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SKRIVEFERDIGHETEN

Skriveglede, skrivevansker, skrivelyst, skrive-
vegring, skrivekløe og skrivesperre… «Smak» 
på begrepene – positive som negative! 
Hovedtemaet for årets utgave av Commu-
nicare er Å kunne skrive som grunnleggende 
ferdighet i engelsk og fremmedspråk. Hvilke 
assosiasjoner får du med dette til egenopp-
levde skrivesituasjoner og til din rolle som 
skrivelærer? De heller negativt ladede ord-
ene tyder på at man som skriver til tider kan 
kjenne på både frustrasjon og motvilje. Men 
så helmørkt er det heldigvis ikke – minst like 
mange uttrykk kan sies å være knyttet til udelt 
positive opplevelser ved skriving! Begrepene 
som imidlertid skiller seg ut, er metaforene 
skrivekløe og skrivesperre (jf. «gangsperre») 
som befinner seg i hver ende av følelsesregis-
teret og som med sin billedlige overføring fra 
den kroppslige verden gir skriveerfaringer en 
gjenkjennelig tilleggsdimensjon. At ferdig-
heten engasjerer er det liten tvil om!

I denne utgaven byr vi på artikler som på 
ulike måter belyser skriveferdigheten innen 
våre fagområder. Bladet innledes med en 
artikkel fra Skrivesenteret om skriving som 
grunnleggende ferdighet. Andre artikler til 
hovedtemaet omhandler blant annet skri-
ving av multimodale tekster i lærerutdan-
ningen, støttestrukturer for skriving i fransk, 
sjangerpedagogisk tilnærming til skrive-

undervisning, skriving av engelsk på yrkesfag 
og elevskriving på tysk i dansk videregående 
skole. Videre bringer vi denne gangen også 
en tekst på engelsk av forskeren Debra Myhill 
ved University of Exeter om grammatikkens 
rolle i skrivepedagogikken.

I tillegg byr de faste spaltene på mye annen 
spennende lesning: I Lesehjørnet viser vi til gra-
fiske romaner, tegneserier og bildebøker for 
engelsk og fremmedspråk. Spalten Portrett gir 
et innblikk i de norske språklærerforeningene 
sitt virke, og barnehagespalten presenterer 
det nyeste av det nye når det gjelder Frem-
medspråksenterets ressurser på området; hva 
med å teste ut f.eks. «Space Yoga» med barna? 
I spalten Metodikk har vi et didaktisk perspektiv 
på språk- og teksttypeorientert skriveundervis-
ning (sjangerpedagogikk) og gir også plass til 
temaet responsteknologi. I Bildeglimt får vi en 
visuell presentasjon av Goethe-Institut i Norge 
sin omreisende tyskkampanje. Spalten Ta 
målspråket i bruk er i dette nummeret viet det 
metodiske tipset Uttaleskygging som eksem-
plifiseres for språkene engelsk, fransk, kinesisk, 
spansk og tysk, og i Forskningsfunn og Bokom-
tale kan du lese om nyere studier og utgivelser 
innen engelsk og fremmedspråk.
God lesning!

Berit Hope Blå

Renate Evjenth
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I Kunnskapsløftet er dei grunnleggjande 
ferdigheitene både ein del av den fag-
lege kompetansen og nødvendige rei-
skap for læring og fagleg forståing. For 
eit fag som t.d. engelsk inneber det at 
elevane mellom anna skal lære å uttryk-
kje seg på engelsk gjennom skrift, og 
dei skal bruke skriving for å utvikle kunn-
skap om engelsk språk, kultur og histo-
rie. Dette inneber at skriving har ulike 
formål i engelsk og at elevane treng å 
utvikle eit repertoar med ulike måtar å 
skrive på. Fleire av desse måtane å skrive 
på vil vere særeigne for faga engelsk og 
framandspråk.

Fagspesifikk lesing og skriving, ofte 
omtala som «disciplinary literacy» er eit 
sentralt område innan internasjonal skrive-
forsking (Applebee & Langer, 2013). 
Denne forskinga argumenterer for at ein 
bør lese, skrive og samtale på fagspesi-
fikke måtar fordi at dei enkelte faga har 

ulike kunnskapsobjekt og metodar for 
å utvikle kunnskap. Å undersøkje t.d. 
fenomen i naturen, samanhengar mel-
lom hendingar i fortida, litterære tekstar 
eller systemet til eit språk, krev ulike 
vitskaplege metodar, og desse meto-
dane er på ulike vis ein del av skulefaga. 
Ulike fag har altså både ulikt innhald, 
men også ulike konvensjonar for kor-
leis forskarar kommuniserer, og slik har 
sjangrar som litterær analyse, naturfags- 
rapport osb. oppstått, først i vitskaps-
faga og deretter i skulefaga. 

Skriving har også fagovergripande og 
generelle sider ved seg. Gjennom skule- 
løpet får elevane ei rekkje erfaringar 
med skriving som dei trekk vekslar på 
i nye fag og nye skriveformål. Derfor 
er det noko generisk ved skriving som 
til ei viss grad gjer det mogleg å overføre 
skrivedugleik til nye situasjonar. Vi kan 
bruke vurderingsområda til dei lærings-

støttande skriveprøvene som ein optikk 
for å drøfte kva som er generisk og kva 
som er fagspesifikt ved skriving. Desse 
prøvene tilbyr verktøy for å vurdere 
tekstar på fem område som represen-
terer fem deldimensjonar ved skrivefer-
digheit: skrivar-lesar-interaksjon, innhald, 
tekstoppbygging, språkbruk og form-
verk (Skrivesenteret, 2017). Formverk 
som gjeld rettskriving og teiknsetjing, er 
meir generisk enn dei andre deldimen-
sjonane – korleis ein stavar eit ord kor-
rekt gjeld uavhengig om faget er norsk 
eller matematikk, og det same gjeld ein 
teiknsetjingsregel som at stor bokstav 
står etter punktum. Medan formverk 
utgjer kodekompetanse, utgjer dei fire 
første deldimensjonane funksjonskom-
petansar som i høg grad er påverka av 
formålet med skriving, normene som 
gjeld for fag og kven ein kan tenkje seg 
er mottakar av teksten. Dersom ein elev 
skal lukkast i å uttrykkje seg på rele-

Arne Johannes Aasen, leiar for Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking

Skriving som grunn-
leggjande ferdigheit
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vante måtar i eit fag, krev det forståing 
av konvensjonane i faget slik dei kjem 
til uttrykk gjennom funksjonskompe-
tansane. Med andre ord treng elevane 
kunnskap om tekstar og tekstpraksisar i 
ulike fag for å utvikle kompetanse i fag, 
altså at dei kan lære å ta kunnskap i eit 
fag i bruk. Derfor må lærarar i alle fag gi 
elevane opplæring i skriving i faget.

For å utvikle skrivekompetanse, treng 
elevane meir enn kunnskap om tekstar 
og tekstpraksisar i fag. Gjennom ein 

enkel modell kan vi seie at skrivekom-
petanse består av tre dimensjonar: 
kunnskap om skriving, ferdigheiter til å 
ta denne kunnskapen i bruk gjennom å 
skrive og haldningar til skriving. 

Kunnskap om skriving inkluderer fleire 
av dei dimensjonane ved skriving som 
er nemnt ovanfor: ein må kunne eit eller 
fleire språk (ordforråd, grammatikk, 
tekststruktur); ein må ha kunnskap om 
korleis tekstar blir brukt for ulike formål 
i ulike sosiale og kulturelle samanhengar 

gjennom ulike sjangrar/teksttypar; 
kjenne til skriftmodalitetar (skriftteikn, 
ortografi, grafiske verkemiddel/ layout, 
samspel mellom skrift og andre moda-
liteter); ein må ha kunnskap om skrive-
reiskapar (blyant, penn, tastatur og pro-
gramvare) og vite når, kvifor og korleis 
ein bruker dei.

Ferdigheiter i skriving inneber 
at ein er i stand til å gjennom-
føre ulike handlingar: analysere 
og forstå den situasjonen der 
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ein skal ytre seg i skrift; vurdere korleis 
ytringa kan tilpassast mottakarane for 
teksten; generere innhald gjennom å 
lese, samtale og tenkje; planlegge skrive- 
prosessen; vurdere eigen tekst; revidere 
eigen tekst; ferdigstille teksten (sjekke 
rettskriving og tilpasse layout).

Haldningar til skriving som del av skrive-
kompetanse inneber det å ha tru på eiga 
evne til å meistre ein skriveprosess; å vere 
motivert for å skrive; å ha vilje til å lære og 
ta kunnskap i bruk; å ha vilje til å kommu-
nisere og samhandle med andre. 

Skrivekompetanse er samspelet mellom 
desse dimensjonane: ein treng kunn-
skap, kapasitet til å ta kunnskap i bruk 
gjennom handlingar og haldningar som 
gjer at ein er motivert for og har vilje til 
å gjennomføre handlingar. Skriveopp-
læringa i alle fag må ha som mål å utvikle 
alle desse dimensjonane ved skrivekom-
petansen, noko som er særleg krevjande 
i fag med få timar i veka som t.d. fram-
andspråk. Derfor føreset god skriveopp-
læring at t.d. skriveoppgåver, instruk-
sjon og respons inngår i samanhengar 
med dei andre kompetansemåla i faget. 
Skriving skal ikkje vere noko for seg sjølv 
som kjem i tillegg til det elevar skal lære 
i fag, men er eit verktøy for nettopp å 
lære og ta kunnskap i bruk på måtar som 
er relevante i faget. 

Denne måten å forstå skrivekompetanse 
på viser dessutan at skriving består av 
både sosiokulturelle og kognitive pro-
sessar. Dei sosiokulturelle prosessane 
ved skriving består m.a. av at ein kom-
muniserer og samhandlar med andre 
menneske; ein tek i bruk språk og språk-

lege ressursar som er historiske og kul-
turelle. Dei kognitive prosessane ved 
skriving består m.a. av dei strategiane 
ein tek i bruk for å skrive; korleis ein 
tenkjer og forstår innhaldet ein skriv 
om og korleis ein kan formgje det gjen-
nom skrifta. Det må understrekast at 
haldningsdimensjonen er viktig for at 
elevar vel å bruke skriving som verktøy 
for læring og eiga utvikling. Lærarar i 
alle fag har såleis ei viktig rolle når det 
gjeld å gi støtte til elevar og gi lærings-
fremmande respons slik at dei opplever 
meistring og blir motiverte for å skrive 
(Kvithyld & Aasen, 2011). 

God skriveopplæring i skulen må vere 
variert og formålsretta. Formålsretta vil 
seie at lærar og elevar har ei felles forstå-
ing for kvifor ein skriv. Det føreset at skrive-
oppdrag og skriveoppgåver har tyde-
lege mål og er relevante for det elevane 
skal lære. Dersom dei skal lære overflate-
kunnskap eller nye gloser i eit anna 
språk, må ein lære å bruke skriving for 
å lære på heilt andre måtar enn dersom 
dei skal skrive for å analysere tekstar, 
argumentere for noko eller reflektere 
over noko. Dei ulike måtane ein kan bruke 
skriving for å lære på, må elevane få 
opplæring i. Dei må med andre ord få til-
passa støtte i skriveprosessen gjennom 
instruksjon og respons som er relevant 
for kompetansemål i fag. Derfor må skrive-
opplæringa og skriveoppdraga følge 
forskingsbaserte prinsipp for god skrive-
opplæring og vere varierte for at elev-
ane skal få erfaring med at ein brukar 
skriving på ulike måtar i ulike kontekstar 
(Graham & Perrin, 2007; Smidt, 2010; 
Kvithyld & Kringstad, 2013). Det er nett-
opp slike erfaringar som kan gjere det 

mogleg for dei å overføre det dei har 
lært i ein skrivesituasjon til ein annan, 
altså at skriving blir eit verktøy for djup-
læring (Pellegrino & Hilton, 2012).

Referansar
Applebee, A. & Langer, J. (2013). Writing Instruction that 
 Works: Proven Methods for Middle and High School  
 Classrooms. New York: Teachers College, Columbia 
 University.
Graham, S. & Perin, D. (2007). Writing Next. Effective 
 Strategies to Improve Writing of Adolecents in 
 Middle and High School. NewYork: Carnegie 
 Corporation. 
Kringstad, T. & Kvithyld, T. (2013). Fem prinsipper for god 
 skriveopplæring; skriving på ungdomstrinnet. 
 I: Bedre skole. Tidsskrift for lærere og skoleledere, 2013, 
 Nr. 2, s. 71-79.
Kvithyld, T. & Aasen, A.J. (2011). Fem teser om funksjonell 
 respons på elevtekster. I: J. Smidt, R. Solheim & A.J. 
 Aasen. (Red.). På sporet av god skriveopplæring. 
 Trondheim: Tapir akademisk forlag.
Pellegrino, J.W. & M.L. Hilton (2012). Education for Life and 
 Work : Developing Transferable Knowledge and 
 Skills in the 21st Century. Washington, D.C: National 
 Academies.
Smidt, J. (red.)(2010): Skriving i alle fag – innsyn og utspill. 
 Trondheim: Tapir akademisk forlag.
Skrivesenteret (2017). Vurderingskriterier. Lasta ned 21. 
 september 2017: http://www.skrivesenteret.no/  
 ressurser/vurderingskriterier.



7

COMMUNICARE • 2017

	  

Anita Normann, Institutt for lærerutdanning, NTNU

Selv som nybegynnere i fremmedspråk skal elevene skrive. Skriftlig kommunikasjon på 
et tredjespråk begrenses imidlertid ofte av manglende ordforråd, samt av at det non-
verbale språket ikke er tilgjengelig for bruk i kommunikasjonen. Elever kan derfor oppleve 
skriveprosesser i fremmedspråk som ekstra utfordrende, noe som igjen stiller spesifikke krav 
både til oppgavetype og skrivestøtte underveis i prosessen. Artikkelen tar utgangspunkt 
i et skriveopplegg gjennomført i egen franskklasse våren 2015, der data rundt elevenes 
refleksjoner om skriveoppgave og skrivestøtter ble samlet inn. Kan vi lære noe av det 
elevene sier om å skrive i fremmedspråk? 

SKRIVEFERDIGHETEN

Om skrivestøtte og skriving 
i faget fremmedspråk
Hva sier elevene, og hva kan vi lære av det? 
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Elevenes konkrete skriveoppgave var 
knyttet til temaoverskriften «Mon domi-
cile» (Min bolig), med følgende skriftlige 
presisering: 
«Beskriv din egen bolig i tekst og bilder 
for ungdommer i andre land i Europa». 

En autentisk skrivesituasjon med en 
reell mottakergruppe ble realisert gjen-
nom deltagelse i et eTwinning1-prosjekt 
med elever fra ulike europeiske land, 
alle med fransk som fremmedspråk. 
Tekstene ble delt mellom prosjektpart-
nerne på eTwinning-plattformen, der 
alle elever var deltakere. Elevene skrev 
ikke til én bestemt mottakerelev, men 
til samarbeidspartnerne som gruppe. I 
tillegg leste alle elever tekster fra minst 
tre partnerelever. Det primære målet 
var her knyttet til det kommunikative 
aspektet, altså om de ville forstå hoved-
essensen i hverandres tekster. En blogg 
i prosjektrommet Twin Space ble brukt 
av elevene til å kommentere og stille 
spørsmål til hverandres tekster. Ulike 
typer skrivestøtte, i utvidet betydning 
av begrepet, ble utprøvd i skrivearbei-
det. Mens skrivestrategier defineres 
som prosedyrer eller teknikker som skri-
vere bruker for å gjennomføre en skrive-
oppgave (Hertzberg, 2006), bruker jeg 
ordet «skrivestøtte» her. Dette begrunnes 
med at fokuset ikke utelukkende lig-
ger på hva skriveren gjør eller tenker, 
men også omhandler støttestrukturer 
som å gi intellektuell støtte fra lærer 
og medelever, gi elever tilgang til rent 
praktiske ressurser i skriveprosessen, 
samt overveie aspekter ved utforming 
av selve skriveoppgaven og rammene 
for denne. Jeg definerer med andre ord 
skrivestøttene vidt, og ser dem som rele-            
vante både for elevenes skriveutvikling 
og som hjelp til læreren for å planlegge 
og gjennomføre skriveaktiviteter. En slik 
forståelse tilsier for eksempel at arbeid 
med en autentisk skriveoppgave, som 

er et aspekt knyttet til skrivingas formål, 
kan oppleves som en slags skrivestøtte 
gjennom potensialet til å påvirke skrive-
prosessen positivt. Andre faktorer som 
omtales som skrivestøtter i det konkrete 
arbeidet handlet om bruk av digitale 
medier, utvikling av egne temaordlister, 
bruk av modelltekster, samt det at skriv-
inga kun foregikk i et skrivefellesskap i 
klasserommet og ikke hjemme. For å 
finne ut hva elevene selv betraktet som 
nyttige stillaser for å videreutvikle egne 
skriveferdigheter i fremmedspråk, ble 
data samlet inn gjennom spørreskjema 
og fokusgruppeintervju. 

