvilke fag og temaer skulle tekstene dekke? Skulle 
de være korte eller lange, få eller mange? Skulle det være tekster som forteller, 
beskriver, argumenterer eller formidler beskjed? Hvilke kilder skulle de hentes fra?  
 

I CLIL-undervisning kan innholdsfaget variere, selv om Kastellet skole bare gjennom-
førte CLIL i samfunnsfag. I et CLIL-perspektiv er det derfor relevant å kartlegge 
elevenes forståelse av fagtekster innen ulike fagområder (samfunnsfag, naturfag, 
musikk, osv). Samtidig er det viktig at prøven tester elevenes lese- og språkferdig-
heter og ikke (for-)kunnskap om temaene i tekstene.  
 
For å minimere effekten av eventuelle forkunnskaper, valgte vi å ha korte tekster og 
hente tekster fra ulike fagområder som er relevante for elever på 10. trinn. Samtidig 
ønsket vi også å ta inn en lengre tekst i leseprøven, noe som er i tråd med en CLIL-
tankegang om å lese både korte og lengre fagtekster. Vi ville variere teksttypene ved å 
ta med både beskrivende og argumenterende fagtekster.  
 
CLIL eller ikke CLIL? 
I og med at testen også skulle være aktuell for elever som ikke deltar i CLIL, 
diskuterte vi hvorvidt andre teksttyper burde være med, teksttyper som er relevante i 
det ordinære engelskfaget. Der heter det at elevene skal ”lese tekster som forteller, 
beskriver, argumenterer eller formidler beskjed” (LK06, kompetansemål engelsk). Vi 
valgte derfor å inkludere fortellende, skjønnlitterære tekster. 
 
Om kildevalg 
Skulle vi skrive tekstene selv eller hente autentiske engelskspråklige tekster fra ulike 
kilder? I CLIL-undervisning er bruk av ulike kilder vesentlig, fordi det finnes få 
lærebøker i innholdsfagene på engelsk. Samtidig er det ikke gjennomførbart at 
lærerne skal utarbeide alt materiell selv for å kunne gjennomføre CLIL-undervisning, 
det er hensiktsmessig å kunne hente fagstoff fra engelskspråklige kilder. Vi valgte 
primært å hente tekster fra engelskspråklige kilder som aviser og turistinformasjon, 
sekundært tekster fra lærebøker eller elevproduserte tekster. Målet var å finne tekster 
som passet til elever på 10. trinn både med hensyn til tema og vanskelighetsgrad.  
 

Hva gjør prøven gjennomførbar (practicality)?  

Hva kreves av en prøve for at den skal være gjennomførbar ved skoler over hele 
landet? En god språkprøve er praktisk og grei å gjennomføre. Den praktiske siden ved 
avviklingen av prøver setter grenser for hvor omfangsrik en prøve kan være (Moe 
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2003). Dette beskrives gjerne som practicality og beskriver prøvens omfang med hen-
syn til tid og antall oppgaver.  
 
Tid 
Som tidligere nevnt var det viktig at prøven ikke ble for stor. Det er enklere å få 
gjennomført en prøve som ikke tar for lang tid. Prøven burde fortrinnsvis kunne 
gjennomføres innenfor en undervisningstime. Da kan den legges til en engelsktime 
eller en samfunnsfagstime, uten at andre fag og lærere blir berørt. Vi satt som mål at 
den endelige kartleggingsprøven skulle ta maksimalt 40 minutter å gjennomføre. 
Dette skulle være mulig ved de fleste skoler, uansett om undervisningstimene er på 45 
eller 60 minutter.  
 
Antall oppgaver i kartleggingsprøven 
En 40-minutters leseprøve kan inneholde mange eller få oppgaver. Hvis prøven består 
av noen få oppgaver vil hver oppgave ha større betydning for elevens resultat enn ved 
mange oppgaver. De nasjonale prøvene i engelsk lesing på 8. trinn har mange 
oppgaver (40 oppgaver på 60 minutter). Dette gjør at prøvene kan teste flere lesemåter 
og samtidig ha flere oppgaver pr lesemåte. Dette gir en bred test, hvor den enkelte 
oppgave vil være del av et større vurderingsgrunnlag. Ved å følge malen fra de 
nasjonale prøvene, bør den endelige kartleggingsprøven kunne ha rundt 30 oppgaver 
med en tidsramme på 40 minutter. 
 
Antall oppgaver i piloten  
Det er viktig å ha tilstrekkelig med oppgaver i pilotprøvene, slik at man etter 
analysene av piloten kan velge bort de oppgavene som ikke fungerer godt nok og 
beholde de beste. For å ha nok oppgaver til å ende opp med de 30 beste, bør piloten ha 
rundt 50 oppgaver. Det er lettere å få et bra reliabilitetsestimat om en prøve har mange 
oppgaver. Ved å ha rundt 50 oppgaver vil vi få mer holdbare tall på piloteringen.  
 
Dette er mange oppgaver til å gjennomføre på 40 minutter, og vi valgte derfor å lage 
to delprøver med 26 oppgaver hver. De to prøvene ville ikke være identiske rent 
statistisk, men ha like mange oppgaver med samme kombinasjon av format og 
lesemåte (se tabell 4). Dette innebærer at de to delprøvene skulle ha tilsvarende 
tekster, med hensyn til tema, lengde og vanskelighetsgrad.   
 
Skulle det være en eller flere oppgaver pr tekst? Det tar i utgangspunktet lengre tid og 
er mer omfattende for elevene å skulle lese like mange tekster. I de nasjonale prøvene 
i engelsk lesing er det en til seks oppgaver per tekst, de fleste tekster har mer enn en 
oppgave. Vi valgte samme løsning i de to delprøvene. Dette ble dokumentert i en 
testspesifikasjon, som beskrevet under. 
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Testspesifikasjon pilot 

Testspesifikasjonene samler og beskriver all informasjon som er viktig i forbindelse 
med piloten og hva den skal måle. Basert på valgene om lesemåter, teksttyper, 
oppgaveformat og omfang, kunne vi utarbeide testspesifikasjoner. I tillegg har 
testspesifikasjonene informasjon om hvor lang tid testen skal ta, og hvorvidt alle 
elevene skal få alle oppgavene (se vedlegg A).  
 
Testspesifikasjonene danner med andre ord grunnlaget for utviklingen av piloten. 
Samtidig gjør den det enklere å lage nye versjoner av piloten, fordi man vet hva 
utgangspunktet var. Den fungerer dermed som selve grunnlaget som piloten kan 
sjekkes mot. På grunnlag av testspesifikasjoner og selve testen kan piloten 
innholdsvalideres. Tabellen nedenfor viser hvordan hver av de to delprøvene ble satt 
sammen: 
 

Tekster 
 

Oppgaver Lesemåter 

Type 
 

Ord Fag Format Antall 

Beskrivende  10-30 matte Tick off 2 

Beskrivende  30-50 matte Tick off  2 
Beskrivende  50-70 engelsk Tick off  2 
Beskrivende  50-70 engelsk Tick off 2 
Argumenterende  50-80 musikk Tick off  2 

Finne 
detaljer 

Argumenterende  
 

50-80 musikk Tick off  2 

Beskrivende  50-80 naturfag Circle text 1 
Beskrivende  50-80 naturfag Circle text 1 
Beskrivende  50-80 samfunnsfag Circle text 1 

Forstå 
hovedinnhold 

Beskrivende  
 

50-80 samfunnsfag Circle text 1 

Beskrivende  30-40 engelsk Underline word 2 
Beskrivende  40-50 engelsk Underline word 2 

Trekke 
slutninger 

Fortellende  
 

200-250 engelsk Write one sentence 6 

SUM 13 tekster     26 

Tabell 5. Pilottest, oversikt over innholdet i hver av de to delprøvene.  

 
Som tabellen viser, omfatter hver av pilotens to delprøver tekster innenfor ulike 
fagområder elevene møter på ungdomstrinnet, som engelsk, naturfag, samfunnsfag, 
matte og musikk. Det skal velges ut både beskrivende, argumenterende og fortellende 
tekster. Hver delprøve skal ha 13 tekster, de fleste korte (10-80 ord) og en lengre 
(200-250 ord). De korte tekstene skal ha en eller to oppgaver, den lengste teksten får 
seks oppgaver. Oppgavene kartlegger tre lesemåter; å finne detaljer i tekster, å forstå 
hovedinnhold, og å trekke slutninger om innholdet. Oppgavene er både lukkede (tick 

off og circle text) og åpne (underline word og write one sentence). Til alle oppgavene 
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ble det utarbeidet rettemal. I det siste oppgaveformatet er det viktig å se på elevenes 
forståelse av innholdet, uten å vurdere språket.  
 

2.2 Analyse av piloten 
Dataene fra pilotens to delprøver ble lagt inn i programmet SPSS (Statistical Program 

for the Social Sciences), og analysert statistisk. Målet var å finne de beste oppgavene, 
for å bruke dem til å sette sammen den endelige kartleggingsprøven. Ideelt sett ønsket 
vi å redusere de 52 oppgavene i piloten til rundt 30 oppgaver i den endelige kart-
leggingsprøven. Dataene skulle fremstilles som gjennomsnittsverdier og prosenter for 
hele utvalget, og beskrives i form av reliabilitet, p-verdi og diskriminering.  
 
