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«Repareres, reformeres, reviteres, resigneres, 
respireres, resulteres, revulteres, respekteres, 
reglereres, respireres….», sier Gorgon vakt-
mester i den norske dukkefilmserien Pompel 
og Pilt – Reparatørene kommer fra 1969. 

Revidere, kommentere, presisere, referere, 
informere, presentere, rapportere, registrere, 
signalisere, resultere, analysere, korrigere, dis-
kutere – sier vi. Hva i all verden kan Pompel 
og Pilt ha til felles med hovedtemaet for årets 
utgave av Communicare? Denne utgivelsen 
fokuserer nemlig på vurdering. Liksom Pompel 
og Pilt er skikkelig ivrige etter å reparere, er vi 
lærere veldig opptatte av læringsfremmende 
vurdering. Likeledes kan kanskje elevenes reak-
sjon sammenlignes med transen til Gorgon 
vaktmester når han ramser opp mange og til 
dels uforståelige verb hver gang han blir kon-
frontert med reparatørenes spørsmål. Samlet 
kan dette muligens relateres til det elever og 
lærere opplever i møte med vurdering.

Vurdering er et tema som engasjerer og utfor-
drer, og i dette nummeret retter vi fokus mot 
vurdering generelt og i språkfagene spesielt. 
Gudrun Ericksons artikkel drøfter vurderin-
gens tosidighet, nemlig det å fremme læring 
og sørge for at det blir vurdert på likt grunn-
lag. Mer fagspesifikt har vi artikler som tar 
for seg vurdering for læring når det gjelder 
skriveferdigheten i engelskfaget, vurderings-
praksis ved lokalgitt muntlig eksamen i videre-

gående skole, samt vurderingsgrunnlag i 
fremmedspråk. Det blir i tillegg gitt eksem-
pler på hvordan man med den europeiske 
språkpermen kan variere og strukturere vur-
deringsarbeidet i engelsk og fremmedspråk.

I vår faste spalte Bildeglimt viser vi denne 
gangen godbiter fra årets språkdagkonferanse, 
Pop med språk – og popcorn! Bortimot 300 
deltakere fra hele utdanningsløpet, inkludert 
barnehage og UH-sektor, fikk faglig påfyll og 
inspirasjon til videre arbeid og lek med språk. 

Portrettspalten presenterer årets vinner av 
Språkambassadørprisen. Den ble denne gan-
gen tildelt Ravi for hans bruk av tegnspråk i 
formidling av egen musikk. I tillegg gjengir 
vi et intervju med den populære illustratøren 
og barnebokforfatteren Dagmar Geisler. Spal-
ten Lesehjørnet tar for seg interessante bøker 
med urfolksperspektiv for engelskopp-
læringen. Når det gjelder fremmedspråkene, 
viser vi til forlag som tilbyr serier med lettlest-
bøker for fransk, spansk og tysk. 

Hvordan kan vi så variere vår vurderings-
praksis i klasserommet? I spalten Metodikk 
serverer vi ulike forslag til gjennomføring av 
undervisningsvurdering med elever. Frem-
medspråksenterets ressurs med tips for inn-
læring av grammatikk inneholder lekpregede 
aktiviteter for øving av nye språklige struk-
turer. Et utvalg av disse finnes på sidene som 
heter Ta målspråket i bruk.

Med denne utgaven av Communicare håper 
vi å kunne bidra til refleksjoner rundt vurde-
ringspraksis i kollegiet samt inspirere til vari-
ert vurdering i språkklasserommet.
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Gudrun Erickson, Göteborgs universitet

Bedömningens dubbla 
funktion – för lärande 
och likvärdighet

Från iskallt till glödhett… Bedömning 
– «vurdering» – ses numera oftast som en 
del av den pedagogiska verksamheten, 
som något som på olika sätt hör ihop 
både med individers lärande och lärares 
undervisning. Att man som elev inte 
bara vill veta nivån på sina kunskaper 
vid enstaka tillfällen utan också förstå 
hur kunskaperna ser ut och utvecklas 
är tämligen självklart. Som lärare är det 
svårt att tänka sig att intresset begränsas 
till undervisning; man vill också få veta 
om, vad och hur mycket individuella 
elever lärt sig för att kunna planera 
vidare på ändamålsenliga sätt.

Synen på bedömning har under senare 
decennier genomgått en utveckling från 
ett i huvudsak tekniskt och mätrelaterat 
till ett mera pedagogiskt perspektiv. 
Denna förändring har varit märkbar 
både i allmän pedagogisk debatt och i 
lärarutbildning och fortbildning. Man 
skulle rent av kunna säga att intresset 
för bedömningsfrågor på relativt kort 
tid gått från det tämligen iskalla till 
det glödheta. Detta har olika orsaker, 
relaterade såväl till förändringar i skol-
system, ofta med ökad fokusering på 
mål och kriterier, som till pedagogiska 
strömningar, där elevens centrala roll 

Det övergripande temat för denna text är bedömning av kunskaper, generellt och i språk. Be-
dömningens två huvudfunktioner – att främja såväl lärande som likvärdighet – diskuteras, 
men framförallt betonas de gemensamma, grundläggande drag som kännetecknar all 
pedagogisk bedömning av god kvalitet.

 Det relativt hastigt 
påkomna intresset för 
pedagogisk bedömning 
är på många sätt positivt, 
men det har också en del 
bekymmersamma effekter, 
som stundtals leder till en 
undran om utvecklingen är 
på väg från det glödheta till 
det något vidbrända…
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i, och ansvar för, det egna lärandet 
betonas. Utvecklingen sammanfaller också 
med ett starkt internationellt fokus 
på bedömningsfrågor, inte minst på 
formativ bedömning och bedömning 
för lärande (Black & Wiliam, 1998), 
och på feedback (Hattie & Timperley, 

2007). Det relativt hastigt påkomna 
intresset för pedagogisk bedömning är 
på många sätt positivt, men det har 
också en del bekymmersamma effekter, 
som stundtals leder till en undran om 
utvecklingen är på väg från det glödheta 
till det något vidbrända…  

«Allt är väl inte bedömning…?» Efter 
en storföreläsning för blivande lärare fick 
jag en gång en fråga, som var en nyttig 
påminnelse dels om hur viktigt det är med 
ord, dels om att ord ibland kan 
få makt över tanken. Personen 
konstaterade först att bedömning 
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ju verkade vara ett spännande område 
men sade sedan med viss desperation 
i rösten att ’allt väl ändå inte är be-
dömning’… Uppenbarligen hade jag 
inte varit tydlig nog kring definitioner 
och med det viktiga påpekandet 
att undervisningen självklart måste 
ge rejält utrymme för lärande utan 
att elever känner sig granskade och 
värderade i sin kunskapsutveckling. 
Vikten av att skapa rimlig tydlighet 
kring när bedömning sker och vad som 
bedöms berörs i den gemensamma 
europeiska referensramen för språk/ 
CEFR (Council of Europe, 2001, s. 185), 
där det varnas för att «turn life into one 
long never-ending test for the learner 
and a bureaucratic nightmare for the 
teacher». Detta kan relateras till något 
en del lärare, i uppenbar välmening, 
ibland säger till sina elever, nämligen att 
de inte behöver vara oroliga för prov, för 
läraren ger inga sådana utan bedömer 
«hela tiden». Detta är säkerligen avsett 
som en upplysning om att man visst kan 
visa att man kan saker utanför de mera 
formella bedömningstillfallena, men de 
flesta elever torde också höra ett annat 
budskap, nämligen att även tecken 
på att man inte förstått och inte kan 
kommer att dokumenteras. Yttranden 
av detta slag kan möjligen lugna vissa 
men säkerligen oroa många andra, som 
kommer att undra om man i det ständigt 
granskande läge som råder bör hålla 
tyst med undringar och frågor som kan 
visa på bristande insikt. Det vore mycket 
olyckligt om ord och uttryckssätt på detta 
sätt skulle ge signalen att det självklara 
och nödvändiga, ibland korta, ibland 
långa, sökandet efter förståelse skulle 
värderas och bedömas i sig. Samtidigt 
som detta konstateras, är det naturligtvis 
också viktigt att inte ge intryck av att 
bedömningen reduceras till enstaka 
provtillfällen där väldigt mycket står 
på spel. Detta understryker hur viktigt 

det är att ha en öppen och kontinuerlig 
dialog både med elever och kolleger 
kring frågor om lärande, undervisning 
och bedömning och att tillsammans 
söka efter goda balanser och lösningar. 
En central fråga här är hur man kan och 
bör distingera mellan kommunikation 
kring kunskap, återkoppling i samband 
med detta samt bedömning som leder 
fram till ett sammanfattande omdöme, 
vare sig detta är i betygsform eller ej 
(Erickson & Gustafsson, 2014).

Det dubbla uppdraget. Bedömning 
har  – och har alltid haft – två uppenbara 
grundfunktioner, nämligen att stödja 
lärande och att stödja rättvisa och 
likvärdighet. Detta innebär i det första fallet 
att, i samverkan med eleverna, kartlägga 
hur individuella kunskapsprofiler ser 
ut, klargöra vart man är på väg och 
komma fram till hur man ska ta sig dit på 
bästa sätt (Assessment Reform Group, 
2002). Denna kontinuerliga process 
har också som syfte att bidra till elevers 

ökade medvetenhet om och agens i 
det egna lärandet. Bedömning innebär 
också att vid olika tillfällen summera 
hur långt lärandet kommit och hur 
det gestaltar sig samt att göra detta 
på så tillförlitliga och stabila sätt som 
möjligt. Man kan referera till detta som 
formativ respektive summativ bedömning 
eller som bedömning för respektive av 
lärande, men det är viktigt att betona att 
bakom båda ligger vissa gemensamma 
och grundläggande principer. Dessa 
kan diskuteras och preciseras på olika 
sätt, men det torde råda enighet kring 
att de har att göra med begreppen 
«tydlighet», «giltighet», «tillförlitlighet» 
och «respekt». Elever ska inte behöva 
gissa vad kunskapen handlar om eller 
hur den värderas, det som bedöms 
måste ha tydlig och god förankring i den 
ämnes- och kunskapssyn som uttrycks i 
styrdokumenten, bedömningar måste 
präglas av stringens och konsekvens, 
den etiska aspekten måste vara tydlig 
och respekt genomsyra hela processen. 
Sett i ljuset av detta är all dikotomisering 
av de båda bedömningsfunktionerna 
– att den ena skulle utesluta den andra 
– både osaklig och negativ, vilket också 
påpekats av forskare inom området 
(Harlen, 2012; Taras, 2005).    
 
Grundläggande frågeställningar och
begrepp. Likaväl som det finns grund-
läggande principer för bedömning, kan 
det hävdas att vissa generella basfrågor 
med fördel kan användas dels för 
att ringa in och beskriva pedagogisk 
bedömning som fenomen, dels för 
att konkret planera bedömningar av 
skilda slag (Erickson, 2011; Takala, 
Erickson, Figueras & Gustafsson, 2016). 
Frågan VARFÖR handlar om syften, VAD 
om den kunskap som ska bedömas, 
HUR om olika tillvägagångssätt vid 
konstruktion av bedömningsmaterial 
och -situationer, liksom vid analys av 

 Elever ska inte behöva 
gissa vad kunskapen 
handlar om eller hur den 
värderas, det som bedöms 
måste ha tydlig och god 
förankring i den ämnes- 
och kunskapssyn som 
uttrycks i styrdokumenten, 
bedömningar måste präglas 
av stringens och konsekvens, 
den etiska aspekten måste 
vara tydlig och respekt 
genomsyra hela processen
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resultat; NÄR berör tidpunkter, frekvens 
och sekvensering, VEM aktörer och 
agens, och slutligen fokuserar frågan 
OCH..? användning och konsekvens. 
Samtliga frågor, inte minst den sista, 
hänger tydligt samman med validitet, 
eller giltighet, som utgör en grundbult i 
kvalitetssäkringen av bedömning. Enligt 
den traditionella definitionen handlar 
validitet om att verkligen bedöma det 
som ska bedömas, men begreppet har 
kommit att få en utvidgad betydelse, där 
slutsatser, användning och effekter är i 
fokus. I synnerhet två företeelser brukar 
anges som allvarliga hot mot validitet, 
nämligen att man har med för lite av den 

kunskap som avses respektive tvärtom, 
att man tar med sådant som inte riktigt 
hör dit, i sina bedömningar. Dessa två 
hot, som refereras till som «construct 
underrepresentation» och «construct 
irrelevant variance» (Messick, 1996), är 
ytterst påtagliga och förekommer både i 
mera vardagliga bedömningssituationer 
och i stora internationella studier. Ett 
tydligt exempel på underrepresentation 
är att muntlig språkfärdighet inte ingick 
i den europeiska språkstudien 2011 
(European Commission, 2012), vilket 
givetvis hade konsekvenser för resul-
taten. Vidare kan konstateras att om 
elevers förståelse av det de läst och 

hört enbart ska visas genom långa, 
skriftliga svar, finns risk att man på ett 
irrelevant sätt bedömer skrivande i stället 
för förståelse. 

En viktig aspekt av validitet är till-
förlitlighet, eller reliabilitet, dvs. att 
resultaten är så fria som möjligt från 
slump och därmed går att lita på som 
indikatorer på en persons förmåga inom 
ett visst område. Detta kräver att uppgifter 
ska vara relevanta, klara och entydiga i 
sin utformning, men det handlar också 
om att bedömare är rimligt 
överens i sina bedömningar. 
Strävan efter samstämmighet 
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är givetvis central men har ibland lett till 
oönskade effekter. Ett exempel är att man 
i vissa bedömningssammanhang undviker 
uppgifter med produktiva svar och skapar 
prov med bara flervalsfrågor, vilket blir 
besynnerligt givet en kommunikativ 
språksyn, där personlig och kreativ 
användning av språket, såväl muntligt som 
skriftligt – på egen hand och tillsammans 
med andra – är central. 

Begrepp som validitet och reliabilitet 
uppfattas ofta som rent teoretiska, med 
relevans för akademiska analyser av 
skilda slag men föga brukbara i konkreta 
pedagogiska sammanhang. Detta är att 
snäva in betydelsen av något som i själva 
verket fyller en högst användbar och 
konkret funktion, inte minst i planering 
och analys av arbetet med bedömning. 
En manifestation av detta finns i de 
Guidelines for Good Practice in Language 
Testing and Assessment, som tagits fram 
inom EALTA (European Association for 
Language Testing and Assessment). Detta 
dokument kan fritt laddas ner (www.
ealta.eu.org/guidelines.htm) och inne-
håller dels en inledning kring det som 
konstituerar god bedömning på ett 
generellt plan, dels riktade avsnitt till 
olika kategorier av användare, inte minst 
lärare. Riktlinjerna, som finns tillgängliga 
på 35 språk, har visat sig fungera väl och 
används runt om i Europa och övriga 
delar av världen som stöd för utveckling 
av god praxis kring språklig bedömning.     

Och bedömning i språk då…? Det 
mesta som sagts hittills i denna text 
handlar om bedömning på ett allmänt 
och ämnesövergripande plan, om än 
med hänvisningar till språk. Detta är 
medvetet för att visa att många av 
de teorier och förhållningssätt man 
behöver för att hantera bedömning på 
goda och flexibla sätt är generaliserbara 
över ämnen och kontexter, vilket i sig ger 

möjlighet till synergier och samverkan i 
vid bemärkelse. Dock finns det självklart 
också ett behov att konkretisera med 
ämnesrelaterad kunskap. Det finns här 
många goda referenser till litteratur, 
vars innehåll och referenslistor för-
djupar frågan. Att göra ett urval är 
däremot hart när omöjligt. Nämnas 
kan dock den «Assessing»-serie som 
utgivits av Cambridge University Press, 
med fokus på olika områden – receptiva 
såväl som produktiva och interaktiva 
färdigheter, språkliga «elements» som 
ordförråd och grammatik, bedömning 
för särskilda syften, datorbaserad be-
dömning, bedömning av yngre elevers 
språkfärdighet osv. Vidare finns ett 
stort antal referenser till material och 
litteratur kring CEFR och den europeiska 
språkportfolion på Europarådets hem-
sida (www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre
1_en.asp). Det finns även ett flertal tid-
skrifter med fokus både på prov och 
examina i språk och på kontinuerlig och 
formativ bedömning.

Inom ramen för denna begränsade text 
kommer jag till slut att enbart ge några 
korta, språkrelaterade kommentarer på 
basis av två av de grundfrågor som 
nämnts tidigare. En helt fundamental 
sådan är givetvis VAD?, dvs. den som 

avser själva kunskapsobjektet – det som 
ska läras, undervisas och bedömas, ofta 
refererat till som «the construct». Detta 
finns först och främst beskrivet i skolans 
styrdokument. I dessa dokument preci-
seras den kommunikativa språksyn, som 
är tydlig i många länders styrdokument 
och som i CEFR refereras till som en 
handlingsorienterad språksyn. Språkens 
användning för olika syften och sam-
manhang står följaktligen i fokus på ett 
tydligt sätt, såväl undervisnings –  som 
bedömningsmässigt. Tolkningen av detta 
vållar ibland problem, i synnerhet vad 
gäller synen på mål och medel – vad som 
behövs för att språket ska utvecklas och 
fungera. Det kan här vara på sin plats att 
ta till en traditionell bild av relationen 
mellan del och helhet och likna utveck-
lingen av ett brukbart språk vid bygget 
av ett välfungerande och vackert hus. 
Grunden skulle då kunna ses som en 
stabil och genomtänkt, kommunikativ 
språksyn. För att bygga huset behövs 
givetvis ett antal beståndsdelar, som 
väljs och används strategiskt med an-
passning till syftet, mottagaren och 
situationen. Dessa element är inte minst 
brädor eller tegelsten – ord och fraser 
– spik eller murbruk för att få det hela 
att hänga ihop – grammatik och syntax 
– samt färg och puts för att skapa ett 
gott ytskikt, som fyller en funktion både 
för hållbarhet och skönhet – uttal och 
stavning.  Utan beståndsdelar av god 
kvalitet blir det inget hållbart hus att leva 
och trivas i. Detta är viktigt att framhålla 
och torde knappast vara möjligt att 
ifrågasätta, men det är också viktigt 
att fastslå att beståndsdelarna inte är 
huset… Metaforen må ha sina luckor och 
kan kritiseras på olika sätt, men den har 
visat sig brukbar i diskussionen av hur 
man kan se på utvecklingen av språk, att 
det inte råder något motsatsförhållande 
mellan det som ibland refereras till som 
«language elements» och «language 

 Det kan här vara på sin 
plats att ta till en traditionell 
bild av relationen mellan 
del och helhet och likna 
utvecklingen av ett brukbart 
språk vid bygget av ett 
välfungerande och vackert 
hus  
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skills», men att det i slutänden givetvis är 
huset i sig – språkets funktion – som är 
det viktiga.

Vad gäller frågan VEM? finns mycket 
att säga, om subjekt och objekt, 
ansvarsfördelning, samverkan och res-
pekt. Först och främst torde det vara 
så, att om man som lärare känner att 
bedömning enbart är ens eget ansvar 
blir bördan blytung; man måste «bäras 
åt», som en mig närstående två-och-
ett-halvtåring uttryckte det en gång. 
Detta innebär att man på genomtänkta 
och välunderbyggda sätt använder sig
av elevers självbedömning och kamrat-
bedömning, liksom av kollegial sam-
verkan och extern bedömning. Det finns 
ett stort värde i att fler ögon tittar, öron 
lyssnar och röster hörs i arbetet med 
lärande, undervisning och bedömning. 
Detta har att göra med de grundläggande 
principer som tidigare nämnts: tydlighet, 
giltighet, tillförlitlighet och respekt, 
och det ökar möjligheterna att göra 
adekvata iakttagelser och använda 
dem väl. Vad gäller elevers agens finns 
även god inspiration att hämta i CEFR,  
den europeiska språkportfolion och 
nationella varianter av denna, som på 
ett systematiskt sätt fokuserar elevers 
språkliga medvetenhet och ansvar för 
det egna lärandet (Little & Erickson, 
2015). Angående frågan om VEM är det 
slutligen väsentligt att låta den innefatta 

både subjekt och objekt. Bedömning 
handlar om att så väl som möjligt kart-
lägga utveckling och kunnande i relation 
till uppställda mål, inte om att värdera 
människor eller mänskliga kvaliteter. Det 
är därför av stor betydelse att vakta på 
sina ord och betona att det inte är elever 
som bedöms utan deras kunskaper och 
kunskapsutveckling. Bachman uttrycker 
detta på följande sätt: «Whatever attributes 
or abilities we measure, it is important to 
understand that it is these attributes or 
abilities and not the persons themselves 
that we are measuring.» (1990: 20). Detta 
citat får bilda avslutning på en text 
om ett ämne som har en central roll i 
den språkpedagogiska och didaktiska 
processen och som mål har att bidra 
såväl till gott, effektivt och njutbart 
lärande som till rättvisa och likvärdighet.   
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Hva skal vurderes og hvordan? 
Utfordringer på muntlig engelsk eksamen i videregående skole

Henrik Bøhn, Høgskolen i Sørøst-Norge

Et avgjørende prinsipp i sluttvurderingen er at den skal være lik og rettferdig. For å oppnå 
dette er det en forutsetning at de som vurderer har samme oppfatning av hva som 
skal vurderes og hvordan. Internasjonal forskning på testing av muntlige ferdigheter i 
andrespråkssammenheng har vist til dels stor variasjon i hvilke kriterier som legges til grunn. 
I Norge har det vært gjort lite forskning på dette området, men i mitt doktorgradsprosjekt 
har jeg sett spesifikt på denne problemstillingen. I denne artikkelen presenterer jeg 
hovedfunnene fra prosjektet og drøfter hvilke tiltak som eventuelt kan iverksettes for å 
forbedre slike sluttvurderingspraksiser. 
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Hva skal vurderes og hvordan kan 
dette gjøres mest mulig likt og rett-
ferdig? Ifølge vurderingsforskriften er 
det kompetansemålene i læreplanen 
som danner grunnlaget for vurde-
ringen. For å kunne vurdere i hvilken 
grad elevene har nådd målene, kan 
det være hensiktsmessig å benytte en 
vurderingsmatrise med kjennetegn på 
måloppnåelse. I vurderingen på skriftlig 
eksamen er slike matriser utarbeidet av 
Utdanningsdirektoratet og gjelder på 
nasjonalt nivå, og sensorene er pålagt 
å benytte dem (Udir, 2016b). Når det 
gjelder muntlig eksamen er slike vur-
deringsmatriser enten veiledende på 
nasjonalt nivå, som matrisen for stand-
punktvurdering i engelsk på 10. trinn 
(Udir, 2016a), eller de er utarbeidet på 
lokalt nivå, som i videregående skole, 
hvor det eksisterer et stort antall for-
skjellige matriser. Det betyr altså at sen-
sorer ikke har noen felles skriftlig stand-
ard for vurdering på muntlig eksamen. 
I internasjonal språktesting er dette 
svært uvanlig. Matriser er sett på som et 
særdeles nyttig verktøy for å sikre mest 
mulig lik og rettferdig vurdering. Men 
som jeg skal komme tilbake til, vil bruk 
av slike matriser også kunne ha noen 
uheldige konsekvenser. 

Doktorgradsprosjekt om norske lær-
eres vurdering av muntlig engelsk. 
I mitt doktorgradsprosjekt har jeg sett 
på hvordan lærere i videregående skole 
vurderer elevers prestasjoner på munt-
lig eksamen i engelsk fellesfag. Hoved-
fokuset har vært på hvilke kriterier som 
legges til grunn. I tillegg har jeg sett på 
karaktergiving, samt elementer av sam-
svar mellom lærernes vektlegging og 
hva som skal vurderes i henhold til lære-
planen og tilhørende rundskriv. Prosjek-
tet har bestått av tre delstudier. Totalt 80 
lærere deltok i undersøkelsen. Samtlige 
fikk se en videosekvens av en elev i en 
autentisk eksamenssituasjon og ble der-
etter spurt om ulike aspekter ved elev-
ens prestasjon.

