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..at me ei morgonstund skal glida inn
på ein våg me ikkje har visst

Utdraget frå Olav H. Hauge sitt dikt Det er den 
draumen rører oss alle; som skulefolk har vi òg 
eit ekstra ansvar for at barn og unge får høve 
til å utvikle evnene sine og nå draumar som 
dei kanskje enno ikkje har førestilt seg. Og vi 
har så mange moglegheiter i norsk skule! 

Denne utgåva av Communicare har ung-
domsskulen som hovudtema. Rundt omkring 
i landet vert det arbeidd med den nasjonale 
satsinga Ungdomstrinn i utvikling 2013-2017 
og  strategidokumentet Motivasjon og meist-
ring for betre læring. Eitt av dei viktigaste måla 
med satsinga er å gjere faga meir varierte, 
relevante og praktiske – skulen skal vere ein 
god stad å lære. Og nettopp ei praktisk tilnær-
ming til språkopplæring er gjennomgangs-
tema i fleire av tekstbidraga. Ein lengre 
fagartikkel omhandlar temaet grundig, og 
teksten På djupt vatn i engelsk fordjuping gir 
døme på korleis elevar kan arbeide variert 
og praktisk med å lære nytt vokabular, øve 
grunnleggjande ferdigheiter, samt reflektere 
over nytt lærestoff og eiga læring. Elevane 
sine eigne beretningar om korleis dei lærer 
språk er emnet i målspråktekstane; les korleis 
Øivind lærer tysk, Genti japansk, Jona engelsk 
og 10. klasse fransk, og korleis andre elevar 

har erfart at dei meistrer å kommunisere 
sjølv om språkferdigheitene ikkje er på et så 
høgt nivå. Innstikket vårt gir òg gode høve 
for praktisk bruk av språk: Spel deg gjennom 
Russland, øv språk og lær om kulturen i landet. 
Språkferdigheiter er litt som musklar; dei blir 
større når dei blir brukt!

I dette nummeret løfter vi òg fram temaet 
tilpassa opplæring: Korleis vert tilpassa  opp-
læring definert, og korleis vert dei elevane 
som krev meir utfordrande lærestoff ivare-
tatt? Kanskje kan omtalen vår av dokufik-
sjonen Klasseromsbilder eller teksten om kort-
romanane Quick Reads inspirere?

Spalta Nyttig på nett presenterer tips til god 
og variert språkundervisning.  Framand-
språksenteret har ei kontinuerlig utvikling av 
nettbasert støttemateriell til mange språk og 
har produsert mykje nytt til ungdomstrinnet; 
denne gongen fortel vi om dei nye ressurs-
sidene våre for faget engelsk fordjuping.

Vidare har barnehagen vore eit satsingsområde 
for senteret. – Når er moglegheitsvinduet  for 
språklæring? spør Tracey Tokuhama-Espinosa, 
forskar i tospråklegheit. I følgje ho bør vi ut-
nytte potensialet barn har til å lære fleire språk 
i tidleg alder, og i det tverrfaglege prosjektet 
Our House har barna besøkt alle romma i huset i 
utforskinga av det engelske språket. 

Moglegheitsvindua er der for både elevar 
og lærarar, og vi håper vi inspirerer til å opne 
fleire vindu og sjå nye moglegheiter.

God lesing!
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Deutsch  lernen  

Min språklæring: 
TYSK

Lars Ingar Tutturen, 9. trinn, Ås ungdomsskole

Ich heiße Lars Ingar und ich lerne seit 
einem Jahr Deutsch in Ås ungdomsskole. 
Meine Mutter kommt aus Deutschland, 
und deswegen ist Deutsch natürlich für 
mich. Darum habe ich auch Deutsch 
als Fremdsprache gewählt. Ich liebe die 
Deutsche Sprache, und es macht mir viel 
Spaß. Ich lerne Deutsch, so ich mit meiner 
Familie in Deutschland besser sprechen 
kann. Sie kann fast kein Englisch. Ich lerne am 
besten wenn ich in Deutschland bin. Dann 

muss ich die Sprache einfach sprechen. 
Deutsch ist eine Sprache, die ich nicht ver-
gessen will. Ich möchte Deutsch so flüssig 
wie Englisch sprechen können. Ich finde 
Deutsch eine schöne Sprache, aber die 
Grammatik ist schwer. Deshalb möchte ich 
Deutsch weiter im Gymnasium auch stu-
dieren. Ich will nicht nur Deutsch lernen, 
sondern auch sprechen. Ich möchte sehr 
gern mit meiner Familie in Deutschland 
sprechen. Vielen Dank!

Øyvind Mæhlum, 9. trinn, Ås ungdomsskole

Ich heiße Øyvind, und ich habe Deutsch 
seit einem Jahr gelernt. Warum Deutsch, 
fragst du vielleicht? Ich mag Deutsch, 
ganz einfach. Deutsch ist eine interes-
sante Sprache. Ich lerne Deutsch wenn 
ich lese, und wenn ich mit verschiedenen 
Aufgaben arbeite. Ich mag Deutsch sehr 
viel. Deutsch ist unglaublich Spaß, und 
ich bereue meine Wahl nicht. Deutsch 
ist eine ”einfache” Sprache, die man 
schnell lernt, aber kann auch manchmal 
schwierig sein. Irgendwann schafft man 
es. Die Grammatik kann schwer sein, 
aber es ist etwas, was man lernt nach 
und nach. Deutschland hat auch einige 

interessante Lebensmittel, zum Beispiel 
Spaghetti-Eis. Ich empfehle wirklich 
Deutsch als Fremdsprache zu wählen. 
Deutschland ist ein schönes Land. Kennt 
man die Sprache, kann man wenn man im 
Urlaub ist, auch mit den Deutschen reden.

Ich lerne Deutsch
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In der Schule können wir Spanisch, Fran-
zösisch, Deutsch oder Englisch wählen. 
Wir gehen in die 9. Klasse. Hier wählen 30 
Prozent von den Schülern Deutsch. Viele 
Schüler wählen Deutsch, weil Deutsch-
land in der Nähe von Norwegen ist, und, 
weil die Eltern auch Deutsch in der Schule 

gelernt haben. Wir wählen Deutsch, weil 
unsere Familien und viele in der Schule 
Deutsch studieren. In die Schule haben 
wir  viele verschiedene Aktivitäten. Wir 
haben, zum Beispiel, Grammatik- und 
Leseaufgaben. Wir schreiben auch mit 
Brieffreunden in Polen. Schreiben macht 

Spaβ, und wir lernen viel Deutsch davon. 
Unsere Lehrerin ist sehr geschickt, und die 
Deutschstunden sind immer sehr lustig. 
Manchmal haben wir Präsentationen. Das 
ist erschreckend, aber unsere Lehrerin ist 
sehr freundlich. Wir bereuen nicht, dass wir 
Deutsch gewählt haben.

Wir lernen Deutsch
Stina Norderval Stafseth, Eline Marie Jensen, Marianne Kure
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Min språklæring:  
ENGELSK

I’ve learned English the same way I lear-
ned Norwegian: by listening. Surrounded 
by the English language everywhere: 
on television, in social media, in books 
and in popular songs on the radio, there 
is no way to try and escape the world-
wide language. Without even realizing 
it, our brains are being brainwashed by 
the English language from a very early 
stage of life. I’m not saying it’s wrong, 
rather the opposite really. The earlier 
we learn English, the faster our brains 
will get used to the language and it will 
become a part of our daily life. Just like 
we learned our mother tongue. 

English has always fascinated me. The 
words, the intonation, the accents. But 
even though I found it catchy, I had a 
hard time speaking and using the Eng-
lish language in front of a class. I found 

it difficult and embarrassing, afraid of 
making any mistakes. The weird thing 
was, I was only afraid of failing in front 
of a class. I remember having no trouble 
speaking English when travelling to new 
countries. But somehow I managed to 
come over this fear and use my English 
skills wherever and whenever I felt like 
it. I don’t know what pulled the trigger. 
It may have been the fact that we got a 
new teacher who «forced» us to speak 
openly in the classroom, or that I went 
to England during the summer or simply 
just that I matured and overcame the 
fear.  My point is, whatever trigged the 
fear in me to be beaten, I overcame it by 
speaking English. 

Ingrid Kristine Stensrud Blyverket, 
10.trinn, Holmlia skole

How to Learn a Language
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In terms of improving my English skills, I 
make use of several methods. To me, work-
ing systematically at school and with my 
homework is essential in order to cope 
with the challenges that English bring. 

During the last couple of years at pri-
mary school, I started reading English 
novels more frequently, increasingly 
more advanced. Because of this, my 
English is today at a high level. I am 
currently focusing on expanding my 
vocabulary, in addition to learning 
expressions, phrases and other things 
which can contribute “pimping” the lan-
guage. What I basically do, and strongly 
recommend, is to write down useful 

words and glossaries in my little glossary-
book. I started doing this a couple of 
years ago. Reading texts concerning for 
example “The blue planet”, I sort out 
what I might take advantage of. This is 
done, as earlier mentioned, in the class 
and at home, doing homework, and is 
an effective strategy to learn new words. 
Are you maybe wondering if these words 
are just forgotten? No! I always use my 
written down expressions at eventual 
presentations, hand-ins and writing 
days. In this way, the words remain in my 
active vocabulary.

Philip Torp Nilssen, 10.trinn, 
Holmlia skole.

How Do I Learn English?

A new language is hard to learn. You 
start from scratch without any know-
ledge of the new language. There are 
several ways to learn English.

I watched a lot of English speaking tele-
vision growing up. In that way, I expan-
ded my vocabulary. I also read a lot of 
books to get ideas of how the sentences 
were built up. I also sang English songs 
and talked a lot of English.

I have been speaking English since I was 
little. To communicate with my family, 

who did not speak the same language 
as I did, I had to speak English. For me, 
a lot if it came naturally because I grew 
up with the language. But to manage to 
learn English or any other language, you 
have to work hard. You might not learn 
in the same way as others, but hard work-
ing and focus will go far.

It is useful to speak English. It is a lan-
guage used all over the world. You will 
definitely have use for it later in life.

Jona Sundfær, 10.trinn,  Holmlia skole

The English language



8

UNGDOMSSKOLENCOMMUNICARE • 2014

Franskklassen ved Hammartun skole, Lillehammer. 10. trinn.

Franskhjulet er et klasseprodukt 
– et resultat av en veldig morsom, kreativ og 
lærerik økt hvor alle har trukket i samme retning. 
Hver elev skrev tre forslag, og vi samlet alle idé-
ene i et hjul. Samtlige elever har også fremført 
sine egne forslag for klassen og vips -, nå kan alle 
bruke presens partisipp på fransk, i tillegg til at 
de har blitt mer bevisste på forskjellige måter å 
lære et fremmedspråk på!
    
Christiane Delord, Fransklærer v. Hammartun 
Skole, Lillehammer

en essayant de 
parler français.

en apprenant 
du vocabuaaire 

par cœur.

en écrivant le 
vocabulaire sur 
mon portable.

en faisant des 
mots-croisés.

en observant des détails à 
la télévision française ou 

en regardant des images/
photos

en utilisant une 
application sur 
mon portable..

en traduisant des 
textes du norvégien au 
français et du français 

au norvégien.

en jouant au 
Monopoly.

en faisant des 
phrases moi-

même.

en présentant 
des textes à ma 

classe.

en écoutant la 
traduction orale 

sur ”Google 
Translate”.

en apprenant 
des chansons.

en changeant la 
langue sur mon 
portable/ordi-

nateur.

J’apprends le 
français …

Min språklæring:

FRANSK
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Min språklæring:

RUSSISK

Меня зовут André Berka, и я хочу вам 
рассказать о моем пути к овладению 
русским языком и культурой. Учить 
русский язык непросто, но то, что я 
его выучил - самый лучший выбор в 
моей жизни на сегодняшний день. 

Я стал учить русский язык, когда я 
начал учиться в Oslo katedralskole 
- старшей средней школе, которая 
находится в городе Осло. Тогда я 
понял, что я всегда хотел выучить 
русский язык. Русский язык - это 
интересно. Я думаю, он мне поможет 
получить ту работу, которую я хочу. 
Знание языков, особенно русского 
языка, всегда пригодится в работе. 
В конце концов, больше, чем 150 
миллионов говорят по-русски. 
Почему бы не быть одним из тех, кто 
говорит на одном из самых больших 
языков в мире? 

В школе я учил слова и много 
занимался грамматикой. Я быстро 
понял, что русский язык отличается 
от норвежского языка. Падежи 

и измененные формы глагола 
непросты в изучении русского языка, 
но я увидел, что в системе языка есть 
логика. Я не торопился: медленно, 
но верно, я приобрел знания о 
России и её культуре и улучшил 
свои языковые навыки. Интересно, 
что я еще больше заинтересовался 
норвежской грамматикой. Изучение 
русского языка мне даже помогло 
понять другие иностранные языки, 
например, немецкий язык, потому 
что грамматика этих языков похожа.

После двух лет изучения русского 
языка в школе, я понял, что я мало 
знаю. Изучать иностранные языки 
дома на родине очень трудно, 
поэтому я решил поехать учить 
русский язык в Россию. Я поехал 
в Москву, где я закончил старшую 
среднюю школу. Это было сложно, 
но очень познавательно. 

За один год в Москве я получил 
совершенно другой взгляд на 
Россию. Я выучил русский язык и 

культуру, а сам я почувствовал, что 
я стал русским. Я на завтрак ел 
кашу, ел борщ в школе и пельмени 
на обед. Еда была русской, язык 
был русским, мои интересы стали 
типично русскими, и моя душа 
поэтому стала русской. 

Когда я начал практиковать язык 
ежедневно, я сразу понял, что 
мои знания намного улучшились. 
Я мог выразить себя простыми 
предложениями, и люди меня 
понимали! Поэтому мне не надо 
было говорить по-английски. Я 
думал, что я очень мало говорил 
по-русски, когда я приехал в Москву, 
но та основа имела решающее 
значение. Без хорошей базы, я бы не 
смог хорошо выучить русский язык.

Я уже применил знания русского в 
работе, и рекомендую всем делать 
так же так я: учить русский язык! 
Удачи вам!

André Berka

Здравствуйте!
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Genti Dautaj, japansk fellesfag 2. år, Oslo Handelsgymnasium

Min språklæring: 
JAPANSK

词汇表 Glossary

日本語のべんきょう

 Tora Ryan, japansk fellesfag 2. år, Oslo Handelsgymnasium

私の日本語べんきょうほう
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Jonathan Aanesen, japansk fellesfag 2. år, Oslo Handelsgymnasium
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Tegningen er laget av Catriona Thora Tørklep,  japansk fellesfag 2. år, Oslo Handelsgymnasium
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Andelen elever som tar fatt på et fremmed-
språk når de begynner på 8. trinn har siden 
innføringen av Kunnskapsløftet ligget på 
ca. 75 %. Vi er forsiktig på vei oppover, og 
vi begynner nå å nærme oss 80 %. Vi kan 
altså slå fast at elever flest får opplæring i 
fremmedspråk. 

I denne artikkelen skal vi grave oss litt ned 
i statistikken som er tilgjengelig i Grunn- 
skolens informasjonssystem (gsi.udir.no): 
Kommer spansk til å vokse videre? Er tysk 
et guttespråk? Og hvor blir det av kinesisk? 
Men vi begynner med fransk. Er fransk på 
vei ned? La oss ta en titt på de to øverste 
grafene til høyre. Graf nummer 1 viser at 
rundt regnet tre av fire elever som begyn-
ner på ungdomsskolen samtidig, begynner 
på et nytt språk. Det er en god del flere enn 
før Kunnskapsløftet. Det grafen ikke viser, 
er at det også har blitt færre elever som 
bytter fra fremmedspråk til et av alterna-
tivene underveis i løpet. Rett etter Kunn-
skapsløftet var det en rekke skoler hvor 
alle elever hadde fremmedspråk. Dette 
må bero på at noen skoler har tolket de 
nye reglene slik at fremmedspråk var blitt 

obligatorisk. Dette forklarer også det rela-
tivt bratte (og den gangen uventede) fal-
let i årene 2006 til 2008. Introduksjonen av 
arbeidslivsfag fra 2009 har ikke rokket ved 
posisjonen fremmedspråk har i ungdoms-
skolen, snarere tvert imot; samtidig med at 
det nye faget ble introdusert, begynte også 
tallene for fremmedspråk å stige. Det vil si, 
tallene for spansk og tysk peker for tiden 
oppover, om enn forsiktig. Men det kan se 
ut som om fransk går i motsatt retning. 

Graf nummer 2 viser de tre store språkene 
fransk (blått), tysk (grønt) og spansk (oran-
sje). I de siste par årene har både spansk og 
tysk vokst, spansk sannsynligvis fordi antall 
skoler med tilbud om spansk har økt, og 
tysk muligens fordi språket og landet har 
hatt mye positiv omtale. Fransk derimot sli-
ter med å holde elevtallet oppe. Når vi går 
nærmere inn i tallmaterialet, kan vi konsta-

tere at det er færre skoler som tilbyr fransk 
nå enn tidligere. Samtidig går også andelen 
elever med fransk ned på de skolene som 
har fransk. Det er for tidlig å slå fast om 
franskfaget er i krise, stemningen kan snu, 
men det er all grunn til å følge godt med.

Så til spansk. Spanskens inntog i skolen er 
uten sidestykke. Bortfallet av valgfaget 
Praktisk prosjektarbeid med innføringen av 
Kunnskapsløftet betydde at mange skoler 
plutselig fikk plass til et nytt språkfag, og 
det ble spansk. Spanskfagets raske vekst 
viser at det var behov for fornyelse i frem-
medspråktilbudet, og selv om særlig fransk 
og i noe mindre grad tysk har mistet en del 
elever til spansk, har fremmedspråkene, 
sett under ett, kommet bedre ut av det. 
Aldri har så mange lært et nytt språk på 
ungdomsskolen som i dag. Som graf num-
mer 3 viser, har spansk gått ytterligere opp 
de siste årene. Spørsmålet er nå: Er toppen 
nådd, eller vil veksten fortsette? Det er 
vanskelig å spå om framtiden, men det er 
nok muligheter for videre vekst for spansk.

Ungdomstrinnet: 
Tre av fire lærer fransk, 
spansk eller tysk
Gerard Doetjes, Fremmedspråksenteret

 Aldri har så mange 
lært et nytt språk på 
ungdomsskolen som i dag

12
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Nøkkelordet her er fagtilbud. I dag går 82 
% av elevene på skoler som har spansk. Til-
svarende tall for fransk og tysk er hhv. 65 % 
og 90 %. Det er rimelig å anta at det fortsatt 
er skoler som gjerne vil tilby spansk, men 
som mangler ressurser eller lærekrefter i 
faget. Hvis dette endrer seg, kan spansk 
krype videre oppover. Vi regner med at 
spanskfagets maksimale potensiale lig-
ger rundt 38-40 %. Fagtilbudet henger for 
øvrig direkte sammen med skolenes stør-
relse: Store skoler har som oftest tre, noen 
ganger til og med fire fremmedspråk som 
elevene kan velge blant. Mindre skoler har 
som regel bare ett eller to fremmedspråk. 
Som graf nummer 4 viser, er andelen 
elever med fremmedspråk betydelig  
større på skoler med et bredt fagtilbud. 

Man kan noen ganger få inntrykk av 
at fransk er et typisk jentefag og 

tysk et typisk guttefag, men 
stemmer det? Også her har  
Grunnskolens informasjons-
system svaret parat. Det 
første som slår en, er at det 
er flere gutter enn jenter i 

skolen. På 8. trinn var det i 
2013-14 rundt regnet 1500 

færre jenter enn gutter. 
Hvorfor det er slik, er 

opp til biologene å for-
klare, men vi må huske på dette 

når vi snakker om «jentefag» og 
«guttefag». En klar kjønnsdeling 

finnes ikke, men det er noen tendenser: 
Det er nesten 2000 flere jenter enn gutter 
som lærer fransk. Det er også flere jenter 
enn gutter i spansk, mens det er litt flere 
gutter enn jenter når det gjelder tysk. 
Tatt i betraktning at det er flere gutter 
i utgangspunktet, kan vi altså ikke si at 
tysk er et typisk «guttefag». Men hvor er 
det da blitt av alle guttene? Jo, de velger 
i større grad enn jentene et av alterna-
tivene til fremmedspråk, arbeidslivs-
faget, og det er dette faget som er et 
reelt «guttefag», med mer enn dobbelt 
så mange gutter som jenter. 

Til slutt noen ord om de nye, «fjerne» 
fremmedspråkene som har blitt etablert 
mange steder rundt omkring i landet de 
siste årene. Særlig kinesisk har ofte blitt 
nevnt i denne sammenhengen. Kan vi 
se effekten av det i tallmaterialet? Svaret 
er at disse tilbudene foreløpig ikke har 
gitt noen større utslag på den landsdek-
kende statistikken. De fleste skolene 
som har utvidet sitt språktilbud, er videre-
gående skoler. Bare en liten håndfull 
ungdomsskoler tilbyr i dag språk som 
arabisk, kinesisk og russisk, og elevene 
er fremdeles ganske forsiktige med å 
velge slike språk. Regnet i absolutte tall 
ser vi en økning, men prosentandelen er 
fortsatt så lav at dette ikke synes. Andelen 
ligger rundt 0,3-0,5 % for alle skoler sett 
under ett og rundt 11-13 % på de skolene 
hvor elevene kan velge et fjernt språk.   

Tall for skoleåret 2014-15 blir publisert 
rundt jul. Følg med på fremmedsprak-
senteret.no, vi holder dere oppdatert!

Andel elever (i prosent) med fremmedspråk på 
8. trinn (2006-07 til 2013-14)

Andel elever (i prosent) med hhv. fransk, tysk og
spansk på 8. trinn (2006-07 til 2013-14)

 en liten håndfull 
ungdomsskoler tilbyr i dag 
språk som arabisk, kinesisk 
og russisk

Andel elever (i prosent) med fremmedspråk på 
skoler med ett, to, tre og fire språk 
på 8. trinn (2013-2014)

Fordelingen mellom jenter (lys farge)og 
gutter (mørk farge) på 8. trinn (2013-2014

13

1

2

3

4
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Tina Buckholm,  Fremmedspråksenteret

I norsk skule er det vanleg at elevane vel 
eit framandspråk på åttande trinnet og 
har språkopplæring i tre år.  I Halden har 
dei derimot valt ei løysing med framand-
språk dei to siste åra på ungdomstrinnet. 
Vi har intervjua Jane Short Aurlien, som 
er kommunalsjef for Undervisning, opp-
vekst og kultur i Halden kommune, for å 
få henne til å forklare kvifor Halden har 
gått inn for denne ordninga.

Det første spørsmålet vårt er: Kva var 
bakgrunnen for at Halden kommune 
valde ein modell der elevane tar eitt 
framandspråk over to år i staden for 
tre år, som er det vanlege?

Aurlien: Frå og med skuleåret 2012-2013 
vart fag- og timefordelinga på ungdoms-
trinnet endra for elevar som starta på 
8. trinn fordi det vart innført valfag på 
kvart årstrinn. Elevar hadde dessutan 
i ein forsøksperiode fått høve til å velje 
arbeidslivsfag som alternativ til framand-
språk eller fordjuping i engelsk, norsk 
eller samisk. Tilbodet om arbeidslivsfag 
skulle òg halde fram som ei forsøksord-
ning i skuleåret 2012-2013. 

I rapportar kom det fram at ikkje alle 
lærarane var nøgde med tingas tilstand. 
Musikklærarane hadde meldt at det var 
utfordrande å få til den kontinuiteten dei 

ynskte i arbeidet, med få musikklærarar, 
mange klasser og få timar til disposisjon. 
Framandspråklærarane meinte at elev-
ane ikkje hadde gode nok føresetnader 
for å velje framandspråk på 8. trinn, og 
at dei kjende kvar elev for dårleg til å gje 
kvalifiserte råd. Resultatet vart at mange 
elevar bytte språk på 9. trinn. Den same 
argumentasjonen gjaldt for ein stor del 
arbeidslivsfaget, der ein òg la vekt på elev-
ane si mogning frå 8. til 9. trinn.
  
Vi vurderte det slik at det først og fremst 
var ynskjeleg å sjå på fordelinga av 
timane til musikk, framandspråk og 
arbeidslivsfag. Resultatet frå rektorane 

Framandspråk 
først på 9. trinn? 

UNGDOMSSKOLEN

Jane Short Aurlien 
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sine drøftingar vart at ein samla musikk-
timane på 8. trinn, slik at musikk vart 
avgangsfag på dette trinnet. Timane til  
framandspråk vart konsentrert til 9. og 
10. trinn, slik at ein fekk 4 timar i veka i to 
år, i staden for 3-2-3 timar pr. veke fordelt 
på alle dei tre trinna. Totalt får elevane 
same timetall i faget. Den same time-
fordelinga vart foreslått for arbeidslivs-
faget og fordjuping i engelsk og norsk.