Reliabilitet 

Reliabilitet beskriver i hvilken grad vi kan stole på prøveresultatene. En reliabel prøve 
er et stabilt og pålitelig måleinstrument, det vil si at den måler det samme hver gang 
den tas og at elevenes resultater blir vurdert etter de samme betingelser. Utprøving av 
prøvematerialet på forhånd og revisjon av oppgaver kan være en måte å kontrollere 
vanskegrad og reliabilitet på (Moe 2003). Vi valgte å benytte Cronbach’s alpha, som 
reliabilitetsmål. Det er vanlig å stille krav om reliabilitet høyere enn 0.80-0.85. Hvis 
Cronbach’s alpha er høyere enn dette, antas prøven å ha god reliabilitet. I analysen ville 
vi derfor se på reliabilitetsmålet for hver av de 52 oppgavene.  
 

P-verdi 

Hva forteller p-verdiene? P er et mål på vanskegrad, og p varierer mellom 0 og 1. Jo 
nærmere 0 p-verdien er, jo vanskeligere er oppgaven. Lette oppgaver har verdier som 
nærmer seg 1. Det er vanskelig å angi ideelle p-verdier fordi prøver har ulike formål 
(Moe 2009). I pilottesten er målet å skille mellom elevene i hele utvalget, både 
mellom de flinkeste og de svakeste. Dette slik at den endelige kartleggingsprøven kan 
bestå av både enklere og vanskeligere oppgaver. Vi satt derfor som mål at 
gjennomsnitts p-verdi på den endelige prøven skal være rundt 0.6. Det vil si at 
gjennomsnittseleven svarer rett på 60% av oppgavene. Målet blir derfor å beholde 
oppgaver som samlet sett gir en p-verdi på rundt 0.6.  
 
Samtidig vil vi se på p-verdien for den enkelte oppgave. Det er ikke hensiktsmessig at 
en prøve består av oppgaver som alle vil klare – eller som ingen vil klare. En p-verdi 
på 0.2 forteller at 20% av elevene har klart oppgaven og at oppgaven dermed er 
relativt vanskelig. Tilsvarende vil en p-verdi på 0.8 fortelle at oppgaven er relativt 
enkel, og en p-verdi høyere enn 0.8 vil være svært lett. Prøven bør ha en kombinasjon 
av enkle og vanskelige oppgaver, fortrinnsvis med oppgaver som hver for seg har en 
p-verdi på mellom 0.2 og 0.8. 
 

Diskriminering 

Diskriminering er et mål på hvor godt oppgavene skiller, eller diskriminerer, mellom 
elevene. Vi forventer at flere sterke enn svake elever svarer riktig på en oppgave, og 
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diskriminering er et mål på hvordan prøven skiller mellom sterke og svake elever. 
Normalt vil man si at en oppgave bør ha en verdi over 0.25 (høyeste verdi = 1). Jo 
høyere verdien er, jo bedre diskriminerer oppgaven mellom svake og sterke elever 
(Moe 2009). I analysen vil vi derfor ønske å beholde de oppgavene som har høyest 
diskrimineringsverdi, og som samlet sett gir en diskriminering på over 0.25.  
 

Koding 

Etter gjennomføring av piloteringen skulle prøvene kodes, det vil si rettes ved å notere 
koder til hvert svar. Hver skole ble tildelt en bokstav (A, B, C, …). Hver elev ble 
nummerert fortløpende fra 1 og oppover. Her er et utsnitt for å illustrere dette: 
 

Oppgave 
 

Skole Elev 

1 2 3 4 … 9 10 … 

1         A 
…         

… …         
860         
861         

M 

…         
1003         
1004         

N 

…         

Tabell 6. Pilottest, koding av skoler og elever. 

 

Tabellen viser at skole A starter med elevnummer 1. De neste skolene følger den fort-
løpende nummereringen på elevene, for eksempel ved at skole M starter med elev-
nummer 860 og skole N starter med elevnummer 1003. Dette gjør at vi enkelt kan 
finne tilbake til prøvene, for å kunne kontrollere dataene ved eventuelle registrerings-
feil. Dermed får hver besvarelse en unik verdi. Prøvene skulle kodes manuelt og 
skrives på elevbesvarelsen ved å koble skolens bokstav og elevnummer: A1, … 
M860, M861, … N1003, N1004, osv. Dermed kan hver besvarelse kobles med 
kodingen i excel-arket i ettertid.  
 
Hver prøve kodes i henhold til utarbeidet mal: 
 

Oppgaver Lesemåter 
Format Kode 

Finne detaljer Tick off Svaralternativ 
Ubesvart 

1-2-3-4 
9 

Forstå hovedinnhold Circle text 
Write one sentence Trekke slutninger 
Underline word 

Feil 
Riktig 
Ubesvart 

0 
1 
9 

Tabell 7. Pilottest, koding av elevsvar i de to delprøvene.  

 
Tabellen viser at kode 9 skulle benyttes ved ubesvarte enkeltoppgaver. Flervalgs-
oppgavene (tick off) skulle kodes med det svaralternativ eleven velger (1-2-3-4). Valg 
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av svaralternativ kan gi nyttig informasjon til forbedring av oppgaver, for eksempel 
hvis elever som velger feil svar velger det samme gale svaret kan det tyde på at opp-
gaven er for dårlig og at det er grunnen til at elevene svarer feil. Dersom en elev 
krysser av for flere enn ett svaralternativ, kodes det gale svaret. Eleven kan med andre 
ord ikke helgardere seg for å få riktig svar. Oppgaver med fasitsvar (riktig/galt) kodes 
med 1 for rett og 0 for galt svar. Dersom elever i oppgaven underline word streker 
under mer enn ett ord skal det kodes som feil. Dette fordi en del av vurderingen i en 
lesetest er å kunne forstå oppgaven. Ved understreking av flere ord går vi ut fra at 
eleven ikke har forstått.  
 
Dataregistrering 

Etter at prøvene er kodet, registreres dataene i excel. Det skal lages to excel-ark for å 
taste inn dataene to ganger. Dette er et tiltak for å unngå feil i inntastingen. Feil skjer 
alltid. Når alle data er tastet inn to ganger i samme rekkefølge, legger vi de to skjema-
ene oppå hverandre og finner avvik. Dersom elever ikke har besvart en delprøve i det 
hele tatt, registreres ingen ting, altså blanke ruter i registreringsskjemaet.  
 
2.3 Gjennomføring og utvalg 
Piloteringen ble gjennomført i februar 2009. Delprøve 1 og 2 ble distribuert pr e-post, 
med instruks om gjennomføring (se vedlegg B). Skolene skrev ut begge delprøvene til 
hver elev. Delprøvene skulle tas i to separate undervisningstimer, så tett som mulig i 
tid. Etter gjennomføringen ble prøvene sendt per post til Kastellet skole.  
 

Utvalget 
Av hensiktsmessige grunner ble skoler det allerede var etablert kontakt med invitert til 
å være med i piloten. Skolene ble kontaktet via e-post (se vedlegg C). Alle skolene 
som takket ja til å være med, og hadde anledning til å gjennomføre prøven i henhold 
til instruksen, ble inkludert. Vi endte opp med 16 skoler som gjennomførte pilot-
eringen. Så vidt vi kjenner til, er Kastellet skole den eneste av skolene i utvalget som 
gjennomførte CLIL-undervisning.  
 

Respondentene 
En av de 16 skolene måtte tas ut av materialet, fordi en side i den ene delprøven ble 
borte i kopieringen. Dermed manglet fire oppgaver for alle elevene ved skolen. Det 
ville bli feil å ta dem med i og med at elevene ikke var blitt presentert for fire av opp-
gavene, og de ville dermed dratt snittet ned. Vi sto da igjen med 15 skoler. Skolene 
fordeler seg på syv fylker: Oslo (to skoler), Akershus (en skole), Buskerud (to skoler), 
Rogaland (åtte skoler), Møre og Romsdal (en skole), og Finnmark (en skole).  
 
Ved en av skolene fikk vi kun inkludert resultatene fra en av klassene på trinnet, fordi 
kun en av prøvebunkene kom frem til Kastellet skole i tide. Antall respondenter ble 
ytterligere redusert ved at noen av elevene kun var til stede ved gjennomføringen av 
den ene prøven. 1034 respondenter ved de 15 skolene gjennomførte begge delprøve-
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ne. Piloten har dermed et tilnærmet representativt utvalg på grunn av størrelsen. Selv 
om utvalget ikke kan betegnes som helt tilfeldig valgt, bør resultatene likevel kunne gi 
et valid og nyttig innblikk i leseferdigheten i engelsk blant elever på 10. trinn.  
 
I neste kapittel vil jeg presentere resultatene av piloteringen og den endelige kart-
leggingsprøven. 
 
 

3. Resultater 

Hva viser resultatene? Hvordan går vi fra piloten til den endelige kartleggingsprøven? 
Får vi gode nok data fra piloten til å kunne si noe om elevenes leseforståelse? 
Hvordan kan vi lage en god leseprøve i engelsk for elever på 10. trinn? 
 
Analyser av piloten har ført til at vi har kunnet redusere pilotens 52 oppgaver til en 
kartleggingsprøve med 30 oppgaver, som ivaretar statistiske krav til validitet og 
reliabilitet. Nedenfor vil jeg først gjennomgå analysen, og deretter vise hvordan vi 
kom fram til den endelige kartleggingsprøven. Til slutt kommer jeg inn på hva 
kartleggingsprøven kan fortelle om respondentenes leseferdigheter.  
 
