
28

COMMUNICARE • 2016 VURDERING

Berit Hope Blå,  Fremmedspråksenteret

Denne artikkelen tar for seg den euro-
peiske språkpermen, et nyttig didaktisk 
verktøy for underveisvurdering i engelsk- 
og fremmedspråkopplæringen. Permen 
består av ulike former for støttemateriell 
som bidrar til refleksjon rundt språk-
læring og bygger på Det felles europeiske 
rammeverket for språk: læring, undervis-
ning, vurdering. Sistnevnte er et resultat 
av et internasjonalt samarbeidsprosjekt 
ledet av Europarådet. Veldig forenklet kan 

en beskrive det som en skala med seks 
nivåer for vurdering av språkferdigheter: 
A1+ A2 (basisbruker), B1+ B2 (selvsten-
dig bruker) og C1+C2 (avansert bruker). 
De felles ferdighetsnivåene gjør at man 
kan presentere sin språkkompetanse på 
en internasjonalt forståelig og sammen-
lignbar måte. Dokumentets tittel, der 
alle opplæringens aspekter er med, viser 
imidlertid at det ligger et mer helhetlig 
perspektiv på læring til grunn. 

For å implementere rammeverket ble den 
europeiske språkpermen med materiell 
for språkopplæring utviklet. De to nor-
ske versjonene, Europeisk språkperm 6–12 
og Europeisk språkperm 13–18, er tilpasset 
norske forhold, og ved å bruke permene 
ivaretar man flere av læreplanenes kompe-
tansemål. For det første fordi rammeverket 
og språkpermen var sentrale 
grunnlagsdokumenter i utar-
beidelsen av Kunnskapsløftets 

Hvordan kan vi vurdere elevenes utvikling i språkfag? Hvordan kan vi få elevene aktivt med i 
lærings- og vurderingsprosessen? Hvordan kan vi se sammenhengen mellom delferdigheter 
og den samlede kompetansen i engelsk og fremmedspråk? Og, minst like viktig: Hvilke 
ressurser kan vi bruke som støtte i dette betydningsfulle arbeidet for elevenes læring?

Teksten er en forkortet og bearbeidet versjon av en artikkel i antologien Vurdering av skriving fra Fagbokforlaget

Vurdering av skriveferdigheter 
i engelsk og fremmedspråk 
– med hjelp fra Europa 
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Skjema for egenvurdering   Self-assessment grid  

Raster zur Selbstbeurteilung Grille pour l’auto-évaluation

Tabla de autoevaluación   
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FOrSTåELSE

LYTTING

Jeg kan kjenne igjen vanlige ord 
og svæ

rt enkle uttrykk som
 har 

m
ed m

eg selv, m
in fam

ilie og 
m

ine næ
re om

givelser å gjøre, 
når m

an snakker langsom
t og 

tydelig.

Jeg kan forstå vanlige ord og 
ytringer knyttet til om

råder av 
um

iddelbar personlig betydning 
(f.eks. svæ

rt enkel inform
asjon 

som
 gjelder m

eg selv, m
in 

fam
ilie, næ

rm
iljø, innkjøp og 

arbeidsliv). Jeg kan oppfatte 
hovedinnholdet i enkle, korte og 
tydelige beskjeder og m

eldinger.

Jeg kan forstå hovedinnholdet 
i klar, standard tale om

 kjente 
em

ner knyttet til bl.a. arbeid, 
skole og fritid.  Jeg kan forstå 
hovedinnholdet i m

ange radio- 
og TV-program

 om
 aktuelle 

saker eller om
 em

ner som
 er av 

personlig eller faglig interesse 
for m

eg, når m
an snakker  rela-

tivt langsom
t og tydelig.

Jeg kan forstå lengre, sam
m

en-
hengende tale og foredrag og 
følge kom

plekse argum
en-

tasjonsrekker når em
net er 

forholdsvis kjent. Jeg kan forstå 
de fleste nyhets- og aktualitets-
program

 på TV. Jeg kan forstå 
de aller fleste film

er der m
an 

bruker standard tale.

Jeg kan forstå lengre, sam
m

en-
hengende tale også når den 
ikke er tydelig strukturert, og 
når deler av innholdet er under-
forstått og ikke kom

m
er tydelig 

fram
. Jeg kan forstå fjernsyns-

program
 og film

er uten altfor 
store anstrengelser.