Communicare: Kven var involvert i 
avgjerdsprosessen?
Aurlien: Leiinga ved dei tre ung-
domsskulane i Halden samla seg jam-
leg til nettverksmøte. Det var naturleg 
for rektorane å setje seg saman for å 
bli einige om ein ny, felles fag- og time-

fordeling som skulle gjelde for elevar 
med oppstart i 8. klasse hausten 2012. 
Det var altså rektorane som sette i gang 
prosessen våren 2012 og styrte han, 
men lærarane var med i drøftingane og 
stilte seg positive frå fyrste stund. 

Communicare: Har foreldreorgani-
sasjonar vore involvert i prosessen?
Aurlien: Før ordninga vart sett i verk, vart 
ho drøfta i skulane sine samarbeidsutval, 
og kommunalsjefen vart løpande orien-
tert. Rektorane ga òg si støtte. 

Communicare: Korleis opplever lærar-
ane den nye ordninga?
Aurlien: Erfaringane til no er positive, 
men skulane vil ikkje konkludere før dei 

som starta med ordninga på 9. trinn har 
avslutta 10. trinn. Då vil det bli sett i verk 
ei heilheitleg evaluering. 

På det siste spørsmålet vårt om dei har 
fått tilbakemelding frå elevane om kor-
leis dei opplever den nye ordninga, 
svarer Aurlien: - Elevane har ikkje stilt 
nokon spørsmål rundt timefordelinga, 
men det vi kan sjå no er at færre elevar 
bytter språk med denne ordninga. Det 
kan sjølvsagt òg ha samanheng med at 
tilbodet om arbeidslivsfaget som eit 
alternativ har gjort dei meir medvetne 
om kva val dei tar.

Ungdomsskulane i Bø og Sortland kommunar 
i Nordland fylke har valt ein tilsvarande modell. 

COMMUNICARE • 2014UNGDOMSSKOLEN
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Natali Seguí Schimpke,  Fremmedspråksenteret

I denne artikkelen ser jeg på begrepet 
tilpasset opplæring og beskriver hvordan 
noen læreverk i tysk og spansk differen-
sierer oppgavene sine i forhold til sterke 
og svake elever. Elever som har behov 
for spesialundervisning i form av spesial-
pedagogisk hjelp er ikke inkludert i 
dette arbeidet, heller ikke svært bega-
vede elever som har behov for særskilt 
tilrettelegging. Gir læreverkene svar på 
hvordan sterke elever, som har potensial 
til å løftes utover bokens progresjon, kan 
gjøre dette eller hvordan svake elever 
kan nærme seg bokens progresjon?

Hva betyr tilpasset opplæring? Ifølge 
Opplæringslova vil tilpasset opplæring 
si at opplæringen «skal tilpassast evnene 
og føresetnadene hjå den enkelte eleven, 
lærlingen og lærekandidaten»1. Læreren 
skal legge til rette for at alle elever uan-
sett evner og forutsetninger får utnyttet 
sitt potensial for læring: variere arbeids-
oppgaver, lærestoff, arbeidsmåter og 
læremidler og sørge for variasjon i orga-
nisering av og intensitet i opplæringen2. 
Men variasjonen må være gjennomtenkt 
og knyttet opp mot elevenes interesse-
felt; dette krever kunnskap om elevenes 

evner og forutsetninger. Departementet 
understreker også at tilpasset opplæring 
ikke innebærer at hver enkelt elev 
har krav på en individuell plan.  Opp-
læringen skal skje innenfor rammen av 
felleskapet, i klasser eller grupper – alle 
elever skal føle seg ivaretatt. 

Tilpasset opplæring er et komplekst  
begrep, og lærerne utøver allerede, i 
større eller mindre grad, en opplæring 
som er tilpasset: Han/hun forklarer 
samme stoff på ulike måter til ulike 
elever (eller ulikt lærestoff til ulike elever) 

Tilpasset 
opplæring
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og bruker forskjellige arbeidsmåter. 
Lærerne vet at ulike elever trenger 
ulike metoder og ulike oppgaver, men 
det kan være vanskelig å gjennomføre 
den ideelle opplæringen. Strandkleiv 
& Lindbäck (2004) derimot oppfatter at 
lærerne har avfunnet seg med en op-
plæring som passer best for gjennom-
snittseleven og prøver å kompensere 
for ulikheter mellom elevene ved å gå 
rundt i klasserommet og hjelpe de som 
melder om behov for hjelp.

Til tross for at tilpasset opplæring er et 
prinsipp fra 1975, er det mye å gå på i 
norsk skole, spesielt når det er snakk 
om å gi ekstra utfordringer til de skole-
flinke3. Tilpasset opplæring kan skje i 
klassen gjennom differensiering i under-
visning og læringsarbeid, men også 
utenfor klasserommet (Engelsen 2012) 
med ekstra timer, fjernundervisning eller 
muligheten til å fullføre fag på høyere 
nivå. I tråd med dette vil eksempelvis 
pilotprosjektet FORTE sikre elevene i 
Sarpsborg muligheten til å forsere fag 
i 10. klasse og legge til rette for at for-
seringselever kan fullføre videregående 
skole på høgskolenivå i utvalgte fag 
(bl.a. tysk og engelsk)4. Meningen med 
alle ulike typer tiltak er at elevene får 
utnyttet sitt potensial for læring. Dette 
innebærer at de skal tilegne seg nye 
ferdigheter og kunnskaper, men også 
perfeksjonere det de allerede har lært 
(Strandkleiv & Lindbäck 2004). 

Om differensierte oppgaver. Ifølge 
Engelsen (2012) finnes det tre vanlige 
former for pedagogisk differensiering 

som lærerne bør kombinere på riktig 
måte for å ivareta prinsippet om tilpas-
set opplæring:

1) Tempodifferensiering: Progresjonen 
 bør tilpasses elevenes egen utviklings-
 takt og læringstempo; ulike elever 
 lærer i forskjellig tempo.  
2) Kvalitativ differensiering: Elevene får 
 muligheten til å jobbe med ulike tema 
 innenfor et emne hvor innholdet har 
 forskjellig vanskelighetsgrad. Dette 
 gjør det mulig å konkretisere og  
 forenkle innholdet for elever med 
 svake læreforutsetninger og abstra-
 here det for elever med et godt 
 læringsgrunnlag. 
3) Kvantitativ differensiering: Man regu-
 lerer mengden på lærestoffet og om- 
 fanget av oppgavene; elever har ulik  
 arbeidskapasitet. 

Gjenkjenner vi disse tre formene 
for pedagogisk differensiering i de 
læreverkene vi har undersøkt? Svaret 
er ja, selv om differensieringen ofte kan 
ligge implisitt.

Når det gjelder tempodifferensiering, 
tar mange læreverk i bruk repetisjons-
kapitler og vurderingsskjemaer. Elevene 
oppfordres til å reflektere over egen 
læringsprosess; det er viktig at de vet 
og kan forklare på hvilket nivå de selv 
ligger, hva de kan/ikke kan og forstår å 
sette realistiske mål.  

I kategorien kvalitativ differensiering, 
har de fleste lærebøkene, ifølge for-
fatterne, utfordringer til både sterke 

og svake elever som muliggjør diffe-
rensiert undervisning. Oppgavene er 
variert: det er utfyllings- og overset-
telsesoppgaver, kryssord, lytteoppgaver 
og oppgaver der elevene skal krysse 
av riktig svar, finne ord og uttrykk i 
en tekst, fremføre muntlige dialoger, 
svare på spørsmål på morsmålet eller 
målspråket m.m. Nyere læreverk har 
forbedret seg på dette området. Inn-
holdet er gjennomtenkt og oppgavene 
mer utfordrende, uten at det betyr at 
de bare er for sterke elever. 

I forbindelse med kvantitativ differen-
siering legger nyere læreverk også til 
rette for at elevene kan studere lærestoffet 
ytterligere. Dette motiverer elevene, siden 
de styrer oppgaven selv. Sterke elever kan 
for eksempel fordype seg i stoffet for i 
neste time å innta lærerrollen, noe som 
kan være tilfredsstillende for dem.  

Generelt sett kan vi si at læreverk ivare-
tar prinsippet om variasjon. Men for å 
kunne gi elevene varierte, tilpassede 
læringsaktiviteter som er knyttet opp 
mot elevenes ulike interessefelt, er det 
nødvendig å kjenne til deres bakgrunn 
og forutsetninger. Bare på den måten 
vil læreren kunne gi oppgaver med pas-
sende vanskelighetsgrad til den enkelte 
(Strandkleiv & Lindbäck 2004).

Differensierte oppgaver i læreverk for 
spansk og tysk. Vi har undersøkt seks 
læreverk for spansk (ungd.skole 4, vgs. 2) 
og seks for tysk (samme forde-
ling) for å se om (a) læreverkene 
differensierer oppgaver etter 

COMMUNICARE • 2014UNGDOMSSKOLEN
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vanskelighetsgrad og (b), om differen-
sieringene er eksplisitt markert eller om 
de ligger implisitt5. 

Oppgavene har vi delt inn i leseopp-
gaver, skriveoppgaver og muntlige opp-
gaver (inkludert lytteoppgaver). 

Leseoppgaver. Noen læreverk legger 
mer vekt på lesing enn andre. Noen til-
byr også fordypningstekster for elever 
som vil jobbe ekstra. Elevene velger 
vanskelighetsgrad ved å bestemme 
hvilke tekster de skal lese. At de har 
muligheten til selv å bestemme ut fra 
interesse og/eller vanskelighetsgrad, 
kan ifølge Krashen (2003, s. 15) øke 
elevenes leselyst:

Free voluntary reading may be the most 
powerful tool we have in language educa-
tion. […] It is an effective way of increasing 
literacy and language development, with 
a strong impact on reading comprehen-
sion, vocabulary, grammar, and writing. 

Elever med både høy og lav lesekom-
petanse får mulighet til å utnytte sitt 
læringspotensial, f. eks. gir originalver-
sjonen av en tekst og en kortere ver-
sjon av den samme alle en mulighet til 
mestring. I noen læreverk er tekstene 
delt opp i kortere avsnitt etter hvert som 
teksten blir lengre. «Store tekstmengder 
gjør det vanskelig å trekke ut de viktig-
ste momentene i teksten».6 Med tanke 
på at elevene skal lære å lese med flyt, 
er det imidlertid viktig å lese hele teksten i 
sammenheng (ibid). For å hjelpe elev-
ene til å holde tråden kan lærerne 

utheve viktige ord og uttrykk. En annen 
måte å differensiere oppgavene på er at 
tekster på lavere nivåer innledes med 
en kort introduksjonstekst på norsk 
istedenfor på målspråket. 

I alle læreverkene sjekkes lesefor-
ståelse vanligvis ved generelle spørsmål 
til teksten. Her er det muligheter for 
differensiering. Sterke og svake elever 
kan for eksempel jobbe sammen parvis, 
en svak elev forteller partneren hva teks-
ten handler om, den sterkere eleven 
lager et skriftlig sammendrag. En annen 
mulighet er at svake elever punktvis 
lister viktig informasjon, sterke elever 
oppsummerer teksten, mens de svakere 
elevene lytter og krysser av, samt tilføyer 
ny informasjon. Sterke elever kan fungere 
som hjelpelærere, men med forsiktighet, 
da rollen kan være slitsom. Andre ganger, 
derimot, kan det være veldig positivt at 
elever på samme nivå jobber sammen. 

Går man til mer konkrete aspekter i teksten, 
er oppgavene ofte knyttet til enkelte 
ord/uttrykk. Eksempelvis får elevene 
en liste med ti adjektiver på norsk – de 
skal så finne tilsvarende adjektiver på 
målspråket i teksten. I hvilken grad kan 
man gjøre denne oppgaven enklere 
og vanskeligere? Elever som sliter med 
ordforståelse, kan få adjektivlista på 
målspråket for så å finne adjektivene i 
teksten, se hvilken kontekst de står i og 
finne tilsvarende betydning på norsk. 
De som allerede har et godt ordforråd, 
kan øke dette ved å legge til 5-10 andre 
adjektiver relatert til innholdet i teksten. 
Deretter kan de for eksempel argumen-

tere hvorfor de synes det er viktig å 
kunne disse adjektivene. 

Skriveoppgaver. Når det gjelder skrive-
oppgaver i læreverkene, er det påfal-
lende at øvelsene til sterke elever ofte er 
mer åpne (færre hjelpeord og hjelpeset-
ninger), mens svake elever blir henvist 
til å repetere tidligere oppgaver. Det 
er også vanlig å presentere tekster om 
kjente temaer og gi elevene i oppdrag 
å skrive om de samme temaene. Modell-
tekster kan være til hjelp; forskning 
viser at særlig svake elever skriver bedre 
med modelltekster og får økt læringsut-
bytte (Håland 2013). Håland forklarer at 
elever som får en modelltekst, samt en 
forklaring på hva de må gjøre, skriver 
bedre tekster enn de som bare får en 
modelltekst (ibid). Tydelige mål og klare 
instrukser gjør det enklere for elevene å 
vite hva som forventes. 

Læreverkene gir også eksempler på 
hvordan elevene kan bruke bl.a. tidligere 
tekster, bindeord fra en liste, gitte ord 
og uttrykk som utgangspunkt og støtte.
På lave nivåer er de enkleste oppgavene 
utformet som skjemaer for å konstruere 
korte setninger:

 
 

Figur 1. Eksempel: Jeg heter Natali Seguí. 
Jeg kommer fra Valencia (Spania).
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Vanskelighetsgraden kan økes ved 
å kreve at elevene presenterer en 
klassekamerat. Meningen er at de både 
snakker med vedkommende og bruker 
tredje person til å beskrive.

I en mer utfordrende oppgave, kan 
elevene innta en rolle og fortelle om 
‘seg selv’: hva denne gjør, bor, liker, etc. 
Denne typen oppgaver støtter forsk-
eres syn om at sterkere elever ofte er 
kreative, med originale tanker og fore-
stillinger (Idsøe & Skogen 2011). Differ-
ensieringen i skriveoppgaver kan ofte 
være implisitt, for eksempel kan A lage 

en dialog, mens B skriver en tekst om 
det samme temaet, men fra et annet 
synspunkt. Slik kan elevene kan velge 
det som passer deres nivå.

Timeplan som tema er typisk i læreverk 
på nivå 1 i fremmedspråk. Hvordan differ-
ensieres oppgavene her? I oppgaven 
med en prikk får elevene en tom time-
plan som skal fylles ut med egne fag 
(her: på spansk), to prikker krever setnin-
ger på spansk med tidsangivelser (uke-
dager og klokkeslett), og ved tre prik-
ker får elevene en ferdiglaget timeplan 
som sammenliknes med egen for så å 

beskrive likheter og ulikheter. For å øke 
vanskelighetsgraden kan sterke elever 
finne og sammenligne timeplaner i 
andre spansktalende land, eller som et 
alternativ først studere ulike lands time-
planer, så skissere en egen timeplan og 
argumentere for sine valg. 

En vanlig oppgave er at elever må 
sette sammen ord og lage menings-
fulle setninger, for eksempel fortelle om 
familie-medlemmers navn, alder, yrker 
og egenskaper. Et forslag til 
differensiering kan være at 
noen elever lager setninger 
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ved å følge den naturlige og enkleste 
rekkefølgen (Helmut ist der Vater. Er ist 
45 Jahre alt. Er ist Fotograf und sympa-
thisch). Sterkere elever kan prøve å lage 
leddsetninger (Der Sohn, der Peter heißt, 
ist 21 Jahre alt, Student und sportlich). 
Vanskelighetsgraden økes enda et hakk 
ved at elevene må bøye adjektivet sam-
tidig som de bruker en leddsetning (Der 
Vater, der Helmut heißt, ist 45 Jahre alt und 
ist ein sympathischer Fotograf). Tematisk 
sett kan også oppgaven differensieres. 
Eksempelvis kan svakere elever holde 
seg til slektningene og yrkene som vises 
i boka, mens sterkere elever kan ta i bruk 
flere ordklasser. 

For å aktivisere elevene må lærerne akti-
visere seg selv først og se potensialene 
oppgavene tilbyr, selv om disse ikke er 
eksplisitt markert. 

Muntlige oppgaver. De undersøkte 
læreverkene vektlegger muntlig 
produksjon og legger til rette for at elev-
ene skal snakke med hverandre på mål-
språket. Men å kommunisere på mål-
språket er noe som mange elever gruer 
seg til. Derfor er det viktig at oppgavene 
er meningsfulle og at læreren tar i bruk 
ulike arbeidsmåter. Noen ganger er det 
best at elevene jobber individuelt, andre 
ganger er det bedre at de jobber parvis 
eller i mindre grupper. Det er enklere å 
tørre å snakke når det er færre som hører 
på.  Dette hjelper elever med et svakt 
ordforråd når de skal kommunisere 
(Weka 2009). Sterke og svake elever bør 
noen ganger jobbe sammen og andre 
ganger separat. Det å gi sterke elever 

lærerens rolle innimellom kan være 
tilfredsstillende for dem, men de bør 
også utnytte sitt potensiale sammen 
med andre sterke elever. 

Typisk muntlige oppgaver er ofte knyt-
tet til bildebeskrivelser med enkle opp-
gaveformuleringer: Beskriv hva du ser 
på bildet. Andre ganger får elevene 
spørsmål som støtter opp under bruk av 
målspråket. Men til tross for at elevene 
får støttespørsmål, trenger noen mer 
oppmuntring. Hvordan kan vi hjelpe 
dem til å bruke flere ord? Først må man 
velge et passende bilde knyttet til det 
stoffet man har jobbet med, og som 
åpner for flere ideer, kommentarer og 
tolkninger. Deretter må man gi elevene 
den riktige rammen med aktiviserende 
og gjennomtenkte spørsmål egnet for 
både sterke og svake elever. Et forslag 
kan være å gradere spørsmålene –  

begynne med veldig åpne og slutte med 
mer konkrete. For sterke elever: Beskriv 
jenta på bildet. Hvilke følelser formidler 
hun? Hvilke assosiasjoner får du når du 
ser bildet? Hva/hvem kan være rundt 
denne jenta, hva skjer etterpå? For 
svakere elever: Beskriv jenta på bildet. 
Hvor er hun? Hvor gammel er hun? Hva 
gjør hun? Hvordan ser hun ut? Elever 
som trenger mye støtte, kan få enda mer 
lukkede spørsmål: Beskriv jenta på bildet. 
Er hun i en park? Har hun på seg en jakke? 
Leker hun med en ball? Har hun kort  
eller langt hår? Har hun på seg en hatt? 
Bader hun? Er hun trist? I tillegg kan de få  
ekstra ord og formuleringer som støtte 
for å kunne svare (å ha på seg en solhatt/
solbriller, være trist/glad, være på fjellet/
på stranda/i byen, osv.). 

Formålet med dette eksempelet er å 
vise at «å bruke spørsmålsteknikker er 
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et essensielt verktøy for å fremme effek-
tive ferdigheter innenfor læring og tenk-
ning» (Idsøe, 2014). Eksempelet viser 
også at dersom man gir svakere elever 
forslag til alternative svar og vokabular, 
får de muligheten til å øke ordforrådet 
sitt uten å måtte repetere oppgaver.

Lytteoppgaver ser ut til å være vans-
kelig å tilpasse. I noen bøker blir elever 
oppfordret til å høre på lyttetekstene 
flere ganger hjemme. Andre ganger gis 
eksempler på svar samt gloser som kan 
være nyttig å forstå før lytting. Men kan 
man gjøre noe mer enn dette?

Et forslag kan være å dele klassen i små 
grupper hvor hver elev i gruppen får 
ansvar for å lytte etter sin konkrete infor-
masjon. Deretter må hele gruppen sette 
sammen det de har notert for å løse opp-
gaven riktig. Sterke elever kan tilføye mer 
informasjon, mens svakere elever kon-
sentrerer seg om det mer overfladiske. 

Tilrettelegging kan også ligge i metoden 
man velger. Elever som er visuelt sterke 
kan eksempelvis svare på spørsmål med 
utgangspunkt i bilder, for eksempel 
krysse av for riktig bilde eller markere 
riktig rekkefølge. Elever som foretrekker 
den taktile metoden, kan legge bildekort 
i riktig rekkefølge eller tegne noe konkret 
som blir sagt i lytteteksten. Den kinest-
etiske metoden kan anvendes på de elev-
ene som lærer best gjennom bevegelse, 
for eksempel ved å dramatisere det som 
blir sagt i lytteteksten. 

Også oppgaveformuleringene kan differ-

ensieres. Formuleringene til sterke elever 
kan være lange og komplekse, mens 
svakere elever kan få enklere og kortere 
formuleringer. Instruksene kan være 
enda enklere idet man erstatter eller 
støtter ordene med bilder (Chilla, 2014).

Avslutning. Men – i hvilken grad skal 
lærebøker henholdsvis lærerveiled-
ninger bidra med differensierte opp-
gaver? Ifølge Utdanningsdirektoratet «vil 
det være behov for at læreren bruker 
tid til å lage arbeidsoppgaver» selv om 
«mange [bøker] inneholder ulike 
arbeidsoppgaver».7 Tilpasset opplæring 
forutsetter «at lærerne har kunnskap om 
elevgruppens nivå og forutsetninger» for 
å kunne velge riktige arbeidsoppgaver. 
Lærebøker er imidlertid et verdifullt 
hjelpemiddel for lærere, siden de gir tips 
og ideer som kan brukes i undervis-
ningen.  Det samme er tilhørende lærer-
veiledninger og forlagenes nettsider.

Hvis lærerne vil aktivisere elevene og 
løfte læringspotensialet deres i størst 
mulig grad, bør lærerne aktivisere seg 
selv først og se mulighetene i opp-
gavene (selv om disse ikke er tydelig 
markert). De bør være nysgjerrige og 
åpne for andre måter å jobbe på og søke 
oppgaver andre steder (f. eks. ressurs-
basen til Fremmedspråksenteret) for å 
få fram endringer i egen undervisning. 

Fotnoter
1Opplæringslova § 1-3. Tilpassa opplæring og tidleg 
 innsats. Fra 01.08.2014
2Kunnskapsdepartementet. 2008. St.meld. nr. 31 
 (2007-2008). Kvalitet i skolen.

3Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, i media 
 http://www.tv2.no/a/5437509
4St. Olav vgs. (upublisert). Forsert Opplæringsløp I Realfag, 
 Tysk og Engelsk. Sarpsborg
5Læreverk som er undersøkt: Cappelen: Vale 1 (2006), Vale 
 3 (2008), Noch Einmal 1 (2006), Noch Einmal 3 
 (2008); Damm: Tapas 1 (2004), Tapas 3 (2006); 
 Cappelen Damm: Vidas 1 (2012), Vidas 2 (2013); 
 Gyldendal: Lieber Deutsch 1 (2006), Lieber Deutsch 
 2 (2007), Auf Deutsch 1 (2006), Auf Deutsch 3 
 (2008). For forfatterliste: se forlagene
6Lesesenteret. På mellomtrinnet leser vi fagtekster 
 sammen! Vi tenker, snakker og skriver om det vi 
 leser. Universitetet i Stavanger. http://lesesenteret.
 uis.no/getfile.php/Lesesenteret/Fagbok%20i%20
 bruk_Les%20og%20ler_46_53.pdf
7Utdanningsdirektoratet (uten årstall). Veiledning i lokalt 
 arbeid med læreplaner. Tilpasset opplæring. Oslo. 
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Ella Cosmovici Idsøe,  Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger 

Elever med høyt 
potensial for engelsk 
og fremmedspråk

Fordelene ved å lære seg andre språk 
enn morsmålet er mange og godt doku-
mentert i forskningen, særlig sammen-
hengen mellom fremmedspråklæring 
(inkluderer både engelsk og fremmed-
språk) og forbedringen av elevenes 
kognitive utvikling og lese- og skrive-
ferdigheter (Geake 2009; Scarino & Lid-
dicoat 2009). Fremmedspråk er dessuten 
en selvskreven og integrert del av det 
sosiale og flerkulturelle Norge, og av en 
stadig mer globalisert verden.

Alle elever kan ha utbytte av å lære seg frem-
medspråk, men det er særlig elever med et 
høyt akademisk potensial som i ung alder 
bør bli tilbudt språkprogrammer av høy 
kvalitet (Idsøe 2014; Robinson et al. 2007). 