Hovedfunn fra undersøkelsen. 
Delstudie 1. 
I den første delstudien ble 24 lærere inter-
vjuet om kriterier generelt. Resultatene 
viste at de i stor grad la samme kriterier 
til grunn i vurderingen. Ikke overrask-
ende var lærerne mest opptatt av språk-
lige trekk ved elevenes kompetanse, som 
for eksempel uttale, grammatikk og flyt. 
Aspekter ved innhold ble også trukket 
fram av et flertall av informantene. 

Variasjonen i lærernes responser var sær-
lig knyttet til uttale- og innholdskrite-
riene. Blant annet var det uenighet om 
hvorvidt elevene bør vurderes utfra en 
uttalenorm for morsmålsbrukere, dvs. 
om elevene må snakke med tilnærmet 
britisk, amerikansk eller annen mors-
målsbrukeruttale for å oppnå toppkarak-
ter. Det var også variasjon i vektingen 
av innholdskriteriet, i hovedsak definert 
som elevenes evne til å «besvare opp-

gaven», samt deres evne til å «reflektere 
over tema». Funnene viste at lærerne 
som stort sett underviste på program for 
studiespesialisering, hadde en tendens 
til å legge mer vekt på innhold enn lærerne 
på yrkesfaglige utdanningsprogrammer. 
For øvrig framstod innholdskriteriet som 
noe uklart, særlig med hensyn til hvilke 
temaer lærerne mente var viktige i eksa-
menssituasjonen.

Videre ble informantene bedt om å sette 
karakter på prestasjonen vist i video-
sekvensen. Tre av lærerne ga karakteren 
2, femten stykker ga karakteren 3, mens 
seks lærere ga karakteren 4. Dette må 
kunne sies å være akseptabelt, siden 
de ikke hadde noen felles vurderings- 
matrise. Variasjonen i karaktersettingen 
var først og fremst knyttet til lærernes 
programtilhørighet. Lærerne som i hoved-
sak underviste på studiespesialisering var 
gjennomgående strengere enn lærerne 
som underviste på yrkesfag. 

Et siste funn det er verdt å nevne, er at 
felles forståelse av vurderings-
kriterier ikke automatisk betyr 
at lærerne vurderer prestasjoner 
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likt. Det er også viktig at de er enige i 
hvordan en prestasjon skal nivåplasseres 
på karakterskalaen. For eksempel var 
lærerne enige om at «flyt» var et viktig 
vurderingskriterium. I karaktersettingen 
vurderte imidlertid noen elevens flyt 
som god, andre som dårlig. 

Delstudie 2
I den andre delstudien ble intervjuer og 
spørreskjema brukt for å undersøke til 
sammen 70 læreres tilnærming til aspekter 
ved uttale, her forstått som produksjon av 
enkeltlyder, intonasjon, trykk, rytme osv. 
Uttale er et relevant forskningsområde i 
vurderingssammenheng ettersom inter-
nasjonal forskning indikerer at det lenge 
har vært neglisjert felt (se f.eks. Isaacs, 
2014). Dette er interessant i en norsk kon-
tekst, ettersom uttale ikke engang ble 
nevnt i læreplanen for fellesfag engelsk i 
videregående skole før den ble revidert 
i 2013. Etter revisjonen sier læreplanen 
kun at «eleven skal kunne […] bruke 
mønstre for uttale, intonasjon, ordbøy-
ing og varierte setningstyper i kommu-
nikasjon». Her kan man spørre seg hva 
mønstre for uttale og intonasjon faktisk 
innebærer.

For øvrig hevder den amerikanske ling-
visten Richard Levis at undervisningen 
med hensyn til uttale i engelskopp-
læringen har vært styrt av to motstrid-
ende prinsipper: Det ene har hatt som 
mål at eleven skal kunne snakke som en 
morsmålsbruker (såkalt «nativeness»); 
det andre har kun hatt som mål at elev-
en skal kunne gjøre seg forstått (såkalt 
«intelligibility») (Levis, 2005). Internasjo-
nale forskere på feltet er i dag overveiende 
enige om at det er forståelse som bør 

være det overordnede målet (se f.eks. 
Munro & Derwing, 2015), og det har der-
for i den senere tid blitt gjennomført stu-
dier som har sett på hvilke aspekter ved 
uttale som er mer eller mindre viktige for 
forståelse. Denne forskningen er imidler-
tid ikke spesielt omfattende og genera-
liserbar. Allikevel synes forskerne å være 
enige om at følgende uttaleaspekter er 
viktige for forståelse:

1. Enkeltlyder: Særlig konsonantlyder, 
 men også vokallyd-kontraster (f.eks.
 skillet mellom kort og lang vokal 
 i pitch og peach)
2. Trykk i enkeltord (f.eks. SEcond og ikke 
 seCOND)
3. Trykk i setninger (f.eks. I work more 
 than YOU do, ikke I work more than 
 you DO).

Når det gjelder andre aspekter ved uttale, 
er forskningen mindre entydig. En god 
del fonetikere hevder for eksempel at 
intonasjon er viktig for kommunika-
sjon, men en del studier har vist at dette 
aspektet har lite å si for at budskapet skal 
bli forstått (se f.eks. Jenkins, 2009). 

På bakgrunn av denne forskningen valgte 
jeg å spørre lærerne om hvorvidt de opp-
fattet disse fire uttaleaspektene som 
viktige kriterier for å vurdere elevers 
uttale. I tillegg ble de spurt om hvorvidt 
tilnærmet morsmålsbrukeruttale er nød-
vendig for at elevene skal oppnå høy-
este karakter. Funnene viste at lærerne 
i moderat til stor grad var opptatt av 
de første tre punktene nevnt ovenfor. 
Intonasjon, derimot, var de gjennom-
gående mindre opptatt av eller usikre 
på. Hva gjelder morsmålsbrukeruttale, 

var lærerne tydelig uenige. Seks av de 
46 respondentene som svarte på spørre-
skjemaet, mente at elevene absolutt ikke 
burde vurderes i forhold til en morsmåls-
brukernorm, mens sju av 46 mente at de 
burde bli det.
 
Delstudie 3
I den tredje delstudien ble 10 nye lærere 
intervjuet om hvordan de tolket inn-
holdskriteriet. Funnene viste at lærerne i 
stor grad forstod innhold som et todim-
ensjonalt vurderingskriterium i tråd med 
Blooms reviderte taksonomi for lærings-
mål (Anderson & Kratwohl, 2001). Det 
betyr at innhold kan deles inn i en kunn-
skapsdimensjon (hva), og en kognitiv 
prosessdimensjon (hvordan). Dette er 
for øvrig i overensstemmelse med hvor-
dan kompetansemålene i læreplanen er 
oppbygd. Følgende eksempel illustre-
rer dette: «Målet for opplæringen er at 
eleven skal kunne […] drøfte framveksten 
av engelsk som et verdensspråk». Her 
utgjør substantivfrasen «framveksten 
av engelsk som et verdensspråk» kunn-
skapsdimensjonen, mens verbfrasen 
«drøfte» utgjør den kognitive prosess-
dimensjonen. Det som gjør denne tak-
sonomien særlig relevant som modell 
for vurdering av innhold, er at de to 
dimensjonene er hierarkisk ordnet, fra 
det enkle til det avanserte. Dette gjelder 
særlig den kognitive prosessdimensjo-
nen. En slik inndeling egner seg godt for 
vurdering av elevenes prestasjoner på 
forskjellige nivåer. I kombinasjon kan de 
to innholdsdimensjonene visualiseres 
med følgende matrise (nevnte kompe-
tansemål er satt inn for å illustrere): 
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Det som er spesielt interessant i denne 
sammenhengen er at den kognitive pro-
sessdimensjonen synes å være viktigere 
for lærerne enn kunnskapsdimensjonen. 
Med andre ord er det ikke så viktig hva 
elevene bringer inn i diskusjonen, men 
hvordan de gjør det – at de er i stand til 
å analysere, reflektere og evaluere. Dette 
er trolig en konsekvens av at læreplanen 
er svært omfattende, og at den i liten 
grad krever kjennskap til detaljerte fakta-
kunnskaper. Dermed ser det ut til at 
lærerne blir mindre opptatt av elevenes 
kjennskap til spesifikke temaer og mer 

fokusert på elevenes evne til å analysere 
og reflektere over hva nå enn temaene 
for eksamen måtte være. Som en lærer 
formulerte det: «Jeg tenker at vi av og 
til måler litt sånn generell modning […] 
mer en type generell intelligens eller 
generell kunnskap som kanskje ikke all-
tid er så knyttet til engelskfaget».  

Her må det også nevnes at på spørsmål 
om hva lærerne faktisk oppfattet som 
relevante temaer for vurderingen (kunn-
skapsdimensjonen), var det ikke alle 
kompetansemålene de fant like viktige. 

De var enige om at temaene som nevnes 
under hovedområdet Kultur, samfunn og 
litteratur var sentrale, men de var mer 
usikre når det gjaldt for eksempel målet 
som omhandler læringsstrategier, dvs. 
«vurdere og bruke […] læringsstrategier 
for å videreutvikle egne ferdigheter i 
engelsk». Som en lærer sa det: «Nei, det 
er en metakunnskap og skal ikke tes-
tes». Det at slike temaer blir forbigått av 
noen lærere, men fremhevet av andre, er 
naturlig nok uheldig. 1 
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Oppsummering av hovedfunn
Det er viktig å understreke at antall 
lærerinformanter ikke utgjør noe repre-
sentativt utvalg. Resultatene kan der-
for ikke uten videre generaliseres til 
sluttvurdering i muntlig engelsk allment 
i Norge. Allikevel peker funnene på en 
del interessante forhold som det er 
verdt å diskutere nærmere. Først er det 
imidlertid viktig å presisere at lærerne 
i studien i stor grad hadde et sammen-
fallende syn på hvordan muntlige pres-
tasjoner skal vurderes på eksamen. De 
var i hovedsak enige om hvilke kriterier 
som skal gjelde, og deres læreplanfor-
tolkning var i rimelig grad i samsvar med 
det kompetansemålene angir. Det bor-
ger godt for kvaliteten til denne typen 
sluttvurdering. Men som funnene ellers 
indikerer, er det også problemområder 
som bør undersøkes nærmere. Dette gjel-
der først og fremst fire forhold:

-  vurdering av uttale
-  vurdering av innhold
-  nivåfastsetting av elevenes 
 prestasjoner 
-  tendensen til at programtilhørighet 
 påvirker karakterfastsettingen 

Hvordan kan engelsk muntlig eksa-
men gjøres mer lik og rettferdig? Når 
det gjelder variasjonene i lærernes til-
nærming til uttale, særlig med tanke på 
morsmålsbrukeruttale og intonasjon, er 
det fullt forståelig at disse bidrar til for-
virring. Læreplanen er fortsatt vag når 
det gjelder uttale, og pedagogisk praksis 
synes å ha vært usystematisk på dette 
punktet. Prinsippene om «nativeness» 
og «intelligibility» lever side om side 
med tilhengere på hver sin kant. Dess-

uten er forskningen som nevnt ikke 
entydig når det gjelder hvilke fonologiske 
trekk som er viktige for forståelse. For å 
høyne kvaliteten på denne typen vur-
deringspraksis bør derfor utdannings-
myndighetene bidra til å tydeliggjøre 
kompetansemålet som gjelder uttale, 
slik at det gir mindre grunnlag for indi-
viduelle fortolkninger. Her må imidlertid 
også lingvistene på banen for å klargjøre 
forskjellen på «nativeness» og «intel-
ligibility» og bidra med mer forskning 
på hvilke fonologiske elementer som er 
avgjørende i kommunikasjon. Sist, men 
ikke minst, må det fortsatt legges til rette 
for gode tolkningsfellesskap for å oppnå 
en felles forståelse av vurdering av uttale 
blant lærerne.  

Når det gjelder vurdering av innhold, 
tyder funnene på at kunnskapsdimensjo-
nen ikke er klart nok definert for en del 
sensorer. Det at enkelte avviser at noen 
kompetansemål skal kunne bedømmes 
er et problem for vurderingens gyldighet. 
I tillegg er variasjonene som gjelder vek-
tingen av innholdskriteriet en utfordring. 
Når enkelte lærere legger stor vekt på 
elevenes evne til å reflektere og svare på 
oppgaven, mens andre toner dette ned, 
er det problematisk. En mulig løsning på 
begge disse problemene kan være å inn-
føre nasjonale vurderingsmatriser. 

Når det gjelder nivåfastsettingen av 
elevenes prestasjoner i forhold til kri-
teriene, er dette et område som er vel-
kjent i vurderingslitteraturen (se f.eks. 
Eckes, 2009). I min studie var for eksem-
pel lærerne uenige om hvorvidt eleven 
hadde god eller dårlig flyt. Slik variasjon i 
bedømmelsen vil imidlertid kunne kom-

penseres gjennom sensorskolering og 
utvikling av tolkningsfellesskap, der for 
eksempel videoklipp av elever i auten-
tiske eller ikke-autentiske eksamens-
situasjoner brukes for å eksemplifisere 
prestasjoner på de forskjellige nivåene. 
En slik praksis vil tilsvare bruk av eksem-
peltekster til skriftlig eksamen.2

Til sist må funnet som gjelder variasjon 
knyttet til programtilhørighet nevnes. 
Tendensen til at lærerne i program for 
studiespesialisering var generelt streng-
ere enn lærerne i de yrkesfaglige utdan-
ningsprogrammene er problematisk med 
hensyn til rettferdige karakterutfall. Det 
kan sikkert være mange grunner til at 
det blir slik. En sannsynlig årsak er at 
sensorer lar seg påvirke av det generelle 
prestasjonsnivået til elevene de vanligvis 
underviser. Det vil i praksis si at sensor-
ene sammenligner prestasjoner med det 
de er vant til. En mulig løsning på dette 
problemet vil være sensorskolering med 
videoeksempler for å utvikle en felles 
tolkningsforståelse av hvilke prestasjoner 
som skal gis hvilke karakterer. 

Avsluttende betraktninger. En slutt-
vurderingspraksis der sensorer ikke har 
felles vurderingsmatriser og der sensor-
skolering er til dels fraværende, kan vir-
ke underlig i et internasjonalt testper-
spektiv. Dette inntrykket forsterkes ved 
at det for skriftlig eksamen eksisterer 
tydelige nasjonale føringer. Det er rime-
lig stor konsensus i testlitteraturen om 
at felles vurderingsmatriser og syste-
matisk sensorskolering i de aller fleste 
tilfeller vil høyne kvaliteten på vurde-
ringen (se f.eks. Fulcher, 2012; Taylor & 
Galaczi, 2011). 



Her må det imidlertid understrekes at tra-
disjonell språktesting i noen grad skiller 
seg fra vurdering i språkundervisningen 
fordi testing ofte ikke involverer noen 
undervisningskomponent. I språkopp-
læring derimot er vurdering, undervis-
ning og læring tett sammenvevd. Her 
hjemme må lærere forholde seg til en 
svært omfattende læreplan som få vur-
deringsmatriser vil kunne reflektere fullt 
ut. Nasjonalt gitte vurderingsmatriser vil 
da ha den svakheten at de vil kunne over-
forenkle læreplanens mål. Som andre 
har påpekt, vil et for sterkt fokus på kri-
terier og kjennetegn kunne føre til at de 
«skaper en ny struktur i faget» (Thrond-
sen m.fl., 2009: 109). En slik utvikling er 
uheldig fordi den kan føre til at viktige 
aspekter ved fagets egenart overses. I lys 
av disse innvendingene synes Throndsen 
m.fl. å ha et godt poeng når de anbefaler 
at kjennetegn på måloppnåelse innføres 
på nasjonalt nivå, men at de gjøres veiled-
ende, slik tilfellet er for muntlig stand-
punktvurdering i engelsk på 10. trinn.

Til slutt vil jeg igjen få trekke fram poen-
get med bruk av videofilmede elev-
prestasjoner i sensorskoleringen. For at 

slik skolering skal kunne styrke tolknings-
fellesskapet er det et poeng at den 
gjøres til et nasjonalt anliggende. Det 
vil innebære at alle har tilgang til de 
samme eksempelvideoene. Naturlig nok 
vil dette gi noen praktiske utfordringer 
med hensyn til blant annet personvern. 
Hvordan slike utfordringer konkret skal 
løses har ikke vært vurdert i denne stu-
dien, men som denne gjennomgangen 
har vist, er det flere gode grunner til at et 
slikt tiltak bør vurderes.
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 Det er rimelig 
stor konsensus i test-
litteraturen om at felles 
vurderingsmatriser og 
systematisk sensorskolering 
i de aller fleste tilfeller 
vil høyne kvaliteten på 
vurderingen 
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Tony Burner, Høgskolen i Sørøst-Norge

Vurdering for læring 
i engelsk 
– funn fra en doktorgradsstudie

VFL brukes om tilbakemeldinger som har 
til hensikt å fremme læring og lærings-
prosesser. Enkelte setter vurdering for 
læring og vurdering av læring opp mot 
hverandre, men er det så enkelt? VFL 
innebærer naturligvis at produktet eller 
prosessen som vurderes, blir vurdert ut 
fra noe. Dette «noe» er der hvor eleven 
er. Først må man sette ord på det stadiet 
eleven er på (av læring), før man gir råd 
om videre læring (for læring). Derfor kan 
vi si at all VFL også inneholder et element 
av vurdering av læring (Bennett, 2011). 
Disse to er altså ikke motsetninger, men 
utfyller hverandre.

Vurdering for læring i Norge. Betyd-
ningsfull internasjonal metaforskning 

(Black & Wiliam, 1998) satte i gang VFL-
bølgen som nådde Norge for cirka 10 
år siden. Senere har det også kommet 
forskning med fokus på fremmedspråkene 
(Ross, 2005) som bekrefter Black og Wiliams’ 
funn om læringsverdien som ligger i VFL. 
Siden har det ikke manglet på satsinger 
i skole-Norge. Dette har bl.a. gitt seg 
utslag i storstilt kursing, norske utgivelser 
om temaet og utvikling av nettressurser. 
1. august 2009 trådte så forskriften om 
individuell vurdering i kraft (KD, 2009). 
Det ble juridisk bindende at vurdering 
skal fremme læring (§3-2) og at elever 
skal utøve egenvurdering (§3-12). Dette 
til forskjell fra England, hjemlandet til 
Black og Wiliam, der VFL fortsatt ikke er 
lovfestet. På tross av deres deltagelse 

i forskergruppen «Assessment Reform 
Group», førte ikke anbefalingene fram. 

Med dette som bakteppe er det 
betimelig å spørre hvordan lærere og 
elever forstår VFL i faget engelsk flere år 
etter all denne satsingen? Og ikke minst, 
hvordan praktiseres VFL i dag?

Skrivevurdering i engelsk. I min doktor-
avhandling (Burner, 2016) undersøkte jeg 
hvordan fire engelsklærere og deres hundre 
elever på ungdomstrinnet oppfatter 
VFL i skriving og hvordan det faktisk 
foregår. Første del av forskningsprosjektet 
fokuserte på å skaffe seg en oversikt 
over forståelse og praksis når det gjelder 
formativ skrivevurdering. Metoder for 

Det finnes knapt en lærer som ikke har hørt om vurdering for læring (VFL). Men hva 
betyr det egentlig, hvordan forstår lærere og elever VFL og hvordan praktiseres det i 
en travel hverdag? Selv om denne artikkelen tar for seg skrivevurdering i engelskfaget i 
ungdomsskolen, er temaet likevel relevant for andre trinn/nivåer og andre språkfag. 
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innhenting av data var spørreskjema, 
elevintervjuer og lærernes skriftlige 
tilbakemeldinger på elevtekster. I tillegg 
observerte jeg klassene over en periode 
på 18 måneder for å få et grundigere 
innblikk i hva som faktisk finner sted av 
vurderingspraksiser. I prosjektets andre 
del utarbeidet jeg sammen med lærerne 
ulike endringstiltak med utgangspunkt i 
mine funn og det forskning sier. Målet var 
å se hvordan dette ville ha innvirkning 
på det som skjer i klasserommet.

Forståelse og eksisterende praksis.
Lærerne lente seg i stor grad på eksi-
sterende vurderingsforskning da de ut-
trykte sin oppfatning av VFL. De var 
godt oppdaterte og viste god forståelse 

når det gjelder underveisvurdering  av 
skriveferdighetene i engelsk. «Veldig ofte 
minner vi hverandre på at fokuset må 
være veien videre for elevene», sa én av 
lærerne i en samtale om tilbakemeldinger 
på elevtekster. Kommentarene skal 
være oppmuntrende, spesifikke og både 
peke bakover (vurdering av læring) og 
framover (vurdering for læring), mente 

de. Likevel viste mine forskningsfunn 
at det var et gap mellom lærernes 
forståelse og deres praksis. Det viste seg 
også at det var forskjeller i forståelsen 
av VFL elever imellom og mellom 
lærere og elever. Lærerne inntok for 
ofte en «korrekturleserrolle» heller enn 
en veilederrolle i møte med elevtekster. 
«Tilbakemeldingene er for mye på det 
negative», «Når det ikke er positiv tilbake-
melding, blir du deprimert», «Jeg synes 
god tilbakemelding skal si noe positivt 
om teksten, men også noe negativt 
som du kan forbedre; kanskje ikke sette 
fokuset på hva som er negativt», var noen 
av elevuttalelsene. 

 Lærerne lente seg i 
stor grad på eksisterende 
vurderingsforskning da     
de uttrykte sin oppfatning 
av VFL
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Språklærere burde derfor tenke mer over 
hvilken rolle de inntar når de «retter» 
elevtekster. 

Et annet eksempel jeg vil trekke fram er 
at lærerne i min studie hadde en praksis 
hvor de bare gav elevene de karakterene 
de måtte ifølge vurderingsforskriften, 
nemlig til jul og til sommeren. De hadde 
altså dempet bruken av karakterer siden 
de visste fra forskning at karakterer ofte 
står i veien for at yngre elever leser og tar  
til seg tilbakemelding. Men åtte av ti ele-
ver, særlig de på 8. trinn, foretrakk likevel 
karakterer i tillegg til tilbakemelding. 
Hva skyldes dette? Hvorfor er det slik at 
elever på ungdomsskolen foretrekker 
karakterer? Er det fordi de har en forvent-
ning om karakterer før de begynner på 
ungdomsskolen, og dermed er noe de 
etterspør selv om lærerne prøver å be-
grense dette? 

Egenvurdering var en kjent vurderings-
praksis i klassene, men seks av ti elever 
svarte at de ikke satte pris på denne 
vurderingsformen. Årsakene til at en del 
elever ikke verdsetter egenvurdering kan 
være mange. De forstår muligens ikke helt 
hvorfor de skal bruke tid på å vurdere egne 
produkter og læringsprosesser når læreren 
som «allvitende» kan gjøre jobben. En 
annen årsak kan være at elevene ikke har 
fått opplæring i hvordan de skal gå fram 
og hva de skal se etter. Eller læreren har 
snakket for lite om hensikten og prosessen 
med egenvurdering og kanskje ikke legger 
egenvurderingssekvenser tydelig og ofte 
nok inn i sin klasseromspraksis.  

Hverandrevurdering hadde ingen erfar-
ing med, til tross for at lærerne var 
godt kjent med fordelene det har for 
elevers læring. Det er et tankekors, all den 
tid både egen- og hverandrevurdering 
vektlegges i VFL-forskningen. Her har 
kanskje vurderingsforskriften noe av 

skylden? Hverandrevurdering nevnes 
ikke der. Og i et fag som har så få timer 
i ungdomsskolen, må lærere prioritere 
hardt. Da går det naturligvis fort utover 
det de ikke må gjøre. En for omfattende 
læreplan og tidsmangel ble også nevnt 
av lærerne som faktorer som hindret 
dem i å utøve ønskede VFL-praksiser.

Videre svarte åtte av ti elever, med et 
større utslag hos minoritetsspråklige 
elever, at de ikke opplevde å bli involvert 
i vurderingspraksiser på skolen. «Ingen 
har spurt oss hvordan vi ønsker å få 
tilbakemeldinger; lærerne gjør det på 
deres egen måte», sa én av elevene. 
Mine klasseromsobservasjoner bekreftet 
disse funnene. Involvering i utforming 
av vurderingskriterier, egen- og hver-
andrevurdering, refleksjonslogger og 
revidering av egne tekster er alle eksem-
pler på elevinvolvering. Det gjelder 
kanskje å synliggjøre disse praksisene 
for elevene? Å snakke mer om dem – 
hvorfor gjør vi dem og hvordan går vi 
fram? Noen ganger er det en fordel å 
vise, modellere, for elevene. 