3.1 Dataanalyse SPSS 
Dataene fra pilotens to delprøver ble lagt inn i statistikkprogrammet SPSS (Statistical 

Program for the Social Sciences), og analysert. Vi har dermed kunnet luke ut de 
oppgavene som ikke var gode nok og beholde de beste. Målet var å redusere pilotens 
52 oppgaver til de 30 beste, som dermed kunne utgjøre den endelige 
kartleggingsprøven. Av hensyn til prøvens gjennomførbarhet var det viktig at den 
ikke var for omfattende. De 30 oppgavene ble valgt ut på bakgrunn av tema, format, 
oppgavens reliabilitet (Cronbach’s alpha), dens evne til å skille mellom elever 
(diskriminering), og vanskelighetsgrad (p-verdi). Resultatene oppgis som 
gjennomsnittsverdier og prosenter for hele utvalget i delprøve 1 og 2 hver for seg og 
samlet, pluss for den endelige kartleggingsprøven. 
 
Registrering av dataene 

Etter at skolene hadde gjennomført prøven ble besvarelsene sendt pr post til Kastellet 
skole. Der ble de kodet og dataene registrert. 1034 av respondentene gjennomførte 
begge prøvene. Tabell 8 viser et utsnitt for å illustrere dataene i registreringsskjemaet. 
 
Tabellen viser at oppgave 1-4 har fasitsvar, hvor riktig = 1 og feil = 0. Elev 1 har 
riktig svar på alle de fire oppgavene. Elev 860 har svart rett på oppgave 1 og 2, elev 
861 har svart rett på oppgave 3, elev 1003 har svart rett på oppgave 2, mens 1004 har 
svart rett på oppgave 2 og 4. Elev 1003 har ikke besvart oppgave 1 og 3. Oppgave 9 
og 10 er flervalgsoppgaver. Det ser vi ved at de er kodet med 1-2-3. Her ville 4 også 
vært en mulig kode i og med at flervalgsoppgavene har fire svaralternativer. På 
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oppgave 9 ser vi at elev 1 har valgt alternativ 3, mens de andre har valgt 2. På 
oppgave 10 har elev 1003 valgt alternativ 2, mens de andre har valgt 1. Kodingen 
forteller ikke hva som er riktig svar på disse to oppgavene, men det viser fasiten. 
 

Oppgave 
 

Skole Elev 

1 2 3 4 … 9 10 … 

1 1 1 1 1  3 1  A 
…         

… …         
860 1 1 0 0  2 1  
861 1 0 1 0  2 1  

M 

…         
1003 9 1 9 0  2 2  
1004 0 1 0 1  2 1  

N 

…         

Tabell 8. Pilottest, registrering av svar.  
 
Svak elev eller dårlig oppgave? 
Hvis analysene viser en oppgave som få elever klarte, har da elevene vist manglende 
leseforståelse, eller er oppgaven for vanskelig, har den for dårlig kvalitet, osv? Dette 
er vurderinger som må tas ved hjelp av analysene, for å komme frem til hvilke opp-
gaver som har god nok kvalitet til at vi kan stole på svarene; at de faktisk viser 
elevenes leseforståelse. Dette vurderes ved hjelp av oppgavenes p-verdi og dens evne 
til å diskriminere på en fornuftig måte mellom elevene. 
 
P-verdi  

P-verdien viser hvor stor prosentandel av respondentene som har klart hver av 
oppgavene. For eksempel vil tallet 0.23 bety at 23% av respondentene klarte 
oppgaven. Jo høyere prosent, jo flere klarte oppgaven. Dette gir samtidig en indika-
sjon på hvor vanskelig oppgaven var. Den endelige kartleggingsprøven skulle ha en 
kombinasjon av enkle og vanskelige oppgaver.  
 

P-verdi: pilot delprøve 1 og 2 
Analysene av pilotens to delprøver viste p-verdi for hver av de 52 oppgavene (se ved-
legg D). Målet var å fjerne de vanskeligste oppgavene (p-verdi < 0.2) og de enkleste 
(p-verdi > 0.8). Enkelte justeringer måtte likevel foretas. Ut fra hensynet til variasjon i 
lesemåter og oppgaveformat ble noen av de enklere oppgavene inkludert, med en p-
verdi mellom 0.8 og 0.9 (oppgave 6, 7, 8, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 202, 208, 219). 
Samtidig ble en av de vanskeligere oppgavene inkludert (p-verdi 0.14: oppgave 4).  
 

P-verdi: kartleggingsprøven 
Kartleggingsprøven endte med en gjennomsnittlig p-verdi på 0.66. Dette betyr at 
”gjennomsnittseleven” svarer rett på 66% av oppgavene, noe som er høyere enn målet 
på 0.6. Kartleggingsprøven er med andre ord i letteste laget, selv om en p-verdi på 
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0.66 fortsatt er innenfor en akseptabel vanskelighetsgrad og skiller relativt godt 
mellom elevene (god diskriminering). 
 
Gjennomsnittsdiskriminering 

Både piloten og den endelige prøven skiller mellom sterke og svake elever på en 
fornuftig måte ut fra målet om en verdi på > 0.25. Pilotens delprøve 1 og 2 har en 
samlet diskriminering på 0.34. Hver for seg viser delprøve 1 en gjennomsnitts-
diskriminering på 0.37 og delprøve 2 en på 0.32. Den endelige kartleggingsprøven 
oppnådde en diskriminering på 0.37. Dette betyr at den endelige kartleggingsprøven 
skiller litt bedre mellom elever enn pilottesten.  
 
Reliabilitet (Cronbach’s alpha) 

Som tidligere nevnt, benyttet vi Cronbach’s alpha som reliabilitetsmål. Ved en verdi 
på 0.80 eller høyere, antas prøven å ha relativt høy reliabilitet. Underveis i arbeidet 
med å velge ut oppgaver basert på p-verdi, kontrollerte vi reliabiliteten på de rest-
erende oppgavene. Reliabiliteten for hver oppgave er relativ i forhold til de andre 
oppgavene. For hver oppgave som ble fjernet måtte vi dermed kontrollere den nye 
reliabiliteten på de resterende oppgavene (se vedlegg E). Vurderes verdiene samlet, 
ser det slik ut: 
 
 Delprøve  

1 og 2 - pilot 

Delprøve 1 Delprøve 2 Endelig 

prøve 

Antall skoler 15 15 15 15 

Antall elever 1034 1195 1112 1034 

Antall oppgaver 52 26 26 30 

Reliabilitet  0.88 0.83 0.78 0.85 

Gjennomsnittsdiskriminering 0.34 0.37 0.32 0.37 

Gjennomsnittlig p-verdi 0.71 0.75 0.66 0.66 

Gjennomsnittlig poengsum    19,63 17,02 19,88 

Tabell 9.Oversikt over analyse i SPSS. 

 
Tabellen viser at pilotens delprøve 1 og 2 oppnådde en samlet reliabilitet på 0.88. 
Hver for seg hadde delprøve 1 en reliabilitet på 0.83 og delprøve 2 en reliabilitet på 
0.78. Den endelige prøven har et reliabilitetsestimat på 0.85 (Cronbach’s alpha). Dette 
betyr at kartleggingsprøven har en høyere reliabilitet enn pilotens to delprøver hver 
for seg, men en lavere reliabilitet enn de to pilotene til sammen. 
 
Hvorfor da ikke beholde alle de 52 oppgavene i den endelige kartleggingsprøven? 
Dette henger sammen med de andre verdiene i tabellen. Den endelige prøven har som 
nevnt en bedre vanskelighetsgrad (se p-verdi) og den skiller bedre mellom elevene (se 
gjennomsnittlig diskriminering) enn delprøvene. Den endelige kartleggingsprøven er 
også lettere å gjennomføre praktisk innenfor rammene av en tradisjonell skoletime.  
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Gjennomsnittlig poengsum 

Nederst i tabell 9 står det en gjennomsnittlig poengsum. I den endelige prøven er 
høyeste mulige poengsum 30. Gjennomsnittlig poengsum blant respondentene er 
19,88. For å gi et inntrykk av variasjonen mellom skolene i utvalget, oppgir jeg 
laveste og høyeste poengsum: 

1. Den skolen med høyest gjennomsnittspoengsum hadde 24,24 
2. Den skolen med lavest gjennomsnittspoengsum hadde 16,93 

 

Gjennomførbarhet (practicality) 

Den endelige kartleggingsprøven skal være praktisk gjennomførbar med hensyn til tid 
og omfang. Pilotens to delprøver hadde 26 oppgaver, og hver av dem skulle 
gjennomføres innenfor en tidsramme på 40 minutter. Flere av skolene rapporterte at 
elevene hadde hatt god tid på disse. Det kan tyde på at den endelige 
kartleggingsprøven på 30 oppgaver vil være gjennomførbar på 40 minutter, selv om 
den har fire oppgaver mer enn hver av pilotene. På samme måten som pilotversjonene, 
skal da den endelige prøven være praktisk gjennomførbar. 
 
3.2 Endelig kartleggingsprøve 

Den endelige kartleggingsprøven skiller greit mellom elever (diskriminering 0.34), 
den måler stabilt (reliabilitet 0.85) og er praktisk gjennomførbar (practicality 30 

oppgaver, 40 min). Den oppnådde en akseptabel vanskelighetsgrad (p-verdi 0.66), 
men er i letteste laget. 
 
Testspesifikasjon endelig prøve 

Testspesifikasjonene som ble utarbeidet til pilottesten ble justert noe for å gi en riktig 
beskrivelse av den endelige prøven (se vedlegg F), og danner grunnlaget for utvikling-
en av kartleggingsprøven. Tabellen på neste side viser hvordan den ble satt sammen.  
 

