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Overordnet del

Demokrati og medvirkning

Skolen skal gi elevene mulighet til å medvirke og til 

å lære hva demokrati betyr i praksis.

Opplæringen skal fremme oppslutning om 

demokratiske verdier og demokratiet som styreform. 

Den skal gi elevene forståelse for demokratiets 

spilleregler og betydningen av å holde disse i 

hevd. […]

Et demokratisk samfunn hviler på at hele 

befolkningen har like rettigheter og muligheter til å 

delta i beslutningsprosesser. […]

Skolen skal være et sted der barn og unge opplever

demokrati i praksis. Elevene skal erfare at de blir

lyttet til i skolehverdagen, at de har reell innflytelse, 

og at de kan påvirke det som angår dem.
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Interkulturell kompetanse som 

evnen til å relativisere eget kulturelt ståsted, til å se at eget 

ståsted er kulturgitt og ikke naturgitt 
Byram, Michael (1997). Teaching and Assessing Intercultural 

Communicative Competence. Clevedon: Multilingual Matters.

“evnen til å forholde seg konstruktivt til mennesker som har 

andre tenkemåter og/eller kommunikasjonsmønstre enn en selv» 
Dypedahl, Magne 2020, s. 205.

“Gjennom å reflektere over, tolke og kritisk vurdere ulike typer engelskspråklige tekster skal elevene tilegne seg språk og kunnskap om 

kultur og samfunn. Elevene utvikler med dette interkulturell kompetanse slik at de kan forholde seg til ulike levemåter, tenkesett og

kommunikasjonsmønstre. Elevene skal få et grunnlag for å se sin egen og andres identitet i en flerspråklig og flerkulturell sammenheng.”

Læreplan i engelsk, Møte med engelskspråklige tekster
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“… democratic and intercultural 

competences are necessary for 

participation in democratic processes 

and intercultural dialogue” (p. 28)

“… intercultural competence is 

construed by the Framework as being 

an integral component of democratic 

competence.” (p. 32)

The ability to meet the communicative 

demands of intercultural situations by 

using more than one language or 

language variety or by using a shared 

language or lingua franca to understand 

another language. (p. 50)

Understanding of the fact that languages 

may express culturally shared ideas in a 

unique way or express unique ideas which 

may be difficult to access through another 

language.(p. 53)

Fra Reference framework of competences for 
democratic culture, volume 1
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«utforske og gjøre rede for mangfold, samfunnsforhold og 

historiske hendelser i områder der språket snakkes, og se 

sammenhenger med egen bakgrunn» Læreplan i 

fremmedspråk, nivå II
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«utforske og beskrive levemåter, tradisjoner og

geografi i områder der språket snakkes, og se 

sammenhenger med egen bakgrunn» Læreplan i 

fremmedspråk, nivå I



«…få innsikt i at demokratiet har ulike former og uttrykk»

Forslag til tverrfaglig prosjekt (samfunnsfag, engelsk, fransk)

 Valgordningen og representasjon av ulike stemmer

 Valgdeltakelsen og representasjon av ulike stemmer

 Valgperiode
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 élection présidentielle

 vote

 victoire

 parti politique

 programme politique

 candidat

 pourcentage

 majorité absolu

 représentant

… and in English

 presidential election

 vote

 victory

 political party

 political programme

 candidate

 percentage

 absolute majority

 representative

Side 10

Men hva med språklæringen?

Parler des élections en francais…
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 vote blanc

 gouvernement

 campagne électoral

 premier ministre

 le peuple

 démocratique

 membre

 débat

 réforme

 blank vote

 government

 electoral campaign

 prime minister

 the people

 democratic

 member

 debate

 reform



Flerspråklighet

• Lære nye ord på fransk ved å aktivisere de man allerede kan på engelsk: 

• ‘Victory’ ‘Victoire’

• “Elevene skal få et grunnlag for å se sin egen og andres identitet i en
flerspråklig og flerkulturell sammenheng”:

• Både flerspråklighet og interkulturell kompetanse

(Læreplan i engelsk, Møte med engelskspråklige tekster)

• Hva er ‘en kultur’? /Hva er ‘et språk’? 



Hva er flerspråklighet?

• En ferdighets - og - kvantitets dimensjon: hvor godt må man kunne
språk, hvor mange? (Cenoz & Gorter, 2013)

• En samfunnsdimensjon: Multilingualism refers to the presence in a 
geographical area, large or small, of more than one variety of language 

(Council of Europe, n.d.)

• En individuell dimensjon: Plurilingualism refers to the repertoire of 
varieties of language which many individuals use 

(Council of Europe, n.d.)



Hva er flerspråklighet? (forts.)