Jeg forstår uten problem
er alle 

form
er for m

untlig språk både 
i det virkelige liv og i m

ediene, 
også når m

orsm
ålsbrukere 

snakker i et naturlig og hurtig 
tem

po, dersom
 jeg får litt 

tid til å gjøre m
eg kjent m

ed 
dialekten.

LESING

Jeg kan oppfatte kjente navn og 
forstå ord og svæ

rt enkle set-
ninger, for eksem

pel i annonser, 
på plakater eller i kataloger.

Jeg kan lese svæ
rt korte, enkle 

tekster. Jeg kan finne konkrete, 
forutsigbare opplysninger i 
enkel, dagligdags inform

asjon 
som

 reklam
e, brosjyrer, m

enyer 
og rutetabeller. Jeg kan forstå 
korte, enkle, personlige brev.

Jeg kan forstå tekster der 
språket i stor grad er preget av 
frekvente, dagligdagse ord og 
uttrykk eller er knyttet til arbei-
det m

itt. Jeg kan forstå person-
lige brev m

ed beskrivelser av 
hendelser, følelser og ønsker.

Jeg kan lese artikler og rappor-
ter om

 aktuelle problem
stil-

linger der forfatteren gir uttrykk 
for spesielle holdninger eller 
synspunkter. Jeg kan forstå 
prosalitteratur fra vår egen tid.

Jeg kan forstå lange, 
kom

plekse faktatekster og 
skjønnlitteræ

re tekster og legge 
m

erke til trekk som
 er typiske 

for ulike stilnivå. Jeg kan forstå 
fagartikler og lengre, tekniske 
instruksjoner selv når de ligger 
utenfor m

itt felt.

Jeg leser uten problem
er 

praktisk talt alle form
er for 

skriftlig språk, også tekster 
om

 abstrakte em
ner og tekster 

som
 er kom

plekse når det 
gjelder språk eller struktur, som

 
instruksjoner, fagartikler og 
litteræ

re verk.

TALE

MUNTL. SAMHANDL.

Jeg kan delta i en sam
tale på 

en enkel m
åte hvis sam

tale-
partneren er villig til å gjenta, 
om

form
ulere, snakke langsom

t 
og hjelpe m

eg m
ed å form

ulere 
m

eg. Jeg kan stille og svare på 
enkle spørsm

ål knyttet til um
id-

delbare behov eller til svæ
rt 

kjente em
ner.

Jeg kan delta i enkle og rutine-
pregede sam

taler som
 innebæ

-
rer enkel og direkte utveksling 
av inform

asjon om
 kjente em

ner 
og aktiviteter. Jeg kan bruke og 
forstå vanlige høflighetsfraser, 
m

en forstår som
 regel ikke nok 

til å holde sam
talen gående.

Jeg kan klare m
eg språklig i de 

fleste situasjoner som
 kan opp-

stå når m
an reiser i et om

råde 
der språket snakkes. Jeg kan 
uforberedt delta i sam

taler om
 

kjente em
ner, em

ner av person-
lig interesse eller em

ner som
 

er viktige i dagliglivet (f.eks. 
fam

ilie, hobby, arbeid, reise, 
aktuelle hendelser). 

Jeg kan bruke språket så fly-
tende og spontant at sam

taler 
m

ed m
orsm

ålsbrukere ikke 
byr på sæ

rlige problem
er. Jeg 

kan delta aktivt i diskusjoner 
i kjente sam

m
enhenger, og 

jeg kan uttrykke og begrunne 
synspunktene m

ine. 

Jeg kan uttrykke m
eg flytende 

og spontant uten at det i sæ
rlig 

grad m
erkes at jeg leter etter 

uttrykksm
åter. Jeg kan bruke 

språket fleksibelt og effektivt 
både i sosiale og faglige sam

-
m

enhenger. Jeg kan form
ulere 

ideer og m
eninger presist og 

forholde m
eg til sam

talepart-
nerne på en hensiktsm

essig 
m

åte.

Jeg kan uten anstrengelse 
delta i alle form

er for sam
tale 

og diskusjon og har god kjenn-
skap til idiom

atiske uttrykk 
og alm

innelige talem
åter. Jeg 

kan uttrykke m
eg flytende og 

form
idle finere m

eningsnyanser 
på en presis m

åte. H
vis jeg får 

et språklig problem
, kan jeg 

om
form

ulere m
eg slik at det 

nesten ikke m
erkes.