Som tabellen viser, omfatter kartleggingsprøven tekster innenfor fagområdene 
engelsk, naturfag, samfunnsfag, matte og musikk. Den inneholder beskrivende, argu-
menterende og fortellende tekster. Prøven har totalt 21 tekster, de fleste korte (10- 80 
ord) og to lengre (200-250 ord). De korte tekstene har en til to oppgaver hver. De to 
lengre tekstene har henholdsvis 2 og 4 oppgaver. Oppgavene kartlegger tre lesemåter; 
å finne detaljer i tekster, å forstå hovedinnhold, og å trekke slutninger om innholdet. 
Oppgavene er både lukkede (tick off og circle text) og åpne (underline word og write 
one sentence). Til alle oppgavene ble det utarbeidet rettemal. I det siste oppgave-
formatet er det viktig å se på elevenes forståelse av innholdet, uten å vurdere språket. 
 
3.3 Hvordan leser elevene? 

Etter å ha gjennomført en test er det viktig at lærere og elever får tilbakemelding om 
hva den enkelte elev mestrer. Her viser jeg først hvordan elevene fordeler seg på tre 
mestringsnivåer, eller grupper, i den endelige kartleggingsprøven. Deretter beskriver 
jeg hva som kjennetegner hver gruppe. 
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Tekster 
 

Oppgaver Lesemåter 

Type 
 

Ord Fag Format Antall Oppgave 

Beskrivende  10-30 matte Tick off 1 10 
Beskrivende  30-50 matte Tick off  1 12 
Beskrivende  30-50 matte Tick off  2 211, 212 
Beskrivende  50-70 engelsk Tick off  2 17, 18 
Beskrivende  50-70 engelsk Tick off 1 19 
Beskrivende  50-70 engelsk Tick off 1 219 
Argumenterende  50-80 musikk Tick off  1 14 
Argumenterende  50-80 musikk Tick off  1 16 
Argumenterende  50-80 musikk Tick off  1 214 

Finne 
detaljer 

Argumenterende  
 

50-80 musikk Tick off  2 215, 216 

Beskrivende  50-80 naturfag Circle text 1 6 
Beskrivende  50-80 naturfag Circle text 1 7 
Beskrivende  50-80 samfunnsfag Circle text 1 8 
Beskrivende  50-80 samfunnsfag Circle text 1 207 

Forstå 
hovedinnhold 

Beskrivende  
 

50-80 samfunnsfag Circle text 1 208 

Beskrivende  30-40 engelsk Underline word 1 1 
Beskrivende  40-50 engelsk Underline word 2 3,4 
Beskrivende  30-40 engelsk Underline word 1 202 
Beskrivende  40-50 engelsk Underline word 2 203,204 
Fortellende  200-250 engelsk Write one sentence 4 23-26 

Trekke 
slutninger 

Fortellende  
 

200-250 engelsk Write one sentence 2 223, 225 

SUM 21 tekster     30  

Tabell 10. Kartleggingsprøve, oversikt over innholdet.  

 
Hvem mestrer hva? 

Resultatene viser at elevene fordeler seg i tre grupper med like mange elever i hver 
gruppe (n = antall elever): 

− Gruppe 1: de svakeste elevene (n = 341) 
Total poengsum fra 1 til 18 poeng 

− Gruppe 2: elevene som befinner seg midt på treet (n = 342) 
Total poengsum fra 18 til 23 poeng 

− Gruppe 3: de sterkeste elevene (n = 341) 
Total poengsum fra 23 til 30 poeng 

 
Tabell 11 viser hvor lette eller vanskelige oppgavene var for elevene i hver gruppe. 
Som nevnt er p-verdien relativ, og vil endre seg avhengig av respondentene; for noen 
elever er en oppgave enkel, mens samme oppgave vil være vanskelig for andre. 
 
Gruppe 1: Dette er de svakeste elevene. For elevene i denne gruppen, var det 15 
oppgaver som var vanskelige, med p-verdi under 0.50. 14 av oppgavene var av 
middels vanskelighetsgrad (p-verdi 0.50-0.79). Ingen av oppgavene var enkle for dem 
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(p-verdi over 0.80). Vedlegg G viser at det de mestrer best er å forstå hovedinnhold, 
mens det er relativt utfordrende for dem å finne detaljer i tekster. Det som er 
vanskeligst for disse elevene er å trekke slutninger. 
 
Antall oppgaver  
med p-verdi  

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 

under 0.50 15 6 2 
0.50 – 0.59 3 5 1 
0.60 – 0.69 3 2 3 
0.70 – 0.79 8 4 2 
0.80 – 0.89 0 2 4 
over 0.90 0 11 18 
Totalt antall oppgaver 30 30 30 

Tabell 11. Kartleggingsprøve, vanskelighetsgrad pr elevgruppe. 

 

Gruppe 2: For elevene i denne gruppen, var det seks vanskelige oppgaver (p-verdi 
under 0.50). 11 av oppgavene var relativt greie for dem (p-verdi 0.50-0.79), mens 13 
oppgaver var enkle (p-verdi over 0.80). Vedlegg G viser at i likhet med gruppe 1, 
mestrer disse elevene best å lese for å forstå hovedinnhold. Det å finne detaljer i 
tekster og å trekke slutninger er både lett og vanskelig for disse elevene.  
 
Gruppe 3: For disse elevene var det kun to vanskelige oppgaver (p-verdi under 0.50). 
Seks av oppgavene var av middels vanskelighetsgrad (p-verdi 0.50-0.79), mens 22 av 
de 30 oppgavene var enkle for dem (p-verdi over 0.82). Vedlegg G viser at det er 
relativt enkelt for elevene i denne gruppen å finne detaljer og forstå hovedinnhold. 
Det mest utfordrende er å trekke slutninger.  
 
Samlet for gruppene: Tabell 11 viser at prøven skiller godt mellom den svakeste og de 
to sterkeste gruppene. Det ser ut som om spesielt oppgavene som måler om elevene 
kan trekke slutninger, skiller mellom elevgruppene. Dette gjelder begge typer 
formater, både der de skal finne synonymer i teksten (underline word) og der de skal 
skrive korte svar (write one sentence). Oppgavene er vanskeligst for de svakeste 
elevene og enklest for de sterkeste elevene. Mange av disse oppgavene er også de 
mest utfordrende for den sterkeste gruppen. 
 
Vi ser samtidig at 18 oppgaver i den sterkeste gruppen har en p-verdi over 0.90 i 
gruppe 3. Det betyr at 18 av oppgavene klarer nesten alle de flinkeste. Prøven skiller 
altså ikke godt nok mellom elevene i den sterkeste gruppen. 
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4. Hvordan kan elevene bli bedre lesere? 
 
Forskning på pedagogisk bruk av prøver, viser at det ikke er prøvene i seg 
selv, men arbeidet som blir gjort lokalt i etterkant som har størst effekt på 
elevers læring.10 
 

Etter å ha kartlagt hva den enkelte elev mestrer, bør det vurderes hvordan det kan 
tilrettelegges for elevens videre læring. Hva kan vi gjøre for å styrke elevenes 
leseferdigheter? Hvordan kan elevene lære å lese på ulike måter? Hvordan kan de lære 
å bruke lesestrategier for å tilpasse lesingen til tekst og situasjon?  
 
Nedenfor gir jeg noen forslag til aktiviteter og undervisningsopplegg – som 
inspirasjon. De kan brukes i leseopplæringen for at elevene kan styrke ferdighetene 
sine i å finne detaljer i tekster, forstå hovedinnhold i en tekst, og trekke slutninger. Til 
hver av de tre lesemåtene er det noen korte læringsaktiviteter pluss et mer utfyllende 
undervisningsopplegg på en til to undervisningstimer. Til slutt foreslår jeg hvordan 
det kan jobbes systematisk med ordlæring. 
 
4.1 Finne detaljer i tekster 
Mestrer elevene denne lesemåten, kan det bety at de forstår hva en tekst handler om – 
i detaljer, at de forstår betydningen av ord og ord i sammenheng. Dette vil være en 
styrke for elevene både i engelsk og i et CLIL-fag. En effektiv lesestrategi for å finne 
detaljer er å skanne for å lete seg raskt fram til spesifikk informasjon i en tekst, se 
punkt B i tabell 3 ovenfor. Nedenfor er en aktivitet og et undervisningsopplegg som 
kan brukes for å finne detaljer i tekster. 
 

Aktivitet: detailed questions (scanning) 

Det finnes et hav av muligheter når elever selv skal lage oppgaver til en tekst. Disse 
kan lett differensieres til å passe til elever på ulike nivåer. Elevene kan bruke 
spørreordene ”Who…?”, ”Where…?” og ”When…?” til å lage spørsmål som ”Who is 
the text about?”, “Where did Martin Luther King, Jr give his famous I have a Dream 
speech?”, “When did Barack Obama receive the Nobel Peace Prize?”. Her vil det 
oftest være fasitsvar på spørsmålene. Deretter bytter de spørsmål med andre elever og 
besvarer oppgavene. 
  
Et alternativ er å bruke spørsmålene til å lage en felles quiz. Alle spørsmålene tas med 
i quizen og elevene konkurrerer på lag. Quiz er en type konkurranse som er kjent for 
elevene, og som bidrar til å skape en uformell stemning i elevgruppen. Samtidig vil de 
elevene som ikke har funnet så mange detaljer, få med seg informasjon fra de andre. 
En annen måte å få elevene til å lage spørsmål er å spille Jeopardy, hvor elevene får et 
svar som de skal lage spørsmål til. For eksempel kan svaret ”Barack Obama” få 

                                                 
10 Sitat fra Skolenettet: http://skolenettet.no/Web/Veiledninger/Templates/Pages/Article.aspx? 
id=58452&epslanguage=NO#58453. 
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elevene til å lage spørsmål som ”Who said Yes We Can?”, ”Who is the president of 
the USA?” eller “Who received the Nobel Peace Prize in 2009?” 
 