Ellers hadde lærerne lave forventninger 
til hva elevene kunne klare, særlig når det 
gjaldt de lavt presterende og de yngste 
elevene. «På 8. trinn er de kanskje ikke 
modne nok. Det kan hende at de er det, 
men jeg tror ikke det», sa én av lærerne. 
Samtidig var det påfallende at lærerne 
ble overrasket over disse elevenes evne 
og innsats da de faktisk prøvde ut ulike 
VFL-strategier. Jeg tviler på at det er 
noe poeng i å ha lavere forventninger 
til noen elever framfor andre. Da gjør vi 
elevene en bjørnetjeneste. Blir du ikke 
utfordret, vil du heller ikke ha mulighet 
til å vise hva du vil og kan.

De samlede forskningsfunnene viser at 
det må legges til rette for at lærere får tid 
til å reagere på sin forståelse når de er i 
endringsfaser (som endringer i retning 
VFL), og at deres forståelse må uttrykkes 
og praktiseres klarere og oftere for og 
med elevene hvis de faktisk skal ha 
den ønskede effekten. Det nytter lite å 
sende lærere på etter- og videreutdanning 
for å besitte masse kunnskap om VFL, 
slik tilfellet var i min studie, når den 
kunnskapen ikke gjøres om til endring av 
vurderingsstrategier. 

Lærerne syntes at skrivevurdering var mer 
komplisert enn vurdering av muntlighet 
fordi skrivevurdering oppleves mer tid-
krevende. De uttrykte også usikkerhet 
rundt hvordan deres skriftlige kommen-
tarer blir mottatt av elevene. «Jeg er 
litt usikker på hvorvidt elevene leser 
tilbakemeldinga; veldig ofte gjør de 
samme feilene», sa én av lærerne. Sam-
tidig var det en overvekt av elever 
som foretrakk muntlig tilbakemelding 
på skriftlig tekst. Kunne dette være 
veien å gå? Burde man bruke mer tid 
på muntlige tilbakemeldinger, også 
på skriftlige tekster, og heller ha færre 
vurderingsenheter? 

 ... det må legges til 
rette for at lærere får tid til 
å reagere på sin forståelse 
når de er i endringsfaser 
(som endringer i retning 
VFL), og  at deres forståelse 
må uttrykkes og praktiseres 
klarere og oftere for og med 
elevene hvis de faktisk skal 
ha den ønskede effekten
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Elevene etterspurte også mer trening i 
skriving og tekstrevisjon. Videre ønsket 
de en større helhet i faget og ikke å hoppe 
så ofte fra tema til tema. Da ville de kunne 
øve mer og bli bedre til å skrive, hevdet 
de. Dette viser at elevene vil – de har en 
indre energi og et ønske om å jobbe mer 
og lære mer. Det er vår oppgave som 
lærere å tilrettelegge, veilede og utfordre 
dem, og den ønskede effekten blir at de 
blir bedre skrivere i engelsk og andre fag. 

Endringstiltak. Øverst til venstre i figuren
vises innholdet i workshopene som fore-
gikk i fagseksjonstiden. Samarbeidet her 

dannet grunnlag for utvikling av ulike tiltak, 
noe som rammen til høyre i figuren viser. 
Disse ble deretter utprøvd i klasserommet. 
Tiltakene gikk blant annet ut på å gi 
formativ tilbakemelding, gjennomføre 
egen- og hverandrevurdering, bruke 
samlemappe og presentasjonsmappe 
og føre refleksjonslogg. Når det gjelder 
refleksjoner over egen skriving og utvikling, 
var dette noe elevene gjorde etter hver 
skriveoppgave. Da svarte de på fire spørs-
mål som vist i figuren. I den endelige 
refleksjonsloggen ved skoleårets slutt ble 
de bedt om å svare på de seks spørsmålene
som vist i nederste boks i figuren.  

Utprøvingen foregikk over ett skoleår. På 
slutten av året var elevene mer positive 
til lærernes tilbakemeldinger. De var 
også positive til tekstrevisjon, selv om noen 
mente at det tok tid: «Det er tidkrevende, 
men vi gjør det for å forbedre oss, så det er 
positivt; det er verdt det», sa én av elevene. 
Klasseromsobservasjoner viste at det var 
større grad av interaksjon mellom elever 
og mellom lærer og elever når det gjaldt 
skrivevurdering. Lærerne syntes også 
hverandrevurdering fungerte godt. Én 
av dem sa: «Hverandrevurdering gjorde 
at jeg brukte mindre tid på vurdering». 
De var overrasket over hvor gode elevene 
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Figur: Eksempel på hvordan man kan jobbe 
med VFL i skriving i engelskfaget (Burner, 2016)

(1) What were you most satisfied with in your
text? Mention at least three things. (2) What did
the teacher and/or peer tell you to revise? (3) What
did you learn from the feedback? (4) What did you
actually edit or improve in your writing?

(1) Why did you specifically select these texts? (2)
What are you most satisfied with about them? (3)
What aspects of your English writing have you
improved this year? (4) What was most useful for
you regarding the revision of texts? (5) What can
you do to develop your English writing? (6) What
can the teacher do to develop your English
writing?

STUDENTS

Workshops
 •  Teacher discussion
 •  Mirroring by the researcher
 •  Reading research texts together
 •  Research presentation by the
  researcher
 •  Planning and reflecting together

Classroom
• Writing as a process
• Formative teacher feedback
• Peer and self-assessment
• Revision of texts
• Reflective logs after each writing cycle
• Collection of texts throughout the year
• Selection of texts at the end of the year
• Reflection on selected texts at the end of the year

TEACHERS
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var til å vurdere hverandres tekster: «Jeg 
tror absolutt ikke de er for unge; jeg tror 
de trenger mer tid til å bli vant til dette».  
 
Noen råd til språklærere. Det ligger 
et stort læringspotensial i å utvikle og 
implementere VFL-praksiser i fagene 
engelsk og fremmedspråk. Implemen-
tering av VFL har kommet lenger i mors-
mål enn i andre språkfag (Lee, 2011). 
Fra studien omtalt her (Burner, 2016) 
og med støtte i annen forskning, kan 
følgende seks urangerte anbefalinger 
gis til språklærere:

• Tilrettelegg for mer interaksjon   
 mellom lærer og elev og elever 
 imellom. Gi elevene mer tid og rom 
 for refleksjon og større ansvar for 
 eget tekstarbeid. 
• Tenk på VFL som en integrert del av 
 faget og ikke noe som kommer i 
 tillegg, eller som avslutning på et 
 tema eller en periode. VFL er ikke 
 noe annerledes enn grunnleggende 
 ferdigheter – det skal gjennomsyre 
 hverdagen i klasserommet og har 
 som formål at eleven utvikler
 seg videre.
•  Legg til rette for naturlige egen- og 
 hverandrevurderingssekvenser, slik 
 at elevene forstår meningen og lærer 
 noe av slike prosesser. 
•  Sett av mer tid til å snakke om skrive-
 prosesser og formålene med vurder-
 ing. For at VFL skal fungere optimalt,
  må det utvikles et gjensidig forståelig  
 vurderingsspråk. Ofte er det slik at 
 læreren har mange tanker rundt   
 skriveprosesser og vurderingens 
 hvorfor og hvordan, men det snakkes 
 for lite om det. Prosessene må bli mer 
 transparente for alle parter dersom VFL 
 skal ha den effekten den er ment å ha.
•  Gi elever anledning til å jobbe videre 
 med tekster de har fått tilbakemelding 
 på. Dette setter elever pris på, og ser 

 helst at det settes av tid på skolen 
 slik at de kan bruke læreren som 
 veileder ved behov. Språklærerens 
 rolle må være mer en veilederrolle 
 enn en «korrekturleserrolle».   
 Tekstrevisjon med formative til-  
 bakemeldinger bør være en naturlig  
 del av skriveprosessen.
•  Undervurder ikke yngre elever så   
 lenge ovennevnte punkter praktiseres 
 jevnlig. Da vil også lavt presterende 
 elever og de yngste elevene kunne 
 delta i VFL-praksiser på konstruktive 
 måter. I neste omgang vil de oppøve 
 sine kognitive evner, så som selv-  
 regulerende  læring, noe som vil gi 
 positivt utslag når det gjelder læring 
 på tvers av fag.  
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Med disse to problemstillingene som 
utgangspunkt fullførte jeg våren 2011  
masteroppgaven Bewertung im Deutsch-
unterricht – Vurdering i tyskundervisnin-
gen – som avslutning på mastergraden 
«Fremmedspråk i skolen» ved Høgskolen 
i Østfold.  I et forprosjekt to år tidligere 
hadde jeg oppdaget at vurderingsprak-
sisen blant tysklærerne og ikke minst 
hva de la vekt på i tilbakemeldingene til 
elevene, varierte stort, og jeg ville derfor 
følge dette videre. 

I teoridelen satte jeg meg inn i styrings-
dokumenter, læreplan og aktuell faglit-
teratur. I forskrift til opplæringsloven 
kapittel 3 står det at elevene har rett til 
vurdering, og at denne innebærer både 
rett til undervegsvurdering og sluttvur-
dering: «Formålet med vurdering i fag 
er å fremje læring undervegs og uttrykkje 
kompetansen til eleven.» Vurdering skal 
også «gi god tilbakemelding og rett-
leiing til elevane [...].» (Lovdata, 2016). I 
følge paragraf 3.3 er det kompetanse-

målene i faget som skal utgjøre grunn-
laget for vurderingen. Både med ut-
gangspunkt i egen analyse av læreplanen 
og faglitteratur om vurderingsmåter 
valgte jeg å dele de tre hovedområdene 
Språklæring, Kommunikasjon og Språk, 
kultur og samfunn inn i seks kategorier 
som jeg brukte som vurderingskriterier 
i mitt videre arbeid: Innhold, Tekstfor-
ståelse, Språkbruk, Tekstbinding, 
Grammatikk og Språklæring (se 
figur 2). 

Vurderingspraksis 
i fremmedspråk
Ingrid Amundsplass, Ringerike videregående skole

27 praktiserende tysklærere i videregående skole vurderer én og samme tekst og ender opp 
med et sprik i karakter fra 2+ til 4/5. Én forklarer feilene, en annen setter streker, en tredje 
bruker farger, og en fjerde gir karakter uten begrunnelse. Med hvilken hensikt vurderer vi, 
og følger vi kravet om en læringsfremmende vurdering? Blir det vurdert i overensstemmelse 
med læreplanens kompetansemål, og hva slags kriterier legger vi vekt på? 
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Figurene som det henvises til i artikkelen 
er gjengitt på side 26 og 27.



Med de seks kriteriene analyserte jeg 
deretter en autentisk elevbesvarelse som 
ble brukt som halvdagsprøve på nivå II. 
Den var identisk med eksamenssettet 
Sommerferien der anderen Art til sentralt 
gitt skriftlig eksamen våren 2008. Opp-
gavene 1 og 2 var knyttet til en vedlagt 
tekst og skulle først og fremst måle tekst-
forståelse, oppgave 3 var et formelt brev, 
og de to siste var tradisjonelle skriveopp-
gaver. Etter en grundig analyse og opp-
telling på ordnivå, konkluderte jeg med 
at besvarelsen hadde middels grad av 
måloppnåelse. Den hadde flere formelle 
feil, men den viste også gode kvaliteter 
innenfor alle de seks kriteriene. Teksten 
kommuniserte dessuten godt, noe fem 
tysktalende kunne bekrefte, og elev-
teksten ble bevisst valgt nettopp fordi 
muligheten for avvik i vurderingen var 
sannsynlig. 27 praktiserende tysklærere 
svarte på oppfordringen min og vurderte 
elevbesvarelsen. De fikk instruks om å 
gi eleven en underveisvurdering med 
veiledende karakter og ble også bedt 
om å sette en sluttkarakter dersom det 
hadde vært en reell eksamenssituasjon. 
Informantene tilhørte sju ulike fylker og 
utgjorde en svært heterogen gruppe (se 
figur 1). Figuren viser også karakterene 
de satte. 
 
Hva legger vi vekt på? I min analyse av 
elevbesvarelsen laget jeg tabeller over 
alle kvaliteter og formelle feil. De samme 
tabellene ble benyttet for registrering 
av markeringer eller kommentarer i 
informantenes korrekturer. Figur 2 og 3 
viser hvor mange av lærerne som enten 
markerte, kommenterte eller på én eller 
annen måte synliggjorde for elevene at 
de hadde fått til eller hadde mangler når 

det gjelder de nevnte kriteriene. Figur 4 
viser konkrete eksempler på verbfeil og 
antallet som markerte hver av disse. 

I figur 2 viser prosentandelen entydig at 
noen kriterier ble lagt mer vekt på enn 
andre. At Grammatikk fikk hundre pro-
sent uttelling og at også Tekstforståelse 
og Språkbruk kom høyt opp, var ingen 
overraskelse. Oppgave 1 var spesifikt 
myntet på tekstforståelse, og oppgave 3 
skulle være et formelt brev. Men at både 
Språklæring med kun 11% og Tekst-
binding med 56% fikk så lite fokus, var 
oppsiktsvekkende. Minst like interessant 
som å registrere de ulike feilene, var det 
å se hvordan lærerne hadde synliggjort 
vurderingen for elevene. Noen begrun-
net overhodet ikke hvorfor de valgte å 
sette en bestemt karakter, andre rettet 
opp feilene for elevene uten å gi dem 
muligheten til selv å komme fram til 
en løsning, enkelte hadde fargekoding 
for ulike grammatiske kategorier, og én 
besvarelse hadde kun streker og ikke 
en eneste bokstav til forklaring. Dersom 
dette hadde vært en reell vurderingssi-
tuasjon, ville sistnevnte tilbakemelding 
ha vært langt fra en oppfyllelse av styr-
ingsdokumentene som sier at vurdering 
skal fremme elevenes læring.

Kan vi se noe mønster i hvem som foku-
serte på hva? Sett bort fra kriteriet Gram-
matikk, markerte hver informant cirka 
halvparten av kriteriene. Menn og kvin-
ner markerte gjennomsnittlig ganske 
likt når det gjelder antall kriterier, men 
hva gjelder hvilke kriterier var det avvik: 
Innhold ble prosentvis markert av dob-
belt så mange kvinner som menn, mens 
på Tekstforståelse markerte en overvekt 

av kvinner på 20%. For Språkbruk sin del 
var menn i et knapt flertall (6%), mens for 
Tekstbinding synes derimot kvinnene å 
ha et litt sterkere fokus (12%). Ved Språk-
læring er ulikhetene mellom kjønnene 
større. 33% menn mot 10% kvinner mar-
kerte dette. Dermed virker Innhold og 
Tekstforståelse å ha stått mer sentralt hos 
kvinnene, mens Språkbruk og Språklær-
ing var viktigere for mennene. Innenfor 
Grammatikk fokuserte menn og kvinner 
nokså likt. 

I forhold til alder og erfaring ble det opp-
daget en interessant forskjell i forbindelse 
med kriteriet Tekstbinding. I aldersgrup-
pene over 50 var det totalt cirka 35% 
som fokuserte på dette, mens det til sam-
menligning var 90% i gruppene under 50. 
Tidspunktet for utdanning ser også ut til 
å ha spilt en rolle. Med unntak av én av 
de som har utdanning etter Kunnskaps-     
løftet, markerte alle gjennomsnittlig 4 av 
5 kriterier, noe som ligger langt over snit-
tet. For kriteriet Grammatikk derimot lig-
ger snittet litt lavere med 46% sammen-
lignet med 57% for alle. 

 På forhånd hadde 
jeg forventet at en «streng» 
retting med fokus på mange 
feil også ville føre til en lavere 
karakter. Dette viste seg ikke 
å stemme 
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På forhånd hadde jeg forventet at en 
«streng» retting med fokus på mange 
feil også ville føre til en lavere karakter. 
Dette viste seg ikke å stemme. De fire 
informantene som ga karakteren 2 lå 
på gjennomsnittet i antall kommen-
terte kriterier av 5, men markerte færre 
grammatiske feil enn gjennomsnittet for 
dette kriteriet. Til sammenligning hadde 
de med karakteren 4 samme gjennom-
snitt i antall markerte kriterier, men en 
noe høyere frekvens på grammatikk. 
Eksempelvis korrigerte informantene 
15 og 18 forholdsvis få grammatiske feil, 
men endte likevel opp på ulik karakter, 
4- (3) og 2+ (2). Blant informantene som 
ga laveste sluttkarakter befant det seg to 
kvinner og to menn. Av de sju informan-
tene som ga 4 som sluttkarakter var det 
seks kvinner og én mann. Antallet menn 
som deltok er for lavt til å trekke noen 
slutning, men kanskje viser resultatet at 
kvinner er noe mer opptatt av kvalitet i 
tekst framfor å se etter feil? 

Erfaringer og nye spørsmål. Fordi de seks 
kriteriene var utarbeidet med utgangs-
punkt i læreplanen og informantene 
hadde tilgang til dem i sin vurdering, 
forutsatte jeg at alle kjente til dem og 
hadde tatt høyde for dem. Om de faktisk 
bevisst tok hensyn til dem, kunne jeg 
ikke bevise. Det resultatene imidlertid 
entydig viste var at de på én eller annen 
måte markerte kriteriene, og dermed 
ville gjort eleven oppmerksom på dem 
i en reell vurderingssituasjon. Lærerne 
markerte ikke alle kriteriene. Vekten på 
grammatikk var utvilsomt dominerende. 
Alle informantene markerte gramma-
tiske feil på ett eller annet vis mens et 
knapt flertall kommenterte tekstbinding 

(jf. figur 2). Evnen til å kommunisere 
ble altså mindre vektlagt enn språklige 
strukturer. Jeg konkluderte derfor med 
at grammatiske ferdigheter i tradisjonell 
forstand fortsatt er mest avgjørende i 
karaktersettingen. Begrunnelsen til én 
av informantene poengterte nettopp 
denne antakelsen: «Kommunikasjonen 
er bra i denne besvarelsen. Oppgava er 
forstått. Språkfeilene gjør at dette blir en 
middels karakter». Elevens kompetanse 
med tanke på tekstforståelse og kom-
munikasjonsevne ble altså positivt vur-
dert. Den virket likevel å være lite vekt-
lagt fordi den språklige prestasjonen 
svekket helhetsinntrykket og dermed 
tross alt styrte karakteren. 

Vekting av de ulike kriteriene kan og bør 
diskuteres. For det første varierer den 
fra informant til informant, og for det 
andre er kriterienes relevans ulik fra en 
situasjon til en annen. For hva ønsker vi 
at elevene skal få ut av fremmedspråket, 
og hva bør vi fokusere mest på? Forskrift 
til opplæringsloven har som nevnt fast-
satt hensikten med vurdering. Først og 
fremst dreier det seg om en kontinuerlig 
underveisvurdering som skal motivere 
til videre læring. For det andre skal den 
være et uttrykk for elevenes kompe-
tanse. I følge min analyse av elevteksten 
stemmer den gjennomsnittlige karak-
tergivingen til informantene (middels 
grad av måloppnåelse) overens med 
den faktiske kompetansen til eleven. 
Karakterforskjellene fra 2+ til 4/5 fortel-
ler for øvrig at den enkeltes oppfatning 
er svært varierende. Fordi det ikke ble 
oppdaget en klar sammenheng mellom 
karakterene og informantenes kjønn, 
alder, erfaring eller utdanning, kan en 

anta at karakterresultatene er relativt 
representative for alle lærere. Det betyr 
at en kan forvente et visst avvik også ved 
sentralt gitt skriftlig eksamen.  

I følge Bachman og Palmer (1996) er vur-
dering en såkalt «high-stake-decision», 
som påvirker hver enkelt elev og dens 
framtid. Sluttvurdering bør dermed på 
ingen måte tas for lett på. Karakterene 
må uttrykke elevenes reelle kompetanse 
og ikke være prisgitt hver enkelt lærers 
subjektive mening. «Kompetanse skal gi 
uttelling uansett hvor og hvordan den 
kommer til syne», skriver Utdannings-
direktoratet i veiledningsheftet til eksa-
men (2016b). Den reelle kompetansen til 
eleven i min studie viste seg imidlertid 
ikke å være så avgjørende for informan-
tene, selv om kompetansemålene etter-
spør hva elevene kan og ikke hva de ikke 
kan. Fokuset på feil var svært domine-
rende på tross av at elevteksten hadde 
en større andel riktig enn feil gramma-
tikk. Denne kvaliteten var det ingen av 
informantene som pekte på, og jeg fant 
bare noen få eksempler på positivt mar-
kerte enkeltfraser. 

I et eldre rundskriv om individuell vurde-
ring heter det at vurderingsgrunnlaget 
må være likt og tydelig for alle, mens 
det i informasjonen til elevene som føl-
ger eksamensoppgavene heter at det er 
«kompetansen du viser i hele svaret, som 
blir vurdert» (Udir, 2016a). Kompetanse-
målene er etter min mening ikke et tyde-
lig nok grunnlag, med det som resultat 
at elevene heller ikke blir vurdert etter 
felles kriterier. Avslutningsvis i master-
oppgaven konkluderte jeg med at vali-
diteten og reliabiliteten på undersøkel-
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sen var vanskelig å vurdere. Det skyldtes 
imidlertid hverken eleven selv, kompe-
tansen hans, antallet informanter eller mitt 
valg av metode, men den kjensgjerning 
at åpne oppgaver inviterer til individuell 
tolking. Vil ikke det såkalte helhetsinn-
trykket alltid være basert på en liten eller 
stor porsjon skjønn? 

Hva nå? «Avviket i resultatene av karak-
terer, både som sluttvurdering og under-
veisvurdering, avdekker behovet for mer 
konkrete vurderingsverktøy og kompe-
tansemål», skrev jeg avslutningsvis i 

masteroppgaven min. Nå seks år etter 
har jeg fått et litt annet syn på vurdering, 
først og fremst fordi jeg de siste tre årene 
har jobbet som sensor ved sentralt gitt 
skriftlig eksamen, men også fordi det har 
kommet noen eksempler på konkretise-
ring av kjennetegn på måloppnåelse. Det 
som tidligere ble formulert slik: «Eleven 
kan […] skrive tekster med […] målret-
tet bruk av varierte språklige strukturer 
[…]» (Udir, 2010) er endret til «Eleven 
[…] bruker en variert og mer kompleks 
setningsoppbygging […]» (Udir, 2016b). 
På sensorskolering i møte med andre tys-
klærere har jeg følt at vi jobber sammen 
for å oppnå en rettferdig vurdering i tråd 
med forskrifter og nasjonale kjenne-
tegn på måloppnåelse. Vi streber etter å 
finne kvalitetene i elevbesvarelsene, og 
det er faktisk slik at fokus på gramma-
tiske feil taper terreng dersom tekstene 
imponerer oss med eksempelvis godt 
ordforråd, innsikt i språk og kultur, eller 

hvis de framstår uten kommunikasjons-
forstyrrende feil. Men vi opplever også 
uenighet og motstridende meninger, og 
kanskje merker vi først og fremst frustra-
sjon knyttet til vage oppgaveinstrukser 
som for eksempel at elevene skal skrive 
en «lengre» tekst – for hva er nå det? 
En annen utfordring er utstrakt bruk av 
hjelpemidler, inkludert bruk av internett. 
Mitt inntrykk er at mange elever sliter 
med å utnytte disse «formålstjenlig», slik 
kjennetegn på måloppnåelse sier at de 
skal. Når alle hjelpemidler er tillatt, bør 
vel også manglende bruk av disse syn-
liggjøres i underveisvurderingen? I følge 
eksamensveiledningen skal elevene i 
løpet av opplæringen «ha blitt veiledet 
i å vurdere hvilke hjelpemidler de vil ha 
nytte av i arbeidet med å løse ulike typer 
oppgaver. Det er eleven selv, gjerne i 
samråd med læreren, som finner frem til 
hvilke hjelpemidler som er formålstjen-
lige» (Udir, 2016b). Her har vi språklærere 
kanskje en vei å gå?