Noen perspektiver på skriving og skrive-
oppgaver. Hovedkategoriene skrive for 
å lære og lære å skrive, er en inndeling 
som også er relevant innenfor frem-
medspråk. Å skrive for å lære handler 
om skriving som en del av kunnskaps-
tilegnelsen i faget. Elevene skriver 
primært for seg selv, uten at det er spesi- 
fikke krav knyttet til orden og form. I 
fremmedspråk kan dette for eksempel 
dreie seg om notater eller tenkeskriving 
i forbindelse med gjennomgang av nytt 
stoff eller arbeid med en læreboktekst. 
Manchón (2011) skiller videre mellom 
det å skrive for å lære fag, der læring av 
et tema står sentralt, og det å skrive for 
å lære språk, som omhandler skriving 
som et redskap for språklæring. Å lære å 
skrive er en type utadrettet skriving der 
mottakerbevissthet er viktig og der elev-
ene ideelt sett skriver for en annen leser 
enn seg selv eller læreren. Her stilles det 
større krav til språkets formelle korrekt-
het, og skrivingas kommunikative funk-
sjon er viktig. Behovet for rammer og 
stillaser (Bruner, 1986) som støttestruk-
turer for skriving er tydeligere innenfor 
denne skrivekategorien. 

Ulike faktorer påvirker et oppgavede-
sign, som formål, mottakergruppe og 

skrivehandling, men i følge Williams 
(2005) bør skriving i fremmedspråk alltid 
starte med refleksjoner rundt hva slags 
skriving vi ber elevene gjøre: 

•  Er hovedhensikten med oppgaven   
  primært å øve på gjennomgåtte   
  språkstrukturer og vokabular? 
• Har oppgaven et kommunikativt 
  formål? Hvilket?
•  Gir oppgaven rom for å øve en spesi-
  fikk sjanger? Hvilken?
•  Er det sannsynlig at oppgaven vil en-
  gasjere elevene? Oppleves den som 
  interessant og relevant? 
•  Har elevene mulighet for å lykkes 
  med skriveoppgaven? Får de nok 
  støtte i skriveprosessen?2 (ibid s. 43)

Slike spørsmål kan nettopp hjelpe lær-
eren med oppgavedesignet (Otnes, 
2014); det å planlegge og formulere skri-
veoppgaver. Elevenes konkrete skrive-       
oppgave i vårt prosjekt var ikke et kog-
nitivt krevende tema å skrive om. Wil-
liams (2005) sier om slike oppgaver at 
de trekker veksler på «the learner’s own 
experience or require little interaction 
with external sources» (s. 176). Oppgaver 
som omhandler utveksling av personlig 
informasjon er vanlige kommunikative 
aktiviteter i faget fremmedspråk. De 
kan likevel bli utformet slik at de inklu-
derer en autentisk mottagergruppe 
(Williams, 2005), for eksempel gjennom 
bruk av eTwinning eller lignende sam-
arbeidsplattformer.

Refleksjoner rundt elevenes tanker 
om skrivestøtte i fransk. Elevene ble 
bedt om å lage en tekst om egen bolig, 
et tema de kunne involvere seg person-
lig i. De fleste elevene var godt fornøyd 
med selve oppgaven, slik blant annet 
Stians kommentar viser: «Det er helt 
klart enklere å skrive om noe du har 
egne erfaringer med. Det sier seg selv at 
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hvis du først må uthente informasjon og 
så skrive om det på fransk, så blir det jo 
vanskeligere enn når du skriver om huset 
ditt, som du kjenner godt». Skriveopp-
gaven kan derfor knyttes til begrepet 
«knowledge telling» (Bereiter & Scar-
damalia, 1987. I: Weigele, 2008), der det 
utformes et innhold uten først å være 
nødt til å gjøre bakgrunnsundersøkelser. 
I andre fag vil mye av skrivinga være 
knyttet til «knowledge transforming» 
(ibid.), der skriveprosessen typisk bidrar 
til at elevene utvikler ny kunnskap om 
et tema. Det er også interessant å se 
elevenes kommentarer om selve skrive-
oppgaven i lys av studier fra Hulstijn & 
Laufer, 2001 (i Williams, 2012: 324) som 
peker i retning av at «certain task char-
acteristics are more likely to promote 
lexical acquisition than others». Det er 
nettopp skriveoppgaver med høy grad 
av personlig involvering som hevdes å 
fremme ordinnlæring. 

For elever som skal skrive tekster på et 
språk der de har et svært begrenset ord-
forråd, vil en viktig del av førskrivings- 
fasen måtte handle om å gi støtte til ut-
viding av ordforrådet. Både i førskriving-
sfasen og underveis i skrivearbeidet job-
bet elevene i dette skriveprosjektet der-
for med å utvikle personlige temaord-
lister som de skulle bruke underveis i 
skriveprosessen. Dette ble av elevene 
opplevd som relevant og «matnyttig for 
den teksten jeg skulle skrive om boligen 
min», slik én av dem sier. Den personlige 
 involveringa som selve oppgaven invi-
terte til kan ifølge Hulstijn & Laufer, 2001. 
I: Williams, 2012) fremme ordinnlæring 
gjennom behovet for å vite et ord (need), 
forsøket på å finne det rette ordet i en 
gitt sammenheng (search) og sammen-
ligning og vurdering av flere mulige ord 
(evaluation). Arbeidet med utvikling av 
en personlig temaordliste tjente også 
andre hensikter, som igangsetter av 

egen skriving, samt som grunnlag for 
underveissamtaler om tekstene. 

I førskrivingsfasen ble elevene også bedt 
om å bruke mobiltelefon for å ta bilder 
av egen bolig. Slik startet prosessen 
med å tenke gjennom hva de konkret 
skulle skrive om, altså en form for men-
tal emnehjelp i førskrivingsfasen. «Når 
du går og ser på tingene hjemme som 
du kan ta bilde av, kan du koble ting- 
ene til de franske ordene, og dermed 
huske de franske ordene bedre», sa én 
av elevene. Dette er i tråd med Nation 
(2013: 112), som understreker betydnin-
gen av bilder for å lære ord. Det multi-
modale aspektet i oppgaven viste seg å 
være viktig for elevene. De var bevisste 
på at budskapet i egen tekst også ble 
formidlet ved hjelp av bildene de brukte 
i teksten: «Hvis det er noe de andre ikke 
skjønner, kan de bare se på bildene og 
ut fra det prøve å finne ut hva jeg mener», 
sa én av dem i intervjuet.

Den skrivestøtten, i utvidet betydning 
av ordet, som elevene framhevet som 
aller viktigst for egen skriveutvikling var 
at all skriving foregikk på skolen, med 
kyndig hjelp fra lærer og medelever: 
«Fordi jeg får hjelp på skolen utvikler 
jeg meg i faget», sa én av dem, og svaret 
var representativt for mange. Andre 
kommentarer handlet om at det rett og 
slett var artigere og derved mer moti-
verende å skrive på skolen, med lærer 
og andre rundt seg som også skrev. Det 
å bygge egen skrivekompetanse i en 
sosial kontekst der andre har det samme 

målet, ligger innenfor en sosiokulturell 
læringsteori. Når lærer og medelever 
er tilgjengelige for å hjelpe, fungerer 
dette som et slags reisverk som eleven 
kan støtte seg til i arbeidet. En slik «scaf-
folding» (Bruner, 1986) er spesielt viktig 
i et fag som fremmedspråk, der både 
ordforråd og skriveerfaring er begren-
set. Det er blant annet når en tekst skal 
videreutvikles uten hjelp fra lærer eller 
andre «eksperter» at mange elever syns 
fremmedspråkskrivinga blir uoverkom-
melig. I mangel av «eksperter» å råd-
føre seg med, lar elever seg derfor 
noen ganger friste til å bruke overset-
telsesprogram, selv om de er bevisste på 
at bruk av slike verktøy i liten grad bidrar 
til å utvikle egne språkferdigheter. 

Lærer utarbeidet også to modelltekster 
som ble studert og jobbet med både i 
fellesskap, individuelt og i grupper i før-
skrivingsfasen. Flere av elevene under-
streket nettopp viktigheten av tilgang 
til og arbeid med modelltekstene. Slike 
tekster kan brukes som en slags skrive-
ramme, dvs. en type stillasering som 
både er skrivestøtte og som gir eleven 
mulighet til å reflektere over hvordan 
teksten kan bygges opp, slik denne eleven 
kommenterte: «Jeg så hvordan dine 
[lærers modelltekster] tekster var bygd 
opp og da fikk jeg bilder av hvordan 
jeg burde legge opp min egen tekst 
også». Slik kan modelltekster fungere 
som en kognitiv avlastning (Lund, 2014) 
nettopp fordi eleven allerede tidlig i 
skrivefasen har et bilde av hvordan den 
ferdige teksten kan se ut. Elevene kom-
menterte at de brukte modelltekstene 
til å strukturere sin egen tekst, til å starte 
egne setninger og til å finne enkeltord 
som de kunne bruke. Anderson (2011) 
og Gallagher (2006) understreker at 
poenget med modelltekster 
er tredelt og knytter seg til les-
ing, analyse og etterligning.         

 Det multimodale 
aspektet i oppgaven viste seg 
å være viktig for elevene 
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Analysen dreier seg enkelt sagt om å 
skape en dialog i klassen rundt hva elev-
ene legger merke til ved teksten og hvilke 
grep «forfatteren» har gjort. «Grep» kan 
forstås som aspekter knyttet til struk-
tur, språk og innhold. Etter at lærer og 
elever sammen har studert modelltek-
sten, oppfordres elevene til nettopp 
å etterligne eller tilpasse noen av gre-
pene i sin egen tekstskaping. Brukt på 
en slik måte kan en modelltekst net-
topp vise vei for hvordan elevene både 
kan starte opp og strukturere en tekst, 
skape overganger samt ta i bruk inn-
holdselementer. Det er imidlertid ikke 
nok at elevene på egen hånd studerer 
en modelltekst.  «The learning is in the 
dialogue» påpeker Anderson, (2011) og 
alle de tre stegene i arbeidet med en 
modelltekst er derfor like viktige. 

Skrivearbeidet i dette prosjektet hadde 
reelle mottagere. Flere av elevene mente 
likevel at dette ikke påvirket egen skriv-
ing noe særlig. Likevel viser datamate-
rialet at mange elever sjekket formelle 
aspekt ved egen tekst, som staving og 
verbbøyning, ekstra nøye: «Jeg dobbelt-

sjekka det jeg hadde skrevet. Ble mer 
påpasselig på at det ikke var skrivefeil 
da, siden det var så mange som skulle se 
det. Det blir sånn når det er mange flere 
som skal lese den». Den autentiske mot-
takergruppa ga også idéer for innhold: 
«Jeg tenkte bevisst på å ta med noe som 
ikke var kjent for dem, for eksempel snø. 
Det er de jo ikke vant til i Hellas eller på 
Malta». En annen elev kommenterte det 
som «artig og motiverende» at ukjente 
elever i Europa leste og kommenterte 
hans tekst og brukte prosjektbloggen 
til å stille spørsmål. «Da skjønte jeg jo 
at teksten min var lest av noen av part-
nerelevene», kommenterte han. Slik 
kan tekster «settes i bevegelse» (Smidt, 
2010) og bli noe mer enn et vurderings-
grunnlag for lærer. Også andre elevkom-
mentarer pekte i retning av at den aut-

 Slik kan modelltekster 
fungere som en kognitiv 
avlastning nettopp fordi 
eleven allerede tidlig i 
skrivefasen har et bilde av 
hvordan den ferdige teksten 
kan se ut 
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entiske mottakergruppa var i elevenes 
tanker underveis i prosessen. «De andre 
kan jo lett sjekke om det du skriver er 
rett», kommenterte en elev og fortsatte: 
«for hvis du sier at du har oransje gardiner 
på rommet ditt og bildet viser at du har 
en annen farge på gardinene blir det 
rart». Elevene kommenterte dessuten 
at teksten ble mer lettlest når den inne-
holdt bilder og at stilen ble mer person-
lig. Dette er igjen et tegn på at elevene, 
bevisst eller ubevisst, hadde den auten-
tiske mottakergruppa i tankene.

Avsluttende kommentarer. Skriving 
på fransk, spansk og tysk i ungdomsskolen 
vil nok kun i svært begrenset grad bidra 
til at elevene lærer mer om et tema. Når 
knowledge telling (Bereiter og Scarda-
malia, 1987. I: Weigle, 2008) likevel kan 
sies å høre inn under kategorien å skrive 
for å lære, handler det ikke om å skrive 
for å lære et tema bedre, men snarere 
om å skrive for å videreutvikle og lære 
språket. Skrivingas potensielle bidrag 
til å utvikle språkferdigheter kan ifølge 
Williams (2012) knyttes til tre særpreg 
som skiller skriftlig språkproduksjon 
fra den muntlige: «Its slower pace, the 
enduring record it leaves and the need 
and opportunity for greater precision 
in language use» (s. 321). Materialet fra 
dette prosjektet viser at det som be-
tydde mest for de fleste elevene, og 
som jeg derfor mener er den viktigste 
lærdommen å ta med seg videre når det 

gjelder skriving i fremmedspråk, er at 
skrivinga bør foregå på skolen, der lærer 
er tilgjengelig for å hjelpe elevene. To 
andre skrivestøtter som elevene fram-
hevet var arbeid med modelltekster og 
utvikling av temaordlister i førskrivings-
fasen. Disse skrivestøttene bidro til å ut-
vikle relevant ordforråd, og uten ord er 
det som kjent vanskelig å skrive tekster. 

Det at skriveprosessen bidrar i språk-
læringsprosessen kommenteres også 
av én av elevene i intervjuet. På slutten 
av gruppeintervjuet spør nemlig lærer 
om eleven syns han lærer noe gjennom 
å skrive på fransk. Elevens svar berører 
viktige aspekter ved skriving – også i 
fremmedspråk: «Ja, helt klart, for i tekst-
skriving så blir det som om du kommu-
niserer med noen da. Og det er jo det 
man bruker språket til».  
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Fotnoter
1) eTwinning  er en trygg, fleksibel og reklamefri plattform 
for IKT-basert skolesamarbeid i 39 land i og utenfor Europa 
og er siden 2014 en del av Erasmus+ programmet. For mer 
info, se: www.etwinning.net
2) Min oversettelse.

 den viktigste 
lærdommen å ta med 
seg videre når det gjelder 
skriving i fremmedspråk, er 
at skrivinga bør foregå på 
skolen
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Karen Sonne Jakobsen, Roskilde Universitet

Skrivning i fremmedsprog 
i elevperspektiv

Artiklen bygger på en sociokulturel for-
ståelse af fremmedsproglig skrivning. 
Det betyder at skrivning ikke forstås 
som en isoleret færdighed, men ses i sin 
sociale kontekst som skrivning i skolen 
(Barton, 2007). Endvidere at elevernes 
skriveudvikling hænger tæt sammen 
med hvordan de opfatter skrivning 
og sig selv som skrivere i fremmed-
sprogene (Ivanič, 1998). Jeg vil belyse 
spørgsmålene på baggrund af længde-
studier af elevskrivning i tysk i gymnasiet 

(Krogh, Christensen & Jakobsen, 2015; 
Krogh & Jakobsen, 2016).  I Danmark 
tilbydes tysk og fransk som 2. fremmed-
sprog efter engelsk i grundskolen (fra 
2017 også spansk), og i gymnasiet kan 
eleverne vælge at fortsætte med et af 
disse sprog. De elever hvis skrivning jeg 
har undersøgt, har haft tysk i grund-
skolen i tre år. På gymnasiet har de valgt 
en naturvidenskabelig studieretning, 
og de slutter tysk efter 2. gymnasieår på 
mellemniveau. 