Undervisningsopplegg: word search (scanning) 
Når elevene skal lære å skanne en tekst for å finne spesifikk informasjon, kan de 
gjerne få en vanskelig tekst, som de skal lese uten å bruke ordbok eller andre 
hjelpemidler. Fortell elevene at teksten er vanskeligere enn det de vanligvis leser, men 
at den skal skannes, ikke dybdeleses. For eksempel kan president Obamas 
innsettingstale fra 20. januar 2009 brukes. Hver elev får et eksemplar av teksten (den 
finnes på internett). Sidene kan fordeles mellom elevene, slik at hver elev leser en side 
eller mindre. Før de starter å lese kan du spørre om de tror Obama ønsker å være en av 
folket, eller en leder som står over folket.  
 
Be elevene skanne etter personlige pronomen og eiendomspronomen, og streke under 
ordene med to forskjellige farger: 1. person entall i blått (I, me, my, mine) og 1. 
person flertall i rødt (we, us, our, ours). Elevene teller antall ord av hver farge. De 
vurderer ut fra totalt antall ord av hver farge, om president Obama ønsket å være en av 
folket (we, us, our, ours) eller en leder som står over folket (I, me, my, mine). Ved å 
skanne for å finne detaljer, har de funnet ”bevis” for at Obama i sin innsettingstale 
ønsket å vise at han var en av folket. 
 
4.2 Forstå hovedinnhold i tekster 

Mestrer elevene denne lesemåten, kan det bety at de forstår hva en tekst handler om – 
i store trekk. Det vil være en styrke for elevene både i engelsk og i et CLIL-fag, når de 
skal forstå hva temaet i en tekst er. Det vil også kunne hjelpe elevene til å velge 
relevante kilder, og hente ut informasjon fra kilder. To effektive lesestrategier for å 
forstå hovedinnholdet i en tekst er å skumlese eller dybdelese for å få et 
helhetsinntrykk (global forståelse) av teksten, se punktene A og C i tabell 4. I og med 
at forskning tyder på at elever bruker dybdelesing som hovedstrategi når de leser 
engelsk (Hellekjær 2008, Faye-Schjøll 2009), blir det viktig at elevene får trening i 
både skumlesing og dybdelesing. Nedenfor er noen korte aktiviteter og et 
undervisningsopplegg som kan brukes for å trene elevene i denne lesemåten. 
 
Aktivitet: main content (skimming) 

Lærer velger tre tekster og ber elevene velge den av tekstene som handler om et 
bestemt tema. Gi elevene kort tid til å finne ut dette, slik at de trener på raskt å få et 
overblikk over teksten, uten å lese gjennom alt. 
 
Aktivitet: key sentence (skimming & in-depth reading)  

Elevene får en relativt lang tekst. De får kort tid (ett til tre minutter) til å skumlese 
teksten, og kan velge å ta notater underveis. Deretter legges teksten bort, og elevene 
skriver ned hovedinnholdet i to-tre setninger, individuelt. Til slutt setter elevene seg 
sammen i små grupper og diskuterer hovedinnholdet i teksten (Graedler 2010). Ved at 
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elevene får kort tid, øker muligheten for at de skumleser. Hvis de får ubegrenset med 
tid, vil de kunne dybdelese.  
 
Aktivitet: memory (skimming) 

Elevene spiller memory. Be dem gå i grupper og gi dem et sett med kort. På 
halvparten av kortene er det tekster. På resten av kortene er det formulert et 
hovedinnhold (nøkkelsetning). Kortene legges på et bord, med baksiden opp. Elevene 
spiller ved å snu to kort av gangen for å finne par som hører sammen. Hvis de finner 
et par, får de beholde det. Hvis ikke, snus kortene tilbake. Vinneren er den som har 
flest kort når alle parene er funnet.  
 
Man kan også bruke bilder eller illustrasjoner til å visualisere hovedinnholdet i teksten 
i stedet for å formulere en nøkkelsetning. Da skal elevene finne par med tekst og 
bilde. Dette kan være mer utfordrende, fordi et bilde kan tolkes på så mange måter. 
Elevene kan oppdage at to kort som ble godkjent som et par, ikke hørte sammen 
likevel. Dette kan bidra til en diskusjon om hvilket bilde som visualiserer teksten best.  
 

Aktivitet: relay (skimming) 

Elevene har stafett. Skriv ni korte tekster inn i en tabell med ni ruter og forstørr arket 
til A3-format. Lag et kort til hver tekst, hvor hovedinnholdet er formulert i en setning. 
Legg kortene ved siden av arket. Elevene stiller seg opp i lag og konkurrerer: En elev 
løper frem, finner et kort de plasserer i ’riktig’ rute på arket og løper tilbake. Neste 
elev løper, osv. Det laget som legger alle kortene riktig først, vinner. 
 

Undervisningsopplegg: 30-second summary (skimming & in-depth reading) 

I dette undervisningsopplegget får elevene prøvd begge strategiene – og kan gjøre 
egne erfaringer om hvilken strategi som passer best i hvilken lesesituasjon.  
 
Forberedelse 
Finn tre tekster med omtrent samme lengde (ca en side). Poenget med flere tekster er 
å skape variasjon ved at elevene får ulike tekster, men kan også gjennomføres ved at 
alle får samme tekst. Lag en kort lesetest med tre setninger – en for hver tekst. Hvis 
du bruker kun en tekst, bør du formulere tre setninger, hvor kun en beskriver 
hovedinnholdet.  
 
Skumlese 

Å skumlese vil si å lese raskt for å få oversikt over hva en tekst handler om. Elevene 
kan se på overskriften, underoverskrifter, bilder og tabeller, bildetekster, uthevede og 
kursiverte ord. De kan lese første avsnitt, første setning i hvert avsnitt og siste avsnitt. 
Målet er ikke å lese hele teksten ord for ord, fra begynnelse til slutt, men raskt å skaffe 
seg en oversikt over teksten. 
 
Fordel de tre tekstene mellom elevene, slik at alle har en tekst hver. Elevene får tre 
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minutter til å skumlese teksten for å forstå hovedinnholdet.  Deretter går elevene i par, 
og hver elev får 30 sekunder til å forklare hovedinnholdet muntlig til partneren. 
Denne lesestrategien gjør at elevene må skumlese og fokusere på hovedinnhold. Noe 
annet er det ikke tid til.  
 
Avslutningsvis tar elevene leseprøven. De skriver hvilken tekst de har lest, og krysser 
av for det hovedinnholdet de mener passer til teksten. Samle inn prøvene. 
 
Dybdelese 

Elevene tar med seg teksten ”sin” hjem, for å dybdelese den. De skal lese hele teksten 
nøye, og forberede en ny 30-sekunders fremføring av tekstens hovedinnhold til neste 
fagtime (en annen dag). Elevene kan ta notater, se over notatene, kutte i notatene, osv. 
for å få en oppsummering de er fornøyd med, og som fyller ca. 30 sekunder. Fordelen 
ved at elevene dybdeleser hjemme, er at de kan bruke den tiden de måtte ønske – eller 
trenge. 
 
Tilbake på skolen går elevene i nye par. Hver elev får på nytt 30 sekunder til å 
forklare hovedinnholdet muntlig til den andre. Spør elevene etter den nye 
fremføringen om hvordan de opplevde forskjellen på å skumlese og dybdelese. Var 
det lettere å forstå hovedinnholdet etter dybdelesingen – eller hadde de forstått like 
godt etter å ha skumlest?  
 
Gi elevene samme lesetest på nytt. Også denne gangen krysser de av for det hoved-
innholdet de mener passer til teksten. I stedet for å samle inn testene, får elevene den 
første testen tilbake, urettet. Be elevene sammenligne svarene sine på test 1 og 2.  
 
Diskusjon/refleksjon 
Diskuter med elevene: svarte de det samme som sist? Hvis de fikk samme svar begge 
gangene, kan det tyde på at de ved å skumlese forsto teksten godt nok. Var det da 
nødvendig å bruke tid på å dybdelese? Hvis de fikk ulikt svar, kan det tyde på at de 
ved å skumlese ikke fikk med seg nok til å forstå hovedinnholdet i teksten. Bør de da 
primært dybdelese eller trene på å skumlese? 
 
Forklar elevene at valg av lesestrategi avhenger av tekst og situasjon. Når de skal ta 
en prøve, har de begrenset med tid. Da er det viktig å kunne starte med å skumlese. 
Hvis de etter å ha skumlest klarer å svare på spørsmålet, har de spart tid og kan gå 
videre til neste oppgave. Hvis de ikke er sikre på svaret, bør de dybdelese. Hvis 
elevene ikke har begrenset med tid til å lese og forstå, kan de i større grad velge 
lesestrategi. Det er viktig at elevene tenker gjennom hvorfor de skal lese en tekst. 
 
4.3 Trekke slutninger om innholdet i tekster 

Mestrer elevene denne lesemåten, kan det bety at de kan lese mellom linjene, tolke det 
som står det, analysere, se ord og opplysninger i sammenheng og reflektere over 
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innholdet. Dette vil være en styrke, både i engelsk og i et CLIL-fag, spesielt for de 
sterkeste elevene. To effektive lesestrategier for å trekke slutninger, er å dybdelese for 
å lese mellom linjene og trekke slutninger om innholdet, eller å dybdelese konteksten 
for å forstå ordenes funksjon og ord i sammenheng. Se punktene C og D i tabell 4. 
Nedenfor er forslag til noen korte aktiviteter og et lengre undervisningsopplegg for å 
trene på dette.  
 