MUNTL. PrOD.

Jeg kan bruke enkle uttrykk og 
setninger for å beskrive stedet 
der jeg bor, og m

ennesker jeg 
kjenner.

Jeg kan bruke en rekke uttrykk 
og setninger for på en enkel 
m

åte å beskrive fam
ilie og 

andre m
ennesker, boforhold, 

m
in utdanningsbakgrunn og m

in 
nåvæ

rende eller tidligere jobb.

Jeg kan gi en enkel, sam
m

en-
hengende fram

stilling av hendel-
ser, erfaringer, drøm

m
er, håp 

og planer. Jeg kan kort forklare 
og begrunne m

ine m
eninger og 

planer. Jeg kan fortelle en histo-
rie eller gjenfortelle handlingen 
i en bok eller film

 og beskrive 
reaksjonene m

ine.

Jeg kan gi klare og detaljerte 
beskrivelser innenfor et vidt 
spekter av em

ner knyttet til 
m

itt interessefelt. Jeg kan 
forklare et synspunkt på en gitt 
problem

stilling og gjøre rede for 
fordeler og ulem

per ved ulike 
alternativer.

Jeg kan gi klare og detaljerte 
beskrivelser av kom

plekse 
em

ner der jeg trekker inn 
delm

om
enter, utdyper enkelte 

punkter og runder av m
ed en 

passende konklusjon.

Jeg kan beskrive og drøfte/ 
argum

entere på en klar og 
flytende m

åte, bruke et språk 
eller en stil som

 passer i sam
-

m
enhengen, og strukturere det 

jeg sier, på en hensiktsm
essig 

og logisk m
åte, slik at den som

 
lytter, kan legge m

erke til og 
huske viktige poeng.

SkrIFT

SkrIFTL. PrOD.

Jeg kan skrive et enkelt post-
kort, f.eks. et julekort. Jeg kan 
fylle ut skjem

a m
ed personlige 

opplysninger, som
 navn,  

nasjonalitet og adresse.

Jeg kan skrive, korte, enkle 
beskjeder om

 saker knyttet til 
de viktigste om

rådene av dag-
liglivet. Jeg kan skrive et svæ

rt 
enkelt personlig brev, f.eks. et 
takkebrev.

Jeg kan skrive enkle, sam
m

en-
hengende tekster om

 em
ner 

som
 er kjente eller av personlig 

interesse. Jeg kan skrive per-
sonlige brev der jeg beskriver 
opplevelser og inntrykk.

Jeg kan skrive klare, detaljerte 
tekster om

 et vidt spekter av 
em

ner knyttet til m
ine inter-

esser. Jeg kan skrive en 
sam

m
enhengende fram

stilling 
eller rapport for å form

idle 
inform

asjon eller argum
entere 

for eller im
ot et bestem

t syns-
punkt. Jeg kan skrive brev som

 
tydelig viser hvilken betydning 
visse hendelser og erfaringer 
har for m

eg.

Jeg kan skrive klare og struk-
turerte tekster og gi uttrykk 
for m

ine synspunkter på en 
utfyllende m

åte. Jeg kan skrive 
om

 kom
plekse em

ner (i brev, 
rapporter, artikler eller ”stil”) og 
understreke hva jeg m

ener er 
de viktigste punktene. Jeg kan 
velge en stil som

 passer til den 
som

 skal lese teksten.

Jeg kan skrive klare tekster 
m

ed god flyt i en egnet stil. 
Jeg kan skrive kom

plekse 
brev, rapporter og artikler der 
jeg legger fram

 en sak på en 
hensiktsm

essig, logisk og 
strukturert m

åte som
 hjelper 

m
ottakeren til å legge m

erke 
til og huske viktige poeng. Jeg 
kan skrive sam

m
endrag og 

anm
eldelser både av faglige og 

litteræ
re arbeider.

SPråkPASS 6

CONSEIL�
DE L'EUROPE�

COUNCIL�
OF EUROPE�
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SJEKKLISTER SKRIVING

Skriving A1
 
Fyll inn datoer etter hvert som du setter deg mål og kryss av når du når dem.

Mitt mål Språk: Jeg kan det

Dato: litt
ganske
godt

veldig
godt

Jeg kan bruke noen ord og uttrykk om meg selv, 
min familie, hvor jeg bor og min skole.