Denne artikel handler om hvordan elever lærer at skrive i tyskundervisning set fra 
elevernes perspektiv: Hvilke muligheder giver undervisningen eleverne for at udvikle 
sig som fremmedsproglige skrivere? Hvordan opfatter eleverne sig selv som skrivere i 
tyskundervisningen?  Hvad kan sprogdidaktikken lære af at undersøge fremmedsproglig 
skrivning fra elevernes perspektiv? 

 At lære at skrive 
går ud på at eleverne 
bliver fortrolige med 
hvad skriveopgaven går 
ud på, dvs. hvilke genrer 
og fremstillingsformer 
der forventes, hvordan 
lærerresponsen skal 
afkodes osv.
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Skrivning i konstellationer. I frem-
medsprogsundervisning i gymnasiet er 
skrivning som hovedregel lagt i faste 
rammer som opgaveskrivning. At lære 
at skrive går ud på at eleverne bliver 
fortrolige med hvad skriveopgaven 
går ud på, dvs. hvilke genrer og frem-
stillingsformer der forventes, hvordan 
lærerresponsen skal afkodes osv. Når vi 
undersøger elevskrivningen i dens sociale 
kontekst, ser vi på samspillet mellem 
alle disse elementer, dvs. den «konstel-
lation» som elevskrivningen indgår i 
(Jakobsen, 2015: 179) – se figur ovenfor.

I centrum for analysen står elevteks-
ten som analyseres i to dimensioner, 
dels som elevens svar på skriveordre 
og lærerrespons, dels som tekst med 
form, indhold og formål. Jeg vil give et 
eksempel på en konstellationsanalyse 
af to elevers besvarelser af den samme 
opgave, en kreativ opgavetype i 1. gym-
nasieår. Tekstgrundlaget for opgaven er 
en kort fortælling af den tyske børne- og 
ungdomsbogsforfatter, Ursula Wölfel: 
Mannis Sandalen, en historie om en 
mentalt handicappet dreng der bliver 
mobbet af andre børn. 

Skriveordren lyder som i figuren nedenfor:  
Den ene elev, Sofia, bruger den første 
valgmulighed og skriver en anden his-
torie med titlen Die Brücke; den anden 
elev, Jens, vælger at skrive en historie om 
hvordan det går drengen Manni i frem-
tiden. Begge skriver deres historier ud fra 
hovedpersonens perspektiv, men på for-
skellige måder (se uddrag på næste side). 

Jens’ historie der handler om Mannis 
sidste skoledag, skal vise at Manni er 
blevet accepteret i klassen. Hovedper-
sonens tanker og følelser udtrykkes  

Figur: Konstellationsmodel
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gennem handlinger, replikker og beskriv-
elser af detaljer i tid og rum. 
 
I Sofias historie tager hovedpersonen 
livet af sig ved at springe ud fra en bro. 
Hovedpersonens tanker og følelser 
udtrykkes gennem detaljerede beskriv-
elser af hans oplevelser under vand.  
 

Begge elever arbejder i deres tekster 
med at udvide deres tyske skriftsprog 
for at kunne sige det de vil; for Jens er 
differentierede substantiver og adjek-
tiver et vigtigt virkemiddel, for Sofia er 
det især komplekse verbale konstruk-
tioner og metaforer. Betragtet som social 
handling er begge tekster skrevet som 
opgaveaflevering til læreren, men sam-
tidig også som tekster med et personligt 
formet indhold.  

I konstellationsanalysen er lærerres-
ponsen et omdrejningspunkt. Det er 
gennem responsen eleverne lærer hvad 
der forventes af dem i gymnasiet, og 
responsen er det måske vigtigste me-

dium for at lære at skrive. Karakteristisk 
for tysklærerens respons er at den har 
sprog, især grammatik i fokus, og at den 
gives dels i form af konkrete rettelser, dels 
i form af henvisninger til sproglig regel-
viden som eleven forventes at kunne 
anvende. Jens får i denne opgave mark-
eret et ganske stort antal forskellige fejl-
typer, Sofia færre, en forskel der matches 
af en tilsvarende forskel i karaktergiv-
ning (hhv. under middel og middel). For 
begge elever er denne form for respons 
noget nyt sammenlignet med hvad de 
kender fra grundskolen hvor elevernes 
egne tekster blev kommenteret, men 
ikke rettet sprogligt. Læreren giver 
derudover også en kort tilbagemelding 

 Begge elever arbejder 
i deres tekster med at udvide 
deres tyske skriftsprog for at 
kunne sige det de vil

Tekst fra Jens

Tekst fra Sofia
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på teksten som helhed, hvor især idérig-
dom og tekstens sammenhæng vurderes 
positivt, som i denne kommentar til Sofias 
historie: Se ovenfor.  
 
Eleverne accepterer denne nye, gym-
nasiale rettepraksis, men bruger den 
forskelligt. Det bliver tydeligt gennem 
interviewsamtaler med eleverne.

Samtaler om tekster og skrivning. I 
interviewsamtalerne fortæller eleverne 
at de godt kan lide at skrive i tysk, især 
de kreative opgavetyper som de kender 
fra grundskolen. Jens taler om at skriv-
ning i tysk sammenlignet med andre 
gymnasiefag  er «lidt mere frit» og giver 
ham lyst til at skrive. For Sofia er det et 
tilbagevendende tema at hun savner 
grundskolens mere frie  skriveopgaver,  
«…at man ikke selv [kan] bestemme 
hvad det er vi skriver om, det synes jeg 
er lidt ærgerligt. At man ikke bare kan 
skrive for at skrive, det er lidt trist. Til 
gengæld bliver man bedre til at skrive 
mere fagligt, analysere og den slags». 
Skrivelysten og lysten til at producere 
egne tekster lever videre i tyskundervis-
ningen, og i 1. g leger Sofia med tanken 
om at vælge tysk på højt niveau.   

Den lærerrespons de får, værdsætter 
de ligeledes, men det er forskelligt hvor 
meget de bruger den.  Selv om Jens i 
princippet gerne vil være bedre til tysk, 
er det sjældent han i praksis finder res-
ponsen frem igen og bruger den aktivt. 
Han har ikke fokus på det sprogarbejde 

som responsen lægger op til: «Sprog 
som sådan interesserer mig ikke». For 
Sofia derimod er skrivning i tysk i høj 
grad forbundet med sprog. Hun både 
korrigerer sine tekster på basis af de ret-
telser hun får, og reviderer og forbedrer 
sin tekst: «…hvis man ændrer et ord i 
sætningen, så læser man jo sætningen 
igen, og så kom man måske lige til at 
tænke over at det var ikke helt rigtigt 
egentlig… så kan man måske godt 
lige overkomme at lave sætningen helt 
om til noget der er lidt bedre.» Lærer-
respons betyder i det hele taget meget 

for Sofia. Et år efter at tysk er afsluttet, 
og to år efter at Sofia skrev historien om  
Manni, falder samtalen igen på tysk, og 
hun husker at hun bed mærke i den res-
pons hun fik. Det der især gjorde indtryk, 
var at «han rent faktisk læste hvad det 
var jeg skrev». At læreren ikke kun  retter, 
men også læser og reagerer på hendes 
tekst, er åbenbart ikke en selvfølge. 

Nye skriveridentiteter? Personlig skriv-
ning er fra begyndelsen af betydnings-
fuldt for begge elever, som vi har set, 
men til den personlige relevans kny-
ttes efterhånden en interesse i undersø-
gende skrivning, dvs. bruge skrivning til 
at undersøge faglige spørgsmål og til at 
forstå verden, kulturelt, politisk og his-
torisk. Denne udvidelse af brug af skriv- 
ning sker de første gymnasieår i form af 
såkaldte AT-projekter, dvs. projekter der 
gennemføres i et samarbejde mellem 
flere fag, og som har til formål at udvikle 
studierelevante skrivekompetencer (Jak-
obsen, 2013)1. På skolen gennemføres 
på 2. år et projekt i fagene tysk og idræt, 
«Idræt, samfund og værdier», hvor den 
tyskfaglige dimension handler om VM i 
1954 og 2006 og dets betydning for tysk 
national identitet. I projektet skal elev-
erne inddrage tyske tekster og film, og 
arbejdet skal resultere i en synopsis som 
skrives på dansk. Begge elever identificer-
er sig positivt med projektet og knytter det 
sammen med deres engagement i sport. 

Især for Jens er projektet en positiv 
skriveerfaring. Han er «stolt af» synop-
sen som han synes er «velskrevet» og 
har et «pænt layout». Jens fremhæver 
at projektet er personligt relevant for 
ham som aktiv fodboldspiller, men han 
fokuserer derudover specielt på skrive-
processen i projektgruppen:

 Altså til at starte med, altså vi synes 
 det var nogle rimelig svære spørgsmål 
 vi havde fundet på. Så vi sad og tænkte 

 Personlig skrivning 
er fra begyndelsen af 
betydningsfuldt for begge 
elever, som vi har set, men 
til den personlige relevans 
knyttes efterhånden en 
interesse i undersøgende 
skrivning
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 på hvad vi skulle skrive, og så var der 
 en der prøvede at formulere sig lidt, 
 og så hvis det var godt så skrev vi det 
 ned. Og ellers så kunne man så komme 
 med input hvis nu der var noget 
 man synes der skulle laves om i det, 
 men at det derefter var fint nok.

Den detaljerede beskrivelse viser at Jens 
er identificeret ikke blot med temaet, men 
også med skriveprocessen som kolla-
borativ, undersøgende skrivning. 
  
Sofia fremhæver især at projektet skaber 
viden der ikke kun er personligt rele-
vant, men også anvendelig, samfunds-
relevant viden: «…fordi går man selv 
til svømning og sådan noget, så er det 
meget sjovt at se at sport faktisk har en 
indflydelse på samfundet. Så det er også 
noget man faktisk kan bruge til noget. 
Det er sådan en viden der er meget sej 
at have i hvert fald. »    

Gennem projektet sker der en udvid-
else af elevernes skriveerfaring og skriver-
identiteter i tysk i flere henseender: med 
undersøgende skrivning, med kolla-
borativ skrivning og med skrivning på 
tværs af sproggrænserne mellem frem-
medsprog og førstesprog. Samtalerne 
tyder på at de subjektivt forbinder 
denne skrivning med en mere autonom 
skriveridentitet, både med hensyn til 
skriveprocessen og skabelse af relevant 
viden «der er meget sej at have». 

Sprog- og skrivedidaktiske perspek-
tiver. Hvad kan undervisere og sprog-
didaktikere lære af at undersøge skriv-
ning i fremmedsproget fra elevernes 
perspektiv? Traditionelt betragtes skriv-

ning i fremmedsprogene først og frem-
mest som middel til at lære sprog, og 
som eksemplerne viser, er dette en af 
skrivningens vigtige funktioner i gym-
nasiet. Men for begge elever er det ikke 
det eneste formål; de skriver også for 
at lære at skrive og for at udtrykke per-
sonlige tanker, følelser og holdninger 
gennem skrivning. I tyskdidaktikken 
har personlig skrivning – «personales 
Schreiben» – en central plads ikke kun 

for begyndere i grundskolen, men også 
for viderekomne: «Dieses gestaltende 
Schreiben ist für die Entwicklung von 
Motivation und Sprachgefühl, für die 
Überwindung von Schreibhemmungen 
von besonderer Bedeutung – auch und 
gerade für das akademische Schreiben» 
(Krumm, 2000: 8). De to elevers skrive-
erfaringer bekræfter dette synspunkt, 
og det rejser spørgsmålet om den per-
sonlige skrivnings læringspotentialer 
kunne udvikles mere systematisk i tysk-
undervisningen. 

At lærerresponsen har stor betydning, 
er velkendt, men det vækker alligevel til 
eftertanke hvor forskelligt den fungerer 
for to forskellige elever. Eksemplerne 
giver grund til at overveje om mere differ-    

entierede responsformer, herunder mere 
procesbaseret respons med fokus ikke 
alene på sproglig form, men også på 
indhold og på skrivning, ville gavne. 
I sprogdidaktikken diskuteres peer-
baseret responsgivning, dvs. respons 
fra elever, som et nyttigt supplement 
som stadig kræver didaktisk udvikling 
(Fernández, 2014). Samtalerne viser at 
eleverne gør sig tanker om skrivning, og 
peerbaseret respons kan være en måde 
at bruge elevernes skriveerfaringer som 
en ressource i undervisningen. 

En tredje didaktisk udfordring er at in-
ddrage skrivning på førstesproget på 
basis af fremmedsprogede tekster og 
medier i fremmedsprogenes skrive-
didaktik. Identitet som fremmedsprog-
lig skriver handler ikke kun om at kunne 
skrive på fremmedsproget, men også 
om at kunne formidle et fremmed-
kulturelt indhold på førstesproget. 
Hos de to elever så vi at det er en 
skrivepraksis som de er højmotiveret 
for, og spørgsmålet er om den skulle 
have en mere central placering (Jakob-
sen, 2014). Hvis denne tilgang udvikles 
didaktisk, kunne den bidrage til en udvid-  
else af elevernes skriverepertoire og 
give dem et perspektiv som er realistisk 
for dem i deres fremtid som skrivere 
med tysk som andet fremmedsprog.  
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Hege Emma Rimmereide,  Institutt for språkfag og matematikk, Høgskulen på Vestlandet

Ved Høgskulen på Vestlandet har jeg 
gjennomført et prosjekt med lærerstu-
denter der de skulle erfare hvordan man 
kan utnytte teknologi og metode til å 
skape multimodale tekster i engelsk-
faget. De fleste elever (og studenter) 
har mye erfaring med ulike multimo-
dale tekster i hverdagen, men ikke alle 
har et bevisst forhold til hvordan disse 
tekstene kommuniserer, at de bruker 
ulike meningsbærende ressurser for å 
oppnå en hensikt. Hvordan brukes de 

ulike modalitetene? Hva tilfører de teks- 
ten? Skape stemning? Skape tydelig-
het? Skape kontraster? «Mulighetene 
og begrensningene som ligger i en 
uttrykksmåte, kalles på fagspråket for 
affordans. Gode sammensatte tekster 
utnytter de ulike modalitetenes affor-
dans på en hensiktsmessig måte» (Løv-
land, 2008). Som i alt annet tekstarbeid, 
er det derfor viktig at elevene forstår for-
holdet mellom formål, form og innhold 
når de skal skape en multimodal tekst. 