I skriveprosessen rundt masteropp-
gaven og i undersøkelsene mine fikk 
grammatikken mye oppmerksomhet – 
både av informantene og av meg. Fordi 
problemstillingene mine spurte etter 
kriterier og hensikter, dukker spørsmålet 
om hvor mye en skal eller bør legge vekt 
på grammatiske ferdigheter hos elev-
ene opp. Hva er viktigst? Riktig form av 
artiklene «ein», «einen», «einem», eller at 
teksten som helhet kommuniserer godt 
og blir forstått? Under sensorskoler-
ingen har vi fått høre at vi må legge fra 
oss «kjepphestene». Overdrevent fokus 
på grammatikk tror jeg er et 
treffende eksempel i så måte. 
Hvis målet med fremmedspråk-
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 Vil ikke det såkalte 
helhetsinntrykket alltid være 
basert på en liten eller stor 
porsjon skjønn? 
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Bildeglimt

Figur 1: Sammenheng mellom informant, fokus på kriterier og karaktersetting

undervisningen er å oppnå en best 
mulig karakter, så ja, da spiller all gram-
matikk en betydelig rolle. Men hvis målet 
er å ta i bruk språkkompetansen sin også 
etter avsluttet opplæring, betyr korrekt 
bruk av enkelte grammatiske former 
utvilsomt mindre, og vi kan ikke tillate 
oss å tillegge det mer vekt enn elevenes 
evne til å kommunisere. Germanisten 
Theo Harden (2006) uttaler noe slikt som 
at «En god karakter, både på et geografi-
arbeid og i en språktest, viser at eleven 
behersker det stoffet som er presentert 
i undervisningen. Etter geografiarbeidet 
finnes det imidlertid ikke så mye mer, 
mens det er etter språktesten at livet 
først kan begynne». 
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Figur 2: Forekomst av eksplisitte kommentarer til 
kriteriene 

Figur 3: Forekomst av markerte feil innen hovedkriteriet 
Grammatikk

Figur 4: 
Forekomst av 
verbfeil i elev-
besvarelse og 
antall lærere som 
markerte disse

 
Kriterier Antall 

(av 27) 
Antall i 
prosent 

Innhold  
(Oppg. 3,4,5) 

15 56% 

a) Svar på oppgava 12  
b) Lengde/omfang                       3  
c) Sjanger 4  
d) Tittel 5  
   
Tekstforståelse 
(Oppg. 1,2) 

22 81% 

Oppgave 1 18  
Oppgave 2 12  
   
Språkbruk 23 85% 
Tiltaleform oppg.3 21  
Tiltaleform oppg.5 15  
   
Tekstbinding 16 56% 
Struktur /avsnitt 2  
Evne til å 
kommunisere 

15  

   
Språklæring   
Bruk av hjelpemidler 3 11% 
   
Grammatikk (se 
figur 3) 

27 100% 

Figur 2: Forekomst av eksplisitte kommentarer til kriteriene  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grammatiske 
kategorier 
(oppg.3,4,5) 

Antall 
feil i 
elevtekst 

Gjennomsnitt 
antall feil per 
informant  

Gjennomsnitt 
per informant 
i prosent  

Ordvalg 7 4,5 64 % 
Ortografi 13 8,6 66 % 
Kjønn og tall 4 3 75 % 
Kongruens 6 5,2 87 % 
Pronomen 2 0,8 40 % 
Verbbøying 8 7,3 91 % 
Preposisjonsfraser 11 5,2 47 % 
Kasusanalyse 
(+oppg.1)  

5 4,3 
(22/27stk) 

86 % 

Ordstilling 8 5,5 69 % 
Adjektivbøying 3 2,4 80 % 

Figur 3: Forekomst av markerte feil innen hovedkriteriet Grammatikk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Feil i elevtekst Antall 

(av 27) 
Tidsform av 
verb 

haben  
überreichten 

24 

will 
mitgenommen 

25 

haben teilen 22 
will gefahren 25 
hat bekommt 25 
will hilfe 26 
fährte ich 26 
mitfährt könnte 27 

Kongruens/ 
samsvarsfeil 
 
 
 
 
 
 

Das Familie 
können 

17 

Einige Sponsoren 
war 

15 

Wir geschenkt 24 
wir war 24 
Wir will 22 
Die Jugend 
haben 

18 

Tanja saget 25 
ich weiße 27 

Tekst til figur 4: Forekomst av verbfeil i elevbesvarelse og antall lærere som markerte disse 
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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 



29

  

Skjema for egenvurdering   Self-assessment grid  

Raster zur Selbstbeurteilung Grille pour l’auto-évaluation

Tabla de autoevaluación   

   
 

A
1

A
2

B
1

B
2

C
1

C
2

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
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DE L'EUROPE�

COUNCIL�
OF EUROPE�

29



30

COMMUNICARE • 2016 VURDERING

  

  

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. 
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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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Fremmedspråksenteret  

I anledning Den europeiske språkdagen 
den 26. september arrangerte Fremmed-
språksenteret i samarbeid med Høg-
skolen i Østfold språkkonferanse i 
Halden. Bortimot 300 deltakere var  
påmeldt til de ulike arrangementene. 
I løpet av dagen kunne man få med 
seg språkkonferanse, besøke stands 
hvor flere aktører innen engelsk og 
fremmedspråk var representert, samt 
delta på et inspirasjonsseminar for 
barnehageansatte. 

Språkdagens hovedarrangement var en 
konferanse for språklærere, studenter og 
lærerutdannere. Programmet var variert 
og favnet et bredt spekter av temaer. 
Plenumsforedragene ble holdt av Gisela 
Håkansson ved Lund Universitet og 
Camilla Bjørke og Berit Grønn fra Høg-
skolen i Østfold. Håkansson holdt et 
spennende foredrag med tittelen Att 
lära sig språk i ett klassrum eller utanför 
skolan – blir det någon skilnad? hvor 
fokuset var på flerspråklighet og men-
neskets evne til lære seg flere språk. 
Bjørke og Grønn fokuserte på tidlig 

start med fremmedspråk i skolen. Her 
fikk tilhørerne innblikk i hva elevene 
selv tenkte rundt deltagelsen i Forsøk 
med fremmedspråk på barnetrinnet. 
I parallellsesjonene kunne publikum 
velge blant spesifikke tema for språkene 
engelsk, fransk, spansk og tysk, samt at 
man også kunne delta på spennende 
språkoverbyggende sesjoner. 

I de språkspesifikke sesjonene fikk 
deltagerne en orientering om forestå-
ende presidentvalg i USA og Frank-
rike og aktuell politikk i Tyskland. For 
tysklærerne var det også sesjoner om 
bruk av tyske tegneserier, samt film som 
inngang til sveitsisk kulturkunnskap. 
Videre var det muligheter for å lære 
mer om hvordan skape en relevant 
engelskopplæring på yrkesfag, samt 
bruk av grafiske romaner, film og 
bildebøker i engelskklasserommet. De 
frankofile kunne også bli inspirert til å 
gjøre grammatikkundervisningen mer 
praktisk og motiverende. Spansk-
lærerne fikk både gode eksempler 
på hvordan man kan arbeide med 

lyttemateriell i undervisningen, samt 
hvordan kronikksjangeren kan brukes
som pedagogisk verktøy. I de språk-
overbyggende sesjonene ble det presen-
tert temaer som elevaktiviserende 
metoder med vekt på muntlig kom-
munikasjon, bruk av stillaser for elev-
ens skriving, digitale arbeidsmåter i 
språkopplæringen, og informasjon om 
hvordan lærere kan søke om lærings-
opphold i Europa. 

På ettermiddagen ble det arrangert et
seminar for barnehageansatte. Semi-
naret hadde tittelen Roses are red, violets
are blue. Pop med språk i barnehagen! 
Kommer du? Deltakerne fikk innblikk i 
Fremmedspråksenterets barnehage-
ressurser og inspirasjon til nye aktiviteter 
for å leke med andre språk. I tillegg fikk 
de anledning til å lage konkreter som 
kan brukes til språklek i egen barnehage.

I bildesekvensen som følger blir det 
servert smakebiter fra årets språkdag-
konferanse i Halden.

Språkdagkonferanse 2016:
Pop med språk – og popcorn. 

Bli med på språkdagfest!

Bildeglimt
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Tittel på årets språkdagarrangement var Pop med språk – og popcorn! Vi måtte 

derfor selvsagt servere selvpoppet popcorn til deltakerne. Det ble en heidun-

drende språkfest! Fra venstre: Steinar Nybøle, Karin Dahlberg Pettersen og Erna 

Vatvedt fra Fremmedspråksenteret serverte maissnacks til de frammøtte.

Foto: Bård Halvorsen

BILDEGLIMT

Den europeiske språkdagen har blitt mar-
kert hvert år siden 2001 og har som formål 
å fremme flerspråklighet og interkulturell 
forståelse, i tillegg til å synliggjøre det rike 
språklige og kulturelle mangfoldet i Europa. 
Språkdagens tredje målsetting er å opp-
fordre til livslang språklæring i og utenfor 
utdanningsinstitusjonene. Les mer om Den 
europeiske språkdagen: http://edl.ecml.at

Solena Pradayrol fra Fremmedspråksenteret var én av de som registrerte deltakerne ved ankomst. Se, så flotte navneskilt!

Foto: Tina Buckholm
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Trygve Kvithyld fra NTNU snakket i sin språk-
overbyggende sesjon «Fake it till you make 
it» - om å bygge stillaser for elevens skriving i frem-
medspråk og engelsk blant annet om hvordan 
man kan skape en litt annerledes skriveramme 
ved å sortere ord i ulike kategorier.
Foto: Tina Buckholm

I mingleområdet kunne deltakerne besøke 

ulike språkstands. Det var et yrende liv i pausene!

Foto: Tina Buckholm

Estelle Fohr-Prigent fra Høgskolen i Østfold holdt et spennende arbeidsseminar om 

La grammaire par et pour l’oral. 
Foto: Tina Buckholm
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Under barnehageseminaret holdt Katy Titlestad, peda-
gogisk leder ved Læringsverkstedet DoReMi Halden 
sammen med sin kollega, Anne-Sofie Ulstein Holand, et 
spennende, praktisk og inspirerende foredrag om hvor-
dan man enkelt kan leke med andre språk i barnehagen!

På bildet viser Katy hvordan en eventyrkoffert kan åpne 
spennende dører inn i en ny språkverden for barna.
Foto: Karin Dahlberg Pettersen

Lykken er å bringe med seg noe hjem! Her ser vi (fra venstre) Teva Snøbjørn 

Midtskog og Vegard Løvf fra Bamseby barnehage som er godt i gang med 

å klippe og lime egne konkreter. Barnehagen kan melde om at materiellet 

siden har vært i daglig bruk!

Foto: Karin Dahlberg Pettersen

De barnehageansatte fikk mulighet til å lage egne konkreter som 

kan brukes til språklek i barnehagen. Her klippes det ut farger som 

skal brukes på papptallerkener og limes på terninger.  

Foto: Karin Dahlberg Pettersen
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Ungdoms-OL – Lillehammer 2016

Ivar Christian
Johansen (Ravi)

Årets fremmedspråk-
ambassadør 2016

© Dagfinn Graneng

Portrett

Nasjonalt senter for fremmedspråk i opp-
læringen utnevner årlig en fremmedspråk- 
ambassadør. Utnevnelsen går til en person, 
en gruppe eller en organisasjon som ut-
merker seg nasjonalt og forbilledlig når det 
gjelder egen bruk av fremmedspråk og/eller 
framhever verdien av språk. 
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Fremmedspråksenteret  

I sin begrunnelse for utnevnelsen av Ravi 
som årets fremmedspråkambassadør 
framhever juryen at «Ravi får utnem-
ninga for aktiv bruk av teiknspråk i den 
profesjonelle artistjobben sin. Saman med 
regissør Erlend Westnes har han laga ein 
rappevideo som ikkje berre er teksta på 
kjent «ravisk» (det vil seie artisten sitt 
eige mål frå Vestfold), men kor teksten 
i musikken òg vert simultanoversett 
til teiknspråket, både av artisten sjølv 
og av andre som syng med. Dessutan 
har Ravi no i sommar følgt opp med 
ein teiknspråkkonsert for barn. Juryen 
ynskjer å trekkje fram dette arbeidet 
til  Ravi som eit døme på at ein på eit 
mønsterverdig vis synar at teiknspråk er 
kult og at det er positivt å meistre dette 
språket.»  Her følger Ravis egne tanker 
rundt utnevnelsen:

– Først vil vi gjerne få gratulere med 
utnevnelsen til årets Fremmedspråk-
ambassadør. Ble du overrasket?

Tusen takk! Ja, jeg skjønte ingenting. Og 
trodde først det var en tulletelefon. Men 
vanvittig hyggelig, da. Jeg fikk en pris i 
2004, dialektprisen til Målungdommen. 
12 år seinere føler jeg at ambassadør-
prisen lissom er i samme liga.

– I Norge er det faktisk mulig å avlegge 
eksamen i 40 forskjellige språk. Det er 
ikke så mange som velger tegnspråk som 
fremmedspråk i skolen, men i høyere 
utdanning er tegnspråk faktisk ganske 
populært. Kan du fortelle oss hva som 
gjorde at du ble interessert i tegnspråk?

Jeg blei tipsa av min venn og Vestfold-
buddy Ketil Vestrum Einarsen, som er aktiv 
i utvalg knytta til Norges Døveforbund. 
Han sendte meg lenker til D-PAN (Deaf 
Professional Arts Network) på YouTube. 

Alle som ser musikkvideoene hos D-PAN, 
vil nok forstå meg. Hvilken kraft som 
ligger i kombinasjonen av musikk og 
tekst og tegnspråk.

- Hvordan var reaksjonen første gangen du 
rappet og brukte tegnspråk på scenen?

Første gangen var vel for et års tid siden, 
på PechaKucha i Oslo. Marthe Ødegaard 
Olsen tegnet mens jeg sang og spilte 
piano. Responsen var overveldende, det 
virka som om dette var noe folk likte. 
Vi gjorde det samme med fullt band på 
Miniøya i juni. Show! 

- Hvordan har du lært deg tegnspråk, og 
har du flere planer med tegnspråk eller 
andre fremmedspråk?

Jeg kan ikke tegnspråk, he he. Men jeg 
har lært meg noen verdifulle setninger 
til musikkvideoen Å. Dette har jeg lært 
av Anne-Line Lønnbu Kirste, som har 
vært en tålmodig og inspirerende lærer 
og oversetter. Jeg har egentlig ingen 
andre planer med andre fremmedspråk.

For å være litt streng og formell, så 
må jeg jo understreke at arbeid med 
fremmedspråk ikke er min primære jobb 
eller min kjernevirksomhet. Jeg jobber 
med norsk og med musikk. Men noen 
ganger, så krysser jeg vei med andre 
uttrykk og andre språk. Slik som denne 
gangen. Med tegnspråk. Og det har vært 
kjempemoro.

– Vil du råde unge mennesker til å lære seg 
tegnspråk og andre fremmedspråk? Og 
hva er det som er så kult med språk?

Ja, i høyeste grad. Skulle ønske jeg kunne 
lære meg tegnspråk til fingerspissene 
(sic.) Skulle ønske jeg kunne lære meg 
samisk. Dari. Kurdisk. Et cetera, et cetera. 
Som så ofte ellers, så er det antall timer i 
døgnet som er hemskoen ... 

- Lykke til videre med karrieren og med 
tegnspråket!

Takk!!! 

Foto: Olav Storm, Miniøya 2016
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Dagmar Geisler 
Tysk barnebokforfatter 
og illustratør

Dagmar Geisler er en prisbelønnet barne-
bokforfatter og illustratør fra Tyskland. 
Hun er født i Siegen i 1958, studerte gra-
fisk design i Hessen, men bor og arbei-
der for tiden i Bayern. Geisler startet sin 
karriere som illustratør, og det er ikke få 
barnebøker av andre forfattere som har 
tegninger fra hennes hånd! I de senere år 
har hun i tillegg opparbeidet seg et navn 
som forfatter av krim-, bilde-, og fagbøker 
for barn. Samtlige bøker er illustrert av 

henne selv. De mest kjente er bøkene i 
serien om Wanda – en sprelsk 10-årig 
jente som bor med sin mor i et lettere 
kaotisk kunstnerhjem.

På vårt spørsmål om hvor hun henter 
inspirasjon, svarer Geisler at mye ganske 
enkelt oppstår i eget hode, mens annet 
spinner rundt minner fra egen barndom 
som hun har gode og ganske så klare 
erindringer fra. De gangene hun får kon-

krete forespørsler om skriveoppdrag, må 
hun alltid teste idéen mot seg selv og 
egne erfaringer og se om det oppstår 
tanker som det kan arbeides videre med.  
Geisler har en målsetting om at hennes 
bøker skal ta barn på alvor og liker dårlig 
barnelitteratur som inntar en ovenfra-
og-ned-holdning. Det er barnet som er 
den sentrale aktøren i hennes bøker, og 
alt utspiller seg rundt barnets egen opp-
levelse av situasjonen. Ellers foretrekker 

Portrett

Fremmedspråksenteret  

I anledning en lesestund i biblioteket ved Høgskolen i Østfold, var Fremmedspråksenteret 
så heldig å få et møte med forfatteren Dagmar Geisler i forkant av arrangementet. 
Forfatterkvelden om hennes virke fant sted 25. august og var støttet av Goethe-Institut i 
Oslo. Her deltok ansatte ved tyskseksjonen, tyskstudenter og andre tyskinteresserte. 



COMMUNICARE • 2016PORTRETT

43

 Ich bedanke mich, 
dass Wanda nach Norwegen 
eingeladen worden ist...
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hun at det tas opp ting som barn ikke 
nødvendigvis umiddelbart forstår, men 
må bruke litt tid på å oppdage. Hun 
mener bestemt at mange av dagens 
barn begrenses og ønsker å presentere 
barna for virkelige eventyr. Hun stiller 
seg kritisk til det at barn blir brakt rundt 
overalt, til f.eks. skole og fritidsaktivi-
teter. I dette ligger noe av det hun mener 
er begrensende for dagens barn og 
unge. De kommer seg ikke «ut» og opp-
lever ikke lenger den type spenning som 
oppstår når man er på egen hånd. Med 
sine bøker ønsker hun å vise at det finnes 
en annen verden å utforske. Ideelt ser 
hun for seg en fredelig og fri oppvekst 
hvor barna blir tatt på alvor. Hos Geisler 
ser man ingen hevet pekefinger. Hun vil 
heller sette mot i barna. Som eksempel 
fra Wanda-bøkene har hovedpersonen 
en god del sinne og harme i seg.  Dette 
prøver hun å framstille slik at Wanda selv 
finner sin vei ut av saker og ting. 

Dobbeltfunksjonen som forfatter og 
illustratør framhever Geisler som en stor 
fordel. Hun kjenner egne historier og 
står friere til å skape tegninger som utvi-
der fortellingen, eller i noen tilfeller til 
og med forteller noe annet enn teksten. 
Det var ikke i samme grad tilfellet da hun 
illustrerte andres tekster. Hun beretter 
at bildene ofte er avgjørende for bokens 
stemning og mener at lesernes dom ofte 
faller allerede ved illustrasjonene. Dette 
ser hun på som et stort ansvar, selv om 
hun føler mindre på det nå som hun illus-
trerer egne bøker fremfor andres.

Når det kommer til stil, får Geisler ofte til-
bakemelding om at folk mener å kunne 

kjenne igjen hennes særegne strek. Selv 
ser hun ikke dette og mener at hun hel-
ler legger merke til ulikheter enn likheter. 
Det som forøvrig er av størst viktighet for 
henne er uttrykket – mimikk, holdninger 
og lignende. Wanda-bøkene er fargerike, 
men hun kan avsløre at hun er veldig glad 
i svart-hvitt. Ofte er det imidlertid et krav 
om farger fra forleggers side, da det selger 
bedre. Sin svakhet for svart-hvitt forklarer 
hun med at hun liker aviser på grunn av 
deres «klarhet». Ellers inneholder hennes 
tegninger elementer av tegneserie, scrap-
book og film.

Når vi spør hvilke litterære forbilder Geis-
ler har, kan hun nevne opptil flere. Blant 
annet framhever hun den tyske dikteren 
og tegneren Wilhelm Busch sine humo-
ristiske bildefortellinger om rampegut-
tene Max og Moritz. Forbildene hennes 
er derimot langt fra begrenset til Tysk-
land, for videre nevnes barnebøkene om 
Mummitrollet av den finlandssvenske 
forfatteren og tegneren Tove Jansson. 
Mummiverdenen har alltid fascinert 
henne. I tillegg finnes det også helt klare 
referanser til Astrid Lindgrens verker. 
Eksempelvis heter hunden til Wandas 
venn Melkersson, et familienavn som 
forekommer i TV-serien «Vi på Saltkrå-
kan». Pippi Langstrømpe er også et klart 
uttalt forbilde. Blant annet gjelder det 
Wandas rødlige, strie hår som er satt opp 
i to «pippi-haler». Her trekker hun for 
øvrig linjer til seg selv og egen sønn som 
er «rødtopp», på tross av at både mor og 
far har brunt hår. I tillegg kan flere person-
lighetstrekk ved Wanda minne om Pippi 
Langstrømpe.

I løpet av den påfølgende forfatterkvelden 
fikk vi innblikk i hennes interesse for 
å tegne, noe som faktisk var et forslag 
fra egen lærer for å få henne til å senke 
skuldrene og ikke ta verden så alvor-
lig. Og siden har hun tegnet, tegnet og 
tegnet. Hun kunne dessuten fortelle at 
det å tegne gir god hukommelse, noe 
som kommer godt med når det gjelder 
idérikdommen som trengs når man skal 
skrive for barn. Skisseblokken er alltid 
med, og vi fikk se eksempler på skisser 
fra bl.a. ferier, bussturer og parkbesøk. 

I løpet av kvelden ble det lest utdrag 
fra én av Wanda-bøkene, og med bilde-
eksempler fra boken på lerret og forfat-
terens egne kommentarer til utdragene 
fikk publikum et fint innblikk i Wandas 
verden. Tilhørerne fikk høre om forhol-
det til mammaen og hennes nye kjæ-
reste, det utfordrende møtet med søn-
nen til mammas venn og Wandas egne 
venners oppførsel overfor nykomlingen.  
Dette er en historie med elementer man-
ge barn og voksne kan kjenne seg igjen 
i. Hendelsesforløpet er preget av humor 
og blir ærlig fortalt fra Wandas synsvin-
kel. Dermed er det heller ikke alltid helt 
grammatisk korrekt, må forfatteren tilstå. 

Høgskolebiblioteket har gått til anskaf-
felse av flere Wanda-bøker på tysk, og 
den som er interessert kan benytte sjan-
sen til å dukke ned i Wandas morsomme 
og spennende verden. Enkelte av Geislers 
titler er også oversatt til norsk og kan 
lånes fra ulike folkebibliotek.
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Metodikk

Undervisning og læring er et lagarbeid 
der alle involvertes bidrag er nødvendige 
ledd i helheten. I dette samspillet skal 
selvsagt også elevene «virke med», blant 
annet ved at de blir hørt og har mulighet 
til å påvirke egen skolehverdag.  Både 
i Opplæringsloven med forskrift og Lære-
planverket for Kunnskapsløftet legges det 
vekt på at elevene skal delta i planleg-
ging, gjennomføring og vurdering av 
opplæringen. Vi vil her fokusere på elev-
medvirkning i form av undervisningsvur-
dering, og gi noen tips til varierte måter å 
organisere dette på. Samtidig er det viktig 
å presisere at elevmedvirkning er så mye 
mer enn det, og tipsene som presenteres 
her representerer derfor kun en liten 
smakebit på hvordan man kan arbeide 
med elevbasert vurdering i språkfag. 