Jeg kan skrive enkle setninger hvis jeg får hjelp 
eller følger et mønster jeg har lært.

Jeg kan sette navn på kjente ting i illustrasjoner, 
for eksempel mat, klær, bygninger og aktiviteter.

Jeg kan bruke noen ord og uttrykk som beskriver 
ting og personer.

Jeg kan skrive en hilsen på et postkort, korte 
beskjeder eller tekstmeldinger.

Jeg kan fylle ut detaljer om meg selv i et skjema.

Jeg kan fylle ut enkle lister eller tabeller, for 
eksempel timeplaner.

Jeg kan bruke ord og uttrykk på internettsider eller 
i dataspill.
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SJEKKLISTER SKRIVING

Skriving A2
 
Fyll inn datoer etter hvert som du setter deg mål og kryss av når du når dem.

Mitt mål Språk: 

Jeg kan det

Dato:

litt
ganske
godt

veldig
godt

Jeg kan skrive egne enkle setninger.Jeg kan knytte sammen enkle setninger med for 

eksempel og, men eller så.
Jeg kan lage enkle spørsmål.Jeg kan skrive enkel informasjon inn i skjemaer, 

lister eller tabeller.
Jeg kan skrive enkle tekster om meg selv eller om 

ting og personer som jeg kjenner godt.
Jeg kan skrive enkle tekster om ting jeg liker å 

gjøre eller er interessert i.
Jeg kan skrive enkle fortellinger.Jeg kan skrive korte brev eller e-poster der jeg for-

teller noe om hverdagen min til noen jeg kjenner godt. 

Jeg kan skrive korte informasjonsbiter på Internett 

eller i dataspill.

Jeg kan skrive veldig enkle dikt.
Jeg kan skrive korte dialoger.
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læreplaner for språk. For det andre fordi 
språkferdighetene delvis er sammenfal-
lende med læreplanverkets grunnleg-
gende ferdigheter som det «å kunne 
skrive», «å kunne lese» og «muntlige 
ferdigheter» 

For å vurdere elevenes utvikling i engelsk 
og fremmedspråk må vi som lærere ori-
entere oss på ulike arenaer: internasjo-
nalt, nasjonalt og lokalt. Noe av det vi 
vender oss til er forskriftsfestet, mens an-
net er anvendbart tilleggsverktøy. En stor 
del av vurderingsarbeidet i skolen har 
handlet om sluttvurdering, om å skaffe et 
karaktergrunnlag. Språkpermen er imid-
lertid en metodologisk og organisatorisk 
ressurs som kan støtte opp under under-
veisvurderingen. Språkpermmateriellet er 
rett og slett et nyttig supplement i språk-
lærerens vurderingsarbeid og perm og 
rammeverk ble tidligere også spesifikt 
nevnt i Utdanningsdirektoratets veiled-
ninger til læreplanene i språk og nasjo-
nale prøver i engelsk. 

Språkpermens bestanddeler
Språkpass
Språkpasset fungerer som en oppsum-
merende språkprofil som sier noe om 
eieren og vedkommendes ferdigheter, 
kvalifikasjoner og erfaringer. Et pass 
gir som kjent adgang til ulike land. Et 
språkpass vil på samme måte gi eleven 
adgang til en spennende verden ved å 
kunne framheve egen språkkompetanse. 
Bruksområder kan være når en elev får 
ny lærer, blir med i et utvekslingspro-
gram eller søker sommerjobb som kre-
ver språkkunnskaper. Elevene får hjelp 
til plassering av sin kompetanse gjen-
nom en egenvurderingsmatrise som gir 

en kortfattet oversikt over hva de ulike 
språknivåene (A1–C2) innebærer. 