Digital teknologi gir svært mange 
muligheter for form og innhold i pro-
duksjon av sammensatte tekster, og det 
finnes flere verktøy som enkelt legger 
til rette for å integrere elementer som 
bilde, lyd og video. Disse kan være med 
på å bryte ned barrierer for tekstpro-
duksjon. Lærerstudenter skal også utvi-
kle profesjonsfaglig digital kompetanse 
gjennom studiet sitt, og dette 
gjøres best ved at de må 
arbeide som de vil gjøre med 

Skriving av multimodale 
tekster i språkfag medWiki 
Storyline som eksempel

Å kunne lese og produsere multimodale tekster er en viktig kompetanse i dagens 
samfunn. I multimodale tekster benyttes ulike modaliteter for å fremme et budskap. 
Egenproduksjon av slike tekster kan bygge på egne erfaringer, gi utløp for kreativitet, 
understøtte skrivekompetanse og visuell kompetanse og åpne for produksjon av uttrykk 
i ulike sjangre. 
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sine fremtidige elever, for deretter å dis-
kutere og reflektere over læringsverdien 
m.m. I vårt arbeid benyttet vi et wiki-
verktøy – et online rom for kunnskaps-
deling, der man skriver og redigerer tekst 
direkte inn i nettleseren. Det er mulig 
å legge inn medierikt innhold, og man 
kan skrive tekster sammen, kommen- 
tere og korrigere hverandres arbeid, 
m.m. Denne samskrivingen og delingen 
med andre i et skrivefellesskap kan øke 
den kollektive bevissthet og erfaring 
med tekstproduksjon, og man kan der-
med utvikle kunnskap som går utover 
det man klarer alene. 

I læringssammenheng er det dessuten 
viktig å formulere meningsfulle opp-
gaver og integrere lekpregede aktivi-
teter som vektlegger den formgivende, 
kreative kraften i å arbeide med noe 
praktisk og estetisk på samme tid. Vi 

Introduction

Setting

Characters

Incidents

Figur 1. Typisk struktur i en «storyline» (Rimmereide, Blair og Hoem, 2011).

Figur 2. Wiki Storyline Template, produsert ved Høgskulen på Vestlandet. 
https://sites.google.com/site/wikistorylinetemplate1
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valgte «storyline» som metode i arbei-
det vårt. I «storylinemetoden» er narra-
tive diskurser spesielt viktige. Læring 
etter denne metoden skjer gjennom et 
oppdiktet univers og kjennetegnes ved 
at deltakerne er aktive i utformingen av 
en fortelling, gjerne tar på seg roller som 
karakterer i fortellingen og ved at det 
underveis i læringsløpet stilles såkalte 
nøkkelspørsmål (se Figur 1 for gangen i 
en Storyline-fortelling). 

I prosjektet fikk studentene tilgang til 
en mal som inneholdt en oversikt over 
elementene som skulle inngå i fortellingen 
(tema, sted, personer, grupperinger og 
hendelser) og bilder som skulle tjene 
til inspirasjon (se Figur 2). Bildene blir 
erstattet i egen Storyline.

Studentene gikk så i gang med å bygge 
opp fortellingens linjer - en Wiki Story-
line-side, som vist i eksemplet «Loch 
Callairn» - en fiktiv landsby i Skottland 
på 1600-tallet (figur 3). Samtlige hyper-
lenker fører til utfyllende multimodale 
tekster som ble produsert av studen-
tene. De skriftlige oppgavene var både 
individuelle og gruppebaserte og fav-
net om teksttyper som dagbok, biografi, 
intervju/dialog, brev, presentasjoner og 
kommentarer. 

I en wiki er det mulig for flere brukere å 
skrive på samme side, samtidig. Gruppe-
nes oppgave er å skrive om landsbyen 
der handlingen foregår. Alle bidrar med 
litt tekst og finner bilder som illustrerer 
landsbyen. En annen gruppeoppgave 
som krever samskriving er å skrive om 
arbeidsplassen eller institusjonen man 
tilhører. Se figur 4 som viser et eksem-

pel på tekst og bilde av landsbyen Loch 
Callairn

Etter at deltakerne hadde bestemt set-
ting (tid og sted), valgte de en person de 
ønsket å være, og figur 5 viser et eksem-
pel på en karakter fra et annet fiktivt 
Wiki Storyline-univers, «Kwikston».

For å drive handlingen i fortellingen 
fremover er det viktig at det skjer en 

hendelse. Som følge av hendelsen må 
karakterene utforme respons ved å bruke 
ulike multimodale uttrykk. 

I en multimodal digital tekst kan også 
lyd og video inngå, og dermed kan 
muntlige innslag inkluderes. Til dette 
formålet tok vi i bruk verktøyet Voki, 
hvor man kan skape sin egen talende 
avatar ved å bruke Voki-verktøyets lyd-
opptaksfunksjon der man gir avataren 

SKRIVEFERDIGHETEN

Figur 3. Studentarbeid - et eksempel på en Wiki Storyline, produsert ved Høgskulen 
på Vestlandet.



en stemme. En ferdigskapt avatar blir 
elevens/studentens virtuelle represen-
tant for hans/hennes budskap. Selv om 
produktet er muntlig, vil forarbeidet til 
lydfilen være en skriftlig tekst som støtte 
for hva man ønsker å si. 

En multimodal tekst gir med sine ulike 
modaliteter rom for kreativitet og 
mulighet for å integrere flere grunnleg-
gende ferdigheter. Det er mulig å vekt-
legge skriftlige, muntlige og visuelle 
former etter læringsbehov. Selv om en 

wiki kanskje primært fordrer verbaltekst, 
er det mulig å legge inn ulike medie-
typer som fordrer andre muligheter og 
begrensninger. 

Digitale ferdigheter er en av de fem 
grunnleggende ferdigheter og er noe 
av begrunnelsen for å introdusere Wiki 
Storyline. I læreplanen står det at «Digi-
tale ferdigheter i engelsk er å kunne 
bruke et variert utvalg digitale verktøy, 
medier og ressurser for å styrke språk-
læringen, kommunisere på engelsk og 

tilegne seg relevant kunnskap i engelsk-
faget.» Deltakere i ulike Wiki Storylines 
har reflektert over muligheter og utfor-
dringer ved å ta i bruk et Wiki Storyline-
opplegg med egne elever, der elevene 
er aktive produsenter av multimodale 
tekster, både individuelt og sammen 
med andre. Mange uttrykker at det er 
verdifullt å arbeide med både en wiki og 
«storyline» som metode og ser fordeler 
som nevnt over. I tillegg til mulighetene 
med å introdusere digitale verktøy på 
nye måter, uttrykker deltakere det fag-
lige læringspotensialet. Likevel er det 
flere som også uttrykker usikkerhet med 
å gå i gang med et tilsvarende opplegg, 
og begrunnelsen er vanligvis de tekniske 
utfordringene som for mange synes å 
være en bøyg. Røkenes og Krumsvik 
(2014) uttrykker likevel optimisme i sin 
artikkel «Development of student teac-
hers’ digital competence in teacher edu-
cation – a literature review» for at lærere 
og lærerstudenter vil fortsette sin egen 
utvikling av både teknisk kunnskap om 
og pedagogiske strategier for bruk av 
digitale verktøy, for å øke de digitale 
ferdighetene i fremtidens generasjoner. 

Anmodningen må være å la lærere, stu-
denter og elever prøve ut ulike digitale 
verktøy og ulike metoder som skaper 
muligheter for samarbeid og læring i en 
sosial og gjerne lekbasert setting. 
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Figur 4. Studentarbeid – et eksempel på beskrivelse av en landsby i Wiki Storyline 
«Loch Callairn», produsert ved Høgskulen på Vestlandet.
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Figur 5. Studentarbeid - et eksempel på en karakter i Wiki Storyline, «Kwikston», 
produsert ved Høgskulen på Vestlandet.
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Med bakgrunn som engelsklærere og 
FYR-koordinatorer i Sør- og Nord-Trøn-
delag har vi arbeidet mye med utfordrin-
gene forbundet med skriving i engelsk 
på yrkesfag. I FYR-prosjektet har yrkes-
retting av fellesfag samt arbeidet med 
grunnleggende ferdigheter stått sen-
tralt. På en fagsamling for FYR-koordi-
natorer for engelskfaget holdt professor 
Gweno Williams, University of York et 
foredrag om temaet skriving i engelsk. 
Hun stilte følgende spørsmål:
-  Tenk på noe du behersker og er flink 
 til. Hvordan lærte du dette?
-  Tenk på noe du i utgangspunktet ikke 
 behersket, men som du har lært deg 
 likevel. Hvordan og hvorfor lærte du 
 dette?
- Tenk på noe du aldri har lært, hvorfor 
 lærte du ikke dette? Hva gikk galt i 
 læreprosessen?

Spørsmålene satte i gang gode reflek-
sjonsprosesser og samtaler blant oss 
engelsklærere. Mange av elevene våre 
på yrkesfag mangler selvtillit og motiva-
sjon for det å skrive på engelsk. Hvordan 
kan vi hjelpe våre yrkesfagelever til å 
mestre denne ferdigheten bedre? Hvor-
dan kan vi sørge for at noe mange av 
våre elever i utgangspunktet ikke beher-
sker så godt, som skriving på engelsk, 
kan bli noe de lærer likevel?

Vi vil først presisere at yrkesfageleven 
ikke kan generaliseres som en elevtype. 
Vi har begge hatt noen av våre beste 
skribenter på yrkesfag. Likevel er det en 
kjensgjerning at yrkesfaglige program-
områder rekrutterer mange elever som 
ønsker en mer praktisk tilnærming til 
kunnskap og som i mange tilfeller er lite 

glad i arbeid med teoretisk fagstoff, som 
ved lesing og skriving.

Hvorfor fokusere på skriving i engelsk 
på yrkesfag? Elever som ikke mestrer 
skriving som grunnleggende ferdig-
het, vil ha problemer i møte med de 
faglige kravene i skolen. De vil også ha 
problemer med det som forlanges av 
skrivekompetanse utenfor skolen. Det 
kreves evne til skriftlig framstilling i de 
fleste yrker, det være seg i form av søk-
nader, rapportskriving, brev, e-post, osv. 
I et stadig mer internasjonalt arbeidsliv 
er engelsk i økende grad arbeidsspråk 
i mange sektorer. Ifølge NHOs kompe-
tansebarometer oppgir 44% av norske 
bedrifter et konkret behov for engelsk 
kompetanse (se illustrasjon). 

Også i andre sammenhenger er skrift-
lig framstilling i engelsk viktig. Mange 
ungdommer i dag kommuniserer både 
skriftlig og muntlig med andre via inter-
nett. Læreplanen i LK06 inneholder flere 
læringsmål for skriftlig kompetanse i 
engelsk, både innen generell engelsk 
og engelsk knyttet opp mot eget pro-
gramområde. Som engelsklærere har vi 
et ansvar for å hjelpe elevene våre til å 
beherske skriving på engelsk, også på 
yrkesfaglige studieprogram.

Motivasjon og relevans. Et nøkkel-
ord i all læring er motivasjon. Mange 
av elevene på yrkesfag er lite motiverte 
for å skrive på engelsk, og flere 
mener at det er nok å beherske 
engelsk muntlig. Som lærere 

Andelen NHO-bedrifter som oppgir at de har et konkret behov for følgende fremmedspråk 
(N=5302) Kilde: NIFU/NHOs kompetansebarometer, Temanotat nr. 3/2014
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kan vi vise til læreplan og karakterer for 
å prøve å gi elevene ytre motivasjon for 
å jobbe med skriftlig framstilling, men 
mange av elevene vi har møtt legger lite 
vekt på denne type motivasjon; bestått 
karakter i faget og fagbrev er målet. 
Dette kan også være helt greie mål, men 
noen av elevene må jobbe hardt for å 
bestå den skriftlige delen av engelsk-
faget. Dessuten ønsker vi gjerne som 
lærere at elevene våre skal utnytte sitt 
potensiale og gjøre personlig framgang; 
vår tilbakemelding er derfor viktig.

Så hva skaper motivasjon for å skrive på 
engelsk? Ifølge Kelly Gallagher er rele-
vans i forbindelse med skrivingens formål 
essensielt. Hvis elevene opplever at det å 
skrive på engelsk er relevant for dem, er 
mye gjort i forhold til motivasjon: 

 When students understand the real-  
 world purposes for writing (instead of 
 simply writing to meet the next school 
 requirement) they begin to interna-
 lize the relevance of writing, and more 
 important, they develop an under-
 standing that writing is an important 
 skill to carry into adulthood. (Kelly Gal-
 lagher, 2006:122)

Det samme poenget kommer fram i 
TFoU-rapporten Yrkesretting og relevans 

i fellesfagene (Trøndelag Forskning og 
Utvikling, 2014). Det å nå fram til elevene 
er avgjørende:

 Den sentrale mekanismen for yrkes-
 rettingens påvirkning av motivasjon 
 går gjennom å gjøre undervisningen 
 relevant for elevene. Å gjøre relevant 
 betyr i denne sammenhengen å ‘nå 
 fram til’ elevene med fellesfagsunder-
 visningen, slik at eleven opplever at 
 faget og undervisningen er nyttig, 
 interessant og viktig for dem i livet de 
 planlegger. Dersom yrkesretting fører 
 til denne relevansen for eleven, har 
 den positive effekter på mestrings-
 opplevelsen i fellesfaget og holdnin-
 ger til skolen og indre motivasjon for 
 fellesfaget. (s.132)

Dette forstår vi slik at yrkesretting av 
fellesfagene kan være med å skape 
motivasjon for arbeidet i for eksempel 
engelsk. Rapporten viser likevel at ikke 
all yrkesretting blir sett på som relevant 
av elevene (s.129). Som engelsklærere 
har vi erfaring med at opplevd relevans 
også kan komme fra en engasjerende 
novelle eller film, eller gjennom arbeid 
med et samfunnsaktuelt tema som opp-
tar elevene. I denne artikkelen velger 
vi å fokusere på yrkesrettede oppgaver 
og på strategier som kan gi elevene en 
opplevelse av relevans og mestring. Det 
å gjøre engelskfaget virkelighetsnært og 
viktig i elevenes liv, kan bidra til relevans 
– som igjen fører til motivasjon. 

Yrkesretting og relevans. For å illustrere 
betydningen av relevans kan vi komme 
med eksempler fra klasserommet. En 
elev i en Vg1-klasse på Service og Sam-

ferdsel skrev aldri mer enn én til to linjer 
i hele første termin. Hun hadde hatt fri-
tak fra skriftlig engelsk i ungdomsskolen. 
Dette skjer dessverre fra tid til annen og 
gjør det krevende når de samme elevene 
må ha en viss skriftlig kompetanse for å 
bestå engelskfaget i videregående skole. 
Eleven hevdet at hun aldri hadde skrevet 
mer enn to linjer i engelsk – og at hun 
aldri kom til å gjøre det! Ulike skrivestra-
tegier og mye oppmuntring så ikke ut til 
å ha noen effekt.

På vårparten arrangerte avdelingen som 
et tverrfaglig FYR-prosjekt et besøk på 
en havbruksbedrift. Alle lærerne, både i 
fellesfag og programfag, deltok på denne 
ekskursjonen. Da vi skulle bearbeide 
bedriftsbesøket skriftlig i engelsktimen 
etterpå, skrev eleven en tekst på nesten 
en hel Word-side. På spørsmål om hva 
som gjorde at det løsnet, svarte hun følg-
ende: «Dette er annerledes, for dette har 
jeg jo opplevd!» Dette viser betydningen 
av å ha læringsstoffet under huden for å 
klare å skrive om det. Om eleven ikke 
nødvendigvis må dra på ekskursjon, må 
følelsen av at stoffet er relevant i forhold 
til egen virkelighet være tilstede. For-
midlingsevne oppstår når du bryr deg 
om temaet. Som Gallagher sier: «When 
students care about what they are wri-
ting, their voice emerges» (2006:103). 
Her kan yrkesretting være en nøkkel, 
hvis den oppleves som relevant, jamfør 
TFoU sin forskning.

 Hvis elevene 
opplever at det å skrive 
på engelsk er relevant for 
dem, er mye gjort i forhold 
til motivasjon

 Dette er annerledes, 
for dette har jeg jo opplevd! 
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Yrkesretting og kreativ skriving. Yrkes-
rettede skriveoppgaver kan også ha en 
kreativ vinkling, noe som appellerer til 
mange av våre elever. I opplegget Making 
up a Story (Fremmedspråksenteret) tar 
skriveoppgaven utgangspunkt i et bilde 
fra en yrkesrettet setting, som fra et spi-
sested (se illustrasjon til høyre). Bildene 
inneholder en mulig konflikt eller utford-
ring - noe som kan stimulere elevenes 
kreativitet. I tillegg får elevene fem glo-
ser, noen av dem yrkesrelaterte, hvor én 
er ordet «misunderstanding.» Oppgaven 
kan med fordel gjøres som en samskriv-
ingsoppgave, for eksempel i Google 
Docs, hvor to eller flere elever deler idéer 
og forfatter teksten sammen. Studier 
viser at samskriving gir økt motivasjon 
og økt bevissthet i skriveprosessen 
(Eritsland, 2008).