Aktivitet: words in context (in-depth reading) 

Lærer velger en tekst, streker under nøkkelord i teksten og ber elevene forklare hva 
ordet betyr i sammenhengen. Eleven bruker konteksten til å forstå, men skal ikke 
avbryte lesingen ved å slå opp ordet i ordbok. 
 
Denne lesemåten trenes ikke ved at elevene får enkeltord de skal forklare (type 
gloseprøve) - det er viktig at elevene ser ordene i en sammenheng. Gloseprøver er en 
enkel måte å teste ordkunnskap på, men gir lite informasjon om elevenes kunnskap 
om hvordan ordet brukes i en tekst, og hvordan det skal forstås (Graedler 2010). 
 
Aktivitet: open questions (in-depth reading) 

Elevene formulerer selv åpne oppgaver til en tekst, for eksempel spørsmål som starter 
med ”How…?” og ”Why…?”: How would you describe the Second World War?, 
Why did Barack Obama receive the Nobel Peace Prize?. Deretter prøver de selv å 
besvare oppgavene. Alternativt kan lærer velge åpne spørsmål fra lærebøker eller 
andre kilder. Det er viktig at det ikke er fasitsvar på spørsmålene, men at elevene kan 
reflektere og komme fram til et sannsynlig svar ut fra teksten.   
 

Aktivitet: What if…? (in-depth reading) 

Elevene besvarer reflekterende spørsmål til en tekst: “What if Martin Luther King, Jr 
had not worked for civil rights…?” “What if the Second World War had been won by 
the Germans…?” Elevene må reflektere over teksten de har lest, og se opplysninger i 
et nytt lys. De må trekke slutninger om hva som ville skjedd hvis noe av 
informasjonen i teksten hadde vært annerledes. Elevene kan gjerne selv formulere 
oppgaver og bytte med hverandre. 
 
Undervisningsopplegg: surprise! (in-depth reading) 

Her bruker elevene dybdelesing og trekker slutninger om det de har lest.  
 
Dybdelesing 
Elevene leser en oppdatert tekst om Nord-Irland, for eksempel på www.un.org/works. 
De dybdeleser teksten hjemme ved å lese nøye, ta notater, se over notatene, kutte i 
notatene, lese teksten på nytt, osv. De kan ta notater i et tankekart, en tidslinje eller et 
Venn-diagram. 
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Tankekart 
Elevene lager tankekart ved å tegne en sirkel og skrive Northern Ireland i midten. De 
tegner streker ut fra midten og skriver stikkord fra teksten i enden av hver strek, for 
eksempel conflict, violence, intolerance, Catholics, Protestants, inherited hate, The 
Troubles, Peace Agreement 1998. Disse stikkordene kan igjen få nye stikkord på et 
nivå utenfor.  
 
Tidslinje 
Elevene lager en tidslinje ved å tegne en vannrett eller loddrett linje. Langs linjen 
skriver de inn årstall fra teksten, i kronologisk rekkefølge. De skriver stikkord til hvert 
årstall, for eksempel:  
1960s: The Troubles – 1998: Peace Agreement – 2009: Inherited hate 

 
Venn-diagram 
Elevene tegner to overlappende sirkler og sammenligner to ting fra teksten, for 
eksempel ”The Troubles” og ”Today”. De fyller inn stikkord fra teksten, for å vise 
hva som er felles for de to tidsperiodene, eller situasjonene (i midten) og hva som er 
ulikt (i de ytre feltene). 
 
Lesestrategier og notater 
En elev kan ha ulike hensikter med å bruke et tankekart, en tidslinje eller et Venn-
diagram som lesestrategi. Det kan være for å huske ord, årstall eller innhold i teksten 
(memorere), for å knytte teksten til forkunnskaper om emnet (utdype), for å skape en 
oversikt over tekstinnholdet og finne sammenhenger (organisere), eller for å 
kontrollere leseforståelsen (overvåke egen forståelse). 
 
What surprised you? 
Etter at elevene har bearbeidet teksten ved å dybdelese og ta notater, spør du hver elev 
hva som overrasket han eller henne mest: ”What surprised you in the text?” eller 
”What surprised you about the teenagers in Northern Ireland?”. Elevene må tenke 
gjennom teksten, se over egne notater og velge noe de har reagert på: ”I was surprised 
that teenagers inherit hate, that they learn from their parents to hate Catholics or 
Protestants”. ”It surprised me that they can be beaten up in the street because of their 
religion.” På denne måten må elevene trekke slutninger ut fra teksten de har lest. De 
leser mellom linjene. 
 
4.4 Trene på ordlæring 

Uavhengig av lesemåte, er det viktig at elevene jobber systematisk med ordlæring. 
Forskning viser at elever som avbryter lesingen for å slå opp ord eller spørre andre om 
betydningen av ord, forstår mindre av teksten, enn de som hopper over vanskelige 
ord, bruker konteksten til å forstå, og leser videre selv om de ikke forstår alt 
(Hellekjær 2009). ”Mentalt arbeid elevene gjør selv i forbindelse med ordlæring, gir 
bedre resultater enn ferdige forklaringer som de får presentert” (Graedler 2010). 
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Nedenfor er forslag til en aktivitet i seks trinn, hvor elevene utfordres til å styrke 
ordforrådet sitt ved hjelp av konkrete strategier. 
 
Aktivitet: six steps (vocabulary) 

De seks trinnene fungerer som en helhet (Graedler 2010). Ved å bruke trinnene til 
hvert tema, utvikler elevene et vokabular som kan brukes i ulike sammenhenger. 
 
Bevisstgjøring 
Start med å diskutere med elevene hvordan de lærer ord i engelsk; hvilke ord synes de 
det er enkelt å lære, hvilke er vanskelige å lære, osv. La elevene bli bevisst hvordan de 
selv opplever det å lære nye ord, samtidig som de hører hvordan andre lærer ord. 
 
Forkunnskap 
Skriv temaet på tavla. Spør hvilke ord og uttrykk elevene tenker på når de ser temaet. 
Alle elevene går til tavla og skriver ord og uttrykk. Etter at elevene har satt seg igjen, 
ser de på det som er skrevet. Hver elev velger et ord eller uttrykk de synes passer godt 
til temaet, og forklarer hvorfor. Spør deretter om noen av ordene overrasker dem, og 
om det er ord eller uttrykk de ikke hadde kommet på selv. Til slutt velger hver elev et 
ord eller uttrykk de ønsker forklaring til. Oppfordre elevene som har skrevet ordene til 
å forklare betydningen. På denne måten får de aktivert forkunnskaper og ordforråd. 
 
Oversiktslese (skumlese) 
Elevene skummer en tekst om temaet. De får kort tid til å skumlese, og kan velge å ta 
notater underveis. Forklar at de ikke skal avbryte lesingen ved ukjente ord, men bruke 
konteksten til å forstå, eller rett og slett hoppe over ord de ikke forstår. Når de har 
skumlest ferdig legges teksten bort, og elevene skriver ned hovedinnholdet i to-tre 
setninger, individuelt. Til slutt setter elevene seg sammen i små grupper og diskuterer 
hovedinnholdet i teksten.  
 
Lage ordlister (A – B – C) 
Elevene leser teksten på nytt. Denne gangen skanner de etter ord som hver elev samler 
i tre lister: (A) Ord og uttrykk eleven forstår godt og vil samle på fordi de passer til 
temaet. (B) Ord og uttrykk eleven ikke er helt sikker på betydningen av. (C) Ord og 
uttrykk eleven ikke forstår. Etter å ha samlet ordene, kan elevene bruke ordbok eller 
spørre andre for å finne ut betydningen av ordene de er usikre på.  
 
Styrke forbindelsen form – betydning 
Elevene jobber videre med de ordene de ikke forstår. De kan lage tankekart hvor de 
skriver ned hva de assosierer med ordet (synonymer, antonymer, eksempelsetninger, 
osv). De kan skrive ulike former av ordet (entall – flertall av et substantiv eller et 
verb, nåtid – fortid av et verb, bøyninger av et adjektiv, osv.).  
 
Bruk og gjenbruk 
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Til slutt kan elevene lese teksten en gang til, og forhåpentligvis oppleve at de forstår 
teksten bedre. Elevene bør også bruke ordene og uttrykkene i andre sammenhenger. 
De kan skrive egne tekster, delta i diskusjoner eller holde presentasjoner om temaet. 
Det er viktig at ordene blir en del av elevenes aktive ordforråd gjennom bruk og 
gjenbruk.  
 
4.5 Varier lesingen! 

Kartleggingsprøven avdekker behov for individuell oppfølging og tilrettelegging av 
lesing i engelsk. Det er viktig at elevene vet hvorfor de deltar i slike aktiviteter eller 
undervisningsopplegg – og at de vet hvilke lesemåter de trenger å trene på. Ulike 
typer aktiviteter er nødvendig for å jobbe med lesing, lesestrategier og ordlæring. 
Elevene må bli trygge på at de ikke trenger å forstå hvert eneste ord i en tekst.  
 
 

5. Videre forskning 

Et par områder for videre forskning utpeker seg. Først, dersom testen skal kunne 
brukes til å måle utvikling i elevenes leseferdigheter, både i og utenfor CLIL-
undervisning, trenger vi å utarbeide en parallell test med sammenlignbare oppgaver 
(innholdsmessig og statistisk). Det er en mer komplisert affære å utvikle parallelle 
prøver. Det må flere oppgaver, mer omfattende utprøving og analyser til. Vi har valgt 
å bruke klassisk testteori og klassiske analyser i denne omgang. Vi kan ikke sette 
sammen parallelle prøver uten videre med disse analysene. Da må vi over i mer 
raffinerte metoder, som for eksempel item respons teori (Szabo 2008) eller Rasch-

analyser (Wright & Stone 1979). 
 