I læreplanverkets Prinsipper for opplær-
ingen heter det blant annet at elevmed-
virkning
- innebærer deltakelse i avgjørelser 
 som gjelder læring, både for hver 
 enkelt og for gruppa 

- er positivt for utviklingen av sosiale 
 relasjoner og motivasjon
-  er med på å gjøre elevene bevisste på 
 egne læringsprosesser
-  forutsetter kjennskap til ulike valg-
 alternativer

Våre tips for undervisningsvurdering 
bidrar til at elevene aktiviseres i temaet 
på andre og mer engasjerende måter 
enn f.eks. spørreundersøkelser. Med de 
siste års forsterkede fokus på vurdering 
og elevenes medvirkning, har det duk-
ket opp bevisstgjørende måter for egen-, 
hverandre- og undervisningsvurdering. 
Eksempler på dette er «Tre stjerner og 
et ønske», «Trafikklys», «VØSL-skjema», 
og Den europeiske språkpermens sjekk-
lister. I våre tips er imidlertid måtene for 
innhenting av tilbakemeldinger mer for-
pliktende enn i de tradisjonelle måtene 
og vil dermed i større grad oppfylle 
punktene over. Dette blant annet på 
grunn av at flere av tipsene legger opp 
til egenrefleksjon med påfølgende deling 
med andre. Det fordrer at elevene går i 

seg selv (bevisstgjøring av egne lærings-
prosesser), det har et sosialt tilsnitt 
(utvikling av sosiale relasjoner) og det gir 
innblikk i medelevers tanker og oppfat-
ninger (konsekvenser av avgjørelser for 
gruppa/kjennskap til valgalternativer). Et 
annet aspekt er dette med jevnbyrdig-
het elever imellom. Tenk bare på begre-
pene «elevmedvirkning» og «medelev» 
som fint framhever samspillet elever 
imellom, noe som ikke er tilfellet med for 
eksempel begrepene «lærer» og «elev». 
Det vil likevel oppleves motiverende at 
det fra lærers side åpnes for deltagelse 
gjennom medvirkning. Å ha flere vurde-
ringsaktiviteter å velge blant og variere 
med gjør elevmedvirkningen også min-
dre forutsigbar, og dette overraskelses-
momentet vil kunne øke elevenes moti-
vasjon for deltagelse. 

Med våre tips til organisering av under-
visningsvurdering får læreren på en kjapp 
og «uhøytidelig» måte tilgang 
til viktige tilbakemeldinger når 
det gjelder blant annet lærings-

Fremmedspråksenteret

Elevmedvirkning som 
undervisningsvurdering
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mål, nivå, arbeidsmåter, læringsstrate-
gier, innhold og organisering som kan 
tjene som ett av grunnlagene for tilpas-
sing til den enkelte eller gruppa.

Graffiti: Klassen deles i grupper med 3-5 
elever i hver gruppe. Rundt omkring på 
veggene i klasserommet henger lærer 
opp plakater med refleksjonsspørsmål/
påstander om undervisning eller læring. 
På signal roterer gruppene fra plakat til 
plakat og noterer ned sine tanker. Om de 
ulike gruppene får utdelt ulik tusjfarge, vil 
det også synliggjøres hvem som bidro 
med hva. Hver gruppe skal bidra med 
minst ett nytt punkt på hver plakat, 
eventuelt utdype noe som står fra før. I 
tillegg kan de sette et plusstegn ved det 
de er veldig enige i eller et spørsmåls-
tegn hvis de er uenige. Prosedyren gjen-
tas til alle har vært innom alle plakatene 
og avsluttes ved at graffitien/veggskrib-
leriene diskuteres i plenum. 

Verdilinje: En problemstilling for under-
visningsvurdering presenteres. Problem-

stillingen bør være av en slik art at det 
er lett for elevene å ha vidt forskjel-
lige standpunkt rundt temaet. Elevene 
reflekterer først individuelt. Lærer infor-
merer deretter om at det løper en ima-
ginær verdilinje gjennom klasserommet. 
Linjens ender representerer ytterpunkt-
ene og mellompartiet graderinger. Elev-
ene skal ta stilling ved å plassere seg på 
linjen. Verdilinjen brytes så på midten, 
enten ved å brette linjen slik at ytter-
punktene står overfor hverandre, eller 
ved å forskyve den ene halvdelen slik 
at midtpunktene møter ytterpunktene. 
Elevparene kommuniserer muntlig med 
hverandre og begrunner sin plassering 
på verdilinjen. Synspunktene oppsum-
meres i plenum.

Snøball: Lærer presenterer en problem-
stilling når det gjelder undervisningsvur-
dering. Hver elev får så utdelt et blankt 
ark, og elevene skriver ned sine svar i 
henhold til det oppgaven tilsier. Papir-
arket krølles sammen til en «snøball» og 
elevene samles i en ring for «snøballkrig». 

De kaster papirkrøllene, plukker opp og 
kaster på nytt. Aktiviteten pågår til lærer 
gir signal. Hver elev finner en «snøball». 
Elevene går sammen fire og fire og leser 
opp innholdet på arkene for hverandre. 
Gruppen samtaler om hvilken «snøball» 
som best representerer gruppas syn. 
Hver gruppe presenterer for de andre 
det de har blitt enige om.

Quiz og bytt: Lærer klargjør lapper 
med ulike spørsmål om undervisning 
og læring. Det trengs like mange spørs-
mål som det er elever i klassen. Om det 
er mange elever i klassen, kan eventuelt 

Figur: Verdilinje

Figur: Snøball

Del på midten
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samme spørsmål forekomme to ganger. 
Hver elev får en lapp med et spørsmål. 
Elevene reiser seg, går rundt i rommet og 
finner en medelev. De stiller hverandre 
sine spørsmål og avgir sine svar. Etterpå 
bytter de lapper, finner en ny medelev og 
gjentar prosedyren. Lærer går rundt og 
lytter til samtalene. Aktiviteten avsluttes 
når læreren mener at mange nok har fått 
snakket med hverandre.

Diamant-rangering: Lærer lager 9 lapper 
og skriver ett begrep/én påstand relatert 
til undervisning og læring på hver av dem 
(for eksempel – se illustrasjon). Elevene 
jobber i grupper på tre-fire og får utdelt 
et sett med lapper. De skal nå diskutere 
viktigheten av det som står på lappen i 
forhold til egen læring og arrangere lap-
pene som en «diamant» (det viktigste 
plasseres på toppen). Når parene/grup-
pene har plassert sine lapper i diamant-
formasjon, skal de reise seg og studere de 
andres læringsdiamanter. Avslutningsvis 
oppsummeres øvelsen i plenum.

Utgangsbillett: En effektiv måte for 
lærer å få tilbakemelding fra elevene på, 
er å gi dem en «utgangsbillett» ved slut-
ten av en undervisningsøkt. På en lapp 
svarer de kort på et refleksjonsspørsmål 
når det gjelder undervisningen og egen 
læring. Det går raskt å lese gjennom 
slike utgangsbilletter, men det gir verdi-
full informasjon når man skal planlegge 
opplæringen videre. Lærer oppsumme-
rer innholdet i lappene i påfølgende økt. 

Gi og ta:  Lærer lager et visst antall spørs-
mål som gjelder læring og undervisning 
som vises på lerret. Før aktiviteten starter, 
får de utdelt 3 erter/småstein hver. De får 
beskjed om at de skal mingle og stille 
hverandre spørsmålene. Den som svarer 
må unngå å si «ja» eller nikke og «nei» 
eller riste på hodet, ellers må han/hun 
gi bort én av sine erter/småstein til den 
som stilte spørsmålet. Dette gir aktivite-
ten et konkurranseelement. Aktiviteten 
fortsetter til lærer gir signal. Et par-tre av 

de elevene som har flest erter/småstein 
pekes ut til å gjengi én av spørsmål/svar-
seansene som gav dem «gevinst».

Tommel opp! – eller ned…: Underveis 
eller mot slutten av en undervisnings-
økt kan det være nyttig å ta i bruk en 
så enkel teknikk som at elevene med 
tommelen (tommel opp/ned/vannrett) 
indikerer hvordan de opplevde lærings-
situasjonen. Etterpå kan man legge til 
et delingsmoment ved at elevene snak-
ker om opplevelsen med den til høyre 
for seg. Den raden som ikke har noen til 
høyre, snur seg til eleven bak. Lærer del-
tar om antallet elver ikke «går opp». 

Tipsene til organisering av undervis-
ningsvurdering som vi her har presen-
tert kan i de fleste tilfeller også benyt-
tes som læringsaktiviteter med faglig 
innhold – se blant annet vår ressurs med 
metodiske tips når det gjelder muntlige 
ferdigheter for idéer.

METODIKK COMMUNICARE • 2016

Figur: Quiz og bytt

lese

se på bilder lytte

diskutere tegne spille kort

bruke data
bevege 

kroppen

dramatisere
Figur: Diamant-rangering
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I denne utgaven av Communicare viser vi eksempler på øvingsoppgaver for fem for-
skjellige språk som bygger på metodiske tips i vår nyutviklede grammatikkressurs. Selv 
om øvingene her er fylt med innhold for et spesifikt språk, kan alle tipsene anvendes 
uansett språk og på mange nivåer. Øvingene og tilhørende materiell kan også lastes 
ned fra tidsskriftets nettside: www.fremmedspraksenteret.no/communicare

Med denne aktiviteten får man på en konkurransepreget måte oversikt 
over klassens kasusforståelse i plenum. Elevene jobber i par og presenteres 
for lukeoppgaver. De har hvert sitt sett med svaralternativer som de skal 
vise – derav tittelen Vis deg!. Det ligger til rette for fine strukturelle over-Vis deg! 

Ta målspråket i bruk: 
TYSK
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veielser hos den enkelte og gode gram-
matiske refleksjoner i elevparene som 
samarbeider. Gjennom å kaste et blikk 
på de andres løsningsforslag kan elev-
ene også lære litt av hverandre.
 
Slik fungerer aktiviteten:
• Læreren klargjør en presentasjon med 
 én lukeoppgave per lysbilde til ønsket 
 emne (her: kasus av bestemt artikkel). 
 I tillegg lages et sett plakater (A4-ark) 
 med svaralternativene i stor og fet 
 skrift: der, die, das, den og dem. Se 

 nettsiden til Communicare for ferdig 
 presentasjon og plakater. 
• Lærer viser presentasjonen og av-  
 dekker én og én oppgave. 
• Elevene samarbeider to og to, eller i 
 mindre grupper om et identisk sett 
 plakater. 
• Ettersom oppgavene vises, reflek-
 terer elevparene over mulige løs-
 ninger og holder så opp plakaten de 
 mener gir det riktige svaret. Elever 
 som er usikre, vil kanskje kaste et 
 blikk på sine medelevers plakater,   

 men det kan det også være læring i! 
• Ett av elevparene pekes ut av læreren 
 til å lese den fullstendige setningen 
 på lysbildet og sitt forslag til løsning.
• Et annet elevpar med riktig svar bes 
 om å forklare.

Det valgte grammatiske emnet bør ikke 
åpne for altfor mange alternativer, ellers 
blir det for mye å holde styr på.  Gram-
matikkemner som egner seg, er f.eks. 
kasus av bestemt/ubestemt artikkel, 
relativpronomen og verbendelser. 

Med en grubleoppgave etter sudoku-
prinsippet kan man lage engasjerende 
grammatikkoppgaver, her eksemplifisert 
ved kasus av substantiv i bestemt form. 
Målet med oppgaven er at elevene 
stopper opp ved de ulike kasusformene 
og merker seg dem for senere å kunne 
bruke dem. Se aktiviteten Vis deg! for 
hvordan elevene kan utfordres på system-
forståelse når det gjelder kasus.

Slik fungerer aktiviteten:
• Finn et eksisterende sudokuspill med 
 3X3 ruter og lav vanskegrad på Inter
 nett (for å spare tid - gjerne med fasit). 
 Erstatt tallene 1-9 med de ulike kasus-
 formene:

 1 =  der Mann (hankjønn nominativ)
 2 =  die Frau (hunkjønn nominativ og 
  akkusativ) 
 3 =  das Kind (intetkjønn nominativ og 
  akkusativ)
 4 =  die Männer (flertall nominativ og 
  akkusativ)
 5 =  den Mann (hankjønn akkusativ)
 6 =  dem Mann (hankjønn dativ)
 7 =  der Frau (hunkjønn dativ)
 8 =  dem Kind (intetkjønn dativ)
 9 =  den Männern (flertall dativ)
• Elevene får utdelt hvert sitt eksemplar 
 av sudokuspillet og skal finne ut   
 hvilke former som mangler hvor. 
 Regelen er at de ni kasusformene 
 plasseres slik at alle rader, kolonner 

 og de avgrense de områdene 
 (indikert med bakgrunnsfarge) inne-
 holder én av hver.  Samme kasusform 
 kan ikke dukke opp to ganger i en 
 rad, kolonne eller i et «område».
• Elevene får repetert de grammatiske 
 formene og vil merke seg ordbildene 
 etter hvert som de jobber seg fram til 
 løsningen.

Et sudoku-spill kan også fylles med per-
sonformer av verb, f.eks. ich bin, du bist, 
er/sie/es ist, osv. – da gjelder det bare 
å finne en sudoku med 2X3 ruter å ta 
utgangspunkt i.

Grammatikksudoku 
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die Männer

den Männern

die Männer

die Männer

den Männern

dem Kind

dem Kind

den Männern

den Männern

den Männern

die Frau

die Frau

der Frau

der Frau

der Frau die Frau das Kind

den Mann

den Mann

dem Mann den Mann

den Mann

den Mann dem Mann

dem Mann

dem Mann

der Mann

der Mann

dem Mannder Mann

dem Kind

dem Kind

dem Kind

das Kind
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Ta målspråket i bruk: 
KINESISK

Setningskomposisjon
For at elevene skal bli bevisst på sær-
egenheter i kinesisk ordstilling, kan man 
tydeliggjøre dette ved at de må opp og 
stå og komponere setninger fysisk ved 
hjelp av plakater med setningsledd.

Kinesisk har generelt sett samme set-
ningsoppbygging som norsk med sub-
jekt – verbal – objekt. De aller fleste 
setninger på kinesisk følger dette SVO-
mønsteret. Rekkefølgen på tidsadverb-
ial, måteadverbial og stedsadverbial er 
derimot annerledes og dette kan være 
en utfordring for norske elever som lærer 
kinesisk. I denne aktiviteten øves setnings-
komposisjon og viktigheten av å plas-
sere setningsledd på riktig sted tydelig-
gjøres gjennom fysisk lek.

Slik fungerer aktiviteten:
• Læreren velger setninger som inne
 holder Subjekt-Adverbial (tid/måte/
 sted)-Verbal-Objekt og skriver hvert 
 setningsledd på en plakat (A4-ark).
• Læreren forklarer kinesisk ordstilling. 
 Denne beskrives enklest som S-tms-
 V-O. Ikke alle setninger har alle ad-
 verbialene. På nivå I og nivå II er det 
 tids- og stedsadverbial som er vitigst, 
 i tillegg til måtesadverbene 也 yě 
 (også) og 都 og dōu (begge/alle).
• Læreren gjennomgår relevant voka-
 bular for øvelsen (se neste side).
• Tre elever får plakater med setnings-
 leddene subjekt, verbal og objekt og 
 får beskjed om å stille seg i riktig rekke-
 følge for å danne en fortellende set-

 ning. Lærer kan eventuelt differen-
 siere ved å styre hvem som får lette 
 eller vanskelige tegn.
• De tre elevene blir stående. Tre nye 
 elever får plakater med de ulike 
 adverbialene og skal plassere seg på 
 riktig plass i den eksisterende 
 setningen (SVO).
• Når elevenes foreslåtte ordstilling er 
 godkjent, utfordres hver av elevene  
 på å si hvilket setningsledd de er og 
 forklare hvorfor de står der de står.
• Aktiviteten fortsetter til man har gjort 
 det samme med alle setningene. 
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Setning

Subjekt

Tidsadverbial

Måtesadverbial

Stedsadverbial

Verbal

Objekt

I dag sover vi 
alle hjemme

我们
wǒmen

vi

今天
jīntiān
i dag

都
dōu
alle

在家
zài jiā

hjemme

睡
shuì
sove

觉
jiào

søvn

I morgen gjør 
du også lekser 
på skolen

你
nǐ
du

明天
míngtiān
i morgen

也
yě

også

在学校
zài xuéxiào
på skolen

做
zuò

gjøre

作业
zuòyè
lekser

I går var han 
ikke ute og 
solte seg

他
tā

han

昨天
zuótiān

i går

没有
méiyǒu

ikke

在外面
zài wàimiàn

ute

晒
shài
sole

太阳
tàiyáng
solen

Hver dag leser 
hun sakte en 
bok på toget

她
tā

hun

每天
měitiān

hver dag

慢慢地 
mànman de

sakte

在火车上
zài huǒchē shàng

på toget

看
kàn
lese

书
shū
bok

Forrige helg løp 
jeg veldig raskt 
på idrettsplassen

我
wǒ
jeg

上个周末
shàng ge zhōumò

forrige helg

快快地
kuài kuài de
veldig raskt

在运动场
zài 

yùndòngchǎng
på idrettsplassen

跑
pǎo
løpe

步
bù
løp
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Å angi korrekt sted kan være utfordren-
de på kinesisk. I denne leken skal elev-
ene tolke instrukser og sette byggeklosser 
på riktig plass på tid. 

Verbet 在 zài brukes til å angi at noe er 
på eller i et sted. 在 kan også fungere som 
det som kalles et «coverb» på engelsk, 
eller en preposisjon på norsk. Når en skal 
beskrive gjenstanders plassering i forhold 
til hverandre er derimot ikke 在 nok, og 
en må legge til 旁边 pángbiān (ved 
siden av), 下面 xiàmiàn (under)，后面 

hòumiàn (bak)，前面 qiánmiàn (foran), 
上面 shàngmiàn (på，eller 里面 lǐmiàn 
(inne i). Disse preposisjonene kommer 
etter substantivet på kinesisk.

I denne leken skal elevene lære å 
bruke 在 zài riktig, men under 
press fra en ødeleggende robot.  

Slik fungerer aktiviteten:
• Læreren gjennomgår relevant voka-
 bular og forklarer bruken av 在 zài 
 og ordstilling.
• Elevene danner grupper på tre. 
• En gruppe får et sett med bygge-
 klosser el.l. i forskjellige farger og en 
 tegning av en konstruksjon. 
• Konstruksjonen skal nå bygges. Elev 
 1 skal instruere en medelev gjen-
 nom å beskrive tegningen (som ingen 
 andre får se). Elev 2 skal velge riktige 
 byggeklosser (form og farge) og sette 
 dem slik at de stemmer overens med 
 beskrivelsen (plassering). 

 Elev 3 har rollen som «robot» og står
 ved døren. Han/hun nærmer seg litt
 etter litt og kan ødelegge konstruk-
 sjonen dersom den ikke er riktig
  bygget innen en tidsfrist som er 
 bestemt på forhånd, for eksempel
  ett minutt.
• Det enkleste er å starte med fargene. 
 Når elevene mestrer dette, kan en 
 inkludere beskrivelser av formene. 
• Når tiden er ute er det neste gruppe 
 sin tur. 

Former på plass

En instruksjon kan for eksempel se 
slik ut (basert på illustrasjonen):

在下面有两个圆的
Zài xiàmiàn yǒu liǎng gè yuán de
Under er det en rund en

在上面有一个平的
zài shàngmiàn yǒu yīgè píng de
Over er det en flat en

在平的上面有一个方的
Zài píng de shàngmiàn yǒu yīgè fāng de
På den flate er det en firkantet en

在方的旁边有一个圆的
Zài fāng de pángbiān yǒu yīgè yuán de
Ved siden av den firkantede er det en rund en

在方的上面有一个三角的
Zài fāng de shàngmiàn yǒu yīgè sānjiǎo de
På den firkantede er det en trekantet en
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Sirkelen utfordrer!

Ta målspråket i bruk:

ENGELSK

Adjektiv farger språket! I denne akti-
viteten øver elevene gradbøyning av 
adjektiv med flere stavelser. For å sam-
menligne to objekter/begreper, etc. bru-
ker vi komparativ form (-er eller more); 
for sammenligning av flere enn to må vi 
benytte superlativ form (-est eller most). 
Utfordringen i øvingen ligger i å finne 
passende adjektiv og lage setninger der 
subjekt- og verbalform samsvarer. Aktivi-
teten kan foregå muntlig i plenum, som 
par- eller gruppeøving, eller skriftlig som 
individuell oppgave. Øvelsen er inspirert 
av Ur, Penny. Grammar Practice Acitvities. 
1998. Cambridge University Press.

Circle comparisons
• Lærer plasserer 8 substantiv i en sirkel. 
 Det bør være en tematisk sammen-
 heng mellom ordene, som gjerne kan 
 være hentet fra tekstmateriale som 
 elevene arbeider med. 
• Sirkelen vises på lerret. Oppgaven 

 går ut på å finne to substantiv som   
 kan sammenlignes, for eksempel: 
 Icecream is more fattening than 
 youghurt,  A spider is creepier than 
 a cat.  Sammenligningen markeres 
 ved at en pil trekkes mellom de to 
 ordene. Klassen fortsetter å lage så 
 mange setninger de kan inntil det er 
 et mylder av linjer som krysser 
 hverandre.   
•  For ekstra øving kan lærer til slutt 
 peke på en linje og be om setningen 
 som linjen representerer. Etter hvert 
 som svar gis, tas linjen bort – til alle 
 linjer er fjernet.

Circle superlatives
Elevene skal nå gradbøye adjektiv ved 
å bruke superlativ (-est eller most). Her 
sammenlignes ett substantiv med alle 
objektene/begrepene i sirkelen, noe 
som krever at man har inngående kjenn-
skap til i substantivenes kvaliteter. 

• Substantiv fordeles i sirkeloppsett 
 (som over).  Sirkelen deles ut til elevene.
•  Elevene skal for hvert substantiv finne 
 ut hvilken egenskap dette har som 
 overgår de andre ordene i  sirke-
 len og vise dette ved å lage setninger, 
 for eksempel: Fish is the richest in 
 protein, Lions are the most exceptio-
 nal predator. Når de har brukt et  sub-
 stantiv, setter de en ring rundt dette. 
 Klarer de å lage flere setninger med 
 samme ordet, setter de nye ringer 
 rundt. Hvilket ord får flest ringer? 
 Resultatet oppsummeres og disku-
 teres i klassen.

Øvingene kan tilpasses ulike språknivå ved 
for eksempel valg av ord i sirklene, ved at 
elevene får oppgitt et utvalg av adjektiver, 
og for superlativsirkelens del ved samtale 
på forhånd om hvilke egenskaper som er 
særegne for ordene i  sirkelen.    

pasta

ice-cream

yoghurt

water

fish

curry

salt

apples

lion

spider

cat

fly

man

fish

mouse

snake
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Setningskomposisjon 
– en symfoni av ord og setningsledd
I denne aktiviteten bevisstgjøres elev-
ene på hvordan vi kan endre menings-
innholdet i en setning ved å legge til 
ord og fraser, variere ordstilling, gjøre 
setningen nektende, spørrende, osv. 
Elevene må opp og stå og delta fysisk 
i konstruksjonen av setningene; på den 
måten visualiseres og tydeliggjøres set-
ningsmønstre.

Som igangsetter tar vi her utgangspunkt 
i et videoklipp, for eksempel et YouTube-
klipp som viser en eller annen form for 
konkurranse der et panel avgir sin posi-
tive eller negative dom over en deltaker 
(for eksempel Idol eller Masterchef). En 
tekst kan også tjene som inspirasjon. 

Slik fungerer aktiviteten:
• Læreren aktiviserer elevenes forkunn-
 skaper knyttet til videoens tema.
• Klassen ser videoklippet. 
• Alle elevene får utdelt 3-4 blanke ark i 
 A4-format (evt. et laminert ark til hver 
 og en vannbasert tusjpenn).