Hvem er disse elevene? Ifølge Idsøe 
(2014, s. 14) er dette elever « med sterke 
behov og potensial innenfor akademiske 
fag som matematikk, lesing/skriving/
språk, naturfag, teknologi, samfunnsviten-
skap, eller kreative/estetiske fag – og som 
kan transformere sitt potensial til talent 
kun dersom disse behovene blir identifi-
sert og møtt i et rikt og responderende 
læringsmiljø». Denne gruppen elever til-
egner seg ofte språkkompetanse tidligere 
enn sine jevnaldrende, og de utmerker seg 
gjerne på flere områder innenfor språk-
fagene – fra lesing og litterær analyse til 
kreativ skriving, poesi og prosa.

Hva slags karakteristika har de? Barn 
som har et høyt potensial for å lære seg 

fremmedspråk, utgjør ingen homogen 
gruppe, men har likevel noen fellestrekk 
som det er viktig å være oppmerksom 
på i klasserommet (Deveau 2006): 
•	 De	viser	stor	nysgjerrighet	for	hvordan	
 språket fungerer, og interesserer seg i  
 form for formens egen skyld.
•		 De	er	interessert	i	og	har	kapasitet		 	
 til å tilegne seg, huske og manipulere 
 avansert ordforråd og avanserte   
 grammatiske begreper.
•		 De	har	en	intuitiv	følelse	og	sans	for		
 språket.
•		 De	har	god	hukommelse	og	fokus	på		
 detaljer.
•	 De	har	kapasitet	til	å	trekke	ut	og		 	
 overføre mening kreativt.
•	 De	har	kapasitet	til	å	oppfatte	
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 mønstre og relasjoner innenfor og   
 mellom språk
•		 De	har	evne	til	å	bytte	mellom	ulike		
 språk.
•		 De	har	evne	til	kreativt	å	forene	alle			
 elementer i det språket de lærer.
•	 De	har	et	avansert	sett	med	kommu-	
 nikasjonsferdigheter
Disse elevene er interesserte i og nys-
gjerrige på andre språk og kulturer og 
hvordan disse påvirker hverandre, og 
de kommuniserer ofte med kulturell 
sensitivitet og autentisk struktur, into-
nasjon, uttrykksmåte osv. De liker å lage 
hypoteser om hvordan språket brukes, 
de søker muligheter til å bruke språket 
produktivt, og de vil anvende det de har 
lært i fremtidig kommunikasjon. Som en 

konsekvens vil mellomspråket til disse 
elevene utvikle seg raskere enn mellom-
språket til jevnaldrende elever.

Identifisering. Litteraturen på området 
anbefaler at man bruker flere instru-
menter for å identifisere disse elevene 
for å få et kompleks og mangefasettert 
bilde av deres potensiale og akademiske 
behov. Identifiseringsprosessen bør 
starte tidlig (helst fra barnehagen), det 
må være en dynamisk prosess, basert på 
flere kriterier, og pågå kontinuerlig. Både 
subjektive vurderinger (via skole og 
familie, medelever og egenvurderinger) 
og objektive vurderinger (via spesifikke 
prøver utviklet for å kartlegge språkfer-
digheter i Norge) eller andre evidens-

baserte kartleggingsinstrumenter som 
Scales for Rating the Behavioral Charac-
teristics of Superior Students (Renzulli et 
al. 2013), som kartlegger lese- og kom-
munikasjonsferdigheter, er nødvendige 
(Idsøe, 2014). Ved systematisk å bruke 
ulike kartleggingsverktøy, kan man få 
sterke indikatorer på om elever har høyt 
potensial for å lære fremmedspråk.

Hvilke behov for tilpasning har disse 
elevene når de skal lære et frem-
medspråk? Undervisningen i engelsk 
og fremmedspråk vektlegger vanligvis 
leseferdigheter og spørsmål på lave 
nivåer fremfor aktiv og under-
søkende læring. Et slikt fokus ut-
fordrer ikke evnerike elever som 
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mestrer basisleseferdighetene, og som 
er klare for å bruke disse ferdighetene 
på høyere nivåer, f.eks. til kritisk lesing, 
resonnerende skriving, muntlig kom-
munikasjon og språklig og begreps-
messig utvikling i fremmedspråket (Sousa 
2009). Dermed foreligger det er reelt 
behov for å differensiere de språkfaglige 
erfaringene for verbalt begavede elever 
på alle stadier i utviklingen.

For å justere fremmedspråkundervis-
ningen etter disse barnas behov og i 
henhold til deres læringskarakteristika 
må systemet vektlegge følgende aspekter:

•	 Tid,	ressurser	og	svært	kompetente			
 språklærere
•		 Et	sammensatt	og	abstrakt	tverrfaglig	
 fokus på innhold
•		 Fremming	av	lingvistisk	kompetanse	
 og stimulering av kognitiv fleksibilitet 
•		 Et	innholdsfokus	som	gjør	det	mulig	å	
 bruke språket som et helhetlig 
 system, f.eks. et skifte fra ideen om 
 språkundervisningen som en lineær 
 bane basert på grammatisk vanske-
 lighetsgrad til at tekstene represe-
 terer større vanskelighetsgrad, både  
 innholdsmessig og språklig.    
•	 Åpne	aktiviteter,	dvs.	disse	elevene	

 må ikke begrenses av språkkravene 
 som stilles i et bestemt kapittel eller 
 en bestemt undervisningstime 
•	 Bruk	av	læringsmetoder	som	vekt-
 legger læring i eget tempo og legger  
 til rette for fleksibilitet, f.eks. gjennom 
 graderte tekstbaserte språklærings-  
 stasjoner eller pensumkomprimering
•	 Medbestemmelsesrett	for	elevene	
 med hensyn til hvordan de skal vise 
 hva de har lært
•		 Muligheter	for	elevene	til	å	jobbe	i	
 varierte og flytende grupper
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Ved tilpasning av læreplanen i frem-
medspråk er det avgjørende å vurdere 
differensieringsmetoder som akselera-
sjon, dybde, kompleksitet, utfordring og 
kreativitet. Dersom disse elevenes evner 
ikke blir positivt anerkjent og stimu-
lert, vil elevenes selvtillit og selvbilde 
reduseres, og de står i fare for å miste 
motivasjonen for å utvikle sitt potensial 
(Robinson et al. 2007). 

Anbefalinger. Det er behov for fag-
utvikling av en ny, forskningsbasert 
læreplan og alternative metoder i frem-
medspråkundervisningen. Samtidig, 
som forskningen viser, bør fremmed-
språkundervisning tilbys elever i ung 
alder, og det er viktig å holde et raskt 
tempo og unngå repeterende oppgaver 
når man underviser disse elevene. Det 
er behov for å forstå hvordan man skal 
bruke materiell som eliminerer eller  
utvider språkundervisningsprogrammer 
og gir utfordringer på høyere nivåer. 
Dette kan gjøres ved f.eks. å komprim-
ere den vanlige fremmedspråkunder-
visningen, tilby bøker og lesemateriell 
som er mer utfordrende, gi elevene 
mulighet til å kommunisere spontant 
om hverdagssituasjoner og gi uttrykk 
for følelser og meninger, gjerne også 
skriftlig, samt bruke mange forskjellige 
ressurser. Å forske på og innføre nye 
strategier for fremmedspråkundervis-
ningen og å utvikle digitalt pedagogisk 
materiell er ønskelig i framtiden.

Ved å gi «ekstra støtte til fremmed-
språkundervisningen rettet mot de elev-
ene som har spesielle egenskaper og 
akademiske evner», bidrar vi til å utvikle 
og forbedre potensialet til dem «som 
uten tvil vil bli de fremtidige lederne i 
en verden som i økende grad preges av 
gjensidig avhengighet» (Bartz 1982).
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Aslak S. Tvedt, Rådgiver for kinesisk, Fremmedspråksenteret

Litt er mye 
mer enn 
ingenting
Det er lett å miste motet når man skal 
forsøke å uttrykke seg på et annet språk. 
Man pugger nye gloser hver uke, bøyer 
verb og lærer nye setningsmønstre, og 
uansett hvor mye man får til, er det alltid 
noe man ikke forstår.

Norge blir et stadig mer flerspråklig 
land, og dersom vi hører noen med en 
annen nasjonalitet enn oss selv snakke 
norsk, merker vi at de lett gjør feil når 

de snakker. Det de sier, kan enten bli 
ufrivillig komisk, eller det er så vidt godt 
nok til at de får fram meningen i det 
de ønsker å kommunisere. Neste gang 
du hører en som ikke har norsk som 
morsmål, og som ennå ikke snakker 
språket så veldig godt, prøv følgende: 
Observer alt de får sagt, og ikke feilene 
de gjør. Legg merke til hvor mange 
situasjoner de klarer å manøvrere seg 
igjennom til tross for at norsken ikke er 
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perfekt. Ved å få fram budskapet 
sitt, og ved å oppfatte det 

viktigste som bli sagt, skjønner de 
nok til å mestre situasjonen.

Sånn er det for alle som vil lære et nytt 
språk, man må tørre å ta initiativet selv: 
kommunisere med lokalbefolkningen i 
målområdet, få fram hva man mener i 
enhver situasjon, eller kanskje til og med 
ta initiativet til å bli kjent med noen.

Når vi bruker fremmedspråket vårt, 
enten det er på ferie eller i jobb- eller 
studiesammenheng, er det som 
regel ikke til å komme utenom at vi 
uttrykker oss feil. Dette kan være 
flaut eller ubehagelig: Vi risikerer å bli 
misforstått, dumme oss ut eller kanskje 
til og med fornærme andre. Som regel 
forstår heldigvis den vi snakker med at 
den utilstrekkelige kommunikasjonen 
skyldes manglende språkferdigheter. 

Etter hvert som vi behersker 
fremmedspråket bedre, blir det også 
færre feil, selv om vi fortsatt snubler 
litt i grammatikken eller uttrykker oss 
kanskje vel enkelt.

Tenk på alle de som klarer å gjøre seg 
forstått på norsk, ja kanskje til og med 
jobber i Norge uten å beherske språket 
perfekt, så ser du at du ikke trenger å 
frykte. Å lære et språk er en livslang 
prosess, og det er de færreste av oss 
som trenger å kunne det perfekt. På 
mange arbeidsplasser jobber det 
korrekturlesere som også retter det som 
de med norsk som morsmål, har skrevet.

Over hele verden er det en kjensgjerning 
at man blir høyere ansett når man 
snakker språket bedre, men for at 
det skal skje, må det først løftes opp 
fra det nivået det er på – akkurat nå. 

Språkferdigheter er litt som muskler; de 
blir større når de brukes. Fokuser på alt 
du klarer – ikke på det du gjør feil.

Vi har intervjuet noen elever for å høre 
hvordan de har klart seg i situasjoner 
hvor - Litt er mye mer enn ingenting – 
har vært aktuelt.

Elevene ved Hosletoppen skole i 
Bærum er positivt innstilt til å bruke 
fremmedspråket sitt når de er på reise. 
10.-klassingene Helena, Martin, Frida 
og Emilie har alle gode erfaringer med 
at det nytter å snakke språket de har 
lært på skolen når for eksempel taxien 
de sitter i er på feil kurs, de vil bestille 
mat, eller til og med få nye venner. Her 
er deres historier:

 Observer alt de får 
sagt, og ikke feilene de gjør

 Språkferdigheter 
er litt som muskler; de 
blir større når de brukes
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Jeg har ikke vært i Kina ennå, men jeg jobbet i en barnehage i 
sommer, der det var noen kinesiske barn. Jeg sa «Nǐ hǎo» (hei) 
til dem, og da så de på meg med store øyne og så litt skremt ut. 
To små gutter på 5-6 år kom bort til meg, og da sa jeg «Wǒ Jiào 
Helena» (Jeg heter Helena).

Og deretter snakket vi sammen på kinesisk om hva de synes om 
å gå i barnehage og om de gledet seg til å begynne på skolen. 
Vi snakket om familiene våre og hvor vi bodde. Jeg spurte dem 
om de kom fra Kina, og de sa at foreldrene deres gjorde det.

Jeg spurte dem hva de synes om ‘hva er best av barnehage 
og skole’, men jeg visste ikke da hva det kinesiske ordet for 
barnehage var, så jeg måtte spørre dem om det ved å peke på 
barnehagebygningen. De ga meg oversettelsen «yòu’éryuán», 
og da gikk det greit å spørre om det jeg lurte på.

Det var tydelig de likte at jeg snakket kinesisk, for de smilte og 
tullet mye med meg.

Jeg har vært i Spania med familien mange år på rad i sommerferiene, 
og jeg har snakket på stranden -når jeg har leiet solsenger, på 
restaurant, i butikker - ja, og i taxi. 

«¿Cuánto tienes?» og «¿Cuánto cuesta?», er ord som går igjen når 
man forhandler om pris. Jeg har lært å spørre om størrelse, jeg sier 
«grande» eller «pequeño», for stor eller liten og «largo», når det er 
snakk om lengde.

Jeg blander engelsk og spanske ord litt om hverandre. En gang jeg 
satt i taxi og sjåføren kjørte feil, måtte jeg forklare retningen for ham, 
både med gestikulering og med «A la izquierda», «a la derecha» – 
venstre og høyre.

Jeg er godt klar over såkalte «false friends», ord som høres like ut 
som ord på andre språk, men som betyr noe helt annet: En gang 
skulle jeg kjøpe en pute, men da kunne jeg ikke bruke ordet «puta», 
for det betyr hore på spansk. Da ble det å bruke engelsk istedenfor.

Martin, lærer spansk

Helena, lærer kinesisk
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Jeg har spansk, og jeg vært i Spania mange ganger med familie. En gang var 
jeg i Spania med en venninne, og da var det særlig nyttig å kunne litt spansk 
– for da måtte vi kommunisere.

En gang venninnen min og jeg var på restaurant og servitøren skjønte at vi 
kunnes spansk, fikk vi streng beskjed om at vi ikke fikk bestille med mindre vi 
ga hele bestillingen på spansk. Vi delte på det, og da bestilte venninnen min 
middag og jeg dessert. Da sa jeg: «Yo quiero plátano con helado», og med 
«por favor» til slutt for å uttrykke høflighet.

Jeg har også fått bruk for spansken i andre land enn Spania. En gang 
fotballaget mitt deltok i Dana cup, møtte vi noen spanjoler. De hadde lyst til 
å være med oss på disco. De skjønte ikke engelsk, og vi måtte derfor bruke 
spansk for å få dem med. «Vamos en la disco», sa jeg og da ble de med. Vi 
måtte ‘mekke litt’ på språket for å få det til, men det gikk. Da vi møtte dem 
igjen var de overbevist om at vi kunne snakke spansk godt. De snakket nemlig 
mye til oss, og det var litt lettere når de styrte samtalen og spurte mye. Vi traff 
dem igjen på bussen senere, og den ene av dem begynte å prate med meg og 
spurte når vi skulle spille kamp. Jeg skjønte ett ord her og ett ord der, men ut i 
fra det forsto jeg at de hadde lyst til å komme og se på oss. Jeg klarte å få fram 
klokkeslett og hvilken bane vi skulle spille på, og de fant oss.

Jeg har vært Spania flere ganger. I fjor sommer var jeg i 
Alicante, og Helena var med. Vi var i en taxi, og vi måtte 
bruke ordene for med «A la izquierda», «a la derecha»
– Husker du da servitøren tvang oss til å bestille på 
spansk, bryter Helena inn. Ja, han nektet å forstå oss hvis 
vi snakket engelsk. Han var kjempekul. Vi klarte det til 
slutt, men det var ett ord, «tarta de queso», som vi ikke 
kom på der og da. Han ble imponert over at vi kunne litt.

Helena var innom et kinesisk supermarked i Spania, og 
hun ville tulle litt. Jeg skulle snakke kinesisk i kassen, og 
jeg sto ved en hylle og øvde meg litt. En kinesisk mann 
gikk forbi, og han hørte hva jeg sa. Han hadde et lite smil 
om munnen da han så på meg, og jeg ble kjempeflau.

Frida, lærer spansk 

Emilie, lærer spansk  
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Jeg har hatt tysk i 1,5 år – har også en bestemor som er tysk 
og har derfor fått litt trening hjemmefra siden jeg snakker med 
familien i selskaper.

Klassen min dro med «Hvite busser» på tur til Tyskland og Polen. 
På turen var vi på en buffet, og det var noen menn der som 
danset tysk folkedans. Noen av disse mennene kom til bordet 
vårt og bød på dans, men jeg ville ikke være med. Da sa jeg 
«Nein», og med enkelt kroppsspråk viste jeg at jeg ikke ville 
danse, og det var nok der og da.

Jeg har også handlet klær i Tyskland ved å bare bruke litt tysk. En 
gang skulle jeg kjøpe en genser, og da jeg ikke kunne ordet for 
genser, pekte jeg på den jeg allerede hadde på meg. Jeg klarer 
som regel å finne ord som passer i den situasjonen jeg er i, selv 
om det kanskje ikke er disse ordene en tysker selv ville ha brukt.

Jeg skulle på shopping med noen venninner i Berlin, og vi sto 
med kart og prøvde å finne veien. Vi spurte en tysker om hjelp, 
han forklarte oss hvor vi skulle, men vi forsto ikke forklaringen 
hans. Så vi fikk et kryss på kartet. Han skjønte at vi ikke forsto 
hva han sa så han satte to kryss på kartet. Det ble litt «Her er du, 
og dit skal du gå». Da gikk det greit. Vi fant fram til dit vi skulle. 

Jeg hadde klart å løse den situasjonen mye bedre i dag ettersom 
vi har lært å snakke om retninger og spørre om veien i tysktimen, 
siden vi var i Berlin.

På St. Olav videregående skole i Sarpsborg snakket vi med et par elever til, en jente som 
har startet med tysk i videregående skole, og en gutt som har fortsatt med det språket han 
lærte i ungdomskolen, nemlig spansk.

Johanne, Vg2, lærer tysk  
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Jeg har hatt spansk i snart fem år og er på nivå 2. Jeg liker å 
lære språket, og det gjør meg engasjert.

Jeg har vært i Spania flere ganger på flere forskjellige steder. 
Jeg var med foreldrene mine i Alicante, og en dag dro jeg til 
et treningssenter. En gutt var i gang med treningen der, og 
han ba meg om hjelp til å løfte opp vektene. Han sa bare 
«¿Puedes ayudarme?» Jeg forsto hva han spurte om og 
hjalp ham, og vi trente sammen og snakket spansk. Det ga 
en fin mestringsfølelse. Underveis i samtalen måtte jeg be 
ham snakke saktere flere ganger fordi han ble så ivrig. Et 
sted i samtalen ville jeg si det spanske ordet for mage, og da 
pekte jeg på magen min og sa «¿cómo se dice?» Han svarte 
«estómago», og da fløt samtalen videre.

Jeg har brukt tegnspråk når jeg har stått fast flere ganger 
også, men jeg har klart å bestille mat på restaurant – både 
til meg og foreldrene mine.

Når jeg er i Spania, prøver jeg å unngå å snakke 
engelsk og heller fokusere på spansken. Jeg 
synes spansk er morsommere enn engelsk.  
Jeg føler meg ganske trygg – i hvert fall 
over gjennomsnittet, selv om jeg gjør feil og 
fortsatt har mye å lære.

Jonas, Vg2, lærer spansk  
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Tidlig fokus på 
språkstrukturer 
gir et godt grunnlag

Selv om det i media og i politiske mil-
jøer om og om igjen understrekes at det 
er et stort behov for folk med gode 
kunnskaper i fremmedspråk, opplever 
universiteter og høyskoler for tiden en 
nedgang i antall studenter som fullfører 
studiene sine. Mange slutter i faget etter 
kort tid. En av grunnene til at denne 
situasjonene oppstår ligger i den opp-
læringen elevene får; skolen klarer ikke 
å legge et godt nok grunnlag for  fram-
tidige studier i språk på universitetsnivå.

Jeg ønsker med denne artikkelen å 
belyse og drøfte hvor viktig det er å få en 
kontinuitet i fremmedspråkopplæringen 
– det tar tid å arbeide med språkstruk-
turer til de virkelig sitter. Som bakgrunn 
for diskusjonen bruker jeg mitt master-
arbeid i studiet ”Fremmedspråk i skolen” 
ved Høgskolen i Østfold. 

Tidlig start med fremmedspråk. Flere 
europeiske land har fulgt EU-kommisjonens 

anbefaling og innført et annet frem-
medspråk på barnetrinnet1. Norge på sin 
side gjennomførte pilotprosjektet ”For-
søk med 2. fremmedspråk på 6.-7. trinn 
2010-2012”. Prosjektet ble evaluert av 
forskningsinstituttet SINTEF i to rapporter. 
Prosjektet har foreløpig ikke munnet ut 
i en fast ordning med fremmedspråk på 
barneskolen, unntatt i Oslo2.

Til vanlig jobber jeg som fransk- og tysk-
lærer på alle trinn i ungdomsskolen. Fra 
2010 til 2012 deltok jeg i det nasjonale 
forsøket med fremmedspråk på barne-
trinnet med en tysk- og en franskelev-
gruppe. Disse elevene hadde en uketime 
à 45 minutter med samme fremmed-
språk i 6. og 7. klasse. Som en del av mitt 
masterstudium ”Fremmedspråk i skolen” 
gjennomførte jeg en undersøkelse på 8. 
trinn i klasser som besto av elever som 
hadde deltatt i forsøket (kalt pilotelever) 
og ekte nybegynnere. Elever som verken 
hadde hatt tysk eller fransk fra før, ble 

brukt som kontrollgruppe. Dette arbei-
det brukte jeg senere som utgangspunkt 
for masteroppgaven min og undersøkte 
de samme elevene i tyskklassen på 9. 
trinn (Delord 2014). Elevene hadde den 
samme tysklæreren i 8. og 9. klasse. 

Hensikten var å få innsikt i utviklingen til 
de elevene som hadde deltatt i forsøket 
med fremmedspråk på barnetrinnet. Hva 
hadde de lært, hva kunne de produsere 
på fremmedspråket, hadde de to årene 
med fremmedspråk på barneskolen 
påvirket motivasjonen deres, og hvor-
dan vurderte de sin kompetanse i tysk 
og fransk? Hvis den fremmedspråklige 
utviklingen til elevene som hadde hatt 
tysk eller fransk på barneskolen, viste 
seg å være positiv, kunne en lengre 
læringsperiode i fremmedspråk bidra til 
å øke interessen for faget?

Faktorer som er viktig for læring. 
Læreplanen i fremmedspråk (2006) 
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Christiane Delord, lærer i ungdomsskolen og tidligere rådgiver for fransk på Fremmedspråksenteret
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skisserer et vidt spekter av kunnskaper 
og ferdigheter som elevene i ungdoms-
skolen bør lære, trene på og etter hvert 
beherske. I løpet av tre ungdomsskoleår 
med fremmedspråkundervisning skal 
elevene lære uttale, gloser, syntaks, kom-
pleks grammatikk, språklig variasjon med 
formelle, uformelle, nasjonale og andre 
variasjoner, og de skal kunne kommuni-
sere, lese og skrive på fremmedspråket.

Ifølge forskning bør uttalen av et nytt 
språk helst læres før seksårsalderen 
og syntaksen før femtenårsalderen 
(Edmondson & House 2011, s. 180-185). 
Puberteten kan være en bremsekloss 
(ebd. 180-181). Flere studier viser at det 
omfattende arbeidet som kreves for å 
lære et fremmedspråk ofte synes uover-
kommelig for elevene (Edmondson 
2002, s. 62). Derfor foreslår flere frem-
medspråkforskere3, som for eksempel 

Ulrika Tornberg, en systematisk lærings-
progresjon i tre etapper: Elevene skal 
lære, øve og automatisere. (Tornberg 
2012, s. 115, 149). Eleven bør først bygge 
en såkalt plattform i fremmedspråk, 
noe som frigjør rom for andre aktivi-
teter som f. eks. bruk av grammatikk 
i læringsprosessen (ebd. s. 149). Flere 
forskere  understreker også viktigheten 
av å formidle kompleks grammatikk på 
en eksplisitt måte (Edmondson 2002, s. 
60). Først når en elev er moden for en ny 
etappe, kan han eller hun begynne med 
den neste språkutfordringen (Tornberg 
2012, s. 115). Ellers kan eleven stagnere 
og til og med oppleve faglig regresjon. 

I tillegg til andre faktorer, blant annet 
kjønn, intelligens og alder, spiller motiva-
sjon en sentral rolle i læringen av et nytt 
språk (Edmondson & House 2011, s. 238). 
R.M. Ryan & E. L. Deci peker på betydnin-

gen av lærerens rolle og grunnleggende 
menneskelige behov som avgjørende for 
å skape og opprettholde motivasjon: På 
den ene siden kan kontrollerende under-
visningsmetoder passivisere elevene; på 
den annen side har hvert menneske et 
sterkt behov for kompetanseerfaring, 
autonomi og sosial tilhørighet (Ryan & 
Deci 2000, s. 55-58, 60-63). 