Språkbiografi
Språkpermens språkbiografi skal romme 
elevenes språklige livsskildring. Den gir 
elevene en mulighet til å reflektere over 
hvor de er i sin språkreise, hvordan de 
har kommet dit og hvordan de skal utvi-
kle seg videre. På denne måten utvikles 
elevenes metakognitive evner, og i denne 
konteksten vil det si evnen til å overvåke 
egen læringsprosess. Språkbiografien 
er den mest omfangsrike delen av per-
men når det gjelder ferdig tilrettelagt 
materiell. Den inneholder blant annet 
sjekklister for egenvurdering i henhold 
til de fem delferdighetene lesing, skriv-
ing, lytting, muntlig samhandling og 
muntlig produksjon. Sjekklistene består 
av en rekke «jeg-kan»-utsagn som gjør 
det lettere for å vurdere hvilket nivå man 
er på i hver av ferdighetene. Samtlige 
sjekklister er oversatt til engelsk, fransk, 
spansk og tysk slik at det også i reflek-
sjonsprosessen rundt egen kompetanse 
ligger til rette for språklæring. I tillegg 
til sjekklistene finnes det i språkbiogra-
fien strategisider for alle ferdighetene, 
det vil si en opplisting av ulike tips til 
framgangsmåter for å bli en bedre språk-
bruker. Ellers består språkbiografidelen 
av refleksjonsark om erfaringer fra møter 
med språk og kulturer, både i og utenfor 
opplæringen i skolen. Dette er reflek-
sjoner som også er viktige når det gjel-
der elevenes bevissthet om sin samlede 
språkkompetanse. 

Språkmappe
Språkmappen er tom og kun synliggjort 
med et skilleark. Her samler elevene sine 

språkprodukter over tid og dokumenterer 
dermed hva de mestrer eller har produ-
sert på målspråket, f.eks. egne prøver, 
ordlister, grammatikkforklaringer, logg-
innlegg, leselister, attester, tegninger, 
bilder, tekster, presentasjoner, lydfiler, 
eller filmer.

Direkte bruk av språkpermen 
Mye i en lærers hverdag går ut på å sam-
menholde og vurdere ulike ressurser før 
man velger hvilke metoder og hvilket 
materiell man vil bruke i opplæringen. 
Dette er et arbeid som gjerne også gjø-
res i samråd med elevene. Språkperm-
materiellet er absolutt noe å vurdere! 
Det er rikholdig, men det er fullt mulig 
å velge å bruke det både «helt» eller 
«stykkevis og delt».  Å ta språkpermen 
mer helhetlig i bruk vil, som ved innfør-
ing av ethvert nytt verktøy, innebære en 
viss omstilling. Men jeg vil likevel påstå 
at språkpermmateriellet som didaktisk 
hjelpemiddel og dokumenteringsverk-
tøy framfor alt forener kjente prinsipper 
for språklæring. Permene tilbyr en klar 
struktur og systematikk som vil være en 
god støtte i den komplekse oppgaven 
det er å utvikle elevenes språk-
lige ferdigheter. 

VURDERING

 Språkpermmateriellet 
er absolutt noe å vurdere! 
Det er rikholdig, men det er 
fullt mulig å velge å bruke det 
både «helt» eller «stykkevis 
og delt»
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Ved full utnyttelse vil språkpermen fun-
gere som en avansert form for mappe-
vurdering. I boken Mapper som peda-
gogisk redskap opererer Dysthe og Eng-
elsen (2003) med ulike typer mapper 
som i lærerhåndboken til Europeisk språk-
perm 13-18 relateres til språkpermen på 
følgende måte: 
• Kompetansemapper: En slags 
 utvidet CV som sammenlignes med 
 permens Språkpass
• Vurderingsmapper: Verktøy for sum-
 mativ vurdering som settes delvis 
 i sammenheng med permens Språk-
 mappe  
• Læringsmapper: Hjelpemidler   
 i læringsprosessen som menes å 
 samsvare med permens Språkbiografi

Ellers er det som sagt fullt mulig å bruke 
deler av språkpermene, det vil si at en kan 
velge og vrake blant de ferdig tilrettelagte 
enkeltarkene og sette inn der det til en-
hver tid passer med egen undervisning. 

Indirekte bruk av språkpermen
Rammeverket og språkpermene egner 
seg også som referanselitteratur. Man 
kan skjele til og låne formuleringer deri-
fra når eget vurderingsmateriell skal ut-
arbeides. Blant annet finner man hjelp til 

operasjonalisering av kompetansemål. 
Det skal arbeides mot kompetanse-    
målene fra første dag, og vi kjenner alle 
på utfordringen det er å arbeide mot 
dem i et perspektiv på flere år. Gode del-
mål for underveis i opplæringen er mål 

for noe eleven ikke kan, men som likevel 
er oppnåelige gjennom veiledning og 
støtte. Det vil si målsettinger som be-
finner seg innenfor det Vygotsky (1978) 
kaller for elevens nærmeste utviklings-
sone. Her er nivåplassering og ordlyd i 