De ferdige tekstene kan med fordel deles 
i klassen. Det å skrive for hverandre og 
ikke bare for læreren er motiverende for 
mange elever. Som Gallagher sier: «Stu-
dents are much more likely to take their 
writing seriously if they know there will be 
an audience waiting to read their work. » 
(2006:133). Elevene kan gi hverandre til-
bakemelding på hva de likte i hverandres 
historier. Vår erfaring er at denne typen 
medelevvurdering må ha en positiv vink-
ling. Hvis du skal tørre å dele, bør det 
skapes trygghet i vurderingssituasjonen; 
negativ tilbakemelding fra en medelev 
kan virke sterkere enn innvendinger fra 
en lærer. Det å finne eksempler på godt 
språk og gode idéer hos hverandre kan gi 
økt tekstlig bevissthet blant elevene.

Skrivestøttende strategier. Vi ser av 
eksemplet fra bedriftsbesøket på fiske-

bruket at eleven er mer motivert for 
skriveoppgaven når hun kan skrive om 
noe hun har opplevd, her som en refe-
rerende tekst. I samarbeid mellom yrkes-
faglærer og engelsklærer, kan man finne 

opplevelsene eller erfaringene elevene 
skal skrive om. Disse kan være knyttet 
til noe de har gjort i programfaget, til 
utfordringer de kan få i faget eller i sitt 
fremtidige yrke. Dette kan være tekster i 
ulike sjangre og med ulike formål. Nytte- 
tekster i programfaget er blant annet 
dokumentasjon, å svare på henvend-
elser, avviksmelding, sikkerhetsanalyse, 

beskrive progresjon og mye mer. Nytte-
tekstene skrives for et bestemt formål, 
de har svært ulik form, men preges 
gjerne av et kortfattet og presist språk. 
Dette er noe som kan øves på og læres 
i engelsk, i hyppige og små skriveopp-
gaver (Gibbons, 2017).

Det er også viktig å fokusere på tekster 
som krever en viss lengde. Dette vil gi 
elevene trening i å strukturere tekst, og 
det vil være en god øving fram mot en 
eventuell skriftlig eksamen. Aktuelle 
nyttetekster kan være dokumentasjon, 
for eksempel i form av en rapport/logg, 
eller å svare på henvendelse fra kunde/
leverandør – et formelt brev. For å finne 
innhold som elevene bryr seg om, er 
det nødvendig å samarbeide 
med programfaglærer. Hvert 
programfag har sitt språk, sin 

Describe a conflict based on the picture (oppgave for Service og Samferdsel) 

 engelsklærer må 
støtte elevene i arbeidet med 
å «pakke språket ut i faget»
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kultur, sin kontekst, og engelsklærer må 
støtte elevene i arbeidet med å «pakke 
språket ut i faget», som Pauline Gibbons 
sier i sin bok Scaffolding language – scaf-
folding learning (referanser i denne teks-
ten er til den danske utgaven av boka, 
Styrk språket – styrk læringen). Gibbons 
sier at stillasbygging av språket er språk-
lig utvikling i kontekst – autentisk bruk 
av språket (Gibbons, 2017).

Den støtten eleven kan ha behov for i 
arbeidet med en skriftlig tekst, kan gå på 
både innhold, vokabular og formål. Til 
dette er det nødvendig med begrepslæ-
ring som går hånd i hånd med og, ikke 
minst, samsvarer med programfaget/

yrkesfaget. Dette sammenfaller godt med 
FYR-tanken, at ordforråd og metode fra 
yrkesfaget skal gjenkjennes i fellesfagene. 
I tillegg til fagbegrep er det nødvendig 
å lære om hvordan tekster bygges opp, 
både på avsnitt- og setningsnivå og om 
bindeord og verb som passer til formålet. 

Yrkesretting og FYR-arbeid er tilpasset 
opplæring og er i tråd med Læringspla-
katens krav om at skolen skal «fremme 
tilpassa opplæring og varierte arbeids-
måtar». Et eksempel på et undervis-
ningsopplegg som møter dette kravet 
er Scaffolding. I dette opplegget er det 
en skriveoppgave beregnet for Bygg- og 
anleggsteknikk Vg2, men den kan over-

føres til å gjelde alle svar på henvendel-
ser (se illustrasjon). 

Sjanger i svarteksten må være informer-
ende, men også noe argumenterende – 
det handler om å få oppdraget. Stillas-
bygging for oppgaven kan være:
- læring/veiledning om struktur av teks-
 ten og skriveramme for formelt brev
- bindeord/tidsadverb og handlings
 verb for informerende tekst, som i 
 Gibbons (2017:127)
- faguttrykk og begrep – ressurs i under-
 visningsopplegget (Fremmedspråk- 
 senteret) 

https://www.fremmedspraksenteret.no/index.php?ID=17811
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Logg og rapport kan betegnes som 
refererende teksttyper og er de mest 
anvendte i det dokumentasjonsarbeidet 
som elever utfører i flere yrkesfag. Her 
vil det også være nyttig og nødvendig 
med et samarbeid med programfags-
lærer for at innhold i loggen/rapporten 
skal gi riktig informasjon, og at den også 
gir rom for refleksjon og læring. En logg/
rapport beskriver noe som har skjedd, 
og for engelsk språklæring vil disse teks-
tene gi en autentisk læringssituasjon, 
blant annet for å øve preteritumsformer 
av verb. Et samspill mellom nytte og 
relevans i opplæring i programfag og 
engelsk vil bidra til å styrke yrkesfagopp-
læringa, samtidig som det gir autentiske 
læringssituasjoner i faget engelsk. 

«Har lært seg likevel». Eksemplene 
over viser at det er mange veier til økt 
skrivekompetanse i engelsk for våre 
elever på yrkesfag, noe som speiler de 
mange elevtypene og læringsstilene de 
representerer. I hovedtrekk ser vi at rele-
vans skaper motivasjon og skrivelyst, 
og at skrivestøtte og deling er verktøy 
i prosessen. I samarbeid med program-
fagslæreren kan man skape autentisitet 

i læringssituasjonen, og dermed gjøre 
skrivingen meningsfylt for eleven. Hyp-
pige og virkelighetsnære skriveopp-
gaver styrker opplevelsen av mestring, 
og mestringsfølelse er motiverende i 
enhver læringskontekst. Med utgangs-
punkt i Gweno Williams’ innledende 
spørsmål, kan skriving på engelsk bli noe 
elevene «har lært seg likevel».
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læring i programfag og 
engelsk vil bidra til å styrke 
yrkesfagopplæringa, sam-
tidig som det gir autentiske 
læringssituasjoner i faget 
engelsk
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Engelsk skriveundervisning i 
videregående skole – et behov for 
Støttende skriveundervisning
May Olaug Horverak,  Institutt for fremmedspråk og oversetting, Universitetet i Agder

 skriveopplæring bør 
vies ekstra oppmerksomhet 
for at elevene skal lykkes i 
ulike fag

Skriving er sentralt i engelskfaget, men det finnes lite forskning på området i en norsk 
kontekst. I mitt doktorgradsprosjekt har jeg både undersøkt eksisterende praksiser og 
prøvd ut en sjangerpedagogisk tilnærming til skriveundervisning som jeg kaller Støttende 
skriveundervisning. I denne artikkelen presenterer jeg hovedfunnene fra prosjektet og 
anbefaler en helhetlig tilnærming til skriveundervisning i engelskfaget.

Gjennom mitt virke som engelsklærer 
i videregående skole har jeg erfart at 
mange norske elever strever med å skrive 
velstrukturerte argumenterende tekster, 
en type sjanger som ofte forekommer 
på skriftlig eksamen. Å organisere argu-
menterende tekster, eller saktekster, har 
generelt blitt ansett som utfordrende 
– også når elever skriver på morsmålet 
sitt (Andrews, 1995; Beard, 2000; Berge, 
Evensen, Hertzberg, & Vagle, 2005; Freed-
man & Pringle, 1988). Det er tydelig at 
skriving kan være en utfordring, og jeg 
mener skriveopplæring bør vies ekstra 
oppmerksomhet for at elevene skal lyk-
kes i ulike fag. Dette var utgangspunkt for 
mitt doktorgradsarbeid hvor jeg utfor-
sket engelsk skriveundervisning. Basert 
på sjangerpedagogiske idéer, utviklet 

jeg i dette arbeidet en modell for skrive-
undervisning definert som Støttende 
skriveundervisning. 

Det teoretiske rammeverket for forsk-
ningsprosjektet mitt er sjangerpedago-
gikken utviklet i Australia og Hallidays 
(2014) systemisk funksjonelle lingvistikk 
(SFL), som nevnte pedagogikk bygger på. 
Årsaken til at disse teoriene ble valgt, er 
at sjangerpedagogikken tilbyr en ramme 
for skriveundervisning som er i tråd med 

praksiser jeg selv har hatt god erfaring 
med. Den møter òg krav om klare kri-
terier og formative vurderingspraksiser 
som vi finner i den nasjonale satsingen 
Vurdering for læring (Utdanningsdirek-
toratet, 2014). SFL er valgt fordi dette er 
en lingvistisk teori som jeg mener har 
noe å tilføre skriveundervisningen, da 
det i denne teorien fokuseres på valgmu-
ligheter i språket og det å tilpasse språk-
bruk til kontekst. Dette er sentralt i lære-
planen i engelsk, ettersom elevene skal 
lære å skrive tekster tilpasset formål og 
situasjon (Utdanningsdirektoratet, 2013).

Sentralt i sjangerpedagogikken er 
undervisnings- og læringssyklusen som 
beskriver ulike anvendelige stadier i en 
skriveopplæringsprosess (Cope & Kalant-
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zis, 2012). Min studie bygger på Feez 
sin versjon av syklusen (1999), slik den 
er presentert i Hylands bok Genre and 
Second Language Writing (2004). Denne 
syklusen inkluderer følgende fem sta-
dier: 1) undersøke konteksten, 2) model-
lere og dekonstruere tekst, 3) felles-
skriving, 4) uavhengig skriving med 
støtte gjennom tilbakemelding og 5) 
sammenligning med andre typer teks-
ter. Det første stadiet dreier seg om å 
undersøke formål og mottaker, det vil si 
hva slags tekst som forventes. Det andre 
stadiet dreier seg om å identifisere ulike 
elementer i en tekst og hva som er typisk 
for språk og struktur (Martin, 2012). Det 
tredje stadiet innebærer at læreren skriver 
en tekst sammen med elevene, mens i 
fjerde stadium er det elevene selv som 
skal produsere med respons fra lærer – 
og gjerne medelever. Her skiller Hylands 
fremstilling seg fra Feez sin med å inklu-
dere tilbakemelding som et fast element. 
I femte stadium sammenligner elevene 
egen tekst med andre type tekster med 
henblikk på språk, innhold og struktur. 
Denne varianten av undervisnings- og 

læringssyklusen ble anvendt som ramme-
verk både for å analysere undervisnings-
praksis og i utvikling av undervisnings-
opplegget som ble testet ut.

Forskningsspørsmålet mitt var todelt: 
1) Hvordan blir engelsk skriveundervis-
ning gjennomført i videregående sko-
ler i Norge? 2) Hvilke effekter har det å 
anvende systemisk funksjonell lingvi-
stikk gjennom en sjangerpedagogisk 
tilnærming til skriveundervisning på 
elevers skriveferdigheter? For å svare på 
det første forskningsspørsmålet foretok 
jeg en kvalitativ studie med intervjuer 
og observasjon av lærere, som jeg fulgte 
opp med en spørreundersøkelse blant 
elever. For å svare på det andre spørs-
målet gjennomførte jeg et eksperiment 
hvor elevene ble testet før og etter en 
undervisningsintervensjon inspirert av 
sjangerpedagogikk og SFL.

Metode. Forskningsdesignet i denne 
studien var delt i tre faser og er illustrert 
i figur 1.

I første fase undersøkte jeg læreres 
oppfatning av skriveundervisning der 
jeg intervjuet 15 lærere, 9 individuelt 
og 6 i fokusgruppeintervju. I tillegg 
observerte jeg 13 klasseromsøkter og 
samlet inn noe undervisningsmateriell 
som ble brukt for skriveopplæring. I 
andre fase utviklet jeg et spørreskjema 
basert på sjangerpedagogikk og det 
som kom frem i lærerintervjuene i fase 
1 og undersøkte ved hjelp av dette elev-
ers oppfatning av skriveundervisning. 
Spørreskjemaet ble pilotert gjennom 
flere stadier og besto av to hoveddeler: 
én del om undervisning og én del om 
praksis for tilbakemelding. Skjemaet ble 
distribuert til engelskklasser i 15 tilfel-
dig utvalgte videregående skoler, hvil-
ket resulterte i 522 elevrespondenter. I 
tredje fase undersøkte jeg effekten av 
et egenutviklet undervisningsopplegg 
basert på sjangerpedagogikk og SFL 
som fokuserte på argumenterende skriv-
ing. Måleinstrumentene som ble brukt i 
denne delstudien var pre- og posttester. 
Jeg gjennomførte en statistisk analyse 
basert på evalueringer av hovedkate-

Figur 1: Forskningsdesign1
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Figur 1: Forskningsdesign1 Figur 2: Tematisk analyse i fase 1

goriene struktur, språk og innhold, 
samt evalueringer av tekstene som hel-
het. To lærere og jeg som forsker gjen-
nomførte evalueringer av alle tekstene, 
og gjennomsnittet av de tre evaluering-
ene ble anvendt i analysen. I tillegg ble 
eksempler fra tekstene som illustrerte 
statistiske funn inkludert.

Resultater og analyse. I fase 1 ønsket 
jeg å undersøke hvordan skriveunder-
visning blir gjennomført fra et sjanger-

pedagogisk perspektiv, samt hvordan 
engelsklærere jobber med evaluering. 
Jeg gjennomførte en tematisk analyse 
(se figur 2) basert på undervisnings- og 
læringssyklusen, hvor analysen fokuserte 
på stadiene 1, 2 og 4.

Analysen viser at skriveundervisningen 
i engelsk fokuserer på argumenter-
ende skriving, slik som 5-avsnitts-essay 
(Horverak, 2015a). Lærerne prioriterer 
denne type skriving, da dette er rele-

vant for en eventuell eksamen og også 
som forberedelse til høyere utdanning. 
Flere lærere rapporterer at de bruker 
modelltekster av denne typen essay 
for å demonstrere struktur, noe som er 

 skriveundervisningen 
i engelsk fokuserer på 
argumenterende skriving
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i tråd med en sjangerpedagogisk til-
nærming til skriveundervisning. I disse 
modelltekstene er de ulike elementene 
i hvert avsnitt identifisert, slik som tema-
setning, utdypende detaljer, motargu-
menter og avsluttende kommentar. Når 
det gjelder grammatikk, så underviser 
lærerne i sammenbindere, formelt og 
uformelt språk, og enkelte også i moda-
litet -  alle relevante aspekter i SFL. 

Det er en del sammenfallende hold-
ninger og lik praksis som kommer frem 
i analysen, men også noe uenighet. 
Lærerne har for eksempel ulike hold-
ninger til om det er akseptabelt å bruke 
pronomenet ”jeg” i formelle tekster som 
5-avsnitts-essay. Selv om de fleste lærerne 
som deltok i studien bruker eksempel-
tekster, er det forskjellig syn på hvor 
detaljert en bør være når en underviser 
elever i skriving. Noen uttrykker blant 
annet en skepsis til å instruere elever i å 
starte hvert avsnitt med en temasetning 
da de frykter at det vil hindre kreativitet. 
De fleste er derimot positive til en svært 
detaljert instruksjon. Disse mener at 
elevene trenger en basis når det gjelder 
tekststrukturering, og at de heller kan 
eksperimentere med ulike kreative løs-
ninger når de behersker sjangeren.