• En flerkulturell dimensjon: “The plurilingual vision associated with
the CEFR gives value to cultural and linguistic diversity” 

(Council of Europe, Companion volume, 2020, s.123) 

• En metakognitiv dimensjon, styrker språklæring 

(Anderson, 2008; Haukås et al. 2018; Jessner, 2018)

• En identitetsdimensjon, siden «språk representerer […] det essensielle 
elementet i identitet» 

(Aronin & Laoire, 2004, s.11, min oversettelse)



Hvem er flerspråklige? 

• I Norge er flerspråklighet ofte forbundet med elever med norsk som 
andrespråk 

(Svendsen, 2009; Sickinghe, 2016)

• Flerspråklighet i styringsdokumenter har et reduksjonistisk språksyn, men 
elevene selv har et mer nyansert syn på egen flerspråklighet

(Sickinghe, 2016)

• I Norge er alle elever flerspråklige 

(Speitz & Haukås, 2020, s.51)



Hvordan implementere flerspråklighet?

• Lagde et flerspråklig undervisningsopplegg i samarbeid med lærer i 
engelsk og fremmedspråk, Vg1, 19 elever, A1: tysk, B2: engelsk. 

• Tre tekster på tysk som var over deres nåværende nivå, ba dem bl.a. 
om å bruke tidligere lærte språk og ord (kognater, internasjonale ord), 
tekstmønstre og sjangerkunnskap inn for å forstå tekstene (4 
operasjonaliseringer hentet fra CEFR, 2018).

• Mål: to develop the pupils’ capacity to use knowledge of familiar
languages to understand new languages (Council of Europe 2018, 157)

• Testet elevenes og lærers forståelse av dette etterpå (medvirkning og 
språklig bevissthet)



Elevenes synspunkter

• «Jeg likte best å se likhetene [mellom språkene], jeg har ikke 
vært så bevisst dette før»

• «Det var nyttig, særlig med de språkene som ligner, sånn som 
tysk og norsk»

• «Jeg ga ikke opp så fort, for jeg lette etter likheter for å forstå 
teksten» 



Lærers synspunkter

• Nyttig som et redskap inn i språklæringen

• Gjorde elevene (og lærer selv) mer bevisste på strategier

• En utfordring: å linke det opp til elevenes individuelle språklæring:

«[F]or det er også et aspekt: Jeg kan ikke alle språk i verden»



«Alle elever skal få erfare at flerspråklighet er 
en ressurs»…?

Lærere i fokusgruppe 1

L1: Men jeg tror også at ikke alle elever vil det. Jeg 

har for eksempel ei jente i engelskklassen min, som 

bodde noen år på Island, så hadde vi en lytteoppgave 

som gikk på det at på Island så har de jo disse … 

ordsmedene som lagde islandske ord for det som 

egentlig er engelsk. Og alle visste jo at hun hadde 

vært på Island, og hun kan jo islandsk, men det skulle 

ikke fram. Altså … selv om det hadde vært en 

glimrende mulighet for henne å erfare at flere språk 

er en ressurs, […], så var hun ikke interessert i det! 

For hun ville ikke skille seg ut… Det var helt 

uaktuelt. 

(Myklevold & Speitz, 2021, s. 39)

Lærere i fokusgruppe 2

I: Forstår jeg det rett… Er det sånn at noen elever ikke vil 

spille på sin egen flerspråklighet?

L4: Ja

L6: Ja. De vil ikke vedkjenne seg det 

L4: De vil jo passe inn i flertallet, ikke sant […]

L5: [V]i har jo hatt en sånn felles språkoppgave på Vg1, 

der de skulle sammenligne norsk med et språk som de 

kjenner godt.  […] Og da hadde jo de som … har et annet 

morsmål en kjempemulighet til å bruke det, men da så 

opplevde jeg at det var to som ikke ville bruke sitt eget 

morsmål å sammenligne med! De ville heller ta engelsk. 

I: Interessant. Kan jeg spørre hvilke to morsmål det 

gjaldt? 

L5: Det ene var somali, det andre var kurdisk. 



Demokrati og medborgerskap i klassen

• La elevene kommunisere egne språkkunnskaper og erfaringer, på egne 
premisser 

• Gjøre elevene bevisste på egne språkkunnskaper og lære dem å dra nytte av 
dette; oppmuntre til å se sammenhenger, lage språkportretter over hvilke 
språk de omgir seg med, etc. 

• Oppøve kritisk bevissthet til egne og andres tekster; hvilke stemmer i 
teksten blir hørt/ikke hørt?

• Refleksjon rundt hvilke krefter som kan virke samlende og splittende i et 
demokrati 

• Oppmuntre til å si sin egen mening, ytre seg om tanker, følelser, holdninger 



• Hvordan 

framstilles 

Storbritannia/

• USA/andre land i 

læreboka?

• Hvordan stemmer 

dette med det 

bildet du har fra 

før?

• Hvorfor….

-Knytt stoffet til elevenes                   

egen virkelighet/egne språk
- Vektlegg kritisk tenking
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