Takket være Larrys Selinkers arbeid og 
innføringen av begrepet Interlanguage, 
har dagens undervisningsmetoder for-
andret seg mye siden 70-tallet (Selinker 
1972). Interlanguage er elevens mellom-
språk, et uferdig fremmedspråk som 
eleven etter hvert vil forbedre.  I dag skal 
en lærer ikke fokusere på elevenes feil, 
men oppmuntre eleven til å analysere 
språkbruken sin selv og styre egen lære-
utvikling; hovedområdet språklæring 
i læreplanen samsvarer med Selinkers 
forskning (LK06). Mellomspråkets utvik-
ling påvirkes av andre språk elevene 
forholder seg til, samt læreomgivelser, 
lære- og kommunikasjonsstrategier og 
overgeneralisering (Selinker 1972, s. 215-
221).  ”Fossilisation” er et annet vesent-
lig begrep i Selinkers teori: Blir språkfeil 
gjentatt, kan de feste seg og blokkere en 
videre språkutvikling (ebd. s. 215).

Tysk i 8. og 9. klasse. I de to anonyme 
spørreundersøkelsene, som ble gjen-
nomført i 8. og 9. klasse, gir alle pilot-
elevene uttrykk for at de lærte mye tysk 
på barneskolen, de fleste synes frem-
medspråk er lett, og det går bra i faget. 
De fleste kontrollelevene mener tvert 
imot at tysk er vanskelig, og en 
kontrollelev skriver: ”Vi merker 
at de i klassen som hadde tysk 
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på barneskolen, er bedre enn oss på nesten 
alle begrep og litt bedre på basisord som 
å telle, navn på ukedager, osv.”

Elevenes skriftlige spontane produksjon, 
som ble skrevet under fullt navn, viser 
at elevene som deltok i fremmedspråk-
forsøket på barneskolen, klarer å skrive 
korte tekster av relativt god kvalitet. De 
fleste nybegynnerne klarer tvert imot 
nesten ikke å produsere noe på tysk, 
eller de skriver korte og veldig ”spesi-
elle” tyske setninger som ”Meine Familie 
haben fumf kids unt sewi foreldre”. 

I sammenlikningen av begge spørre-
undersøkelsene kommer det tydelig 
frem at elevene i kontrollgruppen synes 
å ha utviklet seg i negativ retning, unn-
tatt når det gjelder den muntlige forstå-
elsen av det tyske språket. Spontant er 
de fleste elevene i denne gruppen ikke 
i stand til å produsere mer skriftlig tekst 
i 9. enn i 8. klasse; gruppen er preget 
av faglig stagnasjon. De fleste kontroll-
elevene strever med faget, er frustrerte 
og skylder på læreren. Majoriteten av  
pilotelevene viser på sin side mer forstå-
else for lærerens situasjon når det gjel-
der  klassestørrelse og undervisningstid.
 
Tapt undervisningstid. To vesentlige 
faktorer for god fremmedspråkunder-
visning er klassestørrelse og undervis-
ningstid. Som oftest skiller fremmed-
språkklassene seg ikke særlig fra hva 
elevene er vant med, og 20-30 elever blir 
derfor oppfattet som en vanlig klasse. 
Alle pilotelevene sier at de ønsker færre 
elever i klassen, og halvparten av tysk-
klassen ønsker seg flere tysktimer i uken. 
Tap av undervisningstid blir tvert imot 

mer påfallende ut fra lærerens og elev-
enes perspektiv. Et eksempel på årstime-
regnskap 2010-2011 i matematikkfaget 
på 9. trinn i en norsk ungdomsskole viser 
at en tredjedel undervisningstid faller 
bort i løpet av et skoleår. Skjer dette over 
tre år, mister elevene et helt skoleår med 
matematikktimer (Delord 2014, s. 52-56). 

Dette fenomenet rammer alle fag, og 
spesielt fag som ikke blir underlagt 
nasjonale prøver og halvårsprøver/ten-
tamener. Til denne gruppen hører også 
fremmedspråkene.

Bortfall av undervisningstid skjer av for- 
skjellige grunner, som hjemmearbeids-
dag, PRYO-uke, kino-, utstillings-, og 
tryggtrafikksenterbesøk, besøk av for-
skjellige videregående skoler, politi, for-
fatter, Leger uten grenser, orienterings-, 
sports-, eller skidager, fremføring i regi 
av Den kulturelle skolesekken, jule- 
marked, leirskole, skolefellessamling, 
FN-dag, åpen dag, skoleball, elevsamtaler, 
samtale med rådgiver eller helsesøster, 
jentegruppe, fadderordning, motevis-
ning, barnehagebesøk, osv. Alt dette er 
viktig med tanke på den generelle del av 
læreplanen, men fagene lider.

Læreplanen i fremmedspråk stem-
mer på mange punkter overens med 
forskning, men det blir vanskelig for 
lærerne å følge den på grunn av man-
gel på tid. Dette fører til frustrasjon, og 
tidspresset tvinger dem til å prioritere 
noen undervisningsaktiviteter fremfor 
andre og heller ”fore” elevene med det 
som oppfattes som pensum.

Undersøkelsen i 9. klasse viser at hoved-
området språklæring og aktivitetene 
rundt språklig variasjon rammes mest. 
Er det mulig å få mer påfyll i faget uten 
utvidelse av tidsrammen i fremmed-
språkundervisningen? At elevgruppen 
som hadde tysk på barneskolen utvikler 
seg positivt i ungdomsskolen, gir et svar. 
Pilotelevene er trygge på seg selv på 
grunn av de mange glosene og frem-
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medspråkstrukturene de lærte i 6. og 7. 
klasse, de bygde en plattform gjennom 
disse strukturene og er bedre forberedt 
på undervisning av eksplisitt gramma-
tikk i ungdomsskolen (Edmondson 2002, 
s. 60; Tornberg 2012, s. 149). 

Hadde kontrollelevene fått mer under-
visningstid i fremmedspråk, hadde de 
antakelig stått like sterkt i tyskfaget som 
pilotelevene. Mer fremmedspråkunder-
visning på barneskolen gir også større 
muligheter for tilpasset undervisning og 
kan redusere bruk av assistenter, IOP-
planer eller andre senere tiltak i ung-
domsskolen. Elever som trenger en lang-
som læreprogresjon vil også få mer tid til 
å utvikle fremmedspråket sitt. Dessuten 
kan en tidligere start med fremmed-
språk på barneskolenivå fange opp de 
mange skoletimene som faller bort i 
ungdomsskolen. At uttalen av et nytt 
språk læres best før seksårsalderen, og 
at puberteten kan virke forstyrrende for 
skolearbeidet, taler ytterligere for en tid-
lig start med fremmedspråk (Edmond-
son & House 2011, s. 181-182). 

Elevene skal fortsette på videre- 
gående skole, og mange kommer til å 
velge studiespesialiserende utdannings-
program med eller uten et godt grunn-
lag i fremmedspråk. Det spørs om de 
elevene som allerede strevde med et 
fremmedspråk i ungdomsskolen, vil 
takle utfordringer på et høyere nivå. 
Resultatet blir gjerne at disse elevene 
velger å begynne på nivå 1 i et nytt 
fremmedspråk. Dette gjør det igjen 
vanskelig for dem å nå et høyt nivå i 
fremmedspråk.  Hvor motiverte de er 
for faget, er vanskelig å si.  

Slik fag- og timefordelingen er nå, kan 
faglig sterke elever først fordype seg 
i fremmedspråk nivå III det siste året i 
videregående skole. Slik er det ikke i 
andre fag, for eksempel matematikk, 
hvor de kan fordype seg allerede i Vg2. 
Det kan tenkes at for liten satsing på 
fremmedspråk i norsk skole, påvirker 
et senere valg av studium. Hadde frem-
medspråk blitt prioritert tidligere i skolen, 
hadde disse elevene sannsynligvis nådd 
et høyere nivå og kanskje valgt å satse 
på studier på universitetsnivå. 

Konklusjon. Resultatene av de to pre-
senterte undersøkelsene peker på vik-
tige aspekter ved fremmedspråkunder-
visningen i norsk ungdomsskole.

Det er viktig å lære fremmedspråkstruk-
turer så tidlig som mulig, slik at elevene 
får tid nok til å utvikle språket sitt. Lære-
planen i fremmedspråk stemmer stort 
sett overens med fremmedspråkforskernes 
anbefalinger, men det er på skolenivå at 
situasjonen kan forbedres, særlig ved å 
redusere det store bortfallet av under-
visningstimer. Mangel på tid i fremmed-
språkundervisningen i ungdomsskolen 
fører til kutt i vesentlige områder som 
språklæring og språklig variasjon; elever 
som strever med faget og får liten faglig 
oppfølging, vil oppleve faglig stagnasjon 
eller regresjon. Resultatene fra mine to 
undersøkelser viser tydelig at de elevene 
som hadde fremmedspråkundervisning i 
6. og 7. klasse, opplever en større grad av 
språkbeherskelse og en større glede ved 
å bruke språket.

Mange skoler i Oslo har allerede inn-
ført fremmedspråk på barneskolen. 

De positive effektene av en slik skole-
politikk er åpenbare: fordeling av 
arbeidsbyrde over flere år, naturlig 
tilpasset opplæring, positiv holdning 
overfor fremmede kulturer, fagtrygg-
het, undervisning som virkelig følger 
læreplanen, likestilling av engelsk og 
fremmedspråk, kompensasjon for tapt 
undervisning i ungdomsskolen – og 
ikke minst språkglede!

Fotnoter
1 Blant dem Danmark, Sveits Serbia, Makedonia, Romania,  
 Bulgaria, Nederland, Hellas, Spania og Frankrike.
2 For tiden tilbyr over femti Oslo-barneskoler fremmedspråk 
 på 6. og 7. trinn.
3 Fremmedspråkforskere som Ron Sheen, Catherine 
 Doughty, Jessica Williams, Patsy M. Lightbown og 
 Paul R. Portmann-Tselikas.
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1. Innledning. 

I Stortingsmelding 30 (UFD, 2003-2004) 
ble «praktisk tilnærming» lansert som et 
slags slagord for norsk fremmedspråk-
opplæring i forbindelse med innfør-
ingen av Kunnskapsløftet og forslaget 
om å gjøre fremmedspråkene obliga-
toriske1 på ungdomstrinnet. Selv om 
forslaget ikke førte fram – tysk, fransk 
og spansk er fremdeles fag elevene 
velger - framgår det av strategiplanen 
Språk åpner dører (KD 2007) og andre 
utdanningspolitiske styringsdokumenter 

at prinsippet om en praktisk tilnær-
ming i fremmedspråkene fremdeles 
skal gjelde. Imidlertid finnes det få 
spesifikasjoner av hva denne praktiske 
tilnærmingen skal innebære i praksis 
da Læreplan i fremmedspråk (LK06) kun 
inneholder generelle beskrivelser av 
hovedområder, grunnleggende ferdig-
heter og kompetansemål som skal være 
nådd etter 10. trinn2. Hovedspørsmålet 
jeg stiller i denne artikkelen er derfor: 
Hvordan kan – og bør – begrepet prak-
tisk tilnærming forstås og praktiseres i 
norske fremmedspråkklasserom? I det 
følgende omtaler jeg denne problem-
stillingen med utgangspunkt i fremmed- 
språklærerstudien presentert i min  
doktorgradsavhandling: Praktisk tilnær-
ming i teori og praksis. Ungdomsskole-
læreres forståelse av en praktisk tilnærming 
i fremmedspråkundervisningen (Heimark, 
2013). Jeg starter med en kort begreps-

avklaring samt omtale av bakgrunnen 
for praktisk tilnærming-begrepet og teori-
grunnlaget for studien, før jeg presen-
terer og diskuterer hovedresultatene i 
undersøkelsen. 

2. Begrepsavklaring: fremmedspråk 
(L3) vs. engelsk (L2). I denne artikkelen 
knyttes praktisk tilnærming-begrepet til 
undervisning av fremmedspråk, jamfør 
terminologien i dagens Læreplan i frem-
medspråk, det vil si de språk elevene 
lærer etter morsmål og engelsk, typisk 
tysk, spansk og fransk i norsk sammen-
heng. I samsvar med rekkefølgen språk-
ene læres er det også vanlig å omtale 
fremmedspråkene som language 3 (for-
kortet L3), med engelsk og morsmål som 
henholdsvis L2 og L1. Andre grunner til å 
skille mellom engelsk, på den ene siden, 
og fremmedspråkene, på den andre, er 
knyttet til elevenes alder (engelskopp-

Praktisk tilnærming i 
fremmedspråkundervisningen 
– hva og hvordan? 
Beretning fra en doktorgradsstudie
Gunn Elin Heimark, Institutt for lærerutdanning UiO og Sauda vgs.

 Opplæringen i 
2. fremmedspråk må 
gis en mer fleksibel og 
praktisk tilnærming  
(UFD, 2003-2004, s. 47)
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læringen starter på 1. trinn, tysk-/fransk-/
spanskopplæringen normalt på 8. trinn, i 
norsk grunnskole) og mengden tilgjen-
gelig input på målspråket (engelsk er, i 
langt større grad enn fremmedspråkene, 
tilgjengelig i samfunnet rundt elevene). 
Dessuten er elevene, da de allerede har 
lært L1 og L2, forholdsvis erfarne som 
språkelever når de starter med tysk/
fransk/spansk på ungdomstrinnet, slik 
det også understrekes i læreplanens 
hovedområde «Språklæring». Samtidig 
finnes det såpass store likheter mellom 
det å lære L2 og L3, at jeg i det følgende 
også kommer til å snakke om språk-
læring og -undervisning generelt. Videre 
er termen målspråk sentral i drøftingen 
av begrepet praktisk tilnærming. Med 
målspråk forstår jeg det språket som det 
undervises i og som elevene skal lære, 
f.eks. fransk i franskklasserommet.

3. «Praktisk tilnærming» i en historisk, 
politisk og teoretisk kontekst.  Som 
antydet ovenfor, er praktisk tilnærming i 
utgangspunktet et politisk skapt konsept. 
I Stortingsmelding 30 forklares praktisk 
tilnærming-begrepet med et ønske om 
i større grad å tilpasse undervisningen i 
fremmedspråk til alle elever (UFD 2003-
2004, s. 46-48). Mer konkret vises det til 
det store elevfrafallet3 i tilvalgsfagene tysk 
og fransk under L97, et frafall som blant 
annet begrunnes i en for teoretisk og 
tradisjonell tilnærming, med overdrevent 
fokus på skriftlige aktiviteter samt lesing 
og oversettelse fra læreboka. Med en mer 
praktisk tilnærming mener man fra politisk 
hold at en større andel av elevene vil klare 
å fullføre opplæringen i fremmedspråk på 
ungdomstrinnet, og dermed lære seg to 
språk i tillegg til morsmålet. 

Selv om Stortingsmelding 30, Læreplan 
i fremmedspråk og andre styrings-
dokumenter samt teori på området sier 
lite konkret om hvordan fremmedspråk-
lærerne skal fortolke og utføre denne 
praktiske tilnærmingen i klasserommet, 
finnes det visse indikasjoner. Blant annet 
framgår det klart at en praktisk tilnær-
ming i fremmedspråk må innebære en 
utbredt kommunikasjon på eller bruk av 
målspråket i klasserommet, slik det blant 
annet understrekes i Språk åpner dører: 
«[E]levene skal kunne bruke språket fra 
første time. Det er ferdigheter i språket, 
ikke kunnskaper om det, som skal være 
det viktigste» (KD 2007, s. 8. Mine kur-
siveringer). I en praktisk tilnær-
ming skal undervisningen altså 
ikke bare ha en kommunikativ 
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målsetning, men kommunikasjon på 
målspråket skal utgjøre selve middelet. Et 
slikt språkbruksfokus er ikke noe nytt, 
men kan spores over 130 år tilbake, 
til den europeiske Reformbevegelsen 
og den norske filologen Johan Storms 
opprør mot den såkalte grammatikk-
oversettelsesmetoden: «Undervisningen 
maa komme i et mer praktisk spor for at 
svare til tidens krav. […] Hvad det først og 
fremst gjælder, er at gjøre sprogundervis-
ningen mere praktisk, saa at discipelen 
virkelig lærer at bruge sproget, ikke blot 
at kjenne dets regler» (Storm 1887, s. 161-
162, 167-168. Mine kursiveringer.).

Videre relateres bruk av - eller kommuni-
kasjon på - målspråket til bruk av digitale 
læringsressurser: «En praktisk tilnærming 
i opplæringen i fremmedspråk betyr at 

elevene lærer å kommunisere på ulike 
måter og språknivåer, blant annet ved 
hjelp av digitale medier» (KD 2007, s. 
43). Praktisk tilnærming knyttes også 
til tanker om såkalt bilingval språk- 
undervisning/CLIL (Content and Language 
Integrated Learning), der målspråket 
anvendes som arbeidsspråk i under-
visningen av et emne, og til tverrfaglig 
arbeid mellom fremmedspråket og et 
annet fag, f.eks. historie, musikk eller 
heimkunnskap. I læreplanens hoved-
område «Språk, kultur og samfunn» ses 
dessuten kommunikasjon på målspråket 
i sammenheng med kulturkomponenten 
i fremmedspråkfaget, slik at den prak-
tiske tilnærmingen ikke utelukkende bør 
favne et turist- eller overlevelsesspråk 
løsrevet fra sin kulturelle kontekst. Sam-
tidig understreker læreplanen behovet 
for visse kunnskaper i målspråket, f.eks. i 
form av vokabular, uttale og viktige gram-
matiske strukturer, for å kunne «mestre 
ulike kommunikasjonssituasjoner». 
Dessuten er en viss innsikt i språk-
lærings- og språkbruksstrategier viktig for 
elevenes utbytte av undervisningen (se 
også Haukås 2012). 

Det var med bakgrunn i disse elementene 
at min praktisk tilnærming-studie ble 
utarbeidet og gjennomført. Overordnet 
problemstilling for studien var å finne 
ut hvordan norske fremmedspråklærere 
forstår det å ha en praktisk tilnærming til 
faget, både i teori, altså på tankeplanet, 
og i praksis, det vil si i form av gjennom-
ført undervisning. Jeg undersøkte også 
i hvilken grad det var samsvar mellom 
lærernes tanker om praktisk tilnærming 
og hvordan de gjennomførte undervis-
ningen i klasserommet.   
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4. Ungdomsskolelæreres forståelse 
av praktisk tilnærming: Praktisk 
tilnærming-studien Metode og gjen-
nomføring.  For å besvare forsknings-
spørsmålene, kombinerte jeg kvalitative 
og kvantitative metoder i et såkalt mixed 
methods-design. Del én av studien 
besto i en kvalitativ caseundersøkelse 
med intervjuer og observasjoner av seks 
fransklærere ved ungdomsskoler i Oslo 
og Akershus. En landsomfattende, elek-
tronisk og primært kvantitativ spørre-
skjemaundersøkelse besvart av 85 tysk-, 
fransk- og spansklærere på 8. og 9. trinn, 
utgjorde del to av studien. Jeg begren-
set utvalget til lærere i ungdomsskolen 
da praktisk tilnærming-termen i Stor-
tingsmelding 30 (2003-2004) primært 
knyttes til fremmedspråkundervisning i 
grunnskolen. Caselærerne ble plukket ut 
ved hjelp av egne og kollegaers bekjent-
skaper i ungdomsskolen, spørreskjema-
respondentene ble tilfeldig trukket ut for 
å nå fram til et mest mulig representativt 
utvalg4. Det bør også nevnes at det kun 
er gjennomført et fåtalls norske fremmed-
språklærer-undersøkelser, og svært få 
med fokus på praktisk tilnærming spes-
ielt (bl.a. Solfjeld 2007; Rambøll 2009). 
Undersøkelsen min skulle altså bidra til å 
innhente ny kunnskap på området.

Hovedresultater fra praktisk tilnær-
ming-studien Analysen5  av intervju-, 
observasjons- og spørreskjemadata 
viser, kort fortalt, at fremmedspråklærerne 
i studien har en forståelse av praktisk 
tilnærming som ligger tett opp til den 
i teorigrunnlaget. Først og fremst for-
binder lærerne en praktisk tilnærming 
med ulike typer bruk av målspråket i 
fremmedspråkklasserommet: «Kommu-

nikasjon og praktisk tilnærmingsmåte 
er […] nesten synonymer for meg. Fordi 
det å lære seg et språk, det er å lære å 
kommunisere [på] det språket» (Marie6). 
Aller mest er de opptatt av den muntlige 
bruken av målspråket, gjerne knyttet til 
såkalte turistsituasjoner (f.eks. kjøp/salg) 
og elevenes hverdagsliv og interesser, 
hvilket er i samsvar med resultatene også 
i andre norske språklærerundersøkelser. 
Blant annet observerte jeg caselæ-
rernes elever framføre «kafédialoger» 
og framvisning av filmopptak elevene 
hadde gjort hjemme, der de presenterte 
egne og familiens fritidsinteresser på 
fransk. I tillegg la lærerne opp til en del 
lytteøvelser, for eksempel ved at de selv 
fortalte elevene små historier på fransk: 
”[D]et er praktisk tilnærming. […] Å høre 
mye […]. Oppfatte et ord, og så kan 
du gjette deg til resten” (Kari). Imidler- 
tid kan man spørre seg om lærernes 
preferanser av det muntlige framfor det 
skriftlige like gjerne har å gjøre med det 
faktum at elevene på 10. trinn kun kan 
komme opp til muntlig eksamen i frem-
medspråk, som med deres forståelse av 
praktisk tilnærming-begrepet.  

Videre knytter flertallet av lærerne kultur-
komponenten til en praktisk tilnærming, 
særlig dimensjoner av denne som støtter 
opp om elevenes kommunikasjonsfer-
digheter, typisk høflighetskonvensjoner 
i målspråksområdene: «Hvis en skal bli 
god på [kommunikasjon], så er det vik-
tig å kjenne til kulturen» (Gro). I tillegg 
er lærerne opptatt av at elevene må få 
innsikt i blant annet historie, mat, film og 
musikk knyttet til målspråket. De relate-
rer, til en viss grad, også den lingvistiske 
komponenten i fremmedspråkfaget til en 

praktisk tilnærming, og da særlig voka-
bular, men også til en viss grad uttale og 
grammatikk. Hovedpoenget, slik respon-
dentene ser det, er at elevenes kommu-
nikasjonsbehov bør trekke grammatikk- 
og vokabularkunnskaper med seg, ikke 
omvendt. Eksempelvis mener «Kari» det 
er viktigere at elevene lærer seg navn 
på ulike matvarer enn riktig bruk av den 
franske delingsartikkelen. Forbindelsen 
mellom praktisk tilnærming og arbeid 
med elevenes innsikt i egen språklæring 
og språkbruk, derimot, er mindre fram- 
tredende i lærernes beskrivelser og under-
visning. Men enkelte av lærerne peker 
på viktigheten av en slik metainnsikt for 
en mer effektiv språklæring, for eksem-
pel ved å bevisstgjøre elevene nytten av 
kunnskaper fra andre språk (typisk mors-
mål og engelsk) eller lese-/lyttestrategier. 
Blant arbeidsmåter og -midler som kan 
relateres til en praktisk tilnærming, inntar 
bruk av digitale verktøy (inkludert ulike 
AV-midler som CD-spiller, filmkamera og 
dvd-spiller) en klar førsteplass i lærernes 
beskrivelser. Begrunnelsen er tilgangen slike 
medier gir til autentiske tekster (f.eks. 
film, musikk og tv-programmer) og kom-
munikasjon på målspråket med andre 
målspråkbrukere (bl.a. via chatting og 
e-post). Tverrfaglig arbeid og elementer 
fra bilingval undervisning, derimot, er 
mindre til stede i lærernes undervisning, 
selv om man kan kjenne igjen enkelte 
elementer fra andre fag, f.eks. musikk. I 
stedet framhever lærerne variasjon og 
tilpasning av undervisningen ved hjelp 
av lek- og spillpregede aktiviteter samt 
bruk av kroppen/taktile øvelser som vik-
tig for å gjøre kommunikasjons-, 
vokabular-, og grammatikk-
aktivitetene mer praktiske, 
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autentiske og motiverende. Blant annet 
observerte jeg en gymnastikkaktivitet 
der elevene, for å lære seg de franske 
navnene på ulike kroppsdeler, beveget 
kroppen i samsvar med lærerens instruk-
sjoner på målspråket. Lærerne nevner 
også ulike typer vokabularspill og glose-
konkurranser, samt bruk av konkreter, 
f.eks. det å leke butikk med ekte matvarer.