• Læreren klargjør fem A4-ark med  
 påskriften: 
 - Ark 1: The 
 - Ark 2: judges
 - Ark 3: criticized (eller praised)
 - Ark 4: the
 - Ark 5: contestant 
• Fem elever kommer frem og får ut-
 levert hvert sitt ark.  Sammen utgjør 
 arkene setningsleddene subjekt, 
 verbal og objekt, og elevene skal 
 stille seg i riktig rekkefølge (SVO). 
• Læreren ber klassen om å ta ett av 
 arkene og skrive ned et adjektiv/en 
 adjektivfrase som beskriver dom-
 merne (subjektet). 
• Når elevene har skrevet ferdig, holder 
 de opp arket sitt.
• Læreren ser på forslagene og gjengir 
 et par av dem muntlig. Ett av forslag-
 ene plukkes deretter ut og eleven bes 
 komme frem og plassere seg på riktig 
 sted i setningen. 
• Elevene blir så bedt om å skrive ned et 
 adjektiv/en adjektivfrase som be-

 skriver deltakeren (objektet) på et nytt  
 ark. Etterpå vises arket, og utvelgelsen 
 skjer som i punktet over. En ny elev   
 kommer frem og stiller seg på  riktig 
 plass. 
• Aktiviteten fortsetter på samme måte, 
 og elevene oppfordres til å komme 
 med forslag til hvilke ord som kan 
 passe inn. Eksempler på utvidelse kan 
 være tids- og stedsadverbial, nye verb 
 eller substantiv, preposisjonsledd, 
 spørreord. Nye elever kommer frem, 
 andre går ut etter som setningen 
 endres. Underveis foregår det hele 
 tiden en samtale mellom lærer og 
 elever om løsningsforslagene.

Slik som oppgaven er beskrevet over, 
krever den en viss kunnskap om ord-
klasser og ordstilling. Oppgaven kan 
imidlertid gjøres mye enklere ved at 
elevene får velge blant forhåndsgitte 
adjektiv, adverb, preposisjoner, osv. 

The
biased  judges 

 brutally  criticized 

 the 
 young

 contestant night after 

night
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Tampen brenner
Elevene skal finne fram til en skjult gjen-
stand og får hint fra medelevene i form av 
adjektiver, eventuelt ved hjelp av adverb. 
Aktiviteten går ut på å øve bruk av adjektiv 
og forstå hva nyanser som f.eks. adverbene 
«ganske» og «veldig» tilfører. 

Slik fungerer aktiviteten:
• Relevante adjektiv og adverb velges ut 
 (se eksempler under) og vises på lerret 
 eller noteres på tavlen. Læreren gjen-
 nomgår og forsikrer seg om at elev-

 ene forstår ordene. De skal være synlige 
 for elevene gjennom hele aktiviteten.
• Elevene danner par. 
• Elev A velger en gjenstand og gjemmer 
 den i klasserommet uten at elev B ser. 
• Elev A forteller hva den skjulte gjenstan-
 den er, slik at elev B vet hva han/hun 
 skal lete etter.
• Elev B begynner å lete. Elev A antyder 
 underveis i hvilken grad elev B nærmer 
 seg gjenstanden eller ikke. For å indikere 
 elev B sin posisjon i forhold til gjenstan-

 den, benytter elev A adjektiv og 
 eventuelt presiserende adverb. 
• Når elev B finner gjenstanden, bytter 
 elevene rolle.

 

Adjectifs:
Tu es… glacé – gelé – frais – froid – tempéré – tiède – chaud – brulant – torride – bouillant – incandescent 

La distance est… microscopique – imperceptible – infime – minuscule – minimale – petite – courte – ample – 
grosse – énorme – géante – gigantesque – phénoménale – monumentale – colossale

Ton placement est…  abominable/atroce – affreux – épouvantable - catastrophique – mediocre – nul – mauvais
 – pas terrible – pas mal – bien – bon – super – genial – remarquable – formidable – fantastique – excellent – 
merveilleux – parfait   

 

Adverbe:
Un (petit) peu – plutôt – assez – tout à fait – très – vraiment – plus que – excessivement – trop – complétement 
– extrèmement.

TA MÅLSPRÅKET I BRUK
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Hold deg fast, her går det rundt og rundt! 
Lykkehjul er en lett gjennomførbar aktivi-
tet der elevene skal «prøve lykken» når det 
gjelder grammatikkforståelse. Den funge-
rer uansett nivå og grammatisk emne.    

Slik fungerer aktiviteten:
• Ulike hjul fylles ut i samsvar med det 
 grammatiske emnet det skal arbei-
 des med - her eksemplifisert ved per-
 sonbøying av verb (se under for flere 
 eksempler på innhold i hjul). Ett hjul 
 inneholder de personlige pronomen-
 ene, det andre inneholder verb i infinitiv.
• Elevene danner grupper på to til fire 
 personer. 

  
  
  
  
  
  
•  Gruppene får utdelt et sett med lykke-
 hjul, samt en binders.
• En av elevene plasserer bindersen i 
 midten av lykkehjulet der linjene 
 krysser hverandre. Pennespissen 
 settes deretter på krysspunktet, slik at 
 bindersen ligger rundt pennespissen. 
• Eleven «snurrer» på lykkehjulet med 
 pronomen og merker seg hvor 

 bindersen stopper. Dette gjentas for 
 hjulet med verb.
• Eleven skal så bøye verbet etter det 
 personlige pronomenet bindersen 
 har stoppet på.  
• De andre i gruppen kontrollerer 
 svaret, eventuelt ved hjelp av en fasit.
• Elevene på gruppa «prøver lykken» 
 etter tur.

Lykkehjul

Flere eksempler på innhold i hjul

Activité pour travailler les adjectifs
Roue 1 :  
Roue 2 :  

un manteau, des pantalons, un T-shirt, pull, des chemises, une jupe, une cravate, des chaussettes.
bleu-e-s, vert-e-s, jaune-s, blanc-he-s, noir-e-s, rouge-s, violet-te-s, gris-e-s.

Activité pour travailler les pronoms possessifs
Roue 1 :   
  
Roue 2 :  

Activité pour travailler la conjugaison (des verbes réflexifs)
Roue 1 :  aujourd’hui, avant-hier, dans deux jours, après-demain, la semaine prochaine, le mois dernier, 
  maintenant, plus tard. 
Roue 2 :  je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles. 
Roue 3 :  ne pas se lever, se laver, se brosser les dents, ne pas se raser, s’habiller, ne pas se dépêcher, 
  se coiffer, ne pas se maquiller.
Roue 4 :  à 16h, à 8h05, à 10h15, à 12h25, à 7h30, à 11h35, à 13h45, à 15h55.

mon/ma/mes, ton/ta/tes, son/sa/ses, pronom possessif au choix devant un nom au singulier, notre/nos, 
votre/vos, leur/leurs, pronom possessif au choix devant un nom au pluriel.
nièces, oncles, frères et soeurs, mères, cousins, pères, grand-mères, parents.
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Å utrykke hva man liker og ikke liker på 
spansk med verbet gustar kan være en 
hard nøtt å knekke for mange elever. I 
denne aktiviteten forteller man to sann-
heter og en løgn om seg selv samtidig 
som man trener på strukturen jeg liker/ 
jeg liker ikke. De som bløffer best vinner! 

Slik fungerer aktiviteten:
• Hver elev skriver ned tre setninger 
 om hva han/hun liker og ikke liker 
 uten å vise de til noen. To av setning-
 ene skal være sanne påstander mens 
 én setning skal være en løgn.
• Læreren sjekker at setningene er 
 riktig skrevet. Deretter deles klassen i 
 grupper på 4-6 elever. 
• Etter tur skal elevene presentere sine 
 tre setninger for klassen. Alle grup-
 pene bortsett fra gruppen til den som 
 presenterer skal gjette hvilken 
 setning som er en løgn. 
• Når gruppene har kommet med sitt 
 forslag, avslører eleven hva bløffen er. 
• Alle gruppene som har gjettet riktig 
 får ett poeng. Hvis ingen har gjettet 

 riktig, er det eleven som presenterte 
 som skaffer et poeng til laget sitt. 
 Gruppen som får flest poeng til slutt 
 vinner! 

Høyere nivå
Om noen elever allerede behersker bru-
ken av verbet gustar i 1. og 2. person, 
kan disse danne en egen gruppe. Deres 
oppdrag blir å finne interesser som noen 

av dem eller alle har felles/ikke felles, slik 
at de bruker andre personbøyinger av 
verbet. Eksempel: A Isabel y a Andrea les 
gusta dormir mucho, pero a mí me gusta 
madrugar. Gruppene kan etterpå delta 
i den felles bløff-presentasjonen på lik 
linje med de andre, for elevene vil mest 
sannsynlig forstå påstandene deres (selv 
om de kanskje ikke klarer å svare gram-
matisk korrekt). 

Bløff

Ta målspråket i bruk:

SPANSK



59

TA MÅLSPRÅKET I BRUK COMMUNICARE • 2016

Brettspill med faglig innhold kan være 
både motiverende og lærerike. I dette 
eksempelet trenes det på verbtidene 
presens og presens perfektum (se nett-
siden til Communicare for utskriftsversjon 
av spill på spansk). Spillet kan lett tilpasses 
andre tema. Spillet er inspirert av Perfekt-
Spiel. I: Ideen (www.hueber.de) og kan 
lett tilpasses andre tema.

Slik fungerer aktiviteten:
• Læreren deler ut brettspillet og for-
 klarer elevene at noen setninger står 
 i presens mens andre står i presens 

 perfektum. I tillegg har spillet noen 
 fargede felt som representerer 
 «belønning» eller «straff».
• Klassen deles i grupper på 3 eller 4 
 elever. Hver gruppe får en terning og 
 hver elev en brikke.  
• Eleven som begynner, kaster ternin-
 gen og flytter fram like mange felt 
 som tallet på terningen viser. Dersom 
 det står en setning i presens i feltet 
 eleven havner, må han/hun omfor-
 mulere setningen til presens perfek-
 tum. Hvis setningen står i presens 
 perfektum, må han/hun gjøre den om 

 til presens. De andre elevene gir til-
 bakemelding på om svaret er riktig 
 eller ikke. Om de er i tvil, spør de lær-
 eren. Skulle eleven havne i et farget 
 felt, skjer følgende:
 - Rød:  Eleven spiller ikke neste
    runde
 - Blå:  Elevens brikke flyttes to felt 
      framover 
 - Grønn:  Elevens brikke flyttes to felt 
      bakover 
• Elevene kaster terningen én gang 
 etter tur. Eleven som kommer først i 
 mål vinner spillet. 

Det perfekte spillet 

	

	

START	

MÅL	

Juego	al	fútbol	
todas	las	semanas.	
1	

Nosotros	hemos	
leído	pocos	libros	
de	misterio.										2	 3	

Veo	a	tu	hermano	
en	el	gimnasio	
todos	los	días.		
4	

Laura	va	mucho	a	la	
playa	en	verano.	
5	

Has	comido	muy	
poco.	
6	

Mi	padre	compra	el	
pan	todas	las	
mañanas.																	7	

¿Habéis	
entendido	la	
explicación?									8	 9	

¿Qué	dices?	
	

10	

Bebo	mucha	agua	
en	los	
entrenamientos.	
12	11	

Hoy	he	visitado	a	
mis	abuelos.	
13	

Este	fin	de	
semana	cenamos	
pizza.																				14	

¡La	película	es	
muy	divertida!	
15	

Marcos	ha	viajado	
mucho	al	extranjero.	
16	

La	profesora	ha	
explicado	muy	bien	la	
lección.																		17	 18	

He	dormido	nueve	
horas	todos	los	días.																		
19	

Nunca	llego	tarde	a	
clase.																			
20	 21	

¡Hace	mucho	frío!																			
	
22	

Han	cogido	el	
autobús	a	las	ocho.		
23	

¿Cuándo	empieza	la	
película?																		24	

25	

Ana	está	en	casa	de	
Lucía.		
26	

¿Qué	piensas?		
	
27	

¡Qué	bien	ha	cantado	
Carlos?	
28	 29	
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Bokomtale

English for Teachers and Learners er skre-
vet av Mona E. Flognfeldt og Ragnhild E. 
Lund og publisert av Cappelen Damm 
Akademisk i 2016. Forfatterne har lang 
erfaring som lærerutdannere i engelsk, 
henholdsvis som førstelektor ved Høg-
skolen i Oslo og Akershus og som profes-
sor ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Boka 
er på hele 350 sider.

Målgruppen er praktiserende engelsk-
lærere og lærerstudenter i engelsk. Forfat-
terne sier de først og fremst har skrevet 
boka for studenter i lærerutdanningen, 
i bachelor- og masterprogrammer og i 
studietilbud gitt som del av strategien 
Kompetanse for kvalitet. Det er med andre 
ord en lærebok for høyere utdanning. 

I forbindelse med undervisning i gramma-
tikk hevder forfatterne at «Many teachers 
of English have not studied the language 
formally as a subject» (s. 192). Statistikken 

viser at det medfører riktighet. De kan 
derfor mangle den nødvendige faglige 
ballast i denne delen av engelskfaget, 
og det kan gå ut over selvtilliten. For-
fatterne sier de selv har hatt glede av å 
lære om strukturene i språket, og de har 
også erfart hvor nyttig slik kunnskap er i 
utviklingen av egne språkferdigheter og i 
undervisningen av andre.

En målsetting med boka er derfor å gi 
leserne «knowledge about the language, 
knowledge about English». Den skal ikke 
bare gi faktiske kunnskaper, men også 
utvikle en bevissthet om den gevinsten 
slik kunnskap gir. Fra faglitteraturen siterer 
Flognfeldt og Lund omtalen av læreres 
språkbevissthet som «the knowledge 
that teachers have of the underlying sys-
tems of language that enables them to 
teach effectively” (s. 17). Det dreier seg 
med andre ord om eksplisitt kunnskap.
Med disse innledende avsnittene skulle 

det være rimelig klart hva slags bok dette 
dreier seg om og hvilke behov boka 
er ment å tilfredsstille. Den er først og 
fremst en beskrivelse av sentrale kom-
ponenter i det engelske språket. Men 
slik forfatterne og mange med dem ser 
det, er ikke det engelske språket noen 
enhetlig størrelse. Den fjerde hoved-
delen, Varieties of English, tar derfor for 
seg ulike varianter av engelsk. De øvrige 
tre hoveddelene i boka har overskriftene 
Vocabulary, Grammar og Phonology and 
Pronunciation. 

Vokabular som ofte blir betraktet som 
«et stebarn» i språkfag, er med vilje plas-
sert i første hoveddel. Følgende påstand 
fra snart 50 år tilbake gjør inntrykk nå 
som da: «while without grammar very 
little can be conveyed, without vocabu-
lary nothing can be conveyed» (s. 29). 
Grammatikkomponenten har vært et 
stridspunkt i engelskfaget i norsk skole, 

English for Teachers 
and Learners 
av Mona E. Flognfeldt og Ragnhild E. Lund

Boken er omtalt av Aud Marit Simensen, Universitetet i Oslo
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og mest heftig var stridighetene på 
1960- og 1970-tallet. Vi har over tid sett 
en rekke alternative betegnelser og for-
søk på omskrivinger av «grammatikk» 
i læreplanene. Også det siste tiåret har 
man tydeligvis ikke vært helt bekvem 
med betegnelsen «grammatikk». I lære-
planen i engelsk fra 2006 (ENG1-01) 
finner vi for eksempel fire forekomster, 
mens det i den reviderte planen av 2013 
(ENG1-03) finnes kun én. Dette forsøker 
forfatterne å gjøre noe med, blant annet 
ved å trekke inn spørsmål som tradisjo-
nelt ikke har sin plass under overskrif-
ten Grammar. De lister også opp gram-
matikkmomenter de mener er spesielt 
relevante for hver av de fire trinnene det 
er formulert kompetansemål for i grunn-
skolen (s. 195-196). Her er det med andre 
ord hjelp å få.  

Siden dette er en bok tiltenkt studen-
ter i engelsklærerutdanningen, blir en 
del sentrale utfordringer og temaer i for-
bindelse med selve undervisningen i 
engelsk tatt opp. Allerede i innledningen 
gjelder det blant annet at en sammenlig-
ning av elevers morsmål (ikke nødven-
digvis norsk) og engelsk kan være nyttig 
for læring og at spørsmål om hva som er 
korrekt språkbruk, kan henge sammen 
med hvilken standard man sammenlig-
ner med. Flere varianter av engelsk har 
i dag fått sine standarder beskrevet. 
Forfatterne sier at de selv har valgt en 
britisk eller en amerikansk standard i de 
aktuelle kapitlene ut fra hva de normalt 
holder seg til når de skriver. 

Men ikke nok med det. I hver av de fire 
hoveddelene får vi et sistekapittel som 
drøfter klasseromsrelaterte spørsmål 

omkring Vocabulary, Grammar, Pronuncia-
tion og Varieties. Naturlig nok utgjør disse 
kapitlene en langt mindre del enn de mer 
språkrelaterte drøftingene, beskrivelsene, 
eksemplifiseringene osv. I tillegg har boka 
en litteraturliste, overraskende kort til å stå 
i en bok med så mange forskjellige temaer. 
Den har også et glossar på engelsk med 
norske oversettelser, samt en stikkordsliste. 

I English for Teachers and Learners synes 
jeg det skinner gjennom, både i tekst og 
i sjarmerende illustrasjoner, en yrkesfag-
lig omsorg for utøvere i et krevende men 
også særdeles givende undervisningsfag.

Illustrasjon fra English for Teachers and Learners: 
Onyx design / Johann Grimstvedt (gjengitt med tillatelse fra Cappelen Damm)
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Reading and Teaching English Literature 
er skrevet av Signe Mari Wiland og publi-
sert av Cappelen Damm i 2016. Boka er 
på 254 sider. Forfatteren er professor 
emeritus i engelsk/engelskdidaktikk ved 
Universitetet i Agder, hvor hun i mange 
år har undervist i engelsk og amerikansk 
litteratur, kultur og didaktikk. 

Dette er en lærebok i litteraturdidaktikk 
tiltenkt studenter i engelsklærerutdan-
ninger, spesielt med tanke på undervis-
ning på barne- og ungdomstrinnet. Den 
er også ment å være en kilde til inspirasjon 
for allerede praktiserende engelsklærere. 
Undertittelen på læreboka, How to bridge 
the Gaps between Teacher Education and 
the English Classroom, henviser til teori-
praksis-utfordringen i lærerutdanningen. 

Wiland poengterer i innledningen at 
en tillitsfull og autonom leseridenti-
tet formes gjennom studentenes egen 

erfaring med litterære tekster og ikke 
gjennom foreleserens forståelse av dem. 
Et hovedpoeng er at på alle nivåer må 
lesernes egen forståelse av og egne 
reaksjoner på teksten anerkjennes. Hun 
viser til at altfor ofte kan lesing av litte-
ratur i engelskundervisningen føre til at 
leserne mister selvtillit og rett og slett 
blir usikre av teksten isteden for å bli 
frigjort og inspirert av den. Hennes prinsip-
ielle syn er at utgangspunktet må være 
leserens verden, i dette tilfellet lærerstu-
dentens verden. 

Boka har to hoveddeler med totalt 12 
kapitler. I det innledende førstekapitte-
lelet, Reflections on reading, velger for-
fatteren å diskutere utvalgte begreper 
fra reader-response teorier, som er del 
av forfatterens didaktikkforståelse. Hun 
diskuterer blant annet sentrale ideer 
hos Louise M. Rosenblatt, Stanley Fish 
og David Bleich, tungtveiende teoreti-

kere på feltet fra 1980-åra og utover, så 
som  linje-for-linje-lesing og de to vidt 
forskjellige lesestrategiene: en menings-, 
begreps-, kunnskaps-  og erfaringsbasert 
strategi (top-down) og en bokstav-, ord- 
og skriftbildebasert strategi (bottom-up).

Forfatteren trekker også inn skjemateori. 
Hun minner om at elevene i en klasse 
kan sitte inne med vidt forskjellige kunn-
skaper, interesser og leseerfaringer, ned-
felt i ulike typer skjema, og at alle elev-
ene derfor ikke nødvendigvis har glede 
av/kan forstå de samme tekstene. I en 
lærebok om lesing av litteratur er dette 
selvfølgelig et viktig poeng, ikke minst 
med tanke på utvikling av leseglede. 
Wiland trekker også inn verdien av å 
utvikle «literary schemata» og viser til at 
mange barn har ervervet seg skjema for 
lesing av eventyr og spør om ikke dette 
kunne utvides til å gjelde lesing av også 
andre teksttyper.

Reading and Teaching 
English Literature 
av Signe Mari Wiland

Boken er omtalt av Aud Marit Simensen, Universitetet i Oslo

Bokomtale

reading 
and 

teaching 
english 

literature

Signe Mari Wiland
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I samme kapittel innfører Wiland «ques-
tions for reflection» (RQ). Hun stiller for 
eksempel følgende spørsmål: «In what 
literary context would it be preferable 
to apply the bottom-up reading strategy 
rather than the top-down?» (s. 37). 

RQs brukes også jevnlig utover i de 
andre kapitlene, for eksempel i kapit-
telet om bildefortellinger og grafiske 
romaner: «What is your favourite graphic 
novel? Explain features you appreciate 
in the novel. At what level in our school 
system would you consider using it?» 
(s.153). Dette refleksjonsspørsmålet fin-
ner vi i del 2 to i boka, som har overskrif-
ten Approaching genre: from practice to 
theory (kapittel 7-12). Her ordner Wiland 
en rekke sjangrer under overskrifter som 
Picture Books, Nursery Rhymes and Songs, 
Poetry og Novels. Utgangspunktet for disku-
sjonene i denne delen er praktiske under-
visningsopplegg, gjerne med instruk-
sjoner om hva som kan gjøres som for-
beredelse til bruk av teksten overfor en 
skoleklasse eller studenter i lærerutdan-

ningen. En slik tilnærming til undervisning 
i litteratur omtaler Wiland som induktiv: 
«Didactic reflection and references to theo-
ries induced from the practical examples 
will be offered in connection with the 
treatment of the stories» (s.128). Noen av 
oppleggene er også prøvd ut gjennom 
aksjonsforskning. 

Wiland gir første hoveddel i boka over-
skriften Concepts for reading and ana-
lysing literature: from theory to practice 
(kapittel 2-6). Kapitlene her har overskrifter 
som avspeiler sentrale begreper som 
Space and Time, Perspective and Voice, Plot 
and Action og Themes and Ideas, til bruk i 
litteraturundervisningen for engelskstu-
denter ved universiteter og høyskoler. 
De fleste kan også, ifølge Wiland, brukes 
i barne- og ungdomsskolen.

Boka har jevnlig fotnoter, ikke bare som 
referanse til kilden for sitater, men også 
for å kreditere andre forfattere for inspi-
rasjon og ideer (gjerne med kvalitative 
kommentarer som «a wonderful resour-
ce book») og som tips for videre lesning. 
Den har også en omfattende litteratur-
liste, en stikkordliste og flere vakre illus-
trasjoner. 

Signe Mari Wilands lærebok Reading and 
Teaching English Literature er en grundig 
og omfattende lærebok på fagfeltet 
litteraturdidaktikk i engelskfaget. Valg av 
litterære tekster til analyse og som for-
slag til praktiske undervisningsopplegg 
viser at hun kjenner feltet meget godt fra 
forskning, praksis og utviklingsarbeid.
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Lesehjørnet

La meg sette scenen. Universitetet mitt 
hadde akkurat deltatt i en evaluering av 
engelsktilbudet i lærerutdanningen, og 
jeg følte meg sikker på at vår institusjon 
stod sterkt. Tilbakemeldingene fra stu-
dentene var gode, administrasjonen var 
fornøyd og jeg visste at jeg la hele min 
sjel i arbeidet med å undervise fremti-
dige lærere i bruk av ungdomslitteratur. 
Da rapporten ble offentliggjort, kunne 
jeg nesten ikke vente med å se hvordan 
vi gjorde det i forhold til de andre utdan-
ningsinstitusjonene. Alt i alt hadde jeg 
en god følelse. Men så kom setningen 
som forandret det hele: «Vi fastslår […] 
at vi ikke finner noen spor i engelskfaget 
av Forskriftens vektlegging av samisk 
kultur […] ved noen av institusjonene.» 
(Moi m.fl.: 3)

Min første reaksjon var vantro. Var det 
alt de hadde å komme med? Jeg mener 
virkelig ikke å bagatellisere en viktig del 
av den nordiske diskusjonen, men det 
er deler av den jeg som fersk innvandrer 
føler meg lite berettiget til å delta i. I et 
engelskspråklig litteraturstudium er det 
bare ikke mulig å klemme inn et samisk 
perspektiv. På hvilken måte svikter jeg 
studentene mine ved ikke å inkludere 
det samiske perspektivet når de allerede 
får så mange andre perspektiver gjen-
nom litteraturen jeg har valgt ut?