COMMUNICARE • 2016 VURDERING

 Rammeverket og 
språkpermene egner seg 
også som referanselitteratur. 
Man kan skjele til og låne 
formuleringer derifra når 
eget vurderingsmateriell   
skal utarbeides

Europeisk språkperm 

European Language Portfolio 13–18 years 
Europäisches Sprachenportfolio 13–18 Jahre
Portfolio européen des langues 13–18 ans
Portfolio europeo de las lenguas 13–18 años

13–18
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sjekklistenes formuleringer nyttige verk-
tøy. Før man når et visst nivå i fremmed-
språket, vil elevenes språk bære preg av 
mellomspråk. I denne prosessen mot å 
bli mer kompetente språkbrukere kan 
elevene oppleve at det tar uforholds-
messig lang tid for dem å gå fra ett nivå 
til et annet. Språkpermmateriellet ivare-
tar med sine konkretiserende mål for 
de ulike ferdighetene nettopp elevenes 
mellomspråk, og motivasjonen vil ligge i 
det å kunne registrere framgang. 

Det samme gjelder nedbryting av lærings-
mål til kjennetegn på måloppnåelse i 
konkrete vurderingssituasjoner: Hva 
kjennetegner egentlig lav, middels eller 
høy grad av måloppnåelse på høsten på 
8. trinn? Hvordan kan man formulere posi-
tive kjennetegn på lavt nivå, som noe 
man kan, og ikke som fravær av kompe-
tanse? Nivåene i språkpermene legger 
vekt på positive prestasjoner framfor 
negative, og de fokuserer på det elevene 
til enhver tid mestrer på målspråket. I 

arbeidet med å utvikle vurderingskriterier 
til for eksempel en skriveoppgave kan 
følgende formuleringer fra sjekklistene 
for skriveferdigheten være til hjelp:
 
-  «Jeg kan skrive enkle setninger hvis   
 jeg får hjelp eller følger et mønster   
 jeg har lært» (Skriving A1) 
-  «Jeg kan skrive enkle fortellinger» 
 (Skriving A2) 
-  «Jeg kan fortelle enkle fortellinger 
 om noe som har hendt» (Skriving B1) 
-  «Jeg kan skrive fortellinger som er  
 «hele» og logiske» (Skriving B2)

Formuleringene sier noe om elevens 
ferdighetsnivå når det gjelder tekst-
sammenheng (enkle setninger       enkle 
fortellinger      fortellinger som er «hele» 
og logiske), tekstomfang (enkle fortel-
linger      fortellinger) og grammatikk 
(nåtid        fortid). Slik kan språkperm-
materiellet fungere som støtte for be-
grunnelse av karakterer og til formule-
ring av framovermeldinger. 

Språkpermmateriellet legger med andre 
ord til rette for at læreren både kan 
utnytte språkpermen direkte som et 
gjennomført prinsipp i opplæringen, 
eller gjennom å anvende enkeltark. 
Men også indirekte bruk er mulig, som 
utgangspunkt for å utarbeide eget og 
mer spisset materiell for spesifikke vur-
deringssituasjoner.

Elevperspektivet
Uansett hvilket verktøy læreren velger, 
er det selvsagt elevenes læring som må 
være i fokus, og med språkpermene er 
det mulig å få tilgang til deres læring. 
Permene utfordrer elevene på flere om-

råder: Hva har jeg lært? Hvor har jeg lært 
det? Hva vil jeg lære meg? Hvorfor vil 
jeg lære det? Hvordan skal jeg lære det? 
Å jobbe mer utstrakt med språkpermen 
innebærer tilpasset opplæring, egenvur-
dering, strategibevissthet, selvstendig-
het og sist, men ikke minst: motivasjon. 
Utfyllingen og dokumenteringen etter 
nivåene i permen skjer på den enkelte 
elevs premisser. Beskrivelsene av de ulike 
nivåene er tilgjengelige for alle, men 
eleven må hele tiden relatere dette til seg 
selv, sin egen kompetanse og sine egne 
målsettinger. Det er altså ikke et ende-
lig mål som er felles for alle. For elevene 
vil det oppleves motiverende å bli møtt 
der de til enhver tid befinner seg språklig 
sett, og gjennom samspillet lærer–elev 
vil deres utviklingsmuligheter tre klarere 
fram, jf. Vygotsky (1978) og hans teori om 
den nærmeste utviklingssonen. 