Diskusjon av resultatene: teori vs. 
praksis. Et annet viktig funn i studien 
er at det ikke alltid er samsvar mellom 
det lærerne sier om praktisk tilnærming, 
jamfør intervju- og spørreskjemadata, og 
det de gjør i klasserommet. Her synes det, 
med andre ord, å ligge et visst utviklings-
potensial i lærernes forståelse av en prak-
tisk tilnærming. Blant annet gjelder dette 
lærers og elevers bruk av målspråket i 
klasse-rommet. Lærerne snakker i mindre 
grad målspråket og tilbyr i mindre grad 
elevene autentiske tekster enn det de 
uttrykker ønske om, av redsel for å «miste 
elevene» og fordi det å forklare på norsk 
oppfattes som mindre tidkrevende og 
anstrengende. Spenningen mellom bruk 
av morsmål og målspråk i klasserommet 
er en svært sentral problemstilling i forsk-
ning på språkundervisning og -læring. I 
Veiledning til læreplan i fremmedspråk (UDIR 
2011) understrekes språklærerens viktige 
funksjon som språklig rolle-modell: ”For at 
elevene skal kunne lære språket gjennom 
bruk, må læreren fungere som god språk-
modell og selv bruke målspråket så mye 
som mulig i undervisningen.” Og under-
søkelser viser at jo mer læreren bruker mål-
språket i undervisningen, jo mer gjør elev-
ene det samme. Med andre ord er vi her 
inne på et viktig element – og dilemma – i 
ethvert fremmedspråks-klasserom.

Studien min tyder videre på at lærerne i 
større grad burde legge til rette for det 
som i læreplanen omtales som «spontan 
samhandling», altså muntlig interaksjon 
uten manuskript. Blant annet observerte 
jeg en rekke eksempler på at selv enkel 
«smalltalk» med elevene, f.eks. under 
oppstart/avslutning av timen, foregikk 
på norsk. Faren ved at morsmålet brukes 
selv i slike enkle instruksjonssituasjoner, 
er at dette kan bidra til at bruken av L1 
«sprer seg» også til andre situasjoner, 
og således undergraver fremmed-
språkets status som kommunikasjons-
språk (se bl.a. Hellekjær 2001). Samtaler 
lærer-elev/elevene imellom syntes å 
fungere bedre dersom elevene jobbet 
i smågrupper/i par da en slik organi-
sering gjør at flere elever får anledning til 
– og tør – uttrykke seg på målspråket. Et 
eksempel er samtalene læreren «Anne» 
har på fransk med sine sju elever etter 
hver av de små filmene om elevenes fri-
tidsinteresser. Hovedsakelig består imid-
lertid de muntlige øvelsene observert 
i de seks lærernes klasserom i samtaler 
med fokus på innøving av faste ord og 
uttrykk (f.eks. å spørre om/svare på hva 
klokka er) og muntlig framføring av ned-
skrevne og innøvde dialoger, framfor 
at det skapes en informasjonskløft som 
trigger mer spontan kommunikasjon på 
målspråket, for eksempel i form av rolle-
spill med utgangspunkt i rollekort. 

Det er mer forståelig at lærerne tyr til 
morsmålet i mer kompleks interaksjon 
der elevene ikke ville hatt samme utbytte 
av undervisningen dersom målspråket 
var blitt brukt, f.eks. ved mer kompliserte 
grammatikkforklaringer og opplæring i 
språklærings- og språkbruksstrategier. 

Eksempelvis følger lærerne i casestudien 
opp sine små fortellinger på fransk med 
metasamtaler på norsk knyttet til strate-
giene elevene har brukt for å forstå teks-
ten. Lærerne tyr stort sett også til norsk i 
samtaler om fransk kultur og i sammen-
ligninger av fransk og norsk kultur. Unn-
taket er «Gro» som først demonstrerer 
franske høflighets-konvensjoner ved å gi 
elevene «bisous7»  og ved å tiltale dem 
med «monsieur» eller «mademoiselle», 
før gruppa går inn i en dypere diskusjon 
av temaet på norsk. Til slutt skriver og 
framfører elevene dialoger på fransk der 
de selv bruker høflighetskonvensjonene. 
Sist-nevnte opplegg er også et fruktbart 
eksempel på hvordan man kan alternere 
mellom morsmål og målspråk i forbin-
delse med temaet kultur. Prioriteringen 
av høflighetsfraser/-konvensjoner kan 
også knyttes til det at lærerne assosierer 
praktisk tilnærming med typiske turist-
situasjoner som bidrar til å forberede 
elevene på opphold i målspråklandet. 
Selv om man, som nevnt, ikke bør over-
drive dette aspektet ved faget, mener jeg 
at man her snarere bør tenke «både-og» 
enn «enten-eller», med turistdialogen («på 
restaurant», «i butikken» etc.) som en nyttig 
og motiverende måte å leke inn vokabular, 
grammatikk og kultur/høflighet. 

Ser man så på den skriftlige bruken av 
målspråket i min studie, så domineres 
denne av kortsvars-/automatiserings-
oppgaver (f.eks. spørsmål-svar til tekst i 
læreboka og innfyllings-oppgaver), også 
dette i samsvar med resultater fra andre 
undersøkelser (f.eks. Rambøll 2009). Jeg 
observerte langt færre eksempler på 
sammenhengende skriftlig produksjon, 
med unntak av sekvensen der «Karis» 
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elever skriver tekster på fransk om en 
valgfri fransktalende berømthet. Med 
bakgrunn i at forskning peker på skriv-
ing som essensielt for elevenes språkut-
vikling, fordi skriveprosessen gir en unik 
anledning til fokus både på form/kor-
rekthet («how to say things») og innhold 
(«what to say»), ser man også her et utvik- 
lingspotensial (Simensen 2007, s. 195 
ff.). Likeledes er det overraskende at kun 

et fåtalls spørreskjema-respondenter i 
sine beskrivelser av praktisk tilnærming 
omtaler lesing og lytting. Særlig ettersom 
L3-input er spesielt viktig når mål- 
språket i liten grad finnes i samfunnet 
rundt elevene, slik situasjonen er for 
tysk/fransk/spansk i Norge. 

Også når det gjelder arbeidsmåter og 
-midler i en praktisk tilnærming synes 

lærerne å ha en vei igjen å gå. Særlig 
gjelder dette bruken av digitale verktøy, 
som jo er blant de få elementene som i 
politiske styringsdokumenter eksplisitt 
knyttes til praktisk tilnærming. Kun om 
lag halvparten av spørreskjemarespon-
dentene krysset av for bruk av digitale 
verktøy som nødvendig i en 
praktisk tilnærming. Og selv om 
caselærerne i intervjuene uttaler 
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at bruk av digitale verktøy er essensielt 
i en praktisk tilnærming, finnes det kun 
et par eksempler blant observasjons-
dataene på at pc eller AV-midler brukes. 
Tilsvarende resultater finner vi for det 
tverrfaglige/bilingvale aspektet ved en 
praktisk tilnærming8, slik at man også 
her ser et visst utviklingspotensial hos 
lærerne. Samtidig viser studien min 
hvordan man kan legge til rette for en 
mer praktisk språkundervisning gjen-
nom variasjon, lek, spill og bruk av krop-
pen/taktile aktiviteter, både i forbindelse 
med ulike typer bruk av språket (f.eks. 
tegn og forklar, speed-dating og sang-
leker) og grammatikk-/vokabularinn-
læring. En av lærerne i casestudien var 
i denne forbindelse opptatt av poten- 
sialet som ligger i såkalt stasjonsunder-
visning, der elevene, innenfor et begrenset 
tidsrom (f.eks. 30 minutter) og med bak-
grunn i egne læringsbehov, veksler mel-
lom ulike, og til dels valgfrie, aktiviteter 

knyttet til felles tema. Samtidig mener 
lærerne at praktisk tilnærming, tilpas-
ning og variasjon ikke utelukker mer 
«tradisjonelle» aktiviteter og læremidler, 
som f.eks. læreboka. Det viktigste er å 
vurdere i hvilken grad disse bidrar posi-
tivt til elevenes språklæring.

Lærerne synes videre å ha et stykke å 
gå hva gjelder fokus på språklærings-/
språk-bruksstrategier. Selv om nærmere 
100 % av respondentene i spørreskjema-
undersøkelsen sier seg enige i at arbei-
det med hovedområdet «språklæring» 
er nødvendig i en praktisk tilnærming, 
kommer dette i liten grad til uttrykk i 
lærernes undervisning. Haukås (2012) 
peker på at manglende elevinvolvering 
og utprøving av språklæringsstrategier 
per i dag er den største hindringen for 
en vellykket språkopplæring. Når det 
gjelder det lingvistiske aspektet ved en 
praktisk tilnærming, og da særlig for-

holdet mellom grammatikk/vokabular/
uttale og bruk av målspråket/kommuni-
kasjon, har dette vært en stadig tilbake-
vendende problemstilling innenfor teori 
om språkundervisning de siste 100-150 
årene. På dette området synes lærerne 
i min studie å innta en nokså fornuftig 
holdning, blant annet ved å peke på 
viktigheten av vokabular og uttale for 
meningsfylt kommunikasjon. Begrepet 
praktisk tilnærming sier jo nettopp noe 
om rekkefølgen på momentene i under-
visningen, det vil si praksis/ kommunika-
sjon før teori, ikke at grammatikk-, uttale- 
og vokabularøvelser bør utelukkes. 

5. Konklusjon.  Selv om min studie 
tyder på at det ikke finnes noen enhetlig 
forståelse av begrepet praktisk tilnær-
ming blant norske fremmedspråklærere, 
utpeker det seg visse hovedtendenser. 
Lærerne forbinder hovedsakelig prak-
tisk tilnærming med en undervisning 
der aktiv bruk av målspråket, særlig 
muntlig, og knyttet til typiske turist-
situasjoner og elevenes interesser, står 
i høysetet. Også kulturkomponenten 
samt grammatikk- og vokabularøvelser 
trekkes inn i den grad dette styrker 
elevenes kommunikative ferdigheter 
på målspråket. Således harmonerer 
resultatene godt med anbefalinger og 
målsetninger i utdanningspolitiske styr-
ingsdokumenter samt teori på området. 
Lærerne har større utfordringer med å 
se koblingen mellom praktisk tilnær-
ming og læreplanens hovedområde 
«Språklæring». I stedet er de opptatt av 
tilpasning og variasjon i form av lek/spill 
og taktile aktiviteter, hvilket til en viss 
grad bidrar til å trekke inn elementer fra 
andre fag inn i undervisningen. 
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Et annet spørsmål er i hvilken grad man 
synes å ha nådd målet om å endre norsk 
fremmedspråkundervisning i en mer 
praktisk retning i og med innføringen 
av LK06. På den ene side kan man si at 
resultatene fra min studie tyder på en 
viss utvikling da lærerne setter kom-
munikasjon på målspråket og varierte 
arbeidsmåter i høysetet, med tradisjo-
nelle grammatikk- og vokabularrettede 
øvelser som støtte for elevenes bruk 
av språket. På den annen side viser 
resultatene, og da særlig observasjons-
dataene, at det på enkelte områder er 
et visst sprik mellom lærernes uttalelser 
om praktisk tilnærming og deres under-
visningspraksis. Dette gjelder først og 
fremst den muntlige bruken av målspråket, 
særlig i spontan form, samt bruken av 
digitale verktøy som inngangsport til 
autentiske tekster og kommunikasjon 
på målspråket. Således taler både min, 
og flere andre norske studier for at man 
fortsatt har en vei å gå i norske frem-
medspråkklasserom før undervisningen 
er å betrakte som praktisk. 

Spriket mellom «teori» og «praksis» 
kan, imidlertid, like gjerne ha bak-
grunn i at de politiske signalene om en 
praktisk tilnærming ikke helt har nådd 
fram til fremmedspråkslærerne9, slik at 
resultatene fra studien min like gjerne 
uttrykker lærernes tanker om frem-
medspråkundervisning generelt som 
praktisk tilnærming spesielt. I tillegg 
til å satse mer på publikasjoner spesielt 
rettet mot fremmedspråklærere samt 
etter- og videreutdanningskurs med 
fokus på det å sette tanker om en 
praktisk tilnærming ut i praksis, burde 
man kanskje utvide begrepet og heller 

snakke om en praktisk-kommunikativ 
tilnærming, slik at språkbruksperspek-
tivet ved fremmedspråkfaget blir enda 
tydeligere. Dessuten har det allerede 
gått noen år siden datainnsamlingen for 
min studie startet, slik at det snart er 
behov for en oppfølgingsundersøkelse 
for å se om det har skjedd noen endringer, 
for eksempel hva gjelder bruken av 
digitale verktøy i tysk-, fransk- og 
spanskfaget. Slike EVU-tilbud og nye 
studier bør også inkludere lærere i den 
videregående skole der det, i like stor 
grad som i grunnskolen, er behov for 
en praktisk-kommunikativ tilnærming 
dersom alle elever skal ha mulighet til å 
utvikle seg til dyktige målspråkbrukere.

Fotnoter
1Fremmedspråksfagene har hatt valgfagsstatus siden 
 innføringen av en felles niårig grunnskole i 1974.
2 Evt. VG2/VG3.
3 Om lag 30 % av elevene på ungdomstrinnet forsvant   
fra tilvalgsspråkene i løpet av 8. og 9. trinn.
4 Spørsmål om metode, representativitet og validitet   
diskuteres nærmere i Heimark, 2013, kap. 4.
5 Dataene er analysert og kategorisert ved hjelp av ana  
lyseprogrammene NVivo og SPSS. 
6 Av hensyn til caselærernes personvern blir case-
 lærerne omtalt ved fiktive navn: Marie, Anne,   
 Kari, Julie, Lise og Gro. 
7 Fransk hilsemåte, 3-4 «luftige» kyss vekselvis på 
 høyre  og venstre kinn. 
8 Over 80 % av spørreskjemarespondentene i praktisk 
 tilnærming-studien sier seg uenige i at det er 
 nødvendig at «læreren underviser i emner fra 
 andre fag på fremmedspråket».
9 Én av seks caselærere og én av ti spørreskjema-
 respondenter oppgav at de ikke hadde hørt 
 begrepet praktisk tilnærming før jeg tok kontakt 

 og inviterte dem til å delta i studien. Et stort fler
 tall uttrykker også behov for etter- og videreut
 danning for å få til en praktisk tilnærming i 
 fremmedspråkfaget. 
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Den nemnde rapporten fortel om skular som 
har funne si eiga form på faget engelsk 
fordjuping. Dei har mellom anna jobba 
med lokalt arbeid med læreplanen (Udir.
no, 2014) og gitt lærarane eigarskap til 
faget. Det er likevel framleis mange som 
omtaler engelsk fordjupning med eit 
sukk i neste andedrag. Ordet forenkling 
går igjen, og det er kartlagt at elevane 
i norsk, samisk og engelsk fordjuping 
er mindre motiverte, mindre interes-
serte og mindre skuleflinke (Bakken og 
Dæhlen, 2011). Vi veit òg at elevar som 
ønskjer å fordjupe seg i engelsk, er i 
mindretal. Kompleksiteten det inneber, 
ønskjer Framandspråksenteret å gjere 
noko med. Arbeidet dreier seg først og 

fremst om å utvikle undervisnings- 
ressursar. Dei vil bli tilgjengelege på heime-
sida til Framandspråksenteret hausten 
2014. Dei blir òg nærmare beskrivne i den 
siste delen av denne artikkelen. I den før-
ste delen presenterer vi metodiske reflek-
sjonar og eit forsøk på å tolke omgrepet 
fordjuping, som vi håper kan gi eit breitt 
rom for praktisk tilpassing av faget sam-
tidig som ein ikkje mister kompetanse-
måla av syne.

Fordjupingsomgrepet i ein praktisk 
kvardag. Kompetansemåla i Læreplan i 
fordypning i engelsk ligg som det øvste 
målet for faget, men dei er ikkje nok som 
grunnlag for å planleggje undervisninga. 

Kunnskapsdepartementets strategi-
dokument Motivasjon og mestring for 
bedre læring (KD, 2012) kan gi nyttige 
leietrådar:

I samtalene og tilbakemeldingene fra elever, 
lærere, foreldre og andre kom det frem et 
klart og sterkt ønske om at arbeidsmåtene 
på ungdomstrinnet må blir mer praktiske og 
varierte. Samtidig er det viktig at undervis-
ningen oppleves både relevant og utfordrende. 
Dette vil kunne være et viktig bidrag for å øke 
motivasjonen og innsatsen til elevene.

Dokumentet bidreg med ei 
overordna målsetjing: Elevane 
skal først og fremst motiverast. 

Maren Kværnø Sutton, , Framandspråksenteret

UNGDOMSSKOLEN

På djupt vatn i 
engelsk fordjuping 

Hausten 2014 har Framandspråksenteret satsa på faget engelsk fordjuping på ung-
domstrinnet. I arbeidet har vi prøvd å sameine resultata frå rapporten «Valgmuligheter i 
ungdomsskolen» (Bakken og Dæhlen, 2011) med nyare strategiar for læringa til elevane. 
Her finn vi mellom anna grunnlag for å bruke eit breitt kompetanseomgrep og fokus på 
relasjonell klasseleiing. Dette har vi prøvd å integrere i forslaget til undervisningsopplegg 
for engelsk fordjuping.
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Dei skal få praktiske og varierte opp-
gåver. Dei skal føle at skuletimane er 
relevante og utfordrande. Kan dette 
sameinast med det å skulle nå kompe-
tansemåla? Korleis kan vi unngå at 
engelsk fordjuping blir forenkling sam-
tidig som vi skal vere praktiske, rele-
vante, utfordrande og varierte? 

Eg spør: Kan praktisk òg vere fordjup-
ing? Vil eit undervisningsopplegg som 
elevane opplever som relevant, bety 
forenkling? Eg trur ikkje slike språklege 
storleikar eller den praktiske utføringa 
av dei i skulen utelèt kvarandre. Kan 
det vere fordjuping når enkelteleven 
har lært noko nytt og i tillegg veit at 
han eller ho har teke eit skritt på vegen? 
Vil ikkje alle steg i lærings- og motiva-
sjonsretninga vere fordjuping hos den 
enkelte i ein eller annan grad? Kvar 
denne graden er når vi måler språkpro-
duksjonen til eleven opp mot kompe-
tansemåla, er interessant og kan truleg 
gi grunn til uro iblant, men det bør ikkje 
setje nokon stoppar for planlegginga 
av opplæringa til eleven. 

Arbeidshypotesen er altså at dersom 
vi klarer å halde eleven språkleg aktiv, 

slik at det resulterer i språkleg produk-
sjon, vil det kunne vere motiverande for 
eleven og fremje vidare utvikling i faget. 
Då er det, slik eg ser det, heller ingenting 
i vegen for at elevane faktisk òg kan nå 
fleire av dei definerte kompetansemåla, 
sjølv om mange i utgangspunktet ser 
på dei som ambisiøse. Det viktige er at 
læraren ser produksjonen, formidlar det 
til eleven og finn ein måte å jobbe vidare 
på saman med eleven. Dersom vi gjer 
det, kan vi alt krysse av for fleire av dei 
viktige føresetnadene for god læring, 
jf. den ferske delrapporten om skulen i 
framtida (NOU 2014:7, s. 33):

 Sentrale forutsetninger for god
 læring
 Forskning viser at det fremmer læring at
	 •		 elevene	deltar	aktivt	i	og	forstår	
  læringsprosesser
	 •		 elevene	deltar	i	kommunikasjon	og	
  samarbeid
	 •		 elevene	får	utvikle	dybdeforståelse	og	
  får hjelp til å forstå sammenhenger
	 •		 elevene	får	utfordringer	som	gjør	at		
  de strekker seg
	 •		 elever	og	lærere	er	orientert	mot	mål	
  og progresjon i læringen
	 •		 læringsmiljøet	tar	hensyn	til	elevenes		
  relasjoner, motivasjon og følelser

Som ei samanfatting av desse elementa 
kan vi seie at fordjuping er ein indivi-
duell storleik som læraren må definere 
etter kvart som han eller ho blir kjend 
med elevgruppa. Kompetansemåla blir 
ståande som eit mål for læringa til eleven, 
men dei må ikkje stå i vegen for ein 
motiverande prosess i klasserommet, 
der elevane får sjanse til å gjennomføre 
oppgåver som byggjer sjølvtillit. 

Prinsippa for god læring gjeld for alle 
elevane og bidreg med eit teoretisk 
utgangspunkt for planlegginga, uav-
hengig av meistringsnivå. 

Metodiske grep: relasjonell klasse-
leiing, skjerming av elevproduksjonen 
og hyppig vurdering. Heimesida til 
Utdanningsdirektoratet inneheld mykje 
informasjon om god klasseleiing. God 
klasseleiing blir sett i samanheng med 
læringsmiljø og læring. Lærarrolla er 
avgjerande for å skape motivasjon og 
meistring: 

Forskning viser at lærer–elev-relasjonen 
har betydning for elevenes læringsresultat 
og atferd. En positiv relasjon bygger på 
lærerens vilje til å bry seg om alle elevene, 
vise interesse for den enkelte og hans eller 
hennes situasjon, være støttende og ha 
forventninger om utvikling.
(Udir.no, 2014)

Ein god lærar gir både emosjonell og 
fagleg støtte. Når det gjeld engelsk 
fordjuping, ser eg derfor for meg at 
læraren bør setje av mykje tid til indivi-
duell samtale og rettleiing i alle ferdig-
heitene – om nødvendig skjerma frå 
medelevane. Ein treng ikkje nødvendig-
vis å utsetje alle elevane for å lese høgt 
eller svare på spørsmål framfor alle dei 
andre. Det kan vere ei lammande opp-
leving for enkelte. Det er ikkje noko 
kompetansemål å kunne lese og for-
stå tekst framfor tilhøyrarar, sjølv om 
«presentasjon» og «formidling» er ord 
som blir brukte i kompetansebeskriv- 
ingane. Kva fotballspelar blir sett 
til å skyte straffespark framfor 
publikum? Jo, den beste! Vi må 

I undervisningsserien «Take a Walk» får 

elevane mange varierte oppgåver der dei 

skal ut av klasseromet og bruke engelsk. Til 

dømes er norsk natur eit naturleg tema å 

snakke med turistar om . Se elevark 1 og 

2 side 47. Undervisningsopplegget inklu-

derer òg det å observere tre, bær, formene 

på blada og å lese fargekart. Elevane bygger 

opp eit relevant ordforråd. 
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Empathy Feel with 
someone 
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ELEVARK: BIRDS 

TAKE A WALK 3: 

 
What sort of things grow and live in 

Norway? 
 
Names of common birds.  

 

	  
	  
	  

	   	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  

	   	  

	  

	   	  

	   	  

SEAGULL	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  MÅKE	  

	  
	  

EAGLE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ØRN	  
	  

	  
	  
	  

ARCTIC	  TERN	  	  	  

RØDNEBBTERNE	  
	  
	  

	  
	  

HOODED	  CROW	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

KRÅKE	  
	  

	  

MAGPIE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SKJÆRE	  
	  

	  
	  
	  

CORMORANT	  	  	  	  	  	  	  	  	  SKARV	  

	  
	  	  

	  

	  

	  

[ 	  

LATINSK	  NAVN	  FOR	  
	  SOM	  HETER	  

PÅ	  ENGELSK]	  

ELEVARK: ORDLISTE 

TAKE A WALK 3: 
 Trees and Birds in Norway? 

 

	  

Norwegian	  trees:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  COMMON	  CONIFERS	  AND	  EVERGREENS	  (vanlige	  bartrær)	  

SPRUCE	  	  	  	  	  GRAN	  

	  	  
	  

PINE	  	  	  	  	  	  	  FURU	  

	  

YEW	  	  	  	  	  	  BARLIND	  
	  

	  

JUNIPER	  	  	  	  	  	  	  EINER	  

	  

	  Ordet	  “conifer”	  betyr	  “cone-‐bearing	  trees”.	  	  
	  
	  

Trær	  som	  bærer	  KJEGLEFORMET	  frukt.	  	  KONGLE	  på	  norsk	  kan	  ikke	  brukes	  om	  iskjeks	  og	  plastkjegler!	  	  
	  Her	  ser	  de	  sammenheng	  mellom	  FORMEN	  på	  tingene	  i	  det	  engelske	  språket.	  

	  Training	  marker	  cones	  1	  

	  pine	  cone	  1	  
	  

	  Icecream	  cones	  1	  
	  

	  

	  

	  

Elevark 1

Elevark 2

Elevark 3
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byggje sjølvtillit før vi eksponerer. Sam-
tale med læraren er òg kommunikasjon 
og oppleving av seg sjølv i ein språkleg 
samanheng. Slik eg ser det, er det å snakke 
og lære i ein større sosial samanheng, 
slik vi som undervisningspersonale ofte 
ønskjer å arbeide, eit element som kan-
skje kan høve som utviklingsmål for ein 
del av fordjupingselevane. 