Når det gjelder evaluering som støtte 
for bedring av skriveferdigheter, fant 
jeg at lærerne i sin tilbakemelding foku-
serer på struktur, kildebruk og tilpas-
ning av språk til situasjon og formål, 
da det er det elevene strever mest med 
(Horverak, 2015b). Dette er også det 
elevene blir bedre på i løpet av året ifølge 
lærerne som deltok i intervjustudien. 
Mange av lærerne rapporterer også at 
de benytter seg av prosessorientert skri-
ving, noe som er i tråd med en sjanger-
pedagogisk tilnærming. Det er generelt 
en positiv holdning til en slik prosess-
orientert skrivemetodikk, men enkelte 
kommenterer at de ikke har kapasitet til 
å jobbe på denne måten. Ellers bruker 
lærerne ulike strategier for at elevene 
skal evaluere sitt eget arbeid. De fleste 
er likevel noe skeptiske til hverandre-
vurdering fordi de mener at elevene vil 
oppleve en slik praksis som ubehagelig. 
Det er imidlertid flere som rapporterer 
at de benytter denne formen for vurde-
ring, men at de ser hver enkelt gruppe 
an, og at de da er nøye med hvem de 
setter sammen i par.

I den andre fasen av studien undersøkte 
jeg hvordan elever opplever at engelsk 
skriveundervisning blir gjennomført, 
deres egne skriveferdigheter og de til-
bakemeldingspraksiser som elevene 
oppfatter er anvendt. Resultatene viser 
at elevene rapporterer om ulik skrive-
undervisningspraksis. Noen er enige 
i at de har fått undervisning i narrativ 
og argumenterende skriving og forma-
litetsnivå i språk, hvilket de ble spurt 
om i spørreundersøkelsen, mens andre 
er uenige (Horverak, 2016). I tråd med 
funnene i lærerintervjuene, viser elev-

undersøkelsen at det er noe mer fokus 
på argumenterende skriving sammen-
lignet med narrativ skriving. Elevene har 
også ulike oppfatninger når det gjelder 
egne skriveferdigheter, men et flertall 
uttrykker lav selvtillit vedrørende begge 
teksttypene. 

Når det gjelder tilbakemeldingspraksiser, 
viser studien at også disse varierer og 
ikke blir fullt utnyttet. Et stort flertall 
oppgir at de jobber med å redigere teks-
ter, men over halvparten av elevene 
uttrykker at de aldri eller sjelden får nye 
evalueringer på dette arbeidet. Både 
resultatene i intervjustudien av lærere 
og spørreundersøkelsen blant elev-
ene viser at selvevalueringsstrategier 
anvendes. I spørreundersøkelsen er det 
ikke spesifisert om lærer legger til rette 
for dette. Rundt halvparten av elevene 
oppgir også at de benytter seg av hver-
andrevurdering.

I den tredje fasen av studien undersøkte 
jeg hvilke effekter det har å anvende sys-
temisk funksjonell lingvistikk gjennom 
en sjangerpedagogisk tilnærming til 
skriveundervisning. Resultatene fra stu-
dien viser at elevene har en signifikant 
økning i skår på de målte kategoriene 
fra pre- til posttest, og at de spesielt for-
bedrer seg når det gjelder struktur og 
innhold (Horverak, 2016). I kategorien 
innhold viser elevene spesielt forbed-
ring i å bruke og referere til kilder på en 
riktig måte, noe som var sentralt i under-
visningsintervensjonen. Når det gjelder 
struktur, finner vi en mer allsidig bruk 
av sammenbindere i posttestene. For 
eksempel innleder flere konklusjonen 
med «To sum up» , eller «To conclude». Vi 

SKRIVEFERDIGHETEN

 lærerne [....] fokuserer 
på struktur, kildebruk og 
tilpasning av språk  til 
situasjon og formål, da        
det er det elevene strever 
mest med
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ser også en mer allsidig bruk av sammen-
bindere som uttrykker motsetning, som 
for eksempel ”however” og ”even though”. 

I kategorien språk viser elevene størst 
forbedring i to elementer: 1) uttrykke 
modalitet, og 2) velge riktig formali-
tetsnivå. Begge elementene inngikk 
i undervisningsintervensjonen. I det 
følgende eksemplet ser vi hvordan en 
elev uttrykker seg uformelt i pretesten 
og mer formelt i posttesten. I pretesten 
innleder eleven konklusjonen på denne 
måten: «My opinion about this is that it 
is terrible!», hvor det avsluttes med et 
utropstegn. I posttesten innleder sam-
me elev konklusjonen på en mer nøytral 
og moderert måte: «To sum up we see 

that America has many different social 
issues they need to work on». Studien 
viser at alle typer elever forbedrer seg i 
løpet av perioden, uavhengig av kjønn, 
førstespråk og nivå i engelsk.

Diskusjon og konklusjon. Denne stu-
dien viser at enkelte engelsklærere i 
videregående skole underviser i skriv-
ing i tråd med en sjangerpedagogisk 

tilnærming, og at lærerne fokuserer på 
argumenterende skriving, noe som også 
støttes opp av elevenes svar på spørre-
undersøkelsen. Det ser ut til at praksis 
varierer både når det gjelder instruksjon 
og tilbakemelding, og at tilgjengelige 
strategier ikke er fullt utnyttet. En majori-
tet av elevene uttrykker også en usikker-
het vedrørende egne skriveferdigheter. 
Tredje fase av studien konkluderer med 
at en sjangerpedagogisk tilnærming til 
skriveundervisning kan bidra til at elev-
ene forbedrer sine skriveferdigheter, 
uavhengig av deres forutsetninger. 

Det er enkelte utfordringer 
med påliteligheten av funnene 
i dette doktorgradsarbeidet, 

Utgangspunktet for opplegget var argumenterende skriving, nærmere bestemt essay-sjangeren. 
Gang og innhold i gjennomført undervisingsopplegg:
1) Kontekst: Elevene reflekter over hva slags typer tekster vi skriver og med hvilket formål.
2) Modellering: Elevene presenteres for en modelltekst og får en illustrasjon på hvordan et essay er konstru-
ert med innledning, hoveddel og avslutning. Hvert enkelt element i avsnittene blir identifisert, for eksempel 
i hoveddelen gjøres de oppmerksomme på at hvert avsnitt består av temasetning, utfyllende detaljer, even-
tuelt kritisk refleksjon og avsluttende setning. Elevene identifiserer også elementer i en annen modelltekst.
3) Skrivetrening: Elevene fordyper seg i relevante tekster om sosiale forhold og verdier i USA, som for ek-
sempel “rap”-tekster og politiske taler. De lærer om kildebruk og kildehenvisning og øver på å finne relevante 
sitater og argumenter fra tekstene.
4) Grammatikk: Elevene får undervisning i og jobber med oppgaver i følgende grammatiske emner: a) sam-
menbindingsmekanismer: konjunksjoner, subjunksjoner, konjunkter og pronomen, b) modalitet, c) formelt 
og uformelt språk, d) vokabular: arbeid med synonymer for å skape sammenheng i tekst ved bruk av flere ord 
som hører til samme domene. I tråd med SFL er fokus i undervisningen på språkets funksjoner, og at språk 
består av systemer av muligheter. For eksempel kan en velge en konjunksjon som «but,» eller en konjunkt som 
«however» for å uttrykke en kontrast.
5) Uavhengig skriving med støtte i tilbakemeldinger: Elevene får tilbake pretesten med kommentarer og 
forbedrer denne med utgangspunkt i både tilbakemeldinger og det de har lært i løpet av undervisnings-
opplegget.
6) Sammenligning av sjangere: Elevene sammenligner essay-sjangeren med andre mer uformelle sjangre 
og trener på å skrive en rapport og et uformelt brev der de tar i bruk kunnskap fra alle stadiene2.

 alle typer elever 
forbedrer seg i løpet av 
perioden, uavhengig av 
kjønn, førstespråk og nivå i 
engelsk
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Fremmedspråk 
på barnetrinnet 

som for eksempel at mye data er selv-
rapportert og at kvasi-eksperimentet 
mangler en kontrollgruppe. Til tross for 
metodologiske svakheter mener jeg at 
studien gir nyttig innsikt vedrørende 
engelsk skriveundervisning i norsk videre-
gående skole og synliggjør hvordan SFL 
kan anvendes i en sjangerpedagogisk 
tilnærming til skriveundervisning. 

Tilnærmingen som er anvendt i studien 
definerer jeg i avhandlingen min som 
Støttende skriveundervisning, som en 
underkategori av sjangerpedagogikk. 
Dette fordi det fokuseres på undervis-
ning av relevante emner, som kildebruk 
og språklige valgmuligheter, mens den 
tradisjonelle sjangerpedagogikken har 
et større fokus på fellesskrivingen i stad-
ium 3. Jeg mener at den typen Støttende 
skriveundervisning som er anvendt her, 
bør anvendes i skoler og implementeres 
i engelsklærerutdanninger. Som enkelte 
lærere har uttrykt, er det viktig å gi rom 
for elevers kreativitet, men jeg tror det er 
viktig at de også lærer en basis for hvor-
dan de skal strukturere tekster for at de 
skal lykkes i å møte krav som stilles til 
engelskbesvarelser i en skolekontekst.
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Fotnoter
1) For å vite mer om utviklingen av spørreskjemaet og pilo-
tering, se (Horverak & Haugen, 2016). Ta kontakt med for-
fatter dersom dere ønsker fullversjonen av spørreskjemaet.
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tion-teaching-material-and-literature-recommendations/



COMMUNICARE • 2017

37

SKRIVEFERDIGHETEN

Debra Myhill, Susan Jones and Helen Lines, Graduate School of Education, University of Exeter

Creative Grammar for
Language Learners

Introduction. The status of grammar 
in first and foreign language teaching 
has long been characterised by uncer-
tainty, difference and debate.  In first 
language teaching, whilst many coun-
tries have continued to routinely teach 
grammar as part of the curriculum, 
Anglophone countries in particular 
largely abandoned it in the 1960s and 
70s, because of the belief that it had no 
effect on the language proficiency of 
learners. In foreign language teaching, 
the strong move away from grammar-led 
language teaching towards communi-
cative language teaching paralleled the 
Anglophone abandonment of grammar 
teaching.  Different jurisdictions and dif-
ferent curricula continue to place diffe-
rent emphases on grammar, and what is 
clear is that we still have no educational 
consensus about the role of grammar in 
the language curriculum, neither for first 
language or foreign language learning.  
At the heart of this ambivalence around 
grammar is the problem that there is a 
lack of clarity about the relationship bet-
ween grammar and language learning, 
and thus an absence of a clear rationale 
for its place in the classroom.

This article draws on a sustained body 
of research from the Centre for Research 
in Writing at the University of Exeter, UK, 
which has considered the ways in which 
grammar can support language learning.  
Over time, we have developed an infor-
med rationale for grammar in the curri-
culum, and from that developed a peda-
gogy which brings grammar and langu-
age learning together in a creative and 
educationally purposeful way.  The article 
will use this research and classroom prac-
tice first to outline how grammar and 
communicative language teaching can 
be integrated, and will then illustrate the 
pedagogical approach with examples, 
and highlight the importance of talking 
about language choices.

Communicative Language Teaching 
and Grammar. The move towards com-
municative language teaching in L2 
teaching was a direct response to dis-
satisfaction with the traditional way of 
teaching languages through a heavy 
emphasis on grammar.   The grammar-
led approach relied heavily on teaching 
how to read or write another language 
through using grammar to support 
translation, and focused on gramma-
tical forms and grammatical accuracy.  
But this did not necessarily mean that 
learners could communicate effectively 
in the target language.  So communica-
tive language teaching turned attention 
to communicative competence (Hymes, 
1972), focusing much more on being 
able to interact with others appropriately 
in speech and writing, with awareness 
of the context of the communication.  
Canale and Swain (1980) developed the 
idea of three strands to communicative 
competence: grammatical competence, 
sociolinguistic competence and strate-
gic competence.  Communi-
cative language teaching is 
characterised by interactive 
language tasks which mirror 

 we still have no 
educational consensus about 
the role of grammar in the 
language curriculum, neither 
for first language or foreign 
language learning
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communication in authentic social situ-
ations, and grammar plays little part in 
it.  Indeed, in many communicative class-
rooms grammar is not taught at all: 
instead, the idea is that grammar is lear-
ned implicitly through exposure and 
usage.  Just as in L1 teaching, pedagogi-
cal trends have tended to give primacy 
to grammar teaching at the expense of 
important aspects of communication or 
to reject it altogether.

Our approach to grammar teaching 
reconciles this long-lasting split bet-
ween grammar-focused teaching and 
communication-focused teaching. It is a 
functional approach which brings toge-
ther explicit grammar teaching with a 
clear focus on effective communication. 
We draw on the thinking of Halliday 
(2004) who argues that grammar is not 
simply a way of labelling and dissecting 
a language into its various parts, but is 
a dynamic, meaning-making process, 
where the grammatical choices we make 
subtly shape how we communicate with 
our readers or listeners.  Our pedago-
gical goal is to help learners become 
more aware of the grammatical choices 
available to them, and how those choi-
ces affect the communicative power of 
their writing.  Take, for example, the two 
sentences below.  The first is taken from 
a children’s book by Michael Morpurgo, 
the other is a re-arrangement of the sen-
tence using the same words:

- And out of the mist came a figure in 
flowing green, walking across the water.
- And a figure in flowing green, walking  
across the water, came out of the mist.

Grammatically, the first sentence begins 
with an adverbial, followed by a sub-
ject verb inversion, whereas the second 
begins with the subject. The point is not 
that one sentence is better than the 
other, but that the choice of different 
syntactical structures creates different 
effects.  In the first, the reader sees the 
mist first, and the figure in flowing green 
emerges from it; whereas in the second, 
the figure is foregrounded with the mist 
relegated to the background.   This exam-
ple illustrates that writing is not merely a 
matter of complying with conventions 
of grammatical usage, but much more 
importantly, it is about understanding 
the power of grammatical choices.

The Pedagogy – Grammar as Choice.
To support the teaching of grammar 
as choice, we have developed a set of 
pedagogical principles to inform the 
design of teaching materials.  There are 
four of these, organised round the acro-
nym, LEAD, as set out below:

 LINK: make a link between the 
 grammar being introduced and 
 how it works in the writing 
 being taught;

 EXAMPLES: explain the grammar 
 through examples, not lengthy 
 explanations; 

 AUTHENTIC TEXTS: use examples 
 from authentic texts to link writers 
 to the broader community of writers;

 DISCUSSION: build in high-quality 
 discussion about grammar and its 
 effects.

Each of these principles has an impor-
tant purpose in supporting creative 
teaching of grammar in a way that is 
meaningful and relevant to learners.  

Making Links: This is core to the idea 
of grammar as choice as it avoids form-
focused teaching about grammatical struc-
tures and instead attends to functionally-
focused consideration of how grammar 
is working in a particular context.  So, for 
example, a lesson could explore the mixed 
use of past and present tense in many 
newspaper reports, and discuss how the 
two tenses are used to cover reporting 
of events and reactions in the past tense, 
whilst comment is in the present tense.  For 
more advanced learners, this activity could 
also explore aspect, and how the ‘univer-
sal present’ is used to describe something 
which is still true or in existence.  The brief 
extract below from the BBC news website 
exemplifies all of these points.