Samlet sett konkretiserer språkperm-
materiellet språkfagenes formål og kompe-
tansemål, noe som vil være til stor hjelp 
når elevene skal vurdere egen språk-
kompetanse og egne arbeidsformer. 
Man forholder seg hovedsakelig til 
den sjekklisten som passer best med 
eget språknivå, men det er hele tiden 
mulig å kaste et blikk «oppover i syste-
met» om man skulle oppleve en rask-
ere progresjon i én ferdighet enn en 
annen. Materiellet kan dermed gjøre 
elevene observante på at progresjonen 
ikke nødvendigvis vil være den samme 
for alle delferdigheter. På nybegynner-
nivå vil man kanskje oppleve en større 
progresjon i de reseptive ferdighetene 
enn de produktive. Ellis (1994) 
peker blant annet på at mange     
nybegynnere i fremmedspråk 

 Hva kjennetegner 
egentlig lav, middels eller 
høy grad av måloppnåelse 
på høsten på 8. trinn? 
Hvordan kan man formulere 
positive kjennetegn på 
lavt nivå, som noe man 
kan, og ikke som fravær 
av kompetanse? Nivåene i 
språkpermene legger vekt på 
positive prestasjoner framfor 
negative
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gjennomgår en «silent period». På den 
annen side vil elevene på grunn av tidsas-
pektet ofte oppleve større mestring i de 
skriftlige enn i de muntlige ferdighetene. 
Likevel er det selvsagt viktig at det arbei-
des parallelt med alle ferdighetene. Det 
er snakk om omstendelig arbeid, repeti-
sjon og bevissthet fra elevenes side, for 
uten noen form for egenaktivitet vil ikke 
læring skje. Å utvikle skriveferdigheten 
kan for eksempel være et ganske tungt 
og ensomt arbeid, og utviklingen vil ikke 
alltid være like synlig for eleven – bort-
sett fra «tallresultatet» i form av en karak-
ter. Dette kan lettes gjennom språkperm-
materiellet ved at man har et grunnlag 
for refleksjon over egen læring og hva 
som skal til for å oppleve utvikling.

Sjekklistene er ofte det som blir fram-
hevet i forbindelse med vurdering og 
egenvurdering. Men hvordan kan elev-
ene selv bidra aktivt til videre utvikling? 
Målene elevene har satt seg i sjekklistene 
skal nås på et vis. Her kommer strategi-
arkene for de ulike ferdighetene inn. Selv 
om språkpermmateriellet som helhet vil 
kunne bidra til at elevene definerer seg 
som aktive aktører i egen læringspro-
sess, vil et mer direkte fokus på strategier 
være nødvendig. Om man dessuten inklu-
derer alle språkene elevene får opplær-
ing i (engelsk og fremmedspråk), vil de 
i større grad se overføringsverdien av 
strategier fra fag til fag. I strategiarkene 
er det for eksempel rom for å registrere 
strategibruk for hele tre språk i ett og 
samme ark! Dette synliggjør at strategier 
i ett fag langt på vei er overførbare til 
et annet. I et svensk prosjekt om språk-
læring fikk forskerne nemlig inntrykket 
at «eleverna är starkt revirbundna och 

måste få hjälp med att gå över språk-
gränserna» (Malmberg, 2000: 24). Dette 
funnet gjaldt elevenes evne til å overføre 
positivt utviklede (lese)strategier tilegnet i 
ett språk til lesing på et annet språk. 

Flere av forslagene til strategier i språk-
permen er sammenfallende med mer 
generelle skrivestrategier, slik som for 
eksempel punktene om god struktur og 
hensiktsmessig avsnittsbruk. Strategi-
arkene vil kunne klargjøre prinsippene 
for de grunnleggende ferdighetene for 
elevene, at de er: «avgjørende redskaper 
for læring i alle fag og samtidig en forut-

setning for at eleven skal kunne vise sin 
kompetanse» (Utdanningsdirektoratet, 
2012). De grunnleggende ferdighetene 
er betingelser for læring og utvikling 
i skolen, men også viktige for å lykkes i 
arbeids- og samfunnsliv.