Støttande lærarfunksjonar kan bidra til 
at eleven ser sitt eige potensial og finn 
motivasjon til å utvikle seg i faget. Vi skal 
leggje grunnlaget for livslang læring, så 
tid til utvikling er ein viktig dimensjon 
både fagleg og menneskeleg. 

Målet er eksponering og deling av 
språkproduksjon, og gjennom emosjo-
nell og fagleg støtte kan vi utvikle ei 
målsetjing om at eleven skal lese og 
uttale seg framfor gruppa. Det vil truleg 
gi ei god meistringskjensle når målet 
er definert for eleven, som etter ei tid 
blir klar til å ta eit slikt skritt. Vi kan òg 
spørje kva som er mest formålstenleg 
bruk av tid i klasserommet: å høyre på 
medelevar som les, eller å høyre på 
autentisk engelsk mens medelevane 
les for læraren? 

Tett kontakt med enkeltelevane gir òg 
høve til tettare vurderingssituasjonar. Det 
kan vere formålstenleg å skilje mellom 
om eleven kommuniserer på engelsk 
eller ikkje. Dersom eleven les tekst, for-
står tekst og kan referere noko av inn-
haldet, har eleven eit praktisk nivå som 
han eller ho bør få stadfesta. Korrekte 
strukturar, nøyaktig og presist ordval 
og rett intonasjon er ønskjeleg, men – 
igjen – i eit internasjonalt perspektiv er 
mange variantar av engelsk tillatne; det 
er rom for variasjonar innanfor uttale og 
grammatikk utan at bodskapen går tapt. 
Samtidig er det viktig å signalisere at 
desse elementa er viktige. Ein skal jobbe 
vidare og søkje progresjon, noko ein 
har høve til dersom elevproduksjonen 
blir kommentert og rettleidd ofte nok. 
Det er nødvendig å organisere språkleg 
aktivitet på ein slik måte at læraren har 
tid til å sitje med enkeltelevar eller små 
grupper om gongen. Då blir kommen-
tarane spesifikke for desse elevane. På 
denne måten vil dei kunne oppleve stor 
grad av relevans, noko som var eitt av 
utgangspunkta for å utvikle ressursane 
på Framandspråksenteret (KD, 2012).

Undervisningsressursane i engelsk 
fordjuping. Eg innser at denne meto-
diske plattforma kan høyrast meir ut 
som ein reduksjon enn som ei utviding 
av faget engelsk på ungdomstrinnet. 
Tanken er likevel at ambisjonsnivået 
ikkje treng å bli lågare sjølv om vi tilpassar 
faget. Framandspråksenteret foreslår 
overkommelege kommunikasjonsopp-
drag der ordforrådet i seg sjølv vil inne-
bere ei fordjuping for alle elevane, også 
for dei med høgare skuleprestasjonar 
frå 7. trinn som utgangspunkt.

Aktivitetane og produksjonsoppdraga i 
dei utarbeidde ressursane vil kunne vari-
erast ut frå arbeidstempoet og det språk-
lege nivået. Det blir lagt opp til undervis-
ningsopplegg som kan avsluttast etter 
den første delen for nokre, mens dei andre 
kan halde fram med å fordjupe seg i stof-
fet. Oppgåvene inneber bruk av digitale 
hjelpemiddel, språklege refleksjonar og 
undersøkingar og inkludering av tverrfag-
leg materiale der emne innanfor matema-
tikk blir sette inn i ei praktisk oppgåve som 
skal løysast på engelsk. Elevane får òg tid 
til å konsentrere seg om oppgåver over tid, 
noko som kan gi meistringskjensle og ei 
djupare forståing av spesifikke omgrep og 
område. Engelskfaget blir knytt opp mot 
emne i andre fag. Desse emna er tekne frå 
nærmiljøet til elevane og vil kunne bidra til 
at dei kan uttrykkje element frå sin eigen 
kultur på engelsk.

Mange av undervisningsopplegga har 
eit praktisk undersøkingsstartpunkt, 
slik som serien Take a Walk. Her jobbar 
elevane med ord som a wooden beam, 
circumference, potholes, squat-
ters og dog fouling problems. 

Se elevark 3 side 47.  Elevane skal sette om 

ein instruksjon i «Microsoft Publisher» til 

engelsk og anten lage ein instruksjons-

video eller invitere ei anna språkklasse 

og instruere dei. Papirflyet er ein del av 

undervisningsopplegget «Empathy». 

Dette omgrepet skal elevane studere 

og forklare, og dei skal skrive ordet med 

kritt i skulegarden, så alle ser det.

Dette vert utforska vidare på 10. trinnet, 

der elevane får bruke engelsken sin som 

rollemodellar for barneskuleelevar. Her 

blir tekst og leik kombinert med pre-

sentasjon i eit større og ukjend forum.  

Elevane bruker tida til å førebu seg på 

å lese, svare på spørsmål om ord frå ei  

barnebok dei har valt og instruere ein leik 

frå Framandspråksenteret sine ressursar 

for barnehagen. Se elevark 4 side 49

UNGDOMSSKOLEN
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ELEVARK: EVALUATION OF MY DEVELOPMENT IN ENGLISH  
TAKE A WALK 8 – TEACH PRIMARY 

SCHOOL CHILDREN 

 

	  

Comment	  on	  your	  skills	  in	  the	  boxes	  below	  

MY	  INSTRUCTIONS	  Didn’t	  work	   Were	  tidy	  
Worked	  well	   Were	  clear	  
Were	  messy	   Were	  too	  fast	  
Were	  unclear	   Were	  too	  slow	  

	  

Say	  more	  about	  it:	  	  	  
	  
	  
	  
	  

MY	  PRONUNCIATION	  Was	  not	  comprehensible	  Was	  comprehensible	  Was	  good	  
Was	  very	  good	  	  

Say	  more	  about	  it:	  	  
	  
	  
	  
	  

MY	  VOICE	  
Not	  loud	  enough	  Everybody	  could	  hear	  me	  Too	  loud	  	  

Say	  more	  about	  it:	  	  
	  
	  
	  
	  

MY	  EXPLANATIONS	  The	  children	  didn’t	  understand	  The	  children	  understood	  I	  used	  too	  complicated	  words	  I	  used	  simple	  words	  they	  knew	  
	  

Say	  more	  about	  it:	  	  
	  
	  
	  
	  

MY	  READING	  Didn’t	  go	  well	   Went	  well	  
Was	  too	  fast	   Was	  held	  in	  an	  appropriate	  pace	  
The	  book	  was	  too	  long	   The	  book	  was	  the	  right	  length	  

	  

Say	  more	  about	  it:	  	  
	  
	  
	  
	  

This	  went	  really	  well	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

What	  I	  would	  like	  to	  learn	  better	  

ELEVARK: VOCABULARY «OUR SCHOOL BUILDING» 
TAKE	  A	  WALK	  1:	  OUR	  SCHOOL	  BUILDING	  

	  
How	  many	  of	  these	  things	  can	  you	  find	  in	  your	  

own	  school	  building?	  	  

	  
	  

A 90 DEGREE ANGLE 
 

 

A WOODEN BEAM 
 

 

A STEEL GIRDER 
 

 
 

A RECTANGULAR 
WINDOW 

 

A SQUARE WINDOW 

 

A STACK OF BRICKS 
 

 

A WINDOWSILL 
 

 
 

A CONCRETE WALL 
 

 

A CONCRETE FLOOR 
 

 
 

A STONE WALL 
 

 
 

CERAMIC TILES 
 

 

GLASS FACADE 
 

 

A TEXTILE 
 

TAPE MEASURES 
 

 
 

A FOLDING RULE 

 

Elevark 4

UNGDOMSSKOLEN
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Mange av orda er tekne frå nærområdet 
til elevane. Dei skal ta bilete, rappor-
tere om funna, laste ned bilete og lage 
lydfiler, slik at dei jobbar med si eiga 
engelske stemme. Dei får oppleve at dei 
meistrar å bruke avanserte ord i mindre 
og avgrensa oppfølgingsoppgåver, slik 
som desse:

Lag ei audiovisuell framstilling av 
tinga du fann; skriv ein e-post der 
du bruker høfleg og formelt språk; 
søk etter tre i varmare klimasoner og 
fortel nokon andre kva trea heiter 
på norsk, og kvar dei veks; fortel om 

korleis vi pillar reker i Noreg; skriv eit 
blogginnlegg for ein engelskspråkleg 
turist og fortel om ein tur du har vore 
på; rekn ut arealet av klasserommet 
ditt; finn ut kva fossekall heiter på 
engelsk og latin.

På heimesida til Framandspråksenteret 
blir elevark og korte fagpresentasjonar 
liggjande som nedlastbart og klikkbart 
støttemateriale. Dei fleste orda som er 
brukte, er illustrerte og blir gitt til elev-
ane som ordlister. Nokre av elevarka 
viser modellsetningar innanfor fleire 
tema. Dei vil òg kunne gi vidarekomne 

elevar høve til å studere fleire måtar å 
begynne ei setning på, og slik gjere dei 
meir bevisste på setningsstrukturar og 
språklege variasjonar. 

Mykje av lese- og lyttematerialet er 
autentisk språk som kan vere avansert 
for høgt presterande elevar òg. Dei er 
likevel tekne med som treningsopp-
gåver ut frå ein tanke om at det auten-
tiske språket gir elevane reelle kulturmøte 
(Anna Birketveit et al., 2013; Anne-Brit 
Fenner et al., 2001), og at dei då får noko 
å strekkje seg etter. For elevar som har 
problem med å gjennomføre desse 
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oppgåvene, vil ein gjennomgang i ple-
num eller i grupper kunne brukast som 
innfallsvinkel til å arbeide med stoffet.

Elevane vil ikkje bruke like lang tid på å 
gjennomføre oppgåvene. Når ei gruppe 
som har vore ute og teke bilete til eit 
opplegg, kjem inn for å laste ned og 
redigere bileta, har læraren tid til å rett-
leie denne gruppa mens han eller ho 
ventar på at ei ny gruppe skal komme 
inn. Vidare vil elevane òg bruke forskjel-
lig tid på innlasting og innlesing av lyd-
filer, og då er det også tid til å rettleie 
enkeltelevar. Nokre elevar treng hjelp 
til å bruke elevarka, mens andre kan 
bruke dei nokså sjølvstendig. Vi håper 
på denne måten at ressursane vil opne 
for tidsintervall der gjennomføring av 
støttande lærarkontakt og ein høg fre-
kvens av undervegsvurderingar er mog-
leg, slik at læraren får eit godt grunnlag 
for å planleggje den vidare progresjonen 
til eleven. 

Det er gjort forsøk på å skape variasjon 
mellom gruppeoppgåver og individu-
elle oppgåver, samtidig som fleire av 
opplegga passar godt dersom ein vil 

invitere andre parallelle språkklassar. 
Fordjupingselevane får tillit på feltet 
sitt og tilbyr opplevingar til dei andre 
på skulen. Det gir dei betre sjølvtillit og 
tru på eigen posisjon som bidragsytarar 
og innehavarar av interessant kompe-
tanse. I mange framandspråkklassar 
blir matservering brukt som didaktiske 
augeblikk. Det ligg òg som ein integrert 
del i nokre av opplegga for engelsk 
fordjuping. Både undervisningsopp-
legget Shrimp, Cockles and Fish’n Chips, 
Empathy og The Mocktail Party er emne 
som opnar for samhandling med andre 
klassar. Opplegga kan òg brukast til 
tverrfagleg samarbeid med mat- og helse-
fag og naturfag, der ein kan snakke om 
næringsinnhald og gode eller dårlege 
matvanar, eller med samfunnsfag og 
norsk, der ein kan diskutere kultur og 
samhandling under opplegget Empathy.
Dei utarbeidde undervisningsressursane 
gir elevane varierte arbeidsmetodar. I 
tillegg er delar av ordforrådet nytt, 
og lytte- og lesematerialet er autentisk. 
Tematikken opnar for både djupne-
studiar og tverrfaglegheit samtidig som 
hyppig individuell rettleiing og vurde-
ring med læraren bidreg med nyttig tid 

til fordjuping i omgrep og sjølvutvikling. 
I eit slikt scenario trer ikkje faget engelsk 
fordjuping på nokon måte fram som ei 
forenkling, men som ein reell fordjup-
ings- og utviklingsarena for enkeltindivida. 

Referanseliste:
A. Bakken og M. Dæhlen (2011). Valgmuligheter i 
 ungdomsskolen. Erfaringer med de språklige 
 fordypningsalternativene og forsøk med arbeids-
 livsfag. NOVA-rapport 6/11
Kunnskapsdepartementet (2012). Motivasjon og mestring
 for bedre læring. Felles satsing på klasseledelse, 
 regning, lesing og skriving. Strategiplan for un-
 domstrinnet
NOU 2014/7. Elevenes læring i fremtidens skole. Et kunn-
 skapsgrunnlag
Utdanningsdirektoratet (2014). Veiledning i lokalt arbeid 
 med læreplaner. Udir.no
Utdanningsdirektoratet (2014). Klasseledelse. Støttende 
 relasjoner. Udir.no
A. Birketveit og G. Williams (2013). Literature for the English 
 classroom. Theory into practice. Fagbokforlaget
A. Fenner (2001). Dialogic interaction with literary texts
 in the lower secondary classroom. I: European Centre 
 for Modern Languages (ECML). Cultural awareness 
 and language awareness based on dialogic inter-
 action with texts in foreign language learning. 
 Council of Europe Publishing

Oversikt over Take a walk-opplegga:  

«Take a Walk 1: Our School Building», 8. trinn, gruppearbeid, digitale ferdigheiter, munnleg produksjon.

«Take a Walk 2: Empathy», 8. trinn, skule-event, omsetting, instruksjon og sosial eksponering av munnleg språk.

«Take a Walk 3: What sort of things grow and live in Norway?» 8. trinn, spesifikt ordforråd, engelsk påverknad i turhistoria, blogginnlegg.

«Take a Walk 4: The Mocktail Party», 9. trinn, frukt, smart-sheet, small talk.

«Take a Walk 5: Shacks and Palaces», 9.trinn, hustypar, skildringar, Det britiske Samveldet, World Heritage Sites, tekstskriving.

«Take a Walk 6: Report Potholes», 9. trinn, gje vegbeskrivingar, formelt og uformelt språk.

«Take a Walk 7 Operation Nice», 10.trinn, musikk-event på aldersheim utveksle engelsk musikk frå generasjon til generasjon, legge til rette for mottakar.

«Take a Walk 8 Visit a Primary School», 10. Trinn, les og leik på barneskule, reflektere over eiga gjennomføring, skrive referat.



52

COMMUNICARE • 2014 FAST SPALTE: LESEHJØRNET

Leseshjørnet

Ungdommene vi underviser i dag er født 
inn i verden med PC-spill, TV og DVD, 
samt at apper og ”video on demand” er 
en så stor del av livet at de neppe husker 
noe annet. Dette har mange fordeler, men 
det er liten tvil om at dagens ungdom er 
mer vant med og forventer øyeblikkelig 
tilfredstillelse enn vi som underviser dem. 
Dette gir utslag i hvordan de leser, og hva 
de forventer av bøker.

Bøker som utgis nå for barn på mel-
lomtrinnet, har store likheter med TV- 
programmer lagd for denne målgruppen, 
med tanke på hvordan fortellingen er 
bygd opp: det er lite introduksjon, figu-
rene presenteres som ferdige karakterer 

og handlingen begynner med en gang. 
Selv om disse bøkene skal være romaner 
for barn, brukes ”in media res”, som om 
de er noveller. Elevene har liten trening 
i utholdenhet og å bli kjent med figuren 
før en spennende handling begynner. 

Roald Dahl, kongen av barnelitteratur, er 
fremdeles enormt populær, men bøkene 
må ofte leses høyt eller brukes som lyd-
bøker siden selv ivrige lesere på 10-12 år 
ikke har tålmodighet til å lese 25 sider før 
”noe begynner å skje”.  Vi må hjelpe elev-
ene til å nyte oppbyggingen av en fortel-
ling, ved å undervise og forklare hvordan 
forfatteren skaper sine figurer og sin ver-
den og bygger opp forventninger hos 

leseren. De skal kunne undre seg over 
oppbyggingen istedenfor å vente på at 
noe skal skje. 

Skap forventninger. Siden elevene 
både på ungdomsskolen og i videre-
gående skal lære å ”drøfte ulike typer 
engelskspråklige litterære tekster”, er det 
helt naturlig at vi bruker undervisnings-
tid til å drøfte oppbygning av romaner. 
Ved å bruke elevenes innlærte kompe-
tanse til å tolke figurer i film kan vi hjelpe 
dem med å få en forståelse for, og sette 
pris på, hvordan forfattere gjør det sam-
me i litteratur. Jeg har hatt stor suksess 
med å vise to bilder av Julia Roberts fra 
filmen Pretty Woman. Et bilde som viser 

Bronia Hamilton, Ulsrud videregående skole

Quick! Read!
-Hva liker du å lese? For oss språklærere er dette et spørsmål vi gjerne besvarer både 
langt og detaljert, og i samtale med andre leseglade voksne, deler vi gladelig anbefalinger 
og anekdoter. For ungdom er dette et spørsmål som noen vil svare på med glede, mens 
andre ikke har noe svar å gi, siden lesing ikke er noe de assosierer med glede. Når vi skal 
prøve å oppmuntre elever til å lese tekster på et fremmedspråk, må vi ha både forståelse 
for at dette er en utfordring og noen triks for å gjøre lesingen mer attraktiv.
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hvordan hun er i begynnelsen av filmen: 
med blond parykk og ganske lite klær, 
og et bilde fra senere i filmen hvor hen-
nes naturlige hår er satt opp og hun er 
kledd i en fin kjole og lange hansker. Jeg 
ber elevene om å fortelle hva de tenker 
om og forventer av figuren; hva ville de 
ha tenkt om henne om hun hadde kom-
met inn døra til klasserommet? Da påpeker 
jeg at det er samme skuespiller i begge 
bildene, men at de som lager film, har 
jobbet mye med å skape en figur som 
vi skal forholde oss til, på samme måte 
som forfattere gjør. Jeg ber elevene om 
å kjenne etter hvordan de forholder seg 
til figurene de møter når de leser, akku-
rat som de gjør når de møter figurer på 
skjerm; hvem har du møtt? Hva vet du 
om dem? Hva synes du om dem? Hva 
tror du kommer til å skje med dem i for-
tellingen? Ved å stoppe opp og tenke 
over figurene de blir presentert for i stedet 
for å se på det hele som en kjedelig start 
før ting begynner å skje, bygges det et 
forhold mellom leseren og figurene 
som er kritisk for at vi skal kose oss med 
en bok. Og det er leseglede vi virkelig 
ønsker å utvikle hos våre elever.

Fritt valg er viktig. For en gjennom-
snittlig nordmann er det ganske utenke-
lig at skoler skal innføre uniform og frata 
elevene valg om hva de kan ha på seg på 
skolen. Samtidig er det mer unntak enn 
regel at elevene selv får velge hva de vil 
lese, spesielt i engelskundervisningen. 
Det er selvfølgelig mange gode grunner 
til dette: begrenset budsjett til innkjøp 
av bøker, læreren ønsker å kjenne de 
bøkene elevene leser for å kunne støtte 
elevenes lesing og utarbeide passende 
oppgaver og det er vanskeligere å lage 

vurderingssituasjoner 
for elever som har 
lest forskjellige teks-
ter. Det er det som 
gjør Quick Reads så 
spennende!

Quick Reads plasserer 
i sjangeren kortromaner. De er korte 
bøker (ca. 100 sider), og egentlig skrevet 
for voksne som ikke pleier å lese. Quick 
Reads er et samarbeid mellom flere 
organisasjoner i Storbritannia og er 
koordinert av National Institute for Adult 
Continued Education (NIACE)1. Prosjektet 
startet opp i 2006 og hvert år blir kjente 
forfattere og kjendiser engasjert for 
å skrive en kort bok. Det blir gitt ut    

cirka seks nye Quick Reads i februar hvert 
år, og ressurser som lydfiler og oppgaver 
følger gjerne med. Målet med prosjektet 
er å få flere voksne i Storbritannia til å 
lese. Men – bøkene er motiverende 
for alle som synes at en lengre 
bok kan være avskrekkende. 
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Stort utvalg. I løpet av de siste 8 år er det 
utgitt 78 bøker, og de nye titlene for 2015 
er nylig offentligjort. En av bøkene er en 
biografi av katten Street Cat Bob, som den 
hjemløse gateartisten James Bowen fant 
i gangen i hospitset han bodde i. Denne  
katten endret livet hans. Mens Out of the 
Dark er en roman satt i etterkant av 1. 
verdenskrig om en hjemsøkt soldat. For 
første gang har også en Booker Prize-
forfatter skrevet en Quick Read; Dead 
Man Talking av Roddy Doyle. Dette sier 

litt både om prosjektets suksess, og om 
det enorme utvalget i sjanger. 

Jeg kjøpte 38 forskjellige bøker til min 
engelskklasse for å gi elevene mulighet 
til selv å velge hva de vil lese. Bøkene 
ble bestilt gjennom Book Depository*2, 
og totalkostnaden for 38 bøker var 
660kr! Levert på døra! Jeg la bøkene ut 
på kateteret og elevene fikk velge blant 
helt nye bøker. Siden bøkene er så korte, 
tok det meg ikke mer enn et par timer å 

lese hver av dem slik at jeg kunne snakke 
med elevene om bøkene. 

En ny opplevelse. For mange av mine 
elever var Quick Reads første gang de 
leste en hel bok på engelsk. De aller 
fleste fant en eller flere bøker de likte, og 
etterhvert begynte elevene å anbefale 
bøker for hverandre. Flere av kollegene 
mine har gjentatt suksessen med sine 
klasser, og opplevelsen er gjenspeilet i 
et sitat fra en bruker av Quick Reads i UK: 
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“I have found that many of my learners 
who have never read for pleasure can 
find something of interest from the Quick 
Reads range. The books are manageable 
for people with dyslexia or issues with their 
reading confidence. I have often found 
that a learner, who previously was unin-
terested in reading or lacked confidence to 
read ’real’ books, has been engaged with 
reading through Quick Reads and gone on 
to read regularly for pleasure.” (Robey, C. & 
S. Southwood 2013) 

Quick Reads er ikke bare lettleste bøker 
som er omskriving av tidligere utgitte 
bøker. De er skrevet på bestilling, og det 
er beundringsverdig at forfatterne klarer 
å lage figurer som rører oss og fortellinger 
som engasjerer oss på bare litt over 100 
sider. Tekststørrelsen er ganske stor, så 
elevene får regelmessig bla om og opp-
leve fremgang. Siden bøkene er skrevet 
for personer som ikke pleier å lese, er 
det begrenset med språklige virkemid-
ler, men det oppleves ikke som et savn 
selv for beleste voksne. Innen halvannet 
døgn fra Blackout av Emily Barr landet i 
postkassen min hadde jeg, mannen min, 
en kollega og kollegaens datter lest 
boka, og alle sammen hadde behov for 
å prate om den siden den var så rørende 
og uforglemmelig. Jeg måtte kjøpe flere 
kopier siden så mange ønsket å lese den 
spennende boka samtidig.

Masse ressurser og mange muligheter.
På websiden til Quick Reads3 finnes det 
ressurser til mange av bøkene og infor-
masjon om alle som er utgitt siden 2011. 
Hvis jeg skulle begynne prosjektet med 

Quick Reads på nytt, ville jeg la elevene 
få som oppgave å gjøre undersøkelser 
om bøkene for så å velge hvilke bøker 
klassen skulle kjøpe. Ved å la elevene 
medvirke til innkjøp, øker engasjemen-
tet rundt bøkene, og de kan få nyte opp-
levelsen av helt nye bøker. Året etter kan 
neste klasse bestemme hvilke av årets 
bøker som skal kjøpes inn, samtidig 
som de kan velge fra allerede innkjøpte 
bøker med forrige klasses anmeldelser 
og anbefalinger.

Kjøpsråd. Mange av bøkene kan kjøpes 
fra Book Depository og andre nettbutikker. 
Flere er også tilgjengelig  som kindle 
edition slik at elevene kan lese på PCer 
eller smartphone via en Kindle app. Dette 
er en spennende mulighet; klassen kan 
bestemme hvilke bøker de vil ha, og 
bøkene kan bestilles og mottas umiddel-
bart. For å forenkle søk etter Quick Reads 
på Amazon søk etter ”Quick Reads 2013” 
med bruk av anførselstegn. Siden nye 
Quick Reads blir gitt ut hvert år, behand- 
les de som ferskvare av bokhandlerne, 
og det er sjelden man kan få tak i mer 
enn noen få, selv i de større bokhand-
lerne i England. 