Samtidig som det er relevant å prøve ut testen på et tilfeldig utvalg elever, vil det være 
interessant å gjennomføre testen på elever med CLIL-undervisning og sammenligne 
med elever som ikke har deltatt i CLIL. Da kan vi få inntrykk av en mulig effekt av 
CLIL-undervisningen. 
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Vedlegg A 

 
Testspesifikasjoner  

Pilotprøve 1 og 2 – engelsk lesing  
10. trinn (papirversjon) 

 
 
Hensikten med prøven 
Prøven skal måle kandidatens evne til å lese ulike typer tekster, finne detaljer og 
forstå hovedpunkter i teksten og trekke slutninger om innholdet som er uttrykt direkte 
eller indirekte. 
 
Innhold  
Pilottesten inneholder hovedsaklig korte tekster pluss en lengre. Ved å inkludere tekster om 
ulike temaer/fagområdet minimerer vi effekten av elevenes forkunnskaper om emnet.  
 

• Teksttyper: beskrivende, argumenterende og fortellende.  
• Fag: engelsk, matte, musikk, naturfag og samfunnsfag.  

 
Oppgaver 
Pilottesten har fire oppgaveformater: flervalg (multiple choice), velg tekst, velg ord og 
kortsvar.    Hver av de to delprøvene har 26 oppgaver. Det er 1-6 oppgaver pr tekst. 

• Flervalg (tick off). Her velger kandidaten mellom fire alternative svar.  
• Velg tekst (circle text): Her velger kandidaten mellom tre alternative tekster.   
• Velg ord (underline word): Her velger kandidaten ut et ord i teksten.  
• Kortsvar (write one sentence). Her skal kandidaten selv formulere svaret. 

Svaret kan med fordel være kort. Så lenge innholdet er korrekt og lett 
forståelig, trekkes det ikke for språklige feil.   

 
Fremgangsmåte 

• Eleven leser selve oppgaveteksten. 
• Eleven kan stille spørsmål dersom noe er uklart. 
• Alle elevene svarer på alle tekstene/oppgavene. 
• Eleven svarer på oppgavene og disponerer selv tiden mellom de ulike 

lesetekstene. 
 
Tid: 40 minutter 
Vurdering: Leseprøven rettes etter rettemal/fasit. 
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Vedlegg B 
 
                       Februar 2009 
 
Instruks: Pilottest i engelsk 
 
Vedlagt finner dere Pilottest i engelsk – lesedel, test 1 og 2. 
 
Kopiering 

• Elevene trenger et eks hver.  
• De skriver rett på prøven. 
• Eleven trenger kun blyant og viskelær i tillegg. 
• Ingen hjelpemidler er tillatt. 

 
Gjennomføring 
Test 1 og 2 tas over to ulike dager, så tett som mulig i tid. 
Dag 1 

• Alle elevene på 10. trinn tar Test 1 samme dag.  
• Helst i samme skoletime. 
• Max tid er 40 minutter.  

 
Dag 2 

• Alle elevene på 10. trinn tar Test 2 samme dag.  
• Helst i samme skoletime. 
• Max tid er 40 minutter.  

 
Etter gjennomføring 
Så snart testen er gjennomført sendes prøvene pr post til:  
Kastellet skole 
Att: Lisbeth M Brevik 
Birger Olivers vei 34 
1176 Oslo 
 
Med vennlig hilsen 
 
---------------------------------------------------- 
Lisbeth M Brevik 
Prosjektleder språk 
Kastellet skole 
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Vedlegg C 
 
                  22. januar 2009 
 
Invitasjon til pilottest i engelsk 
Vi ønsker å invitere NN skole til å delta i en pilottest (kartleggingsprøve). Målet med 
testen er å kartlegge elevenes leseferdigheter i engelsk på 10. trinn.  
 
Kastellet Skole gjennomfører et prosjekt som skal utvikle en kartleggingsprøve i 
engelsk lesing. Prosjektet er et oppdrag fra Fremmedspråksenteret ved Høgskolen i 
Østfold og gjennomføres under veiledning av Eli Moe ved AKSIS/Universitetet i 
Bergen.  
 
I arbeidet med å teste ut lesedelen ønsker vi å invitere elevene på 10. trinn ved deres 
skole. Elevene ved Kastellet skole skal også delta i testen, og i tillegg er noen få andre 
skoler invitert. Skolene er valgt ut på bakgrunn av tidligere samarbeid.  
 
Deltakelsen innebærer følgende: 
• Testen gjennomføres i uke 6, 7 eller 8. 

o Testen gjennomføres over to skoletimer. 
o De to timene gjennomføres så tett som mulig i tid, men ikke på samme 

dag. 
o Alle elevene på 10. trinn bør fortrinnsvis ta testen samme skoletime. 
o Test 1 gjennomføres den første timen. 
o Test 2 gjennomføres den andre skoletimen. 

• Det er en papirbasert prøve. 
o Dere får tilsendt originalen og kopierer opp et eks til hver elev. 
o Eleven trenger kun blyant og viskelær i tillegg. 
o Testene består av korte tekster med 1-2 oppgaver til hver tekst.  
o Det er fire ulike typer oppgaver: streke under ord i teksten, ringe rundt 

riktig tekst, krysse av på riktig svar og skrive en setning.  
• Besvarte oppgaver sendes til Lisbeth M Brevik umiddelbart etter prøven: 

o Alle svar registreres og analyseres av Lisbeth M Brevik og Eli Moe. 
o Elevenes resultater (riktig/galt svar) sendes tilbake til dere i løpet av mars. 
o Testen vil gi et inntrykk av elevenes leseferdigheter. Vi antar at dette er 

nyttig informasjon for dere frem mot eksamen.  
 

Vi håper dere er interessert i å være med på piloten og få kartlagt elevenes 
leseferdigheter. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
---------------------------------------------------- 
Lisbeth M Brevik 
Prosjektleder språk 
Kastellet skole  
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Vedlegg D 

 
N: Antall elever som gjennomførte prøvene. 
Min: Minste poengsum pr oppgave. 
Max: Høyeste poengsum pr oppgave.  
Mean: Vanskelighetsgrad pr oppgave. 
Item: Oppgave 
 
Uthevede oppgaver er de 30 som ble beholdt i den endelige kartleggingsprøven.  
 

P-verdi – test 1  

  N Minimum Maximum 
Mean 

(p-verdi) 
Std. 

Deviation 
Item1 1195 0 1 ,52 ,500 
Item2 1195 0 1 ,65 ,478 
Item3 1195 0 1 ,66 ,475 
Item4 1195 0 1 ,14 ,351 
Item5 1195 0 1 ,90 ,298 
Item6 1195 0 1 ,84 ,367 
Item7 1195 0 1 ,887 ,3167 
Item8 1195 0 1 ,87 ,336 
Item9 1195 0 1 ,67 ,471 
Item10 1195 0 1 ,74 ,440 
Item11 1195 0 1 ,93 ,251 
Item12 1195 0 1 ,51 ,500 
Item13 1195 0 1 ,68 ,465 
Item14 1195 0 1 ,86 ,346 
Item15 1195 0 1 ,74 ,440 
Item16 1195 0 1 ,70 ,460 
Item17 1195 0 1 ,89 ,319 
Item18 1195 0 1 ,90 ,303 
Item19 1195 0 1 ,84 ,363 
Item20 1195 0 1 ,92 ,268 
Item21 1195 0 1 ,92 ,267 
Item22 1195 0 1 ,93 ,257 
Item23 1195 0 1 ,78 ,414 
Item24 1195 0 1 ,82 ,388 
Item25 1195 0 1 ,88 ,321 
Item26 1195 0 1 ,44 ,496 
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P-verdi – test 2 

  N Minimum Maximum 
Mean 

(p-verdi) 
Std. 

Deviation 
Item201 1162 0 1 ,92 ,265 
Item202 1163 0 1 ,88 ,327 
Item203 1163 0 1 ,27 ,445 
Item204 1163 0 1 ,71 ,455 
Item205 1163 0 1 ,90 ,296 
Item206 1163 0 1 ,95 ,216 
Item207 1163 0 1 ,63 ,482 
Item208 1163 0 2 ,81 ,393 
Item209 1163 0 1 ,90 ,305 
Item210 1163 0 1 ,21 ,410 
Item211 1163 0 1 ,28 ,449 
Item212 1163 0 1 ,54 ,498 
Item213 1118 0 1 ,92 ,279 
Item214 1118 0 1 ,42 ,493 
Item215 1118 0 1 ,68 ,466 
Item216 1118 0 1 ,56 ,496 
Item217 1163 0 1 ,90 ,307 
Item218 1163 0 1 ,76 ,426 
Item219 1163 0 1 ,89 ,315 
Item220 1163 0 1 ,62 ,486 
Item221 1161 0 1 ,89 ,318 
Item222 1162 0 1 ,81 ,389 
Item223 1161 0 1 ,40 ,489 
Item224 1162 0 1 ,10 ,294 
Item225 1162 0 1 ,41 ,493 
Item226 1160 0 1 ,75 ,433 
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Vedlegg E  

 

Reliability – test 1 and 2 

Cronbach's Alpha N of Items 
,884 52 

 