 The Myanmar army has released 
 the results of an internal investigation 
 in which it exonerates itself of blame 
 regarding the Rohingya crisis.
 It denies killing any Rohingya people, 
 burning their villages, raping women 
 and girls, and stealing possessions.
 The assertions contradict evidence 
 seen by BBC correspondents of a crisis 
 the United Nations has called «a text
 book example of ethnic cleansing».
 Amnesty International said the army’s 
 report was an attempted «whitewash».
 The human rights organisation called 
 for UN fact finders to be allowed in to 
 the region.
 From http://www.bbc.co.uk/news/world- 
 asia-41975331
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Using Examples: This principle avoids  
a lesson focusing on language use 
deviating into a grammar lesson, which 
deflects learners’ attention from gram-
mar as choice to identifying and label-
ling terminology.   Instead, by presenting 
examples of the target structure in use, 
and using the appropriate grammatical 
terms, learners are introduced to the 
grammar in context. For example, in a 
lesson focusing on the use of «and» as a 
co-ordinator, learners might discuss the 
different choices that children’s authors, 
Eric Carle and John Burningham, make 
about using «and» or an asyndetic com-
ma in a list of co-ordinated noun phrases:

 On Saturday, he ate through one 
 piece of chocolate cake, one ice-
 cream cone, one pickle, one slice of 
 Swiss cheese, one slice of salami, one 
 lollipop, one piece of cherry pie, one   
 sausage, one cupcake, and one slice 
 of watermelon.
 The Very Hungry Caterpillar – Eric Carle

 Then Mr Gumpy and the goat and the 
 calf and the chickens and the sheep 
 and the pig and the dog and the cat 
 and the rabbit and the children all 
 swam to the bank and climbed out to 
 dry in the sun.
 Mr Gumpy’s Outing – John Burningham

Using Authentic Texts: Grammar 
teaching has often been characterised 
by the use of rather dry textbooks full of 
perfect examples of grammar structu-
res, many of which though grammati-
cally correct do not represent natural 
usage in English.  Using authentic texts 

ensures that the target structures repre-
sent the genuine structures that are 
used in practice.  Moreover, the use of 
authentic texts connects learners to the 
grammatical choices that other publi-
shed writers have made, thus reinfor-
cing the notion of authorial choice when 
writing and signalling their own power 
to choose as writers. All the examples in 
this article are from authentic texts.

High-Quality Discussion: The signifi-
cance of talk as a tool for learning in all 
curriculum contexts is now a familiar 
understanding in many classrooms, and 
well-supported by research (Alexander, 
2017).  But it has a particular role within 
a pedagogy of grammar as choice.  Talk-
ing about language use and language 
choice makes visible for learners the 
relationship between a grammatical 
choice and how it is functioning to make 
meaning in a particular context.  Whilst 
a teacher can tell a learner about a par-
ticular grammar-meaning relationship, 
this learning can simply be hollow if 
learners don’t fully understand it them-
selves.  So high-quality discussion requi-
res teachers to be confident in mana-
ging high-level talk and in creating 
opportunities for learners to engage in 
high-level peer to peer talk.  For exam-
ple, in a unit of work focusing on fictio-
nal narrative, one lesson is considering 
how noun phrases are useful to build 
descriptions of character.  One part 
of the lesson looks at the use of post-
modification in a noun phrase, and the 
learners are shown examples of post-
modified noun phrases describing cha-
racters, taken from the book they are 
sharing (Arthur, High King of Britain by 

Michael Morpurgo). The teacher then 
asks them to look at their own descrip-
tions of a character that they have been 
working on and to reflect on this.  Cru-
cially, the teachers’ questioning moves 
from inviting them to identify if they 
have used noun phrases in this way, to 
asking learners to evaluate the effecti-
veness of these choices in creating vivid 
descriptions of their character for their 
reader.  This opens up the possibilities 
for high-quality discussion about the 
efficacy of their own writerly choices.

 You can also build noun phrases by
 adding more description after the 
 noun.

 You could add adjectives:
 • her fingers, long, white and dancing
 • her eyes, wide and intense
 • a lady, dark-haired and beautiful

 You could add a prepositional phrase:
 • the colour of honey
 • the hood of his dark cloak

 You could add a non-finite clause   
 beginning with an -ing or -ed verb: 
 • gold washed in milk
 • a lady, dark-haired and beautiful 
  wearing a gown of wine-red
 • the words flowing from her lips

 Have you used any noun phrases like 
 this? 
 How do these choices help your 
 readers see this character in their 
 minds’ eye?
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These four LEAD pedagogical principles 
operate in harmony to create classrooms 
where learners are actively engaged in 
investigating and evaluating how gram-
matical choices generate meaning in 
authentic language use. A goal of this is 
to build learners’ awareness that every 
time they write they have open to them 
to a repertoire of infinite possibilities of 
choice, where subtle decisions about 
things as apparently simple as the use of 
an article, or the choice of tense can alter 
how a text is read. This teaching generates 
explicit knowledge about language, or 
specifically «metalinguistic understan-
ding»: it is this «meta»-knowledge about 
language which we believe is the power-
ful tool in this approach as it gives lear-
ners access to metalinguistic understan-
ding which is accessible and verbalisable.

The Pedagogy in Practice. In this sec-
tion, we will outline in a little more detail 
a small selection of examples of this 
pedagogical approach, illustrating how 
the LEAD principles are used in practice.

Traditional Fairy Tales – exploring sim-
ple noun phrases. Traditional fairy tales, 
such as those written down by Hans 
Christian Andersen or by the Brothers 

Grimm, draw on an oral narrative tradition 
and are thus characterised by linguistic 
structures, which support listeners, 
rather than readers. For example, noun 
phrases are often simple, with limited 
premodification and drawing on a set 
of stock characters and descriptions. 
With your class, collate together a list of 
characters that might be found in fairy 
tales, such as princess, prince, stepmother, 
king, frog. Then discuss whether any of 
these fairy tale characters tend to have 
particular adjectives attributed to them 
– you might come up with beautiful, wic-
ked, handsome. On a whiteboard, invite 
students to create simple noun phrases, 
which are therefore typical of fairy tales, 
such as:

 a beautiful princess, 
 a wicked stepmother
 a handsome prince

Discuss the noun and adjective choices 
here and how they are simple, archetypal 
and repeated in many fairy tales. This 

activity could be extended to consider 
settings in fairy tales such as an enchan-
ted forest or a gingerbread house. Or class 
discussion could consider Proper Nouns 
and naming in fairy tales.  Many charac-
ters in fairy tales are never named but 
simply described as «the king» or «the 
handsome prince», but where characters 
are named they are rarely names used 
in the real world, but invented names 
signalling their fairy tale origin. Think, 
for example, of Rumpelstiltskin, Snow 
White, Goldilocks and Red Riding Hood. 
This focus on simple noun phrases in 
fairy tales also creates an ideal opportu-
nity for appropriate vocabulary develop-
ment for this genre, and an authentic 
context to discuss collocations:

LINK:  use of simple noun phrases for cha-
racterisation in fairy tales
EXAMPLES: simple noun phrases collated 
on whiteboard
AUTHENTIC TEXT:  fairy tales
DISCUSSION: the noun and adjective choi-
ces typically used for fairy tale characters

 to create classrooms 
where learners are actively 
engaged in investigating and 
evaluating how grammatical 
choices generate meaning in 
authentic language use
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Information Texts – creating cohesion. 
An information text which is introdu-
cing and explaining new content often 
demands careful management of local 
cohesion within and across sentences 
to avoid clumsy repetition of key nouns 
at the same time as ensuring the reader 
can follow the flow of information.  The 
extract below, from a book written for 
primary aged children, offers a useful 
model of how determiners and pro-
nouns can be used to refer back to ideas 
and create cohesion.

Dandelions bloom like little suns. 
But the flowers don’t last long – 
they fold up like furled umbrellas 
pointing at the sky. Then each rolled 
umbrella opens into a puff of down: 
a hundred fluffy parachutes, each 
carrying a small brown seed. Just one 
blow and you can set them flying.
From Outside Your Window: A first book of nature 
by Nicola Davies

Having read this section of the book 
together and engaged with its ideas, per-
haps by sharing experience of dandelion 
«clocks» (seed heads), display his extract 
of text on an interactive whiteboard or 
visualiser and lead a discussion to trace 
and underline the chain of reference 
from «the flowers» to the end, drawing 
out how the pronouns (they; them) and 
the determiners (each; a; hundred;) are 
pointing back referentially to preceding 
nouns.  You could also highlight the cohe-
sion created by the hypernym/hyponym 
pattern of «dandelions» and «the flowers».

LINK:  using pronouns and determiners 
for local cohesion and an information text

EXAMPLES: underlining the chain of refe-
rence on the interactive whiteboard
AUTHENTIC TEXT:  Outside your Window 
by Nicola Davies 
DISCUSSION: student talk about refe-
rence chains and how they link back to 
previous ideas

Persuasive Writing – sentence sequ-
encing for rhetorical effect. This acti-
vity focuses learners’ attentions on the 
significance of choices around types of 
sentence and the sequence of senten-
ces in the closing of a persuasive text.  
It draws on the final six sentences of an 
appeal by bereaved parent, Tariq Jehan, 
after violent riots which occurred in Bir-
mingham, UK, in 2011.  He stood on the 
streets where his son, Haroon, was killed 
and appealed to his community to end 
the violence.

 I lost my son. Blacks, Asians, Whites 
 – we all live in the same community. 
 Why do we have to kill one another?  
 Why are we doing this? Step forward 
 if you want to lose your sons. Other-
 wise, calm down and go home 
 – please.

 The final six sentences from Tariq Jahan’s speech 
 following his son’s death
 The Telegraph 13 August 2011

The six sentences include two statement 
sentences; two rhetorical questions; and 
two imperative sentences. Give groups 
of students the six sentences reprodu-
ced as individual sentences on strips of 
card as shown:

 I lost my son. 

 Blacks, Asians, Whites – we all live in  
 the same community. 

 Why do we have to kill one another? 

 
 Why are we doing this? 

 Step forward if you want to lose your  
 sons. 

 Otherwise, calm down and go home 
 – please.

Ask students to use the six sentences 
to create at least three endings to the 
speech in which the sentences are dif-
ferently sequenced – there are many 
variations possible as only two senten-
ces must be placed together  (Step for-
ward… and Otherwise, calm down…).   
Then invite students in their groups to 
discuss the different effect the different 
choices might have on readers or listen-
ers.  Bring the class together and share 
responses, managing the discussion to 
draw out especially the variety in effect 
caused by ending with a statement, as 
opposed to a question or imperative.  
Remind the class of the context the 
speech was delivered and what effect, 
for example, might have been created 
by ending with «I lost my son» rather 
than the appeal for calm.

LINK: sentence type and sequencing 
and rhetorical effects
EXAMPLES: six sentences of different 
types printed on cards
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SKRIVEFERDIGHETEN

AUTHENTIC TEXT:  Tariq Jehan’s speech 
from The Telegraph 13 August 2011
DISCUSSION: group and whole class 
discussion about how the varied sequ-
encing alters rhetorical effect

Conclusion: By making a connection 
between a grammatical choice and 
how it functions in a particular text 
and context, we are heightening stu-
dents’ awareness of language in use, 
but in an explicit and purposeful way.  
It draws attention to language choices 
which might not be noticed in natural 
usage, or which as a language learner, 
they have not yet learned to use. It is 
not focussing on form and grammatical 
accuracy but on the making of meaning. 

The four LEAD principles support lan-
guage learning by uniting grammatical 
choice with its effect, always in the con-
text of an authentic text which engages 
learners with real world use of the lan-
guage.  In addition, the LEAD emphasis 
on high-quality discussion is crucial in 
converting the teacher’s knowledge 
about language use to metalinguistic 
understanding which is owned by the 
learner, thus empowering them to make 
their own choices.

For more information and access to 
resources, look at our website:
http://socialsciences.exeter.ac.uk/edu-
cation/research/centres/centreforresear-
chinwriting/grammar-teacher-resources/
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Bildeglimt

Slå til med tysk – 
Unterwegs mit Deutsch in Norwegen

Er tysk vanskelig og kjedelig? Det var det 
før! Det nye mottoet er «Slå til med tysk!» 
– og ikke bare fordi den norske proffbok-
seren Cecilia Brækhus er kampanjens 
beskytter. Å lære tysk kan rett og slett 
være veldig gøy. Med vår kampanje for 
tysk ønsker Goethe-Institut Norge å gjøre 
norske elever begeistret for tysk språk og 
vise dem hvor lett språket kan være for 
nordmenn. 

Med mange ulike handlingsorienterte og 
elevsentrerte aktiviteter i bagasjen reiser 
vår tyskbil gjennom hele Norge i perio-
den 2015-2018 for å knytte kontakt med 
tysklærere og gi elever motivasjon til å 
fortsette med tysk. Med lekne øvelser, 
mye moro og musikk er prosjektet rettet 
mot elever i alle aldersgrupper og språk-
nivåer. I workshoper på én til to timer gjør 
vi tilgangen til tysk lettere for elevene ved 
hjelp av innovative og varierte oppgaver 
og gir også nybegynnerne raskt følelsen 
av at det er spennende å lære tysk. Faglig 

innhold om de tyskspråklige områdene 
og Tysklands kultur og geografi integreres    
i undervisningssekvensen.

Den omreisende kampanjen for tysk star-
tet for to år siden. Skoleåret 2015/2016 
dro vi rundt i Oslo, Akershus og Østfold og 
besøkte flere skoler i hovedstaden, Fredrik-
stad, Halden, Drøbak, Ås og Nannestad. Fra 
september til desember 2016 besøkte vi 
skoler i Hordaland og Sogn og Fjordane. Vi 
var bl.a. i Bergen, Voss, Florø, Førde, Dale, 
Os, Fana og på Osterøy, Askøy og Bømlo.

Fra mars til juni 2017 kjørte tyskbilen fra 
Bodø til skoler i bl.a. Mo i Rana, Mosjøen, 
Finnsnes og Lofoten. Vesterålen fikk også 
besøk, og bl.a. Tromsø i Troms. I Finnmark 
kom kampanjen helt til Kirkenes, Vardø 
og Honningsvåg, for ikke engang snø, is, 
vind eller stengte fjelloverganger kunne 
stoppe oss! Takket være Hurtigruten til-
bakela vi til sammen nesten 7000 kilometer, 
men ikke alle med bilen.

Siden september 2015 har vi besøkt og 
inspirert 199 tyskklasser, det vil si 3945 
elever og 88 skoler. Kampanjen fortsatte 
høsten 2017, og skoler i Oppland, Møre 
og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag stod 
for tur. Også skoler i Hedmark, Oslo og 
Akershus som vi ennå ikke hadde besøkt, 
ble oppfordret til å melde seg på hvis de 
ønsket besøk av tyskbilen.

Våren 2018 drar kampanjen avgårde for 
siste gang – til skoler i Rogaland, Vest-
Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud 
og Vestfold. Derfor ber vi tysklærere i dis-
se fylkene om å notere dette i kalenderen 
og melde på skolene sine i tide.

For siste halvdel av skoleåret 2017-2018 
håper vi på stor etterspørsel fra skolene 
i de nevnte fylkene, og vi gleder oss alle-
rede til flere interessante besøk med Slå til 
med tysk – Unterwegs mit Deutsch in Nor-
wegen. 
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Vår omreisende kampanje for tysk språk begeistrer liten og stor. Med en litt annerledes 
tysktime ønsker vi å motivere elevene, vise dem hvor mye tysk de allerede forstår, og gi 
dem mot til å kommunisere med tyskspråklige.

Goethe-Institut Norge



Som belønning fikk elevene pre-

mier som vekket begeistring! Her 

er prosjektmedarbeider Rebecca 

Eltgen med fornøyde vinnere 

på Alvdal ungdomsskole i 2016. 

Foto: Rebecca Eltgen

Med Tyskland-puslespillet lærer 

elevene om landets geografi og 

en del om dets historie og kultur. 

Eget initiativ og lagånd er etter-

spurt for å klare puslespillet.