“In the most recent NIACE evaluation 
report, 98% of literacy practitioners report 
that using Quick Reads has been effective 
at raising learners’ confidence to read...” (A. 
Corley et al. 2014)

Quick Reads er en gave til lærere og 
elever på ungdomsskoler hvor elever 
skal lese selvvalgte tekster på engelsk. 
De aller fleste passer også for mange 

elever i videregående skole. Men selv 
med mulighet til å velge blant korte 
bøker som gir en forholdsvis lett opp-
nådd mestringsfølelse, er elevene nødt 
til å ha realistiske forventninger. Elevene 
må lære at de må lese noen sider for å bli 
kjent med figurene og at en god leseopp-
levelse forlanger at leserne reflekterer over 
figurene de møter. Lesing skal ikke være 
en passiv øvelse, så elevene må få kunn-
skap om hvordan det er å være en aktiv 
leser. Slik kan de lære at å bli kjent med en 
bok er som å bli kjent med en venn; vi må 
ta oss god tid og nyte prosessen. 

Fotnoter
1 Book Depository: bookdepository.co.uk
2 Quick Reads: www.quickreads.org.uk
3 NIACE: www.niace.org.uk
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Robey, C. & S. Southwood (2013). Quick Reads Impact 
 Evaluation Report 2012-13. NIACE. 
 http://shop.niace.org.uk/quick-reads-impact-
 evaluation-201213.html
* Quick Reads har blitt litt dyrere på Book Depository, men 
 ligger fortsatt rundt 30kr hver. Ebøkene er enda billigere. 

Artikkelforfatteren er ikke assosiert med Quick Reads 
eller noen forhandlere av Quick Reads. 

Tillatelse til gjengivelse av 
plakaten Quick Reads er innvilget 
fra rettighetsinnehaverne. 
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A book review by Magdalena Kværnø Sutton , 13 years old, Rosenborg skole

The Fault in Our Stars 
by John Green 

John Green is a great writer and he has 
written many books that are popular for 
teenagers. He comes from Indianapolis in 
the USA. He also vlogs (video blogs) with 
his brother. I saw the movie The fault in 
our stars before I read the book. I enjoyed the 
movie but I liked the book more because 
I got more details and I felt like I was in 
the book, as if the author captured my 
mind. I get to know the characters and 
their thoughts better. 

The book is based around how life is. 
That life isn’t a fairytale, and life doesn’t 
end happily ever after. People die every 
day from cancer. The book gives me so 
many emotions, happiness, sadness and 
love. Hazel and Augustus are two lovers 
with cancer. They are both very strong 
and they keep fighting to overcome can-
cer. They both meet in a support group 
where people with cancer come and talk 
about it. Augustus is there with his friend 
Isaac to support him, and a beautiful 
friendship arises. Hazel is 16 and has can-
cer in her lungs. She has lived with cancer 

since she was 13 years old.  Augustus has 
amputated his leg because of cancer, and 
his cancer has gone. Hazel goes on some 
medicine that keeps her lungs working 
but she knows that she has to live with 
cancer forever and she will never become 
healthy again. We get an insight into how 
it is to have cancer and loving someone. 
She has to cope with her family, friends 
and her boyfriend with new challenges 
every day. She is a fighter and everybody 
should fight for what they want. 

I hope you will enjoy the book just as 
much as I did. I deeply recommend it. 
I could read it again without getting 
tired of it. Reading the book gave me 
the chance to see how life can be like for 
somebody I don’t know, but get to know 
through the book and the movie. I under-
stand how Hazel can be so interested 
in finding out what happens in a book 
that she is reading. I was also very curi-
ous about what was going to happen to 
Hazel and Augustus. 

Bokomtale
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Boka er omtalt av Christiane Delord, fransklærer i ungdomsskolen og tidligere rådgiver for fransk på Fremmedspråksenteret

KLASSEROMS-
BILDER 
– fremmedspråk for alle elever
En dokufiksjon
Rita Gjørven og Turid Trebbi

Rita Gjørven og Turid Trebbi har lang 
erfaring fra undervisning i ungdoms-
skole og som studentlærere innen 
lærerutdanning ved Oslo og Bergen 
universiteter. I Klasseromsbilder – frem-
medspråk for alle elever har de to forfat-
terne valgt å presentere akademisk fag-
stoff i en hverdagslig ramme. Leseren 
følger to fiktive fransklærere, Jenny og 
Amalie, gjennom tretti kapitler, kalt bil-
der, som beskriver arbeidet deres med 
forskjellige elevgrupper på 8., 9. og 10. 
trinn. Bildene er hentet fra franskfaget, 
men kunne like gjerne vært hentet fra 
andre fremmedspråk, ifølge forfatterne. 

Således er boken egnet for undervis-
ning i mange fremmedspråk.

Etter å ha mislyktes med tradisjonell 
undervisning, velger Jenny og Amalie 
å løsrive seg fra læreboken og prøve 
nye didaktiske veier, en vei som gir 
større muligheter for å tilpasse under-
visningen til den enkelte elev, det vil 
si å kunne gi elevene en undervisning 
ut fra deres egne forutsetninger. Den 
fortellende måten er som en filmfortel-
ling – et kamera som filmer tretti for-
skjellige hendelser. Dette gjør boken 
både spennende og lett å lese. Etter å 

ha opplevd at mange elever, fra å være 
positive og interesserte, mister gleden 
ved å lære fremmedspråk i løpet at et 
skoleår og til og med velger å slutte 
med faget, bestemmer begge lærerne 
seg for å involvere elevene sine mer i 
undervisningen. Leseren får presentert 
begreper som elevautonomi (ansvar for 
egen læring) og egenvurdering, som 
praktiseres i virkelighetsnære situasjo-
ner. Amalie og Jenny ønsker å endre sin 
undervisningspraksis; de vil ikke være 
kontrollerende lærere lenger, 
som setter fokus på grammatikk 
og feil. Fra nå av ønsker de å gå 

Bokomtale
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inn i en veilederrolle, som innebærer 
tett dialog med elevene. De mange 
dialogene gjenspeiler forskjellige situa-
sjoner på en realistisk og levende måte. 
Å bruke språket, språk-læring, elevmed-
bestemmelse og arbeid med autentiske 
tekster/situasjoner står sentralt i boken. 

Klasseromsbilder er full av konkrete og 
inspirerende eksempler på undervis-
ningsopplegg og didaktiske tips. Det 
gis eksempler på lette dikt som egner 
seg som utgangspunkt for både kreativ 
elevproduksjon og innlæring av faste 
uttrykk og språkstrukturer. A Paris av 
Jacques Prevert er et slikt eksempel, 
der det sære franske ”il y a” og flere ord 
gjentas flere ganger i en klar setnings-

struktur. Samtidig kan A Paris inspirere 
elevene til å skrive dikt selv. 

Klasseromsbilder er ingen rosenrød for-
telling, selv om Jenny og Amalie etter 
hvert lykkes med de nye strategiene 
sine. De møter motstand hos kollegaer 
og foreldre, må takle noen utfordringer 
i klasserommet og er nødt til å justere 
undervisningen underveis. Ved å følge 
to lærere gjennom boken skjønner 
leseren viktigheten av å ha en klar struk-
tur i det store handlingsrommet Amalie 
og Jenny har gitt seg selv og elevene. 

Etter min mening får kanskje elevauto-
nomi en for stor plass i fremmedspråk-
undervisningen i denne boken, og noen 

undervisningsforslag blir sannsynligvis 
vanskelig å realisere for en lærer som 
må undervise flere store elevgrupper, 
for eksempel som det å samle inn elev-
enes dagbøker en gang i uken for å lese 
og kommentere dem. Det vil være svært 
tidkrevende. Klasseromsbilder anbefales 
likevel på det sterkeste ettersom den 
oppfordrer leseren til å reflektere rundt 
egen praksis.

Boken er en e-bok, og adgang til boken 
kan kjøpes fra forfatternes hjemmeside:
http://enjoyinglanguages.net/boker
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Boka er omtalt av Maren Kværnø Sutton , Rådgiver ved Fremmedspråksenteret

The Edge of the Sky 
av Roberto Trotta

Seniorforeleser i astrofysikk ved Impe-
rial College London, Dr. Roberto Trotta, 
har skrevet kortromanen The Edge of 
the Sky, illustrert av Antoine Déprez og 
publisert av Basic Books 2014. Trottas 
merittliste er lang og inkluderer viten-
skapelige publikasjoner og offentlige 
taler. Boken er en poetisk beskrivelse av 
universet som kan leses som en vakker 
historie. Den er kåret til en av årets beste 
naturvitenskapelige bøker av nettstedet 
www.brainpickings.org. 

Fremmedspråksenteret fattet interesse 
for boken fordi Trotta gjennomfører 
et språklig interessant prosjekt. Han 
ønsker å gjøre vitenskapelig kunnskap 
mer tilgjengelig for alle uavhengig av 
fagfelt. Han går langt i dette forsøket 
fordi The Edge of the Sky kan leses som 
en barnebok. Dette gjør han ved å gjen-
nomføre en alternativ beskrivelse av 
universet kun ved bruk av de 1000 mest 
brukte ordene på engelsk. Han sier at 
fagterminologi skaper barrierer og at 
man gjennom bevisst språkbruk kan gi 

flere adgang til den kunnskapen som 
verdenssamfunnet erverver seg. 

The Edge of the Sky er et spennende 
eksempel i debatten om formidling 
generelt og bidrar med et interessant 
eksperiment: Trotta ønsker å beskrive 
universet, men ordet «univers» er ikke 
ett av de 1000 mest brukte ordene på 
engelsk. Han må ty til omskrivninger: 
Ordet «Universe» blir «All-there-is». Mer 
avanserte ord som «supersymmetric par-
ticles» blir «mirror drops». Ordene får en 
billedlig og poetisk dimensjon:

“Doctor Einstein […] had been thinking 
carefully about the building blocks of the 
All-There-Is. […] he found that light was 
the key to understanding how far-away 
things in the sky — Crazy Stars, our Star-
Crowd, and perhaps even the White Sha-
dows — appear to us.”

Selv om språkets begrensning gjør det 
vakkert og underfundig, er det ikke 
sikkert at den egentlige meningen 

trer helt klart frem for oss. For å hjelpe 
leserne, har Trotta trykket en nokså 
lang ordliste i boka for å få frem eksakt 
hva han mener. Har han ikke stolt helt 
på kommunikasjonsevnen til verket? 
Men boken er skrevet som et eksperi-
ment, og pga. ordlisten kan den leses 
på et sakprosaisk nivå der ord som er 
kjente for oss, bidrar til økt forståelse. 
Trotta illustrerer likevel poenget sitt 
godt og skaper en parallell historie av 
kunnskapen sin.  

Boken kan leses av elever. Det begrensede 
ordforrådet gjør det mulig å lese den på 
et tidlig stadium av engelskinnlæringen. 
På et videregående nivå får elevene opp-
leve den poetiske effekten og observere 
mekanismen som inntrer når valgmulig-
hetene begrenses. I et lærerperspektiv er 
det interessant i et kommunikasjonsaspekt 
også: Hvor strenge bør lærere være i vur-
deringen av elevenes variasjon i ordvalg i 
engelsk og fremmedspråk? Når er ordfor-
rådet tilstrekkelig til at vi kan kommuni-
sere effektivt? Trottas bok fremstår som et 
unikt og lysende kommunikasjonseksperi-
ment som ber oss tenke over bruken av 
bl.a. fagterminologi.

Bokomtale
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Portrett

Communicare (Com): Your Excellency, 
dear Ambassador, dear Foreign Lan-
guage Ambassador in Norway, we 
are honoured and proud to have you 
as our ambassador for foreign lan-
guages for 2014. In this interview we 
would like to talk to you about the 
importance of knowing several langu-
ages, and our first question is: To what 
extent have foreign languages been 
important to you as a person and to 
your professional career?

Clara Nunes dos Santos (CNS): As a per-
son, it allows me to better understand 
other cultures and peoples, to read 
many of my favourite authors in their 
original versions and, when travelling, to 
be able to experience the countries I visit 
in a different and more profound way.

As a professional, it certainly gives me bet-
ter knowledge of the dossiers and ensures 
better communication with my interlocu-
tors, thus facilitating the expression of the 
positions I am supposed to defend and a 
better understanding of the arguments 
and points of view of the other side.
 
Com: You have worked at the EU-offices 
in Brussels. Which language(s) did you 
use at the time? And in your opinion, has 
the linguistic situation in the EU chan-
ged after the EU enlargement? 

CNS: I used Portuguese when I had inter-
preters during meetings and French and 
English in the case of the external relation 
groups that normally don’t have interpre-
ters, where, as a diplomat, I followed most 
of my dossiers. As to the linguistic situation 

in the EU, it changed a lot after the enlarge-
ment. Already in 1994, after the adhesion 
of Finland, Austria and Sweden, one could 
feel that French was no longer the most 
used language by delegations and officials 
of the European institutions, as it was when 
there were only the previous 12 mem-
ber states, with the Latin-speaking ones 
being rather prominent. And with the big  
enlargement in 2004, this tendency became 
stronger. And of course, the system of 
translated documents has become more 
complex, as it takes time to have all the 
official versions.
 
Com: When you arrived as Portugal’s 
new Ambassador to Norway in 2013, 
did you know at the time that you 
would contribute to launch Portuguese 
in Norwegian schools?

R. Steinar Nybøle, Fremmedspråksenteret 

Clara Nunes dos Santos,
Portugals ambassadør til Noreg 
Årets fremmedspråkambassadør 2014

Framandspråksenteret har som ei sentral oppgåve å syte for å auke motivasjonen og inter-
essa for framandspråk i Noreg. Det er mange som hjelper oss med det. Dei årlege utnem-
ningane til framandspråkambassadør skal òg bidra til å setje lys på nokre av hjelparane 
våre. Årets framandspråkambassadør er ein ekte ambassadør, og ho jobbar mellom anna 
med å spreie portugisisk i Noreg. Vi har fått eit eksklusivt intervju med ambassadøren:
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CNS: To promote the Portuguese langu-
age is one of the most important tasks 
for any Portuguese Ambassador.

The Portuguese language, which celebra-
ted its 800th anniversary in July 2014 as the 
first written official document in Portu-
guese was issued in July 1214, is an essen-
tial part of our identity as a nation. Our nati-
onal day is called not only “Day of Portugal” 
but “Day of Portugal, of Camões (the most 
important Portuguese poet, representing 
the language) and of the Portuguese Com-
munities”, meaning all the people of Por-
tuguese origin who share the Portuguese 
language all over the world.

But I must say that I didn’t expect such 
great support from the Norwegian Cen-
tre for Foreign Languages in Education. 
Their support was very important to all 
parts in this process. 
 
Com: Which factors are important in 
order to successfully launch new lan-
guages in the Norwegian educational 
system?

CNS: I would say a good combination of 
support from the Norwegian Centre for 
Foreign Languages in Education, recepti-
vity from schools and demand from stu-
dents and their families. But also consistent 
and permanent work with schools owners, 
explaining the advantages of introducing 
new languages to the students. 

Com: Portuguese was introduced at 
Arendal Upper Secondary School in 
2013 and at Trysil Upper Secondary 

School in 2014. Hope-
fully more schools will 
follow. What arguments 
would you use to con-
vince students, parents 
and school owners to 
offer Portuguese in 
more schools?

CNS: First of all, the fact 
that Portuguese is a glo-
bal language, officially 
spoken by 260 million 
people in 8 countries on 
5 continents, forming the Community of 
Portuguese Speaking Countries (CPLP). It 
is the third largest European language in 
the world after English and Spanish, and 
it has enormous growth potential, being 
the first language in the southern hemis-
phere, the third most used language on 
Facebook and the fifth on the Internet.

And for Norwegian students it has the 
specific advantage of being the language 
of the so-called “oil destiny” countries. I’m 
speaking of Brazil, Angola and Mozam-
bique, but also São Tomé and Principe 
and East Timor, countries that have large 
resources of oil and gas and with whom 
Norwegian companies are already work-
ing. Knowledge of Portuguese is the best 
tool when entering these markets, as 
many of the biggest Norwegians compa-
nies already know.
 
And Portuguese universities are well 
considered in terms of Erasmus pro-
grammes, Master’s and postgraduate 
degrees, so Portuguese language skills 

can also be an advantage in this field for 
Norwegians students. 

Co: Most of the students start learning 
a second foreign language (English is 
usually the first) between the ages of 
13 and 16. In your experience, is this a 
suitable time?

CNS: It has already been proved that 
the earlier one starts to learn a foreign 
language, the better. A child acquires a 
foreign language, the accent mainly, in 
a very easy and natural way, and let me 
tell you that the good accent will never 
be lost. One of my children learned 
French when she was very small. She 
has now forgotten most of the vocabu-
lary and grammar, but she can still speak 
French with a very good accent, and if 
she meets French speakers, we see that 
after a while it all comes back in a natural 
way. So there are in many ways quite a 
few advantages of starting a second lan-
guage before the ages you mentioned.
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Smak på ordet ”mulighetsvinduet”. For-
sker i tospråklighet, Tokuhama-Espinosa 
(2001), omtaler 4-7-årsalderen som ”mulig-
hetsvinduet” for fremmedspråklæring. 
Det er nå barna begynner å vise interesse 
for språk, og de har et lekent forhold til 
dette. De undrer seg, eksperimenterer 
med ord og lyder og er kreative. Dette gir 
gode muligheter til å lære flere språk.

Et tverrfaglig temaarbeid med fokus 
på engelsk Nasjonalt senter for frem-
medspråk i opplæringen har utarbeidet 
den pedagogiske støtteressursen Our 
House. Ressursen har form som en plansje 
– et hus med mange rom. Brett ut veg-
gene – og vips har vi mulighetsvinduer i 
fleng! Rommene er fylt med møbler og 
ting og tang, og sannelig bor det ikke en 
liten musefamilie mellom bjelkelagene! 
Plansjen er tenkt utviklet slik at den kan 
brukes til språkstimulering både på norsk 
og engelsk, eller hvilket som helst annet 
fremmedspråk. Hvilket språk man velger 
å arbeide med, kommer an på barne-
gruppa og hvilken språkkompetanse de 
barnehageansatte har. 

Læringsverkstedet DoReMi barnehage i 
Halden har valgt å ha engelsk som ett av 
satsningsområdene sine. Hver dag hører 
barna engelsk tale, og de har engelske sam-
lingsstunder hver uke.  Med utgangs-
punkt i plansjen Our House har barne-
hagen lagd et tverrfaglig temaprosjekt 
med særlig fokus på engelsk. Metoden 
som brukes under dette temaarbeidet 
kalles storyline (Ahlquist 2012). Barna 
skal ikke bli belært, men lærer gjennom 
selv å oppdage, reflektere og handle. 
Læringen blir ikke bare konsentrert 

rundt et bestemt emne, men bæres frem 
som en fortelling som blir til på veien. Den 
følger rett og slett en storyline.

- Dette her er mitt hus! Ivrige barne-
stemmer høres på lang vei fra samlings-
kroken hvor det henger fotografier av 

COMMUNICARE • 2014 FAST SPALTE: BARNEHAGEN

Barnehagen

Katrine Kjæreng Kolstad, 
Fremmedspråksenteret

Bli med inn i Our House!

- Would you like a kiss? spør den rosa grisen.  - Yes, please, svarer barnet lattermildt. 
Og et kyss fra den rosa grisen vil alle de andre barna også ha!

 Brett ut veggene – og 
vips har vi mulighetsvinduer  
i fleng!
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mange hus. Alle foreldrene har sendt 
inn bilder av det huset barna bor i, og 
i samlingsstunden har hver og én fått 
være med på å henge opp bildet av sin 
families hus. Dette enkle bildet har et 
enormt læringspotensial. Her ligger det 
nemlig skjult mange engelske begreper. 
What colour is your house? Who lives in 
your house? Begreper som door, window, 
ball og square og circle er bare noen av 
ordene man kan introdusere.

I flere uker har barna jobbet iherdig med 
å lage et stort hus som skal opp på veg-
gen og danne utgangspunkt for dette 
spennende temaarbeidet. De har fått 
være med på å tapetsere og møblere det 
flotte huset med møbler som de har klip-
pet ut fra gamle interiør- og ukeblader.

I ukene fremover skal barna være med 
på en vandring fra rom til rom i Our 
House. De skal få boltre seg med engelske 
begreper gjennom rim og regler og 
mange spennende aktiviteter som pas-
ser til hvert av rommene.  Vi starter i The 
hallway. Allerede før samling har flere 
barna oppdaget en ny detalj i huset. Det 
ligger et brev på dørmatten! Brevet viser 
seg å være fra de som bodde i huset før, 
og er med på å skape forventninger til 
hva som skal skje videre. Uten å røpe for 
mye, får barna et innblikk i at dette er et 
hus hvor det foregår mye spennende.  
Slike små drypp setter umiddelbart i 
gang fantasien til barna, og det disku-
teres høylytt – er det kanskje et spøkelse 
som bråker på loftet?

Som aktivitet i hallway-uken skal barna 
være hemmelige brevvenner med hver-
andre. De får i oppgave å tegne en teg-

Prosjektet gir store muligheter for å introdusere mange engelske begreper

Alle rommene er flott innredet. Ved å sette de engelske navnene på interiøret og rommene i 
huset, lærer barna mange ord og begreper
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ning til brevvennen. Alle tegningene 
blir deretter samlet i en stor konvolutt 
som noen av barna drar til postkontoret 
for å sende til barnehagen. Hensikten 
med å sende tegningene i posten, er 
at barna skal få oppleve å både sende 
og motta brev, og dermed også få bakt 
inn mye praktisk lærdom. Det er knyttet 
stor spenning til når konvolutten skal 
dukke opp i barnehagens postkasse, og 
barna titter nysgjerrig etter brevet de 
nærmeste dagene. Når den store, hvite 
konvolutten endelig ankommer barne-
hagen, er det en spent gjeng som sitter 
klar i samling. Nå blir den hemmelige 
brevvennen avslørt! Det er stas å få brev, 
og barna takker brevvennen sin pent for 
tegningen på, engelsk selvfølgelig.

Spa-dag på badet, matlaging på kjøk-
kenet og en heidundrende Halloween-fest 
på loftet er bare noen av aktivitetene som 
barna skal være med på i dette prosjektet.

– Upstairs, downstairs og på attic bor 
det et ghost!  Ei jente på fem år har full 
kontroll på hva de forskjellige etasjene i 
huset heter, og det er morsomt å obser-
vere hvordan barna etterhvert begynner 
å erstatte norske ord med de engelske 
ordene de har lært. Ved å introdusere 
barna for ulike engelske begreper opp-
dager man raskt at barna tar initiativ til 
og blir nysgjerrige på hva andre ting 
heter på engelsk. Det er dette språk-
forskeren M. Candelier kaller Awakening 

Nye barn flytter inn i huset hver uke. Samlingen avsluttes med at man på engelsk teller hvor mange barn 
som nå bor i huset.) Prosjektet i sin helhet vil bli publisert på Fremmedspråksenteret sine nettsider.

 man tar utgangs-
punkt i barns egen interesse 
for å utforske språk

Såpebobler, ansiktsmaske og fotspa er noen av tilbudene barna får når de inntar baderommet i Our House 
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to Languages (Candelier 2004), hvor man 
tar utgangspunkt i barns egen interesse 
for å utforske språk. Tanken bak denne 
metoden er ikke å gjøre barn flerspråk-
lige, men heller å la de få utvikle en posi-
tiv holdning til ulike språk og mennesker 
som snakker disse språkene.

I løpet av dette prosjektet har denne 
barnehagen vist hvordan man på en 
enkel og inspirerende måte kan ha et 
tverrfaglig prosjekt som omfatter alle 
fagområdene i Rammeplan for barne-
hagene (Kunnskapsdepartementet 2011). 
Gjennom samlinger og spennende aktivi-
teter har de hatt fokus på å leke seg med 
det engelske språket. Det er nettopp lek 
som er nøkkelen til at prosjektet ble så 
vellykket.  Barna lærer best når lek og 
læring går hånd i hånd.

Det er i førskolealderen barna lærer sine 
første ord, og de lærer å kommunisere 
med andre gjennom språket og ved å 
være samtalepartnere. Forskning viser 
også at det er klar sammenheng mellom 
språkutvikling og lese- og skriveutvikling 
i skolealder (Aukrust 2011). Det er derfor 

ikke tilfeldig at det satses på tidlig språk-
stimulering i Norge. Ett av rammeplanens 
sju fagområder er språk, kommunikasjon 
og tekst. Å støtte barns tilegnelse av språk 
er én av barnehagens kjerneoppgaver.  