Skamfølelsen kom tydelig til uttrykk i 
forbindelse med et oversetteroppdrag 
i anledning en utstilling i Bodøs nye 
kulturkvartal. Artikkelen jeg hadde gått 
med på å oversette var ingenting mindre 

enn en tekst til installasjonen jeg fant jeg 
fant – alt er ikke som du tror det er, ser du 
av kunstneren Anne Katrine Dolven. Det 
ene verket, Skrapa komager, er et svart-
hvitt fotografi av et eldre par. Mannen 
som er avbildet mangler noe: Skoene 
hans, samiske lærkomager, er grovt retu-
sjert bort med den hensikt å symbolisere 
konsekvensen av samisk assimilering og 
kulturell forvitring. Artikkelens forfat-
ter, Hanna Hammer Stien, konfronterer 
også verket direkte og spør «For hvilke 
minner er det som velges ut, og hvilke 
minner er det som velges bort? Og hvem 
er det som gis autoritet til å gjøre disse 
valgene?» (Stien, 2014: 3)
 
Skammen over på en måte å 
være med på selve forvitrings-

Jessica Allen Hanssen, Nord universitet Campus Bodø

En amerikanskfødt engelsk-
lærers erkjennelse 
Det samiske perspektivet i engelskopplæringen

I 2014 hadde jeg et øyeblikks opplevelse av dyp skam. Jeg vil gi litt bakgrunn for situa-
sjonen, informere om hva jeg lærte og komme med et par anbefalinger om virkelig gode 
bøker for unge lesere, i håp om at min erfaring kan være til nytte for engelskmiljøet.
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 Jeg følte meg som en hykler, fordi jeg 
forventet at studentene mine skulle gjøre noe 
jeg ikke gjorde selv, nemlig å inkludere det 
samiske perspektivet 

Foto: Karin Beate Nøsterud/norden.org
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prosessen, og rettmessig bli utpekt som 
en del av den, plaget meg. Jeg følte 
meg som en hykler, fordi jeg forventet 
at studentene mine skulle gjøre noe jeg 
ikke gjorde selv, nemlig å inkludere det 
samiske perspektivet. Samtidig følte jeg 
meg ikke komfortabel med å ta for meg 
tilfeldige tekster om temaet bare for å 
gjøre det. Jeg har ikke autoriteten eller 
stemmen til å gjøre undervisningen 
min av slike tekster autentisk. Hvis jeg 
bruker en tekst i ett av mine fag er det 
fordi jeg tror på dens iboende verdi som 
ungdomslitteratur. 

Jeg tenkte på typen bøker jeg underviste 
i for å demonstrere ungdomssjangeren. 
I utvelgelsen støttet jeg meg på lære-
ren Jonathan Stephens sin definisjon av 
ungdomslitteratur: «a story that tack-
les the difficult, and oftentimes adult, 
issues that arise during an adolescent’s 
journey toward identity, a journey told 
through a distinctly teen voice that 
holds the same potential for literary 
value as its “Grownup” peers.» (2007: 
40-41). Hvilke bøker fantes der ute 
som passet i sammenheng med ame-
rikanske eller britiske litteraturstudier, 
brukte klare og autentiske ungdoms-
perspektiver og på én eller annen måte 
kunne belyse problemstillinger knyttet 
til samisk kultur og identitet? To bøker 
skilte seg ut.

The Absolutely True Diary of a Part-
Time Indian. Boken er skrevet av Sher-
man Alexie og illustrert av Ellen Forney. 
Arnold Spirit Jr. (Junior) er en fjorten år 
gammel spokaneindianer som bor i et 
reservat i Wellpinit, Washington. Han 
beskriver seg selv som en skikkelig nerd. 

Han ble født med ti ekstra tenner, de  
billige klærne hans passer dårlig, han har 
for store briller til et for stort hode og 
han prater i anfall av stamming og les-
ping. Livet ved reservatet er ikke enkelt. 
Det eneste han har er tegneseriene han 
tegner. De fungerer som en livbøye mot 
mobbingen som venter hver gang han 
forlater huset. Foreldrene gjør så godt 
de kan, men både de og alle rundt dem 
lever i den skrekkeligste fattigdom uten 
håp om forbedring, og de fleste tyr til 
alkohol for å døyve smerten. Juniors 
eneste mulighet for en bedre fremtid 
er å forlate reservatets skole og daglig 
reise til en skole for hvite, rike barn, 35  
kilometer unna. Her må han tolerere 
rasismen som er karakteristisk for ame-
rikanske forstadssamfunn.

På mange måter blir boken en typisk 
ungdomsbok – full av mellommenneske-
lig dramatikk og sportsengasjement – 
og på en annen måte en veldig seriøs 
grubling over det den afroamerikanske 
sosiologen og historikeren W.E.B. Du 
Bois kalte «dobbelt bevissthet»: «Man 
føler dobbeltheten – en amerikaner, en 
neger; to sjeler, to tanker, to forsonede 
strebener; to stridende idealer i en mørk 
kropp som kun gjennom seig styrke unn-
går å bli revet i stykker.» (Du Bois, 2005: 
7). Junior finner etter hvert sin styrke, 
både på og utenfor basketballbanen, og 
han lærer seg å navigere gjennom det 
minefeltet den doble bevisstheten er – 
med humor som våpen.

Denne boka skyr ikke grov ungdoms-
slang eller beskrivelser av åpen seksu-
alitet (elementer som gjorde boken 
omdiskutert i USA). Det hele føles for 

øvrig naturlig og ekte, mest på grunn av 
forfatterens evne til å bruke en auten-
tisk ungdomsstemme, hans kjennskap 
til livet i et reservat, samt illustrasjonene 
som virkelig oppleves som om de kommer 
fra en fjortenårings sinn og hånd. Jeg falt 
for bokas måte å unngå rosenrøde skild-
ringer av den amerikanske urbefolknin-
gens liv, selv om det innebar å lese tunge 
sannheter fra sjelen til en gutt som vok-
ser opp under svært vanskelige forhold.

American Born Chinese. Boken er en 
grafisk roman som er skrevet og illustrert 
av Gene Luen Yang. Den fletter sammen 
tre handlinger som hver og en tar opp 
emner som tilhørighet, identitet og 
kulturelt minne på en provoserende og 
avslørende måte.

Den første handlingen foregår i det antikke 
Kina. En apekonge slapper av i hjemmet 
sitt når han oppdager at det foregår en 
fest i himmelen hvor alle guder og gudin-
ner er til stede. Han bestemmer seg for å 
dra innom festen, men blir bortvist fordi 
han er en ape. Ydmykelsen over å være 
«bare» en ape fører til at han låser seg 
inne i tilholdsstedet sitt for å trene og 
faste. Han returnerer til himmelen, sterk 
i troen på at hans nye evner kvalifiserer til 
å være noe mer enn en simpel apekonge. 
Han sidestiller seg med Gud og straffes 
hardt for dette. Apekongen gjeninntrer i 
det siste kapittelet på en veldig uventet, 
men kraftfull måte…

Den andre handlingen foregår i 1980-tal-
lets California. Vi møter Jin Wang, en 
tredjeklassing som bor i Chinatown, San 
Francisco. I likhet med andre gutter er 
han oppslukt av robotleketøyene Trans-
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formers som kan forvandles til biler eller 
fly. På spørsmål fra en vis dame, svarer 
han faktisk: «Jeg vil bli en Transformer!». 
Hennes tilsvar er at man kan bli hva man 
vil, bare man overgir sjelen sin. Jins fami-
lie flytter etter hvert ut av Chinatown og 
til en mer velstående forstad. Han blir 
bestevenn med taiwaneren Wu Chen og 
resten av handlingen dreier seg om gut-
tenes oppvekst og hvordan Jin på merke-
lig vis blir transformert til en hvit mann 
med blondt hår og blå øyne...

Den tredje handlingen finner sted i 
1990-tallets California. Hovedpersonen 
Danny er en populær og generelt snill 
gutt. Han får besøk av sin fetter Chin-Kee 

som gir liv til stygge vestlige stereotypier 
om asiater. Motvillig blir Danny bedt om 
å ta seg av Chin-Kee og må blant annet 
følge han til skolen. Fetterens absurde 
oppførsel gjør Danny fryktelig flau, og til 
slutt renner det over for han…

Det siste kapittelet knytter alle handlingene 
sammen. Det finner sted fysiske forandrin-
ger og mental utvikling – forvandlinger 
som involverer mye mer enn bare «robo-
ter i forkledning». Og som leser sitter man 
igjen med en tilfredsstillende følelse av vir-
kelig å ha opplevd noe meningsfylt. Men 
dette er ikke slutten. Det siste bildet i roma-
nen er et stillbilde fra en YouTube-video. På 
en mer virkningsfull måte enn en hel epi-

log, kobles virkeligheten til boken og blir et 
utrykk for håp om at det på én eller annen 
måte ordner seg til slutt.

Bruk av bøkene i opplæringen. Begge 
bøkene er eksempler på god tilnærming 
til læreplanens kompetansemål om ur-
folk i engelskspråklige land, samtidig 
som de imøtekommer innholdet i avsnit-
tet Kulturarv og identitet i den generelle 
delen av læreplanen (Det meinings- 
søkjande mennesket). Når det finnes 
behov for en diskusjon om forvitring 
av historie som tilfellet er i Norge, må 
engelsklærere ha en måte å tilnærme 
seg de problemstillingene som føles 
naturlige og autentiske. Da vil det også 
ligge til rette for en kobling mellom fag 
og egen kontekst (jf. sammenlignings-
perspektivet i læreplanen). I stedet for å 
påstå å ha alle svarene, lar bøkene lese-
ren stille spørsmål. Dette åpner igjen for 
et tolkningsmiljø hvor man kan sam-
menligne livet til hovedpersonene med 
sitt eget. Når en diskusjon rundt samisk 
identitetsproblematikk er nødvendig, er 
disse bøkene en god innfallsport. 

De to forfatterne viser ikke bare verdien 
av inkludering, toleranse og sosial for-
andring, de gjør det også med dagens 
unge teknofriker i bakhodet. Dette er ikke 
aktivister som synger fjorårets «hit», de 
er heller entusiastiske brukere av moderne 
teknologi for å fremme sin sak. Alexie 
arbeider for å få indianske ungdommer 
til å fortelle sine historier gjennom digi-
tale media, spesielt film. Resultatene av 
dette arbeidet kan sees på longhouse-
media.org. Denne samlingen av 
filmklipp kan være en god inn-
gang til diskusjoner om samisk 

© Gene Luen Yang, 
gjengitt med tillatelse 
fra First Second Books
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identitet. De vil også kunne tjene som 
inspirasjon til å lage egne filmer som opp-
følgningsprosjekt til The Absolutely True 
Diary of a Part-Time Indian. En vil dermed 
i tillegg kunne oppfylle læreplanmål om 
bruk av digitale verktøy. Alexie er også aktiv 
i sosiale media, og Twitter-feeden hans gir 
et autentisk innblikk i hans liv og verdier. 
En nyere Tweet lyder for eksempel «når 
du våkner i 2016, men det føles som 
1875 fordi de innfødte fortsatt kjemper 
for landet vårt» ledsaget av et fotografi 
av lakotafolk som slåss for å forhindre at 
en oljeledning ødelegger landet deres. 
Alexies tilnærming fremmer muligheten 
for en sammenligning med tilsvarende 
problematikk i Norge. Likeledes bruker 
Yang den digitale arenaen for å forsterke 
sitt sosiale engasjement. Hans nettside 
oppleves som en personlig blogg, hvor 
man blant annet kan lære hvordan man 
koder. Selv om leserne aldri lærer seg 
koding, er hans enkle budskap at man 
får til det man vil. Bloggen kan brukes i 
diskusjoner om identiteter i endring.

Mitt råd til lærere som planlegger å bruke 
bøkene i arbeidet med urfolkperspek-
tivet er å starte med litteraturen, ikke em-
nene eller koblingene. Man burde under-
vise i disse bøkene på samme måte som 
hvilken som helst annen ungdomsbok, 
men kanskje med en tilnærming mer i 
retning av «reader-response»-teknikk. 
Følgende spørsmål kan lede i riktig retning: 
• Hvordan takler Junior og Jin Wang   
 problemene sine? Er reaksjonene 
 passende?
•  Er Junior og Jin Wangs utfordringer av  
 personlig eller kulturell art? 
•  Opplever du at du er lik/ulik dine 
 foreldre/besteforeldre? 
 På hvilke måter? 

•  Har du kjent på en slags «dobbelthet»  
 i din kulturelle identitet? 
•  På hvilke områder tror du det er 
 vanskelig å være både norsk og samisk? 
•  På hvilke måter blir urfolk forfulgt i dag?
Legg merke til hvordan spørsmålene går 
fra å være tekstlige til personlige til kul-
turelle. Det er ikke kun disse spørsmålene 
som er verdt å stille, men overgangen 
fra det som berører boka direkte til det 
som peker utover bør føles naturlig og 
logisk. De andre kildene som nevnes kan 

tjene som inspirasjon i etterlesingsfasen 
og inngå i en strategi for aktivt å ta tak 
i samisk problematikk mens hovedfoku-
set på selve teksten beholdes. 

Det viste seg at flere av studentene mine 
har samisk bakgrunn eller er kjent med 
kulturen. Det å kunne knytte dette til de 
amerikanske tekstene hjalp dem, og ikke 
minst meg selv, til å sette problemstillin-
gene i sammenheng. Vi ville ikke hatt de 
gode samtalene uten hjelp fra bøkene. 
Og skammen jeg hadde kjent på ble 
erstattet med en følelse av solidaritet, 
eller til og med stolthet over å ha gjort 
noe lite, men viktig i retning av å redu-
sere kulturell forvitring. Lærerstuden-

tene mine følte seg komfortable med 
og sikre på at de ville ta i bruk begge 
titlene i sine fremtidige klasserom. Jeg 
mener vi med dette har gjort genuine 
framskritt mot en bedre og mer natur-
lig integrering av sosialproblematikk i 
engelskopplæringen, uten at vi mister 
den delen av ungdomslitteraturen som 
gjør lesing spennende i de sårbare ten-
årene. Alexie og Yang har skrevet bøker 
for et tenåringspublikum som føles ekte 
fordi de er ekte, uten å rosemale eller 
bagatellisere seriøse problemer knyttet 
til rase og kultur. Slik skapes det beste 
grunnlaget jeg kan forestille meg for en 
videre verdifull diskusjon.
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Fremmedspåksenteret

Lettlestbøker for fremmed-
språkopplæringen

De fleste større utenlandske forlag tilbyr lettlestbøker som kan settes inn i fremmedspråk-
opplæringen. Bøkene er ofte kategorisert etter nivåene i det europeiske rammeverket for 
språk (A1-B2), slik at man lett kan finne fram til bøker tilpasset elevenes språknivå. Vi vil her 
presentere et lite utvalg for språkene fransk, spansk og tysk.  Til slutt viser vi til noen 
nettressurser med lesestoff for flere språk.



70

FRANSK

Lire en Francais Facile (LFF). LFF-bøkene er tilpasset nivåene fra A1 til B2 og favner om sjangere som 
fantasi, krim, og klassisk litteratur. Det følger med lydbok, pedagogiske ressurser og forklaring av ord 
og uttrykk til alle utgivelsene. Se også deres bokserserie Les Aventures d’Albert et Folio for de yngste.

HACHETTE FLE

Découverte. Dette er forlagets ungdomsserie. Bøkene som serien består av er delt inn i syv nivåer, alt 
etter antall ord leseren behersker. Man kan velge mellom fiksjonstekster, klassikere eller tegneserier. 
Ordforklaringer og forslag til aktiviteter finnes på annenhver side i bøkene. 

CLE INTERNATIONAL

Forlagets lettleste bøker Lectures Eli er delt inn i tre kategorier ut fra leserens alder og franskkunnska-
per. En del ressurser og DELF-oppgaver følger med bøkene, samt interaktive oppgaver på forlagets 
nettside.

FLE ELI

Récits-express er en samling på ni bøker tilpasset lesere i alderen 10-13 år. Historiene er skrevet av bel-
giske forfattere og dekker mange temaer og sjangere. Bøkene er 56 sider lange og har mange illustra-
sjoner. Sammendrag og ressurser finnes på forlagets nettside. Se også samlingen 7 en poche for lengre 
fortellinger.

ERASME

Forlaget tilbyr bøker for franskundervisning. Det følger med lydbok og muntlige og skriftlige aktiviteter, 
samt leker for å sjekke elevenes leseforståelse. Fortellingene i samlingen Planète Ados handler ungdom-
mers hverdag og Aventure jeune har bøker fulle av mystikk. For eldre franske elever har seriene Alex Leroc 
og Intrigues policières gode bøker som lar leserne bli bedre kjent med fransk kultur, historie og steder.

MAISON DES LANGUES
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SPANSK

Hos forlaget kan man bestille en rekke bøker for spansk 
som fremmedspråk, delt inn i nivåer og med ulike typer 
oppgaver med fasit. Disse lektyrene gir unge lesere en god 
anledning til å bli kjent med ulike aspekter ved både Spania 
og Latin-Amerika. Mysterier, intriger, humor og kjærlighet 
er noen av temaene som ungdommer vil møte i historiene. 

DIFUSIÓN

Forlaget tilbyr en rekke bøker delt inn i ulike nivåer og 
temaer. Her finner du lektyrer med lyttetekster for barn, 
ungdommer og voksne som lærer spansk som fremmed-
språk. Lektyrene inneholder også forslag til aktiviteter for 
før, underveis og etter lesing.  

EDINUMEN

Lecturas paso a paso er en nettbasert tekstsamling som er 
delt inn etter vanskegrad (inicial, intermedio, avanzado). Til 
hver av tekstene finnes aktiviteter som letter leseforståelsen 
og som hjelper til å bearbeide og bruke det innlærte.

CENTRO VIRTUAL 
CERVANTES

Rodríguez, Ernesto: Difusión Pérez, Janina: Difusión 

Niveles de las Lecturas Gominola:

Gominola: Golosina de sabor agradable y de variados colores, similar a un caramelo, que
se puede masticar.

Gominola Roja: Desde 80 horas de clase. (Y para lectores nativos:
entre 8 y 10 años). Presente de Indicativo. Modo Imperativo.

Gominola Naranja: Desde 120 horas de clase. (Y para lectores nati-
vos: entre 8 y 10 años). Presente, Pretérito Perfecto, Pretérito
Indefinido y Pretérito Imperfecto de Indicativo. Modo Imperativo.

Gominola Azul: Desde 200-240 horas de clase. (Y para lectores
nativos: entre 10 y 12 años). Modo Indicativo e Imperativo.

Gominola Verde: Desde 300-360 horas de clase. (Y para lectores
nativos: entre 10 y 12 años). Modo Indicativo, Imperativo y Subjuntivo. Pe
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Perla y Phuong
es una maravillosa aventura de dos amigos en un fantástico país

asiático donde el agua es el mayor tesoro. Dos alegres niños van
a conocer animales que hablan, dragones terribles, espadas

mágicas. Pronto descubren que la amistad es la principal fuerza
positiva que soluciona todos los problemas.

Rosa Ortí Cotino es profesora en el Aula Cervantes de Hanoi.

Rosa Ortí
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1Alejo es un niño de 12 años que comienza una nueva vida en 
Madrid. Su madre acaba de casarse en segundas nupcias con 
Julián, argentino, que tiene dos hijas gemelas de un anterior 
matrimonio. Alejo comienza el instituto y, al cabo de poco 
tiempo, hace amistad con un grupo de chicos y chicas. Se ha-
cen inseparables.
A lo largo de la serie les ocurrirán diversas aventuras y viajarán 
por diferentes países de Hispanoamérica.

SINOPSIS DE LA SERIE

Alejo y su pandilla es una serie de lecturas graduadas dirigi-
da a adolescentes e ilustradas a todo color. Cada lectura tiene 
la siguiente estructura:

 Actividades de prelectura que tienen el objetivo de introdu-
cir al lector en la historia que va a leer y motivar a la lectura.

 Actividades en medio de la lectura para comprobar el nivel 
de comprensión de lo leído hasta el momento, hacer predic-
ciones sobre lo que va a ocurrir y provocar curiosidad para 
que el alumno siga leyendo.

 Actividades de explotación didáctica divididas en tres apar-
tados: gramática y vocabulario, expresión escrita y expresión 
oral, todas ellas relacionadas con el léxico y los contenidos 
gramaticales y funcionales que se repasan. Incluye activida-
des lúdicas y pasatiempos.

 Glosario sociocultural y lingüístico.

 CD de audio con la lectura dramatizada.

 Incluye la sección Conoce... con información sociocultural 
del mundo hispano.

ESTRUCTURA DE LA SERIE

 ALEJO Y SU PANDILLA. AMIGOS EN MADRID. Nivel A1 
 ALEJO Y SU PANDILLA. VIAJE A BUENOS AIRES. Nivel A1/A2
 ALEJO Y SU PANDILLA. MISTERIO EN CARTAGENA DE INDIAS. Nivel A2 

TITULOS PUBLICADOS

00. CUBIERTAS(INTERNACIONAL).indd   1 25/02/09   13:06

Ortí, Rosa: EdinumeN Puppu, Flavia: Edinumen

TYSK

«Lilla-rosa»-serie. Deres serie med et personnavn etterfulgt 
av et tysk bynavn anbefales for nybegynnere. Bøkene er 
alle på rundt 40 sider, har korte kapitler og inneholder kun 
hovedsetninger. Eksempler på titler i serien: - Lara, Frankfurt - 
David, Dresden - Nora, Zürich - Tina, Hamburg - Franz, München 
- Vera, Heidelberg - Julie, Köln

Klassikere. Flere klassikere er gjengitt i et lettfattelig språk 
og illustrert med bilder. Bøkene er passende for elever på 
A1-nivå. Eksempler på titler i serien: Die Bremer Stadtmusi-
kanten, Der Hase und der Igel, Aladdin und die Wunderlampe, 
Sindbad der Seefahrer

HUEBER VERLAG:

Silvin, Thomas: Hueber Verlag Xanthos, Sigrid & Douvitsas, 
Jutta: Hueber
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Die DaF-Bibliotheke. Forlagets lektyrer for A1/A2-nivå har 
spennende titler som Haifische in der Spree. Tödlicher Streit in 
Berlin og Kaltes Blut. Heimliche Rache in Garmisch. Alle bøke-
ne har, som titlene antyder, også et aspekt av kulturgeografi. 
I tillegg er de til dels illustrert og inneholder arbeidsoppga-
ver til innhold.

Lextra. Dette er forlagets produktnavn for utgivlesene som 
har direkte med språklæring å gjøre. Når det gjelder lese-
stoff for A-nivå, vil vi spesielt framheve følgende samlinger: 
Lektüren («Großstadtgeschichten») og DaF-Lernkrimis

CORNELSEN VERLAG

Dittrich, Roland: Cornelsen Dittrich, Roland: Cornelsen

LITTERATUR PÅ NETT 

Dette internettbiblioteket er rett og slett en kjemperessurs hvor det finnes fritt tilgjengelige barne-
bøker på hele 17 språk: arabisk, engelsk, gresk, fransk, italiensk, kinesisk, latin, portugisisk, russisk, 
spansk, tysk, m.m. I søkefunksjonen kan man velge om man ønsker korte, mellomlange eller lengre 
bøker, sanne eller oppdiktede, bøker med barne- eller dyrekarakterer, bøker for lesere i tre alders-
grupper – eller til og med velge bok etter farge på omslag! Tekstene er tilrettelagt for lesing på skjerm 
eller lerret og kan ikke lastes ned. 

På nettstedet finnes de fleste av Grimms kjente og mindre kjente eventyr oversatt til et vell av språk, 
f.eks., engelsk, fransk, italiensk, kinesisk latin, portugisisk, russisk, spansk og tysk.

I spesialavdelingen til Det Deichmanske bibliotek kan man kostnadsfritt låne bøker på 64 språk. Tilbu-
det deres inkluderer også eventyrposer, filmer, musikk, lydbøker og språkkurs.

Forlagets serie for nybegynnernivå i tysk er rikelig illustrert. 
Titlene tyder på at dette er spenningsbøker: Unheimliches 
im Wald, Blinder Passagier, m.m. På nettsiden til forlaget kan 
man bla i fullstendige versjoner av bøkene for å få et inn-
trykk før man eventuelt handler.