Foto: Rebecca Eltgen
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Ved å spille velkomstspillet forsvin-

ner den første sjenertheten for det 

tyske språket raskt, og elevene får et 

inntrykk av hvor mange forskjellige 

uttrykk det finnes på tysk for å hilse: 

Morgen, Moin, Hallöchen, Hi, Servus og 

Grüezi. Foto: Rebecca Eltgen
Tyskland-puslespillet vårt 
stod høyt i kurs, og alle deltok 
ivrig, som her på Finnsnes vgs. 
Foto: Franziska Wirth

Påmeldingsskjema: 
https://www.goethe.de/ins/no/no/
spr/unt/ver/mdu.html
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Hvilken stor by ligger ved elven Main 

i delstaten Hessen? Dette og andre 

spørsmål kunne man svare på ved hjelp 

av et sammensatt kart på stasjonen Slå 

til med tysk. Foto: Petra Biesalski

BILDEGLIMT

Lederen av språkavdelingen ved Goethe-Institut Norge og initiativtakeren 
til Slå til med tysk, Petra Biesalski, og vår 
prosjektmedarbeider Franziska Wirth 
foran kampanjebilen ved Universitetet i 
Tromsø. Foto: Petra Biesalski
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Tyskbilen fikk også delta i andre prosjekter. Tyskdagene ved Universitetet i Tromsø fant 
sted våren 2017. De var rettet mot lærere og elever fra ungdomsskoler og videregående 
skoler i Tromsø og omegn. Ulike stasjoner med forskjellige spill inspirerte elevene til å lære 
tysk, og de lærte mye nytt om tysk musikk, film, sport, kultur, historie og geografi. Her stilte 
tyskbilen med én stasjon.

Vår prosjektmedarbeider våren 2017, 
Franziska Wirth, tar imot neste gruppe og 
forklarer det som skal skje ved stasjonen. 
Foto: Petra Biesalski



I prosjektfasen mars til juni 2017 bød Nord-Norge på 

vakker natur og eventyrlige turer for tyskbilen. Disse 

bildene er tatt i Lofoten. Foto: Franziska Wirth Med Hurtigruten kunne man virkelig nyte reisen fra 

Tromsø til Honningsvåg. Foto: Franziska Wirth
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Sammen står vi sterkere! 
En felles interesse for språk er 
utgangspunkt for arbeidet i 
Norges språklærerforeninger. 
Vi stilte dem følgende spørsmål:
1. Hvordan har foreningen 
 arbeidet opp igjennom 
 årene? Hvilke saker har 
 vært særdeles interessante 
 og engasjerende?
2.  Hvordan jobber foreningen? 
 Hvordan når dere ut til deres 
 medlemmer?
3. Har språklærerforeningen 
 noen innflytelse på nasjonal 
 språkpolitikk? Blir dere hørt? 
4. Hvilke ønsker har dere for 
 språkfagene i fremtidens 
 skole?
5. Hvilken bakgrunn har du og 
 hvorfor ble du en del av 
 styret i språklærerforeningen?
6.  Hvilke fordeler vil du fram-
 heve ved det å være medlem 
 i en språklærerforening?

INGVILD NIELSEN 
Leder av foreningen for fransklærere 

Fransklærerforeningen i Norge ble dan-
net i 1986 og består av fransklærere fra 
alle nivåer i utdanningssystemet. Den 
har cirka 300 medlemmer og finansi-
eres av medlemskontingenten. Foren-
ingen har to websider: fransklaereren.no 
og velgfransk.no, er aktiv på Facebook 
og utgir medlemsbladet Fransklæreren. 
Vårt mål er å få flere elever og studenter 
til å velge fransk og bidra med informa-
sjon og pedagogisk materiell for lærere. 
Vi sender blant annet ut promoterings-
materiell (brosjyrer og plakater) og 
organiserer videokonkurranser med 
premier for å reklamere for franskfaget. 
Vi informerer våre medlemmer om kurs 
og arrangementer relatert til fransk, 

både ved å publisere på hjemmesiden, 
Facebook og via mail. I tillegg organi- 
seres det egne seminarer både i og 
utenfor Oslo, og vi samarbeider med 
andre nordiske foreninger for fransk. 
Deltagelse på konferanser arrangert av 
FIPF, en paraplyorganisasjon for fransk-
lærerforeninger over hele verden, er 
også en viktig del av vårt arbeid.

Vi har månedlige styremøter i Institut 
français  sine lokaler og avholder årlig 
vår generalforsamling i forbindelse 
med en kursdag for fransklærere i sam-
arbeid med nevnte senter. Medlems-
bladet Fransklæreren, med nyheter og 
pedagogiske opplegg, sendes ut to 
ganger i året. Annethvert år organi-
serer vi en språklærerdag sammen med 
spansk- og tysklærerforeningen.

Foreningen svarer på høringer som 
angår fremmedspråk og gir synspunkter 
på eksamensformer og innhold til 
Utdanningsdirektoratet. Videre driver 
vi med «lobbyvirksomhet» mot fylkes-
menn og ulike etater for å forhindre 
nedgang i antall elever som lærer fransk 
i skolen. Vi har sendt enkelte brev til 
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Utdanningsdirektoratet i løpet av de 
siste årene, men vi har ikke fått direkte 
tilbakemelding på om de har tatt dette 
til etterretning. Imidlertid har de vur-
dert om eksamensordningene for frem-
medspråk burde endres, så det kan jo 
hende vi blir hørt likevel.

Vi ønsker at det blir mer fokus på hvor 
verdifullt det er å lære flere språk enn 
engelsk, og at det er viktig for nærings-
livet at de har ansatte som kjenner 
andre språk og kulturer; man glemmer 
ofte at det ligger mye kulturforståelse i 
det å lære språk. Samtidig er det nød-
vendig å kommunisere at det å lære 
språk er arbeidskrevende. Det fordres 
blant annet iherdig innsats for læring 
og befesting av vokabular og gram-
matikk. Ønskelig er også en større vekt-
legging av muntlig, samt en skriftlig 
eksamen med én del uten hjelpemidler 
(som for matematikk). Dagens eksamen 
legger altfor mye vekt på refleksjon og 
ikke språkferdigheter. Eksamensord-
ningen har alltid en betydning for hvor-
dan språkundervisningen foregår. Det 
kan innebære at man har et større fokus 
på bruk av hjelpemidler enn å snakke, 
skrive, lytte og lese i faget. Elevene kan 
også tenke at det ikke er så viktig å auto-
matisere sine kunnskaper siden de alltid 
kan slå opp i ordboka. Vår store skrekk 
er at det blir tillatt å bruke overset-
telsesprogrammer på eksamen. Vi ser 
gjerne at det felles europeiske ramme-
verket for språk tas i bruk på en tyde-
ligere måte, slik at lærerne vet hva 
elevene skal kunne når de er ferdige 
med et trinn. I dag er det altfor store 
variasjoner i elevenes ferdigheter når 
de begynner i videregående skole. Vi 

mener også at man på studieforbered-
ende program minst bør nå nivå II i 
fremmedspråk, slik at muligheten med 
to språk på nivå I ikke er et alternativ. 

Jeg har studert realfag i Caen i Frank-
rike. Da jeg etter noen år i næringslivet 
(fransk firma) bestemte meg for å bli 
lærer, formaliserte jeg mine franskkunn-
skaper, og jeg jobber nå som matema-
tikk- og fransklærer ved Blindern videre-
gående skole. Da jeg ble spurt om å 
sitte i styret, sa jeg ja til det. Jeg synes 
det var flott å kunne være med i en for-
ening som jobber for å øke interessen 
for fransk. I styret sitter en fantastisk 
gjeng med engasjerte mennesker - alle 
med mye kunnskap om kultur, språk 
og den franskspråklige verden. Det 
er viktig å huske at fransk snakkes på 
alle kontinent og ikke bare i Frankrike.

Ved å være medlem i en språkforening 
får man informasjon og tilgang til en 
del pedagogisk materiell. Man har også 
mulighet til å ta opp utfordringer og 
stille faglige spørsmål til styret, som kan 
bringe disse videre hvis nødvendig. Å 
være medlem av en forening oppleves 
jo ofte som å være del av et fellesskap.

JOSÉ MARÍA IZQUIERDO
Leder av foreningen for spansklærere

Den norske spansklærerforeningen – 
La Asociación Noruega de Profesores de 
Español (ANPE) ble stiftet i 2002. Foren-
ingen har hatt fokus på å skape et felles-
skap for spansklærere i Norge, først og 
fremst ved å gi dem en mulighet til å 
treffes, skape samhørighet og legge til 
rette for erfaringsdeling. ANPE har også 
hatt fokus på hvor avgjørende det er 
med formell kompetanse for å under-
vise i spansk. Videre er vår forening 
medlem av FIAPE, den internasjonale 
sammenslutningen av spansklærere.

ANPE  arrangerer en nasjonal konferanse 
for spansklærere i Norge annethvert år. 
Konferansen arrangeres på ulike steder 
hver gang, slik at lærere som bor langt 
fra Oslo også har mulighet til å delta. 
Innleggene fra konferansen publiseres 
i tidsskriftet Revista redELE (utgis av det 
spanske direktoratet for utdanning). I 
tillegg arrangeres det seminarer over 
hele landet. Likeledes er vi hvert andre 
år medarrangør av en internasjonal 
kongress i Spania gjennom FIAPE. Til 
arrangementene får vi blant 
annet foredragsholdere fra det 
spansktalende språkområdet 
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med praktiske og mer teoretiske tema. 
Vi har en hovednettside: anpenorge.no, 
Facebook-siden ANPE-Norge, diskusjons-
gruppe på Facebook: Spanskundervisning 
i Norge og epostinformasjon. Gjen-
nom paraplyorganisasjonen FST-Norge 
(Fransk, spansk og tysk som fremmed-
språk i den norske skolen) arrangerer vi en 
felles språklærerdag annethvert år i Oslo.

Spansklærerforeningen samarbeider med 
de andre norske språklærerforeningene 
gjennom FST-Norge om å uttale seg i 
relevante saker, blant annet ved å sende 
brev til Kunnskapsdepartementet. Dess-
verre er vi ikke offisiell høringsinstans, 
noe vi ønsker å være.

Vi ønsker å bidra til at vi får gode språk-
lærere slik at elevene motiveres til å 
velge språk. Språk skal være et naturlig 
valg, og elevene må oppleve mestring 
og se nytteverdien av å lære språk og få 
innsikt i kulturen i landene der språket 
snakkes. Da er det ikke tilstrekkelig med 
en Facebook-konto. Det er nødvendig 
å skape sterke organisasjoner som kan 
fremme språklæreres interesser, tar stil-
ling i utdanningspolitiske spørsmål og 
være samtalepartner med utdannings-
institusjoner.

Etter en spanskkonferanse i Drammen i 
1997, der jeg var invitert til å holde fore-
drag, tok jeg initiativet til å danne en 
spansklærerforening. Etter noen år var 
ANPE-Norge et faktum, og jeg ble valgt 
til leder.

Fordelen ved å være med i en språklæ-
rerforening er at når man står sammen, 
kan man få til mye. Som medlem i for-

eningen mottar man tilbud om å være 
med på kurs og seminarer og kan komme 
med ønsker om tema til diskusjon. Man 
blir del av et nettverk, noe som kan 
være viktig spesielt for lærere som er mer 
eller mindre alene om sitt fag på en skole. 

JAN PAUL PIETZUCH
Leder av foreningen for tysklærere

Tyskforum – Norsk tysklærerforening ble 
stiftet 26. oktober 2000, men har røtter 
tilbake til 1989 da Tyskforum ble dan-
net etter initiativ fra tyskseksjonen ved 
tidligere Norsk Undervisningsforbund 
(NUFO) i Akershus. Foreningen har i alle 
år vært talerør, samlingspunkt, idésen-
tral og høringsinstans for alt som angår 
tyskfaget i det norske utdanningssys-
temet. I det siste har foreningen gått 
gjennom en omfattende fornyelse: 
Både medlemmer, styre og foreningens 
arbeid har blitt «yngre», mer i tiden og 
i enda større grad opptatt av aktuelle 
faglige og fagpolitiske spørsmål. Blant 
annet har digitalisering vært et viktig 
tema, både administrativt og i måten 
det forandrer våre medlemmers under-
visning. Dessuten satser vi sterkt på et 
tettere samarbeid med andre aktører 
i Norge, som spansk- og fransklærer-
foreningen. Samtidig har vi bygget opp 

god kontakt med språklærerforeninger 
i Norden og internasjonalt. Vårt slagord 
har blitt «über den Tellerrand schauen» (å 
se lenger enn nesa rekker), siden vi som 
tysklærerforening og fremmedspråk-
lærere i Norge kan lære mye av hvordan 
undervisnings- og profesjonsrelaterte 
problemstillinger tas opp og bearbeides 
andre steder i Norden og i verden.

Styret møtes minst én gang i måneden 
med utvidet bruk av Skype-konferanser, 
siden styremedlemmene er spredt 
rundt i landet. Det er viktig for oss som 
nasjonal interesseorganisasjon at flere 
regioner er representert. Styremed-
lemmene har hver sin portefølje ved 
siden av kjernevervene, blant annet 
en IT-ansvarlig og en egen nyutnevnt 
Erasmus+-ekspert. Vårt viktigste og 
største medlemsarrangement er årlige 
Norske Tysklærerdager, og her prøver 
vi å legge konferansen til ulike steder 
i landet annethvert år. I tillegg tilbyr 
vi mindre seminarer og samlinger for 
tysklærere, for eksempel i samarbeid 
med DAAD (Deutscher Akademischer 
Austauschdienst). Et annet sentralt 
medlemstilbud er en årlig studietur 
der vi ønsker å formidle et aktuelt Tysk-
landsbilde, samtidig som vi gir konkrete 
tips til undervisningen. Temaet våren 
2018 vil være entreprenørskap, og flere 
ulike «start-ups» i Berlin skal besøkes. 
Foreningen gir stipend til medlemmer 
som deltar på etterutdanningskurs 
mot at disse skriver i foreningens blad 
«aktuelles», som utgis digitalt to ganger 
i året. Vi har videre et godt faglig sam-
arbeid med Goethe-Institut Norwegen. 
Vi kan også gjennom samarbeid med 
tyske partnere tilby rabatterte semi-
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narer i Tyskland. Ved siden av vår egen 
stipendordning for klassereiser til Tysk-
land har vi et større Nordplus-prosjekt 
med danske og estiske partnere. Et 
nasjonalt seminar om «dybdelæring i 
fremmedspråk» vil avholdes våren 2018 
med eksperter fra European Centre for 
Modern Languages (ECML). Vi når ut til 
våre medlemmer gjennom hjemme-
siden tyskforum.no, et månedlig nyhets-
brev, foreningens Facebook-side, og 
ikke minst en Facebook-gruppe med 
over 600 medlemmer som deler under-
visningsopplegg og diskuterer faglige, 
didaktiske og metodiske spørsmål.

Det virker for oss som om tradisjonen 
med å konferere med språklærerfore-
ningene når det gjelder utforming av 
nasjonal språkpolitikk har gått i glemme-
boken. Dette synes vi er litt merkelig, 

spesielt når vi ser på tradisjonene for 
og erfaringene med samarbeid mellom 
myndigheter og språklærerforeninger 
i andre nordiske land. Mens Tyskforum 
på 1990-tallet var høringsinstans for 
departementene og aktivt involvert i 
arbeidet med læreplanene, har vi i de 
siste årene opplevd ufordringer med 
det å bli hørt i saker som direkte angår 
våre medlemmer og tyskfaget/frem-
medspråk i norsk skole. Både tysklærer-
foreningen og FST-Norge har ved flere 
anledninger uttalt seg overfor fylkes-
kommuner, Utdanningsdirektoratet 
og Kunnskapsdepartementet uten å 
få svar eller gehør. I år har foreningen 
sendt en bekymringsmelding om altfor 
store elevgrupper. En uttalelse om årets 
skriftlige eksamener i tysk på nivå II og 
nivå III er også levert. Her er det eta-
blert dialog, og vi satser på at kontak-

ten med Utdanningsdirektoratet kan 
videreutvikles. Samtidig fortsetter vi å 
fremme vår posisjon og merverdien av 
en konstruktiv dialog overfor offentlige 
aktører og beslutningstakere. Vi håper 
at aktørene vil forstå og sette pris på 
muligheten til å samarbeide med en 