Å lære å lære
Det å lære å lære er et viktig prinsipp i norsk 
og europeisk utdanningspolitikk. Permene 
støtter med sine prinsipper om strategi-
bruk, egenvurdering og målsetting opp 
under forståelsen av «livslang læring». 
Dette understrekes derigjennom at det 
finnes permer for hele grunnopplæringen. 



COMMUNICARE • 2016

35

VURDERING

Også på denne måten understrekes et 
langsiktig perspektiv på språklæring. 

Språkpermene tilbyr en struktur for 
elevenes språklæring. Å samle faglige 
produkter, fysisk eller digitalt, er en god 
måte å strukturere eget arbeid innen et 
fag på. Dette er noe vi som lærere bør 
oppfordre og legge til rette for. Langt 
på vei følger språkpermene samme 
prinsipp, men de representerer også 
en videreføring ved at de setter læring 
enda sterkere i «system» og forener 
flere aspekter med sine tilrettelagte 
refleksjonsark og mappe for produkter 
og resultater. For at språklæringen skal 
oppleves mer håndterlig er det riktig-
nok språkkompetansens delferdigheter 
som framheves, men uten at helheten 
mistes av syne.

Dessuten verdsetter språkpermmate-
riellet også det å kunne litt. Gjennom 
jevnlig refleksjon i forbindelse med regi-
streringene og mappingen blir selv de 
små utviklingsskrittene fram mot en mer 
kompetent språkbruker synlige. Egen 
progresjon mot det endelige målet (gjeld-
ende kompetansemål) vil dermed tre tyde-
ligere fram for elevene, noe som kan 
virke motiverende. At det overordnede 
fokuset i språkpermene er på kommuni-
kativ kompetanse og ikke enkelttekster 
og grammatikalsk korrekthet, kan også 
motivere. Språkpermmateriellet gir svar 
på: Hva er jeg kommunikativt i stand til 
å utrette innenfor de ulike ferdighetene? 

Samspillet lærer–elev
Gjennom utfylling av materiellet i bio-
grafien, belegg for dette i form av elev-
arbeider i språkmappen og oppsumme-

ring i språkpasset, synliggjøres elevenes 
språkprogresjon – både for dem selv 
og for andre. Derfor vil språkpermen, 
dersom den utnyttes som et mer gjen-
nomført prinsipp i opplæringen, være 
et godt utgangspunkt for den munt-
lige underveisvurderingen. For selv om 
språkpermen riktignok er elevens perm, 
vil lærer og elev få et felles, og dermed 
bedre, grunnlag for fagsamtaler om 
utvikling og videre målsetting i faget.  
Fagsamtalen skal fungere oppsumme-
rende og handle om elevenes faglige 
ståsted og gi retning for videre arbeid. 
Og språkpermen ser nettopp med et 
bredere blikk på språkkompetanse, 
det fokuseres ikke på språkdetaljer 
og grammatikalsk korrekthet, men på 
språkhandlinger. Sånn sett er dette et 
materiell for lærer og elev, og et viktig 
ledd i samarbeidet om elevenes læring. 
Det er også den kontinuerlige lærings-
prosessen med eleven i sentrum, og 
ikke enkeltprestasjoner, som er viktig. 
Språkpermmateriellet kan bidra til en 
felles forståelse av kompetanse. Eleven 
vil i større grad ha oversikt over egen 
læring og dermed også være bedre 
rustet til å delta som en jevnbyrdig i 
læringssamtalen. Dermed ligger det til 
rette for en metasamtale om elevens 
kompetanse. Språkpermen tilbyr en felles 
referanse for vurdering av læring og for 
læring – mellom lærer og elev og mel-
lom nasjoner. 

Med dette håper jeg å ha fått fram hvilken 
verdifull ressurs språkpermen kan være, 
både for læreren i arbeidet med å vur-
dere elevenes språkutvikling og for elev-
ene når det gjelder å oppdage sin egen 
rolle i språklæringsprosessen. Materiellets 

absolutte styrke ligger i at det tar den 
språklærendes mellomspråk på alvor, og 
dét helt ned på ferdighetsnivå. Samtidig 
er helheten i materiellet med på å under-
streke at det er den samlede kompetan-
sen i et langsiktig læringsperspektiv som 
er hovedmålet: Det å bli en kompetent 
språkbruker.  
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