Wagner, Andrea Maria: Klett

ERNST KLETT 
SPRACHEN

ERNST KLETT 
SPRACHEN

GRIMMSTORIES.COM

DET FLERSPRÅKLIGE 
BIBLIOTEK
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Forskningsfunn

Fremmedspråksenteret

Med ARK&APP. Bruk av læremidler og ressurser 
for læring på tvers av arbeidsformer                        
– en casestudie for Utdanningsdirektoratet av Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i 
Oslo (UiO) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Et anselig antall forskere fra NMBU samt 
Institutt for pedagogikk og Institutt for 
lærerutdanning og skoleforskning ved 
UiO arbeidet med prosjektet som vel-
dig dekkende ble hetende ARK&APP. I 
alt 12 casestudier i fagene samfunnsfag, 
engelsk, naturfag og matematikk ble 
gjennomført på tre nivåer i grunnutdan-
ningen. I tillegg ble det foretatt to ulike 
spørreundersøkelser; én for skoleeiere 

og -ledere og én for lærere. Studiene 
fokuserte på hvilke undervisnings- og 
læringspraksiser som finner sted, og 
hvilke læringsmidler som tas i bruk.

Våren 2016 ble resultatene fra studien 
levert til Utdanningsdirektoratet. Slutt-
rapporteringen er tredelt og består av 
hovedrapport, synteserapporter om lære-
midlers funksjon i arbeidet med de grunn-

leggende ferdighetene muntlighet, skri-
ving og digitale ferdigheter, samt en rap-
port som fokuserer på digitale læremidler, 
læringsressurser og hjelpemidler. 

Funn for engelsk. Når det gjelder engelsk-
faget varierer bruken av læremidler noe, 
selv om man kan finne fellestrekk. Gene-
relt sett viser studien at læreren ofte 
bruker egenprodusert materiell, og da 

Utdanningsdirektoratet utlyste i 2012 et forskningsoppdrag som hadde som mål å innhente 
kunnskap om hvilke læremidler som velges i klasserommet, og hvordan disse blir brukt i 
undervisningen. Engelsk var ett av fagene som ble undersøkt i studien, og nedenfor pre-
senteres noen av hovedfunnene.



ofte PowerPoint-presentasjoner til faglig 
introduksjon i helklasseundervisning. Pre-
sentasjonene inneholder til dels også opp-
gaver. Læreren utarbeider dessuten ofte 
oppgaveark som fungerer som struktur for 
elevenes læring. Disse arkene kan erstatte 
lærebokas funksjon i undervisningen.

På alle nivåene i grunnutdanningen 
spiller bruk av IKT en viktig rolle i eleve-
nes individuelle arbeid. På 5.trinn arbei-
der elevene med iPad, i ungdomsskolen 
bruker de PC og skriveprogrammer, og 
i videregående skole anvender en del 
av elevene det digitale retteprogram-
met EssayCritic. Et interessant funn er 
at tekstene til elevene som fikk tilbake-
melding fra retteprogrammet var rikere 
på innhold, mens tekstene til elevene 

som fikk tilbakemelding fra medelever 
var bedre på strukturering av innholdet.

Bruken av digital teknologi synes også å 
være motivasjonsfremmende. På barne-
trinnet skapte introduksjonen av iPad et 
læringstrykk som forskerne ikke obser-
verte i andre undervisningsøkter. Noe 
av det samme kan sies i forbindelse med 
bruken av EssayCritic i videregående 
skole. De konkrete tilbakemeldingene 
programmet ga elevene, inspirerte dem 
til å videreutvikle tekstene sine. På ung-
domstrinnet var det heller arbeidet med 
fantasysjangeren i seg selv som skapte 
engasjement og ikke bruken av IKT. Fors-
kningsresultatene viste uansett at elev-
ene hadde godt læringsutbytte av all 
undervisning som ble gitt.

For lærernes del viser svarene fra deres 
spørreundersøkelse at mye tid brukes 
på helklasseundervisning og at gruppe-
arbeid er mindre brukt som metode enn 
individuelt arbeid. Mange grunnskole-
lærere ser læreboka som svært viktig i 
undervisningen, mens i videregående 
skole synes man å ha et større fokus 
på digitale læremidler enn papirbasert 
materiell. Dette kan henge sammen med 
tetthet av datamaskiner.

Denne rapporten er spennende lesning, 
og man kan finne mye her som har over-
føringsverdi til eget språkklasserom. 
Kanskje det også er en idé å undersøke 
om EssayCritic er et verktøy å ta i bruk i 
engelskundervisningen?

COMMUNICARE • 2016 FORSKNINGSFUNN
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I en oppfølgingsartikkel om sitt doktor-
gradsarbeid presenterer Breivik i bladet 
Bedre Skole (nr. 2/2016) følgende myter 
om yrkesfageleven og engelsk: 

- Elever på yrkesfag er svakere lesere 
 enn elever på studiespesialiserende.
- Elevene på yrkesfag er teorisvake.
- Elevenes bruk av engelsk på fritiden 
 er ikke relevant i skolesammenheng. 

Mytene kan trolig ha noen sannheter i 
seg, men med modifikasjoner. Gjennom 
kartleggingsprøver, klasseobservasjoner,  

elevintervju og analyser har Breivik gjort 
interessante funn som kan bidra til å 
oppklare noen oppfatninger som verse-
rer rundt yrkesfageleven og hans/hen-
nes språkkunnskaper. 

Den ene myten gjelder elevenes bruk 
av engelsk på fritiden, inkludert bruk av 
dataspill. Hvordan kan dette gjøre unge 
bedre i engelsk? Et oppsiktsvekkende 
funn er at 4,5% av elevene som scoret 
under kritisk grense i lesing på norsk, 
scoret poengmessig 60% eller mer på 
leseprøven i engelsk. Elevene det her 

er snakk om har norsk som førstespråk. 
Hvordan kan dette ha seg? Elevene selv 
meddeler at de i gjennomsnitt bruker 
mer enn tre timer daglig på internettspill, 
og at de også bruker mye tid på engelsk-
språklige filmer, tv-serier og musikk. Brei-
vik mener at det kan være av stor betyd-
ning å skaffe seg et mer helhetlig bilde 
av elevenes kompetanse og ikke bare 
fokusere på svake elev-resultater. 

Kanskje dataspill som er laget for peda-
gogisk bruk er noe å vurdere også i 
engelskundervisningen?

Myter om engelsk på yrkesfag                        
– utvalgte funn fra et doktorgradsarbeid av Lisbeth M. Breivik, Universitetet i Oslo

Fremmedspråksenteret

Hva kjennetegner yrkesfagelevers engelskkompetanse? Det har ikke blitt gjennomført 
mye forskning på området, og det kan kanskje være årsaken til at det oppstår myter rundt 
nettopp dette temaet. Lisbeth M. Breiviks doktorgradsarbeid, How teachers teach and rea-
ders read. Developing reading comprehension in English in Norwegian upper secondary school 
(2015), sammenligner engelsk på yrkesfaglige versus studiespesialiserende programmer. 
Hennes forskning kan bidra til å nyansere noen av mytene som verserer rundt yrkesfag-
elevens engelskferdigheter. 

Forskningsfunn
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Bakgrunnen for forskningsprosjektet er 
at en språk- og kulturinteressert kollega 
for en tid tilbake donerte hele sin sam-
ling med eldre reiselitteratur til Bjørk 
og Eschenbach som senere overførte 
den til biblioteket ved Høgskolen i Øst-
fold. Samlingen teller hele 78 titler med 
unikt reisemateriale fra helt tilbake til 
1700-tallet. Alle omhandler reiser i Nor-
den. Björk og Eschenbach fattet interesse 
for temaet og ønsket å studere nærmere 
hvordan tidligere globetrottere så på de 
nordiske landene og deres kultur. For-
skernes første oppgave var å finne ut 
hvor i all verden de skulle starte. Spen-
nende og fra dagens ståsted ganske 
komiske titler gjorde valget utfordrende. 
Eksempler: En franskmann i Norge i 1799, 
Adventures in the North of Europe (1836), 
Passing Through Denmark and Sweden 
(1857), Unprotected females in Norway 
(1857), Med Hest og Karjol – Gjennom 
Norge og Island for 100 år siden (1867) 
og Through Norway with Ladies (1877). 

Valget av bok for forskningsprosjektet, 
Auto Nomad in Sweden, er i aller høyeste 
grad relatert til deres kollega. Ingrid 
Neumann elsket sitt fødeland Sverige 
og var selv en lidenskapelig bilfører. 

Auto Nomad in Sweden handler om 
MacArthurs første utenlandsreise etter 
andre verdenskrig. Han hadde fått som 
betalingsoppdrag å skrive denne boka 
som skulle lokke briter til Sverige. Først 
og fremst var MacArthur journalist, men 
også forfatter som skrev noveller, roma-
ner og ikke minst reisebøker. MacArthur, 
hans kone Joan og «The Black Beetle», 
deres trofaste bil, reiser gjennom Sverige. 
Ferden går tur-retur, fra Gøteborg i sør til 
Kiruna i nord. Boken gir et fascinerende 
innblikk i perspektiver på livet i Skandina-
via sett utenfra på den tiden. 

Björk og Eschenbachs teoretiske forsk-
ninggrunnlag er Syed Manzurul Islam 
sin kategorisering av reisende i «seden-

tary» og «nomadic». Som tittelen anty-
der anser MacArthur seg for å være en 
reisende i retning av «nomadic travel-
ler». Forskerne problematiserer imidler-
tid dette, og i deres studie kommer de 
fram til at hans reiseskildring karakteri-
seres av to diskurser: De mer beskrivende 
delene i boken gir informasjon om 
svenskene og fokuserer i stor grad på 
ulikhetene relatert til seg selv og egen 
kulturbakgrunn («sedentary traveller»), 
mens bokens mer personlige passasjer 
beretter om forfatterens forsøk på å 
forandre egne perspektiver («nomadic 
traveller»).

Resultater fra forskningen har så langt 
blitt presentert ved tre konferanser, og 
høsten 2017 vil man i tillegg kunne lese 
om funn fra deres studie hos forlaget 
Cambridge Scholars.

A Beetle on the Loose                         
– en studie av reiseskildringer ved Eva Lambertsson Björk og Jutta Eschenbach, Høgskolen i Østfold

Fremmedspråksenteret

Forskningsfunn

Björk og Eschenbach har undersøkt hva som gjør reiseskildringer så interessante og hvilken 
rolle mobilitet spiller for kulturelt mangfold og interkulturell kommunikasjon. Mer spesifikt 
har de to forskerne sett på hvordan en reisende portretterer Skandinavia med utgangspunkt 
i boken Auto Nomad in Sweden (1948) som er skrevet av skotten David Wilson MacArthur. 
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Forskningsprosjektet inngår også i en 
større sammenheng, da det har fått 
tilslag på EØS-midler. Dette har mulig-
gjort et utvidet forskningssamarbeid 
med kolleger fra et universitet i Ro-
mania. 

Fremmedspråksenteret publiserer år-
lig en oversikt over de seneste master- 
og doktorgradsarbeidene – ta en titt på 
våre nettsider under fanen Forskning 
og utvikling.

Hjälmaren – Such a place as every camper dreams about  (p.28)
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Nyttig på nett – fra  Fremmedspråksenteret

Undervisningsopplegg 
om bærekraftig utvikling
Da stortingsmeldingen Fag – Fordypning 
– Forståelse ble presentert i april i år, ble 
det gjort klart at den sittende regjeringen 
ønsker å fornye fagene i skolen og gi elev-
ene mer rom for dybdelæring og forståelse. 
I fagfornyelsen foreslås det å prioritere tre 
tverrfaglige temaer, og blant disse finner vi 
bærekraftig utvikling. Hvordan kan bære-
kraftig utvikling inkluderes i språkfagene i 
fremtidens skole?

Fremmedspråksenterets mandat er å 
iverksette og gjennomføre nasjonal ut-

danningspolitikk slik at alle kan få en 
likeverdig og tilpasset opplæring av høy 
kvalitet. For at senteret skal kunne oppfylle 
dette oppdraget, må vi bidra til at også 
bærekraftig utvikling blir implementert 
som en del av språkfagene i skolen. 

Kapittelet om det miljøbevisste mennes-
ket i læreplanens generelle del påpeker 
vitenskapens økende omfang og der-
til hørende konsekvenser: «Samspillet 
mellom økonomi, økologi og teknologi 
stiller vår tid overfor særlige kunnskaps-

messige og moralske utfordringer for å 
sikre bærekraftig utvikling.» Videre fram-
heves nødvendigheten av å utvide elev-
enes innsikt i sammenhenger på tvers 
av fag- og landegrenser. Språk åpner 
som kjent dører, og språkfagene spiller 
således en sentral rolle i arbeidet med 
bærekraftig utvikling. Våre tverrfaglige 
undervisningsopplegg vil kunne imøte-
komme mange av tankene rundt dette 
prioriterte temaet.
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Fremmedspråksenterets undervisnings-
opplegg rundt bærekraftig utvikling er 
laget spesielt med tanke på å ivareta det 
tverrfaglige perspektivet, og de fleste 
oppleggene bruker 5E-modellen (se illus-
trasjon) som utgangspunkt. Modellen er 
et godt verktøy for undervisningsplan-
legging med fem faser som synliggjør 
viktige prinsipper for effektiv opplæring. 
Den poengterer viktigheten av vurde-
ring for læring underveis i hele proses-
sen – derav den sentrale plasseringen i 
midtfeltet. Det er Naturfagssenteret som 
har bearbeidet og oversatt modellen til 
norsk fra Bybee m.fl. (2006). The BSCS 5E 
Instructional Model. Punktet engasjere i 
modellen står svært sentralt i våre under-
visningsopplegg. Vi ønsker å rette fokus 
på det å aktivere elevenes forkunnskaper 
og fremme bruken av elevaktiviserende 
metoder. Vi ser dette som en forbilledlig 
måte å arbeide på, jf. Læringsplakaten: 
«stimulere lærelyst, evne til å halde ut og 
nyfikne blant elevane […]» . 

På våre nettsider kan man nå utforske 
tverrfaglige opplegg for engelsk, tysk, 
fransk, spansk og kinesisk. Disse omhand-
ler emner som søppelhåndtering, klima- 
og miljøutfordringer, mattradisjoner, med 
mer. Undervisningsoppleggene kan gjen-
nomføres slik de er beskrevet, eller man 
kan finne motivasjon og inspirasjon til å 
planlegge egne opplegg. 

Se Fremmedspråksenterets nettside 
om bærekraftig utvikling: http://www.
fremmedspraksenteret.no/barekraftig-
utvikling. 

naturfag.no/5E
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Nyttig på nett – fra  Fremmedspråksenteret

I fjorårets utgave av Communicare pre-
senterte vi vår nyeste ressurs med meto-
diske tips for ordinnlæring. Vi annon-
serte i den forbindelse at en tilvarende 
ressurs om innlæring av grammatiske 
strukturer var i vente – og nå er den her! 
Som sist finner du i tidsskriftets faste 
spalte Ta målspråket i bruk! et utvalg av 
tips fra samlingen – ferdig tilrettelagt 
for språkene engelsk, fransk, kinesisk, 
spansk og tysk. Eksempler på titler: Set-
ningskomposisjon, Bindershjul, Former på 
plass, Bløff og Grammatikksudoku. I selve 
nettressursen er tipsene beskrevet gene-
relt og språkuavhengig. 

Vår begrunnelse for å rette fokuset mot 
språkenes mindre bestanddeler (ordfor-
råd og grammatikk), var at Fremmed-

språksenteret lenge hadde jobbet mål-
rettet med ressurser for de grunnleggende 
ferdighetene i språkfag – altså det litt 
«større bildet» som er relatert til kommu-
nikative språkferdigheter. Videre argu-
menterte vi med at det parallelt med 
dette skjer et arbeid på et annet plan og 
ønsket å løfte fram det direkte arbeidet 
med å lære seg nye ord og i mange tilfel-
ler et helt nytt språksystem. 

Det å stoppe opp ved et grammatisk emne 
og lære seg det skikkelig, få det «under 
huden», mener vi til dels å kunne knytte 
opp mot stortingsmelding 28. Meldingen 
framhever dybdelæring som helt avgjø-
rende for forståelse. Det har i språkfagene 
lite for seg å haste til neste grammatiske 
emne om elevene ikke har festet seg ved 

det foregående. Tipsene i ressursen vår  
legger til rette for læring gjennom automa-
tisering ved bruk. Læring i fellesskap, lek 
og elevaktivisering er andre sentrale trekk. 
Med en slik tilnærming vil vi påstå at vi 
kan få flere elever med på den spennende 
«språkreisen».

I enkelte tilfeller har vi kommentert hvor-
dan aktivitetene kan tilpasses elever med 
et høyere læringspotensial. Det er også 
en mulighet for å gjennomføre aktivite-
ten i mindre grupper, slik at alle elever 
blir utfordret på sitt nivå. 

(Se bokomtalen av English for Teachers 
and Learners for en kort historisk pro-
blematisering av begrepet «gramma-
tikk» i språkfag). 

Metodiske  tips 
for innlæring 
av grammatiske 
strukturer
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Undervisningsopplegg knyttet til lyttetekster
Fra vår samling med lyttemateriell for 
engelsk, fransk, kinesisk, spansk og tysk 
har vi ved Fremmedspråksenteret utviklet 
undervisningsopplegg til utvalgte lytte- 
tekster. Gjennom helhetlige opplegg 
ønsker vi å formidle forbilledlig metodikk 
for arbeid med de muntlige ferdighetene. 
Oppleggene er koblet til læreplanverket 
og har tydelig tematisering av vurdering, 
tilpasset opplæring og grunnleggende 
ferdigheter. Undervisningsforløpet er byg-
get opp rundt de ulike lyttefasene med 
læringsaktiviteter for alle tre. Aktivitetene 
før lytting forbereder elevene på innholdet  
de skal lytte til og aktiverer deres forkunn-
skaper. Aktivitetene under lytting skal sikre 
at de lytter aktivt til lytteteksten. Aktivitet-
ene etter lytting sjekker på ulike måter elev-
enes lytteforståelse og bidrar til å befeste 
ordforråd og språklige strukturer i det hørte.

Bakgrunnen for vår særlige satsing på 
lytteferdigheten er blant annet Utdan-
ningsdirektoratets overføring av tidligere 
produsert lyttemateriell (2002-2013) 
til Fremmedspråksenteret, i tillegg til 
egen innspilling av nye lyttetekster for 
engelsk yrkesfag, arabisk, kinesisk og 
russisk. Ytterligere lyttetekster er under 
utvikling, blant annet for engelsk på 
ungdomstrinnet.

Videre er vi inspirert av rammeverket 
for grunnleggende ferdigheter sitt for-
sterkede fokus på lytting som en av del-
ferdighetene innenfor muntlige ferdig-
heter. Rammeverk for grunnleggende 
ferdigheter ble utviklet for læreplangrup-
pene som bisto Utdanningsdirektoratet i 
arbeidet med å utvikle og revidere lære-
planene for fag i Kunnskapsløftet. En ser 

også tydelig at delferdigheten lytting 
i større grad er ivaretatt i læreplanen i 
engelsk etter læreplanrevisjonen høsten 
2013. 

I tillegg er Fremmedspråksenteret ans-
varlig for informasjon om og implemen-
tering av de norske språkpermversjon-
ene. Der opereres det med hele tre ulike 
aspekter ved den muntlige språkferdig-
heten: lytting, muntlig produksjon og
muntlig samhandling – som alle behand-
les på lik linje og like inngående. 

Utforsk oppleggene på vår nettside: 
www.fremmedspraksenteret.no        
Læringsressurser (fane øverst til 
venstre)          Lyttetekster          Opplegg 
knyttet til lyttetekster
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Fremmedspråksenteret lanserer i år en 
adventskalender for barnehagen. Kalen-
deren består av 24 forskjellige kort med 
sanger, rim og regler på engelsk. Det 
finnes også nummerskilt for hver dag 
i adventstiden. Kalenderinnholdet er 
gratis og kan lastes ned fra senterets 
hjemmeside. Brett, klipp og laminer de 
dekorative sangkortene og tallene, og 
arranger kalenderen slik det passer egen 
barnegruppe best. Bortimot halvpar-
ten av sangene har melodier fra kjente 
og kjære norske barnesanger. Her kan 
det være gøy å se om de gjenkjenner 
sangene selv om de har engelsk tekst! 
Adventskalenderen kan brukes på ulike 
måter, og nedenfor foreslår vi noen alter-
nativer til gjennomføring:

Alternativ 1:
• Heng opp nummerskiltene 1-24 som 
 representerer dagene i adventstiden.
• Plukk ut favoritter blant sangkortene, 
 slik at man har ett kort per barn i 
 gruppen.
• Fordel sangkortene på tallene for 
 hverdager. 

• Det barnet som får åpne dagens   
 «luke», kan for eksempel få med 
 seg kortet hjem.

Alternativ 2:
• Heng opp nummerskiltene 1-4 som 
 representerer søndagene i advent. 
• Plukk ut fire favoritter blant sang- 
 kortene og plasser disse ved tallene. 
• De fire kortene blir brukt i forbindelse 
 med at man tenner ukas adventslys. 
 Den voksne trekker ett av kortene, og 
 man lærer seg sangen og synger den i 
 adventssamlingsstunden.

Hvordan kan man introdusere barna for 
en sang på engelsk? Man kan for eksempel 
• synge sangen for barna og 
 etterpå spørre om det er noen 
 som kjenner igjen melodien.
• gjøre bevegelser dersom sangen har 
 dette og dermed hjelpe barna til å 
 gjenkjenne sangen.
• la barna undre seg og se om de greier 
 å gjenkjenne noen av de engelske 
 ordene i sangen. Kanskje de også kan 
 finne ut hva ordene heter på norsk?

• plukke ut noen ord fra teksten og 
 introdusere dem for barna gjennom 
 konkreter. Til sangen Baa baa black 
 sheep kan man for eksempel bruke 
 konkreter for sau, ull, tallet 3, gutt og 
 fargen svart. Vis fram konkretene og 
 snakk med barna om dem og hva de 
 heter på engelsk. Etterpå kan man 
 leke Kims lek for å se om de husker 
 noen av begrepene. Man kan også 
 legge alle konkretene i en pose, sette 
 på litt julemusikk og la barna sende 
 posen rundt til hverandre. Den som 
 sitter med posen når musikken 
 stanser, får ta opp ett av konkretene 
 og fortelle de andre hva gjenstanden 
 eller begrepet heter på engelsk. Slik 
 fortsetter man til posen er tom. Til 
 slutt synges sangen sammen med 
 barna flere ganger. Konkretene 
 holdes fram, slik at barna kan være 
 med og synge de ordene de har lært.

COMMUNICARE • 2016 BARNEHAGEN

Barnehagen

Fremmedspråksenteret

Adventskalender 
for barnehagen

Sangkort: På den ene siden 
er det et dekorativt julebilde, 
og når man snur kortet, finner 
man teksten til dagens sang.

 

 
 

Down by the station 

Down by the station 

Early in the morning 

See the little pufferbellies 

All in a row. 

See the station master 

Turn the little handle 

Puff, puff,toot,toot 

Off we go! 

 

 

Hokey  Pokey  
You put your right hand in, 

You put your right hand out, 
You put your right hand in, 
And you shake it all about, 
You do the hokey pokey 

and you turn yourself around 
That what it's all about.  (Dans i stor sirkel. Fortsett videre med andre kroppsdeler.)  
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Se så dekorativ kalenderen 
blir på veggen!

COMMUNICARE • 2016BARNEHAGEN
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Ungdomskultur i 

ulike målspråkland

Aquunde lestio. Nem inimodis sam ipi-
cips apientoreped quiaerum que ex et 
faciis sitaspis sit, am, se vent liquame nes 
arum laccum eiur re, nullaniet faceatur?
Vernatq uidunt ilit quatis aut quiatem 
poresto omnimusae con elitiunt id et 
optur? Ehendes et volores alia deriati 
bearcipsa net exeribusa qui alita a qua-
tibea nesto cum eaque venimo conser-
ciatem laboris mod mil ipsaper natiam 
quun
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