Reliability – test 1 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

Item1 36,442 57,120 ,386 ,881 
Item2 36,314 59,381 ,092 ,886 
Item3 36,313 56,560 ,489 ,879 
Item4 36,823 59,058 ,204 ,883 
Item5 36,063 58,353 ,411 ,881 
Item6 36,128 57,719 ,436 ,880 
Item7 36,082 58,244 ,400 ,881 
Item8 36,091 58,474 ,338 ,882 
Item9 36,296 58,271 ,250 ,883 
Item10 36,230 57,356 ,410 ,880 
Item11 36,035 59,207 ,263 ,883 
Item12 36,453 57,112 ,387 ,881 
Item13 36,272 58,819 ,178 ,884 
Item14 36,100 58,178 ,385 ,881 
Item15 36,225 58,258 ,275 ,883 
Item16 36,271 57,291 ,400 ,881 
Item17 36,078 58,309 ,393 ,881 
Item18 36,062 58,216 ,444 ,881 
Item19 36,118 57,415 ,507 ,879 
Item20 36,042 58,896 ,329 ,882 
Item21 36,041 58,603 ,405 ,881 
Item22 36,034 58,784 ,377 ,882 
Item23 36,185 57,509 ,417 ,880 
Item24 36,144 56,970 ,551 ,879 
Item25 36,081 57,720 ,512 ,880 
Item26 36,522 57,341 ,358 ,881 
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Reliability – test 2 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

Item201 36,042 58,526 ,422 ,881 
Item202 36,080 58,225 ,407 ,881 
Item203 36,696 58,513 ,231 ,883 
Item204 36,257 57,971 ,305 ,882 
Item205 36,053 58,442 ,412 ,881 
Item206 36,015 59,195 ,322 ,882 
Item207 36,328 58,036 ,276 ,883 
Item208 36,157 58,037 ,348 ,881 
Item209 36,064 58,751 ,320 ,882 
Item210 36,754 60.034 ,013 ,886 
Item211 36,684 58,247 ,266 ,883 
Item212 36,420 58,359 ,221 ,884 
Item213 36,046 59,258 ,231 ,883 
Item214 36,549 57,252 ,373 ,881 
Item215 36,273 57,500 ,368 ,881 
Item216 36,401 56,830 ,429 ,880 
Item217 36,065 58,246 ,431 ,881 
Item218 36,199 58,730 ,213 ,883 
Item219 36,075 57,999 ,465 ,880 
Item220 36,349 58,301 ,235 ,883 
Item221 36,077 58,149 ,429 ,881 
Item222 36,148 56,782 ,579 ,878 
Item223 36,561 57,531 ,337 ,882 
Item224 36,871 59,473 ,158 ,884 
Item225 36,549 57,606 ,325 ,882 
Item226 36,208 57,085 ,467 ,880 
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Reliability – final test  

Cronbach's Alpha N of Items 
,846 30 

 

 
Reliability – final test  

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

Item1 19,353 26,860 ,406 ,840 
Item3 19,226 26,551 ,496 ,837 
Item4 19,735 28,255 ,223 ,846 
Item6 19,040 27,381 ,441 ,840 
Item7 18,993 27,805 ,389 ,842 
Item8 19,004 27,971 ,324 ,843 
Item10 19,142 27,103 ,418 ,840 
Item12 19,364 26,912 ,395 ,841 
Item14 19,012 27,804 ,362 ,842 
Item16 19,182 27,075 ,403 ,841 
Item17 18,988 27,884 ,374 ,842 
Item18 18,973 27,835 ,420 ,841 
Item19 19,028 27,256 ,492 ,839 
Item23 19,096 27,294 ,406 ,841 
Item24 19,054 27,036 ,514 ,838 
Item25 18,992 27,579 ,460 ,840 
Item26 19,434 27,164 ,348 ,843 
Item202 18,991 27,888 ,367 ,842 
Item203 19,607 27,913 ,234 ,846 
Item204 19,167 27,608 ,294 ,844 
Item207 19,240 27,586 ,277 ,845 
Item208 19,068 27,631 ,344 ,842 
Item211 19,595 27,669 ,282 ,844 
Item212 19,331 27,824 ,217 ,847 
Item214 19,460 26,999 ,384 ,841 
Item215 19,186 27,229 ,368 ,842 
Item216 19,313 26,719 ,439 ,839 
Item219 18,986 27,742 ,421 ,841 
Item223 19,471 27,311 ,323 ,843 
Item225 19,460 27,392 ,305 ,844 
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Vedlegg F 

 
 

Testspesifikasjon  
Kartleggingsprøve – engelsk lesing  

10. trinn (papirversjon) 
 
Hensikten med prøven 
Prøven skal måle kandidatens evne til å lese ulike typer tekster, finne detaljer og 
forstå hovedinnhold i teksten og trekke slutninger om innholdet som er uttrykt direkte 
eller indirekte. 
 
Innhold  
Kartleggingsprøven inneholder hovedsaklig korte tekster pluss to lengre. Ved å inkludere 
tekster om ulike temaer/fagområdet minimerer vi effekten av elevenes forkunnskaper om 
emnet.  
 

• Teksttyper: beskrivende, argumenterende og fortellende.  
• Fag: engelsk, matte, musikk, naturfag og samfunnsfag.  

 
Oppgaver 
Kartleggingsprøven har fire oppgaveformater: flervalg (multiple choice), velg tekst, 
velg ord og kortsvar. Den har 30 oppgaver. Det er 1-4 oppgaver pr tekst. 

• Flervalg (tick off). Her velger kandidaten mellom fire alternative svar.  
• Velg tekst (circle text): Her velger kandidaten mellom tre alternative tekster.   
• Velg ord (underline word): Her velger kandidaten ut et ord i teksten.  
• Kortsvar (write one sentence). Her skal kandidaten selv formulere svaret. 

Svaret kan med fordel være kort. Så lenge innholdet er korrekt og lett 
forståelig, trekkes det ikke for språklige feil.   

 
Fremgangsmåte 

• Eleven leser selve oppgaveteksten. 
• Eleven kan stille spørsmål dersom noe er uklart. 
• Alle elevene svarer på alle tekstene/oppgavene. 
• Eleven svarer på oppgavene og disponerer selv tiden mellom de ulike 

lesetekstene. 
 
Tid: 40 minutter 
Vurdering: Leseprøven rettes etter rettemal/fasit. 
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Vedlegg G 
 
Tabellen viser vanskelighetsgrad (p-verdi) pr oppgave for hver av elevgruppene. 
 
Gul: Oppgaver hvor elevene skal trekke slutninger. 
Grønn: Oppgaver hvor elevene skal forstå hovedinnhold. 
Hvit: Oppgaver hvor elevene skal finne detaljer i tekstene. 
 
Item Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 

Item1 0.26 0.51 0.81 

Item3 0.33 0.69 0.95 

Item4 0.04 0.11 0.28 

Item6 0.63 0.92 0.98 

Item7 0.74 0.93 1,00 

Item8 0.75 0.92 0.97 

Item10 0.49 0.77 0.96 

Item12 0.25 0.46 0.84 

Item14 0.72 0.92 0.97 

Item16 0.42 0.77 0.91 

Item17 0.74 0.96 0.98 

Item18 0.76 0.97 1,00 

Item19 0.63 0.94 0.99 

Item23 0.56 0.86 0.94 

Item24 0.58 0.92 0.99 

Item25 0.72 0.97 0.98 

Item26 0.20 0.50 0.64 

Item202 0.75 0.93 0.99 

Item203 0.14 0.25 0.43 

Item204 0.53 0.70 0.92 

Item207 0.46 0.65 0.82 

Item208 0.63 0.85 0.96 

Item211 0.12 0.21 0.53 

Item212 0.38 0.53 0.74 

Item214 0.18 0.37 0.71 

Item215 0.43 0.75 0.91 

Item216 0.25 0.57 0.88 

Item219 0.74 0.96 0.99 

Item223 0.19 0.37 0.67 

Item225 0.19 0.46 0.61 
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arbeidsår. 

13/2008  Elin Nesje Vestli: Fra sokkel til klasserom. Litteraturens plass i 

fremmedspråkundervisningen. 
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14/2009  Ingunn Hansejordet: Grammatikken i spanskfaget. Rapport frå ei 

kvalitativ undersøking. 

15/2009  Berit Hope Blå (red.): Grunnleggende ferdigheter i engelsk og 

fremmedspråk. Kompendium til fremmedspråksenterets 

etterutdanningskurs. 

16/2009  Gerard Doetjes og Else Ryen: Språkvalg på ungdomsskolen. En 

kartlegging. 

17/2009  Andre Avias, Line Engstrøm og Rolf Tobiassen: Fransk i verden (ny 
utgave). 

18/2009  Atle Grønn: Russisk i verden (ny utgave). 

19/2009  Øyvind Andersen og Mathilde Skoie: Antikkens språk i verden. Gresk 

og latin. 

 

20/2010  Sissel Margrethe Børke: Kinesisk i verden. 

21/2010  Øyunn Rishøi Hedemann: Spansk i verden (ny utgave). 

22/2010  Rania Maktabi: Arabisk i verden. 

23/2010  Kathrine Antonsen Vadøy: Tysk i verden (ny utgave). 

24/2010  Britt W. Svenhard (red.): CLIL – engelsk og fremmedspråk i andre fag. 
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CLIL - engelsk og fremmedspråk i andre fag
Denne utgaven av Fokus på språk har Content and Language Integrated Learning (CLIL) som tema. Heftet viser en rekke interessante 
eksempler på CLIL-undervisning i Norge, og vi ønsker med publikasjonen å bidra til at flere oppdager hvordan læring av engelsk og 
fremmedspråk kan praktiseres i flere sammenhenger og på tvers av fag. 

Redaktør for denne artikkelsamlingen er Britt W. Svenhard, som er ekspert for engelsk og CLIL ved Fremmedspråksenteret.