Referanser
Ahlquist, S. (2012): Att utveckla kommunikativa färdigheter 
          i engelska: Storylinemetoden. Communicare Nr. 1/2012.
Aukrust, V.G. (2005): Tidlig språkstimulering og livslang læring 
          – en kunnskapsoversikt i Tkachenko, Bakken, Kaasa, 
          Talén (2013): Lek med engelsk i barnehagen  
          Oslo: Kommuneforlaget.
Candelier, M. (red.) (2004):  Janua Linguarum – The gateway 
          to languages. The introduction of language awareness into 
          the curriculum: Awakening to languages. Strasbourg.
          European Center for Modern Languages, Council 
          of Europe Publishing.
Kunnskapsdepartementet (2011): Rammeplanen for barne-
          hagens innhold og oppgaver, Oslo:Fagbokforlaget 
Tokuhama-Espinosa, T. (2001): Raising multilingual children: 
          foreign language acquisition. Cambridge, Massachusetts: 
          Harvard University Press.
Se også:
Evjenth, R. (2013): Hvordan arbeide med engelsk og fremmed-
          språk i barnehagen? Communicare Nr. 1/2013.

Tillatelse til å avbilde barna i bildene er gitt av foresatte.
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Forskning

Ruben Moi, UiT Noregs arktiske universitet

Korleis går engelskundervis-
ninga i lærarutdanninga for 
seg etter Kunnskapsløftet?

Engelskfaget i grunnskulelærarutdan-
ningane (GLU) blir sett under lupa i rap-
porten Lærerutdanningsfagene norsk, 
engelsk, naturfag og kroppsøving Delrap-
port 1-2014 (Følgjegruppa for lærarut-
danninga 2014), som blei lagd fram for 
Kunnskapsdepartementet og vel 100 
deltakarar frå lærarutdannings institu-
sjonane, nasjonale senter og Pedagogstu-
dentene på GLU-konferansen i Dram-
men 19.–20. mars i år. Følgjegruppa for 
lærarutdanningsreforma (Universitetet 
i Stavanger), som blei oppnemnd av 

Kunnskapsdepartementet i januar 2010, 
stod som oppdragsgivar av rapporten. 
Gruppa har så langt levert fire rapportar 
og er no inne i det siste året sitt.

Med Delrapport 1-2014 ønskjer følgje-
gruppa å intensivere fokuset på fagun-
dervisninga i lærarutdanninga. Evalu-
eringsgrupper for dei ulike faga blei 
oppretta etter utlysing til universitet 
og høgskular tidlegare same våren og 
fekk i mandat å finne ut om innhaldet 
og vektlegginga i dei ulike faga med-

verkar til å innfri krava i forskrifta, pre-
sisert med følgjande sitat frå Forskrift 
om rammeplan for grunnskolelærerut-
danningene for 1.–7. trinn og 5.–10. trinn 
(KD 2010a):
•	 at	lærerutdanningsinstitusjonene	til-	 	
 byr integrerte, profesjonsrettede og 
 forskningsbaserte grunnskolelærer-
 utdanninger med høy faglig kvalitet
•	 Alle	undervisningsfag	skal	være	
 profesjonsrettede lærerutdanningsfag 
 og omfatte fagdidaktikk og arbeid med 
 grunnleggende ferdigheter i faget. Alle 

Ein ny rapport evaluerer oppfølginga av intensjonane og målsetjingane Kunnskapsløftet 
har for engelskfaget, og drøftar moglege nye vegar.
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 undervisningsfag og skolerelevante fag 
 og emner skal være forskningsbaserte […]
•		 Lærerutdanningsinstitusjonene	skal	
 legge til rette for […] internasjonale 
 perspektiver i grunnskolelærerut-
 danningene

Evalueringsgruppa for engelskfaget 
bestod av erfarne forskarar og under-
visarar innanfor engelsk språk-, litte-
ratur- og kulturdidaktikk: Tale Guldal 
(NTNU), Gerd Bjørhovde, Annelise Brox 
Larsen, Ingrid Jakobsen og Ruben Moi 

(UiT Noregs arktiske universitet). Dei 
hadde i oppdrag å undersøkje i kva 
grad engelskstudia på GLU 1–7 og GLU 
5–10 ved fem utvalde institusjonar 
oppfyller intensjonane i forskrifta og 
Nasjonale retningslinjer for grunnskule-
lærarutdanninga 1.–7. trinn og Nasjonale 
retningslinjer for grunnskulelærarutdan-
ninga 5.–10. trinn (KD 2010b).

Sjølve evalueringa av engelskfaget 
(Moi et al. 2014) er basert på ein doku-
mentanalyse og undersøkingar av i kva 

grad dei overleverte dokumenta frå dei 
fem utvalde institusjonane, som alle er 
anonymiserte, reflekterer nærmare spe-
sifiserte mål og retningslinjer i Kunn-
skapsdepartementet si forskrift og dei 
nasjonale retningslinjene. I analysane 
våre av engelskfaget tek vi òg omsyn til 
dei tre tidlegare rapportane til følgje-
gruppa (jf. heimesida til følgjegruppa, 
http://ffl.uis.no/). Relevante stortingsmel-
dingar, mellom anna St.meld. 
nr. 11 (2008–2009) Læreren 
– rollen og utdanningen (KD 



COMMUNICARE • 2014 FAST SPALTE: FORSKNING

68

2009), tidlegare reformer og universi-
tets- og høgskulelova utgjer eit bak-
teppe for analysen. Vi er òg kjende 
med kva Bologna-prosessen har hatt 
å seie for utviklinga av høgare utdan-
ning i Europa og Noreg sidan 1999.

Engelskfaget blei undersøkt på GLU 
1–7 og GLU 5–10 på to universitet og 
tre høgskular, med god geografisk 
spreiing. Engelskgruppa reknar med 
at storleik og lokalisering har vore 
grunnleggjande kriterium for det 
elles tilfeldige utvalet. Dokumenta 
frå dei fem utdanningane bestod av 
læringsutbyteformuleringar, pensum, 
arbeidskrav, vurderingsordningar og 
eksamensoppgåver. I samsvar med sty-
ringsdokumenta til Kunnskapsdeparte- 
mentet fokuserte engelskgruppa på 
oppfølginga av dei fem følgjande punkta 
i dokumenta til lærarutdanningane:  
forskingsbasert undervisning, praksis, 
samanheng mellom fag og fagdidak-
tikk, grunnleggjande ferdigheiter og 
internasjonalisering.

Vi definerte først temaet for analysen 
og gjekk så gjennom dei grunnleg-
gjande dokumenta for oppdraget 
og tidlegare forsking og rapportar. 
Delrapporten diskuterer både krite-
ria, detaljane og dimensjonane for 
dei fem fokuspunkta i det innleverte 
materialet (Moi et al. 2014). Denne 
artikkelen gir berre plass til nokre av 
hovudkonklusjonane.

Dei dokumenta vi har undersøkt, viser 
at alle lærarutdanningane speglar for-
skrifta si strukturering av bachelor- og 
mastergrad med omsyn til innhald og 

omfang. Likeins viser undersøkingane 
at studietilbodet i engelsk på GLU 1–7 
og GLU 5–10 ved dei fem utvalde institu-
sjonane langt på veg oppfyller inten-
sjonane i forskrifta, nasjonale retnings-
linjer og andre styringsdokument. 

Trass i at vi ser ei sterk bevisstheit om 
styringsdokumenta til Kunnskaps-
departementet i materialet vi har 
undersøkt, tyder analysen vår likevel 
på at det varierer i kva grad dei ulike 
institusjonane har oppfylt eller klarer 
å oppfylle intensjonane til forskrifta 
og dei nasjonale retningslinjene om 
forskingsbasert undervisning, prak-
sis, samanheng mellom fag og fag-
didaktikk, grunnleggjande ferdig-
heiter og internasjonalisering og ein 
overgripande integrasjon av desse 
temaa i ei profesjonsretta engelskut-
danning. Vurderinga vår er at dei to 
største institusjonane, A og C, eit uni-
versitet og ein høgskule, best reali-
serer forskrifta si vektlegging av dei 
fem punkta. Dette funnet indikerer 
at institusjonar med større fagmiljø, 
spesielt dei som har lange tradisjonar 
med både profesjonsfag og akade-
miske disiplinar, står sterkare rusta til 

å følgje opp styringsdokumentet til 
Kunnskapsdepartementet enn insti-
tusjonar med mindre fagmiljø. Ana-
lysane våre indikerer òg at dei mindre 
institusjonane har eit noko større for-
betringspotensial. Eitt konkret forslag 
til alle GLU-utdanningane kan vere i 
langt større grad å inkludere Forskrift 
om rammeplan (KD 2010a), Nasjonale 
retningslinjer (KD 2010b) og relevant 
informasjon på nettsidene til Utdan-
ningsdirektoratet i pensum.

Dei større engelskmiljøa, institusjon A 
og C, merkjer seg spesielt ut innanfor 
forskingsbasert undervisning. Eigen-
produksjon av lærebøker tyder på større 
FoU-ressursar og  aktivitet enn ved dei 
mindre miljøa, sjølv om vi ikkje kan seie 
noko om forskingskvaliteten på desse 
fagbøkene ut frå dei innleverte pensum-
listene.

Når det gjeld integrering av praksis, 
er det spesielt C som legg vekt på det 
som ein viktig del av engelskstudia. Dei 
fleste andre viser til eigne praksisplanar 
for pedagogikkfaget eller omtaler ikkje 
denne delen av engelskstudiet. Evalu-
eringsgruppa ser at alle institusjonane 
har ei utfordring med å presisere praksis-
innhaldet i engelskfaget. I tillegg kan 
alle institusjonane jobbe betre med å 
opprette praksisplassar i engelsktalande 
land for engelskstudentane sine.

Funna våre tyder på at internasjona-
liseringa av engelskfaget kan forbetrast 
både heime og ute, ikkje minst gjennom 
forsterka bruk av Det norske studie-
senteret i Storbritannia. Alle institu-
sjonane kan òg vurdere å skrive alle 

 Funna våre tyder 
på at internasjonaliseringa 
av engelskfaget kan 
forbetrast både heime og 
ute, ikkje minst gjennom 
forsterka bruk av Det norske 
studiesenteret i Storbritannia
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dokument som gjeld engelskfaget, også 
dei administrative, på engelsk.

Dei vurderte institusjonane legg vekt 
på dei av dei fem grunnleggjande ferdig-
heitene som ligg nærmast dei tradisjo-
nelle språkferdigheitene, nemleg å kunne 
uttrykkje seg munnleg og skriftleg og å 
kunne lese. Ferdigheitene å rekne og å 
kunne bruke digitale verktøy er mindre 
vektlagde. Alle institusjonane under-
viser i fag og fagdidaktikk, men bruker 
ulik terminologi, noko som kanskje 
reflekterer ei ulik forståing, ulik under-
visning og ulik integrasjon.

Forskrifta, dei nasjonale retningslinjene 
og andre styringsdokument set nye stan-
dardar for GLU-utdanningane av engelsk-
lærarar. Generelt sett ser det ut til å vere 
ei utfordring å sikre betre finansiering av 
den nye reforma. Skal vi styrkje forskinga, 
må vi opplagt auke FoU-prosenten til dei 
tilsette på engelskfaget i lærarutdannin-
gane. Dersom vi skal styrkje praksisen 
for GLU-studentar på engelskstudiet, 
tilrår utvalet at det må til ei kompetanse-
heving blant praksislærarar i engelsk, og 
ikkje berre ei styrking av vidareutdan-
ninga for lærarar i matematikk, som den 
nye regjeringa nyleg melde frå om. I til-
legg vil ei tydelegare vektlegging av 
praksis i engelskfaget, praksisplasser 
i engelsktalande land og retnings-
linjer og målformuleringar på engelsk 
styrkje GLU-utdanninga av engelsk-
lærarar i framtida.

Rapporten framhevar at vidareutdan-
ning innanfor engelsk og fleire forskings-
prosjekt der studentar, praksislærarar og 
universitets- og høgskuletilsette sam-

arbeider, vil vere med på å styrkje utvik-
linga av grunnleggjande ferdigheiter og 
fagdidaktikk, samt styrkje forsknings-
dimensjonen i lærarutdanninga. Når 
det gjeld internasjonalisering, ser vi det 
som viktig at den statlege finansieringa 
av Det norske studiesenteret i York blir 
halden oppe og om mogleg styrkt. Det 
er essensielt for internasjonaliseringa 
av engelsk-faget at GLU-utdanningane 
garanterer for at framtidige lærarar har 
budd ei stund i eit engelsktalande land.

Lærebøker i engelsk, og læremiddel 
generelt, er viktig for lærarutdanninga. 
Pensumlistene i litteratur og kultur viser 
stor variasjon, noko som på ein god 
måte varetek målsetjingane om forsking 
og internasjonalisering. Utvalet av lære-
bøker i engelsk fagdidaktikk og språk på 
pensumlistene viser eit stort samanfall 
i titlar, og ofte er det bøker skrivne av 
norske forskarar. Eit sterkt insentiv for 
eit betre utval i lærebøker som i sterkare 
grad reflekterer intensjonane til Kunn-
skapsdepartementet, vil vere å gjere 
lærebøker poenggivande i The Current 
Research Information System in Norway 
(CRISTin). Meir anerkjenning i CRISTin 
av lærebøker og fleire lærarutdannings-
relaterte kriterium vil òg motivere til 
meir forskings- og utviklingsarbeid knytt 
til profesjonaliseringa av læraryrket og 
integrasjonen mellom teori og praksis, 
fag og fagdidaktikk.

Forskrifta om rammeplan (KD 2010a) 
opnar opp for mastergrad i læraryrket. 
Evalueringsgruppa i engelskfaget er 
ikkje i tvil om at utviklinga av ein master-
grad for engelsklærarar vil føre til ei 
kompetanseheving av engelsklærarane 

i framtida i samsvar med intensjonane i 
forskrifta. Fleire institusjonar arbeider i 
dag med å utvikle denne moglegheita 
for studentar som tok til på GLU-utdan-
ningane etter 2010. 

I forlenginga av undersøkinga fram-
hevar evalueringsgruppa for engelsk-
faget at UiT Noregs arktiske universitet 
har eit pilotprosjekt for å utvikle ein master-
grad i lærarutdanning for GLU 1–7 og 
GLU 5–10 i samarbeid med Noregs før-
ste senter for framifrå utdanning og 
seks kvalifiserte universitetsskular. 
Resultata frå dette forsøksprosjektet 
og erfaringane frå mastergradane frå 
andre institusjonar bør danne grunn-
laget for ein ny forskingsrapport om 
utviklinga av framtidige engelsklærarar 
for det norske skulesystemet.
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Vi var til stede på Yrkes-NM 2014 som ble arrangert 
i Trondheim Spektrum i oktober. Intens konsentra-
sjon, spenning og kreativitet preget de 340 dyktige 
elevene, lærlingene og unge fagarbeiderne fra hele 
landet der de kjempet om å bli best i ett av de 27 
fagene det ble konkurrert i. Vinnerne kan bli tatt ut på  
Norges lag til Worldskills International, som er verdens 
utstillingsvindu for yrkesfag. I 2015 er arrangementet i 
São Paulo og samler over 1000 deltakere fra vel 60 
medlemsland; aldersgrensen for å delta der er 22 år. 

Les mer på http://worldskills.no/ og https://www.
worldskills.org/

Tekst og foto: Karin D. Pettersen

YRKES-NM 2014
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Lær fransk med TV5MONDE!
Den internasjonale tv-kanalen TV5MONDE 
henvender seg til hele den franskspråklige 
verden og byr på uvurderlige muligheter 
for alle som vil lære seg fransk språk og bli 
kjent med fransk kultur. Det er et ønske at 
fransklærere i større grad gjør seg kjent 
med nettsidene til TV5MONDE og tar i 
bruk læringsressurser som setter elevene i 
stand til å møte autentisk fransk språk.

Åpner man nettsiden til TV5MONDE 
(www.tv5.org), får man en oversikt over de 
fem hovedpunktene Programmes, Infor-
mation, Langue française, Divertissement 
og Pratique. Programmes  inneholder 
først og fremst en programoversikt og en 
beskrivelse av kanalens ulike sendinger. 
Under Information  finner man nyhetssen-
dinger og under Divertissement varierte 
spill, quiz og mye godt kulturstoff. Når det 
gjelder Pratique, vil jeg spesielt nevne 
Dictionnaire multifonctions. Denne ord-

boken viser et oppslagsords definisjoner, 
synonymer, bøyning og bruk. Man finner 
den igjen under Langue française, som har  
læringsressursene  inndelt i Apprendre le 
français, Enseigner le français  og Parlons 
français, c’est facile!  Alle ressursene er enkle 
å ta i bruk.

Apprendre le français henvender seg til alle 
som vil lære fransk. Oppgavene er inter-
aktive og godt strukturert etter nivåene 
A1, A2, B1 og B2 og følger terskelbeskriv-
elsene i Det felles europeiske ramme-
verket for språk (CEFR 2001). Alle res-
sursene tar utgangspunkt i et videoklipp 
på 3-4 minutter. Muntlige ferdigheter, 
spesielt lytteforståelse, står i sentrum, men 
til hver ressurs hører også andre oppgaver 
som dekker ulike læringsmål i våre lære-
planer. Temaene er varierte, og ved søk på 
nøkkelord under Thèmes kan man finne 
temaer som passer i undervisningen, både 

mer aktuelle og de med et mer generelt 
innhold. Oppleggene fornyes jevnlig.

Enseigner le français inneholder mange 
nyttige ressurser for læreren. Ressursene 
er bl.a. hentet fra nyhetssendingen 7 jours 
sur la planète, fra Musiques: Paroles de clip, 
en samling med kjente sanger, og fra 
Education aux média, et verktøy som intro-
duserer elevene for ulike sider ved bl.a. 
nyhetsformidling. Selv har jeg hatt stor 
glede av Ça bouge en France, en morsom 
og instruktiv ressurs som gir elevene et 
godt innblikk i franske regioner. 

Parlons français, c’est facile! er en lærings-
plattform som lett kan integreres i fransk-
undervisningen. Verktøyet introduserer 
autentisk språk for elevene og tar dem 
med på en reise inn i franskspråklig kultur. 
Elevene møter et variert muntlig fransk 
og presenteres for aktiviteter som på en 

Nyttig på nett

Anne Lise Titlestad, Fredrik II videregående skole
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morsom og interaktiv måte utvikler munt-
lig forståelse og produksjon. Ressursen er 
bygd opp omkring fire temaer, Partir, Res-
sentir, Partager  og Comprendre, med tilhør- 
ende korte filmer (webdocumen-taires). 
Vi følger én person i hver film og blir kjent 
med personens bakgrunn, familieliv, dag-
ligliv, yrkesliv og fritidsaktiviteter. Hvis 
man vil ta denne plattformen i bruk, er 
det lagt opp til at elevene først tester 
sitt nivå i fransk. Deretter blir de plassert 
på A1, A2, B1 eller B2 (CEFR 2001) og får 
så tilgang til alle opplegg (atéliers) for 
dette nivået. Oppleggene hentes fra alle 

de fire temaene. Det er nå utarbeidet 
80 pedagogiske opplegg innen de fire 
nivåene. Tekstene er transkriberte. 

Det er svært kompetente personer som 
står bak TV5MONDEs læringsressurser 
(bl.a. Institut français, Centre de linguis-
tique appliquée og CIEP) og læreren kan 
være trygg på at oppleggene holder god 
kvalitet. I Norge hører vi svært lite fransk 
i hverdagen, og våre elever trenger å 
introduseres for naturlig muntlig fransk i 
ulike sammenhenger for å kunne forstå 
og for selv å kunne ta språket i bruk. Med 

TV5MONDE blir dette mulig! TV5MONDE 
motiverer og gir både elever og lærere 
mulighet til å bli bedre i fransk.

Med TV5MONDE åpner en hel verden seg. 
Fransk brukes på fem kontinenter, og det 
er sant: Språk åpner dører.

Referanse
Council of Europe (2001). Common European Framework of 
           Reference for Languages: Learning, teaching, 
           assessment  (CEFR)
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Hvordan kan man på en enkel og lekende 
måte introdusere engelsk for barna i 
barnehagen? Fremmedspråksenteret 
har på oppdrag fra Utdanningsdirek-
toratet utviklet pedagogiske støtteres-
surser rettet mot barn i førskolealder, 
med tips og ideer til hvordan man kan gi 
små drypp med engelsk i barnehagen. 

Tanken bak opplegget Magic Box er at 
den enkelte barnehage selv velger fra 
de ulike oppgavene og setter sammen 

sin egen magiske boks. Støtteressursene 
er laget for hele personalet i barne-
hagen, og de skal være enkle å ta i bruk 
med materiell som allerede finnes i barne-
hagen eller lages der, gjerne i samarbeid 
med barna.

Ressursen Our House har form som en 
plansje – et hus med mange rom. Rom-
mene er fylt med møbler og ting og 
tang, og sannelig bor det ikke en liten 
musefamilie mellom bjelkelagene!

Plansjen er tenkt brukt som språkstimu-
lering for både norsk og engelsk, eller 
hvilket som helst annet fremmedspråk. 
Læringsverkstedet Do Re Mi barnehage 
i Halden har i samarbeid med Frem-
medspråksenteret tatt utgangspunkt i 
denne plansjen og utviklet et tverrfaglig 
prosjekt med særlig fokus på engelsk. 
Dette opplegget er også publisert på 
våre nettsider. 

www.fremmedspraksenteret.no/barnehage
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Engelsk fordypning
Fremmedspråksenteret har utviklet res-
surser for engelsk fordypning og foreslår 
undervisningsopplegg som går over to til 
fire uker. Elevene gjennomfører oppgaver 
som gir trening i alle de grunnleggende 
ferdighetene og gradvis øver dem i å 
eksponere seg. Oppleggene er utarbeidet 
for å gi elevene opplevelser av mestring i 
faget. Enklere oppgaver gjennomføres i 
grupper, mens en del av språkproduk-
sjonen gjennomføres sammen med lære-
ren i individuelle lese-, skrive- og disku-
sjonsoppgaver. Slik får læreren et godt 
grunnlag for å kunne planlegge personlig 
og relevant videre undervisning. 

I undervisningsserien Take a Walk, får 
elevene oppgaver der de skal sen-
des ut i praktiske, språklige oppdrag. 
Undervisningopplegget Report Potholes 
in the Road (9. trinn) er inspirert av den 
Britiske stats hjemmeside og ordfor-
rådet er derfor autentisk. Elevene skal 
lete etter bl.a. hull i veiene og rap-
portere om funnene sine ved å skrive 
et formelt brev, epost eller leserbrev. 
Turen utenfor klasserommet gir dem 
en reell situasjon å rapportere om og 
de vil ha øvd på nyttige ord før skriv-
ingen gjennom å ha fortalt andre 
grupper om funnene sine. 

Det er lagt vekt på variasjon i under-
visningsmetodikken. Oppleggene kan 
i tillegg hjelpe læreren med å tolke 
kompetansemålene i faget slik at elev-
enes produksjon gjenspeiler grader av 
måloppnåelse innenfor disse. 

Les mer i teksten På djupt vatn i 
engelsk fordjuping i denne utgaven av 
Communicare. 

www.fremmedspraksenteret.no/engelsk_
fordypning

Nyttig på nett
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Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa, Høgskolen i Østfold, N-1757 Halden

Communicare er Framandspråksenteret sitt fagtidsskrift for engelsk- og framandspråklærarar.  
Mandatet til senteret er mellom anna å arbeide for å auke kvaliteten i engelsk- og framandspråkopp-
læringa, for at opplæringa skal få eit praktisk og variert innhald og bidra til å auke motivasjonen og 
interessa for engelsk og framandspråk.

Med Communicare ynskjer vi å formidle fagartiklar og døme som kan gi inspirasjon til god språkopp-
læring og skape engasjement. Forfattarane jobbar innafor barnehage- og lærarutdanning eller for-
skar på språk. Nokre undervisar i skulen og andre er rådgjevarar ved Framandspråksenteret.

Tidsskriftet sendast gratis til abonnentane våre. 

Dei som ikkje abonnerar på tidsskriftet, kan få sendt det heim med posten 
ved å bruke bestillingstorget vårt, http://www.fremmedspraksenteret.
no/nor/fremmedspraksenteret/aktuelt/bestillingstorg. I Noreg kostar  
dette 75 kr. Dei som bur i utlandet betaler NOK 100,-. Ein kan òg laste 
tidsskriftet ned gratis frå heimesida vår (www.framandspraksenteret/
communicare). 

Fylg med på kva som rører seg i engelsk og framandspråk i inn- og utland. Bli abonnent på nyheits-
brevet vårt: www.framandspraksenteret.no/nyhetsbrev
Fylg oss òg på Facebook: https://www.facebook.com/Fremmedspraksenteret
Er du spesielt interessert i språkval, sjå www.sprakval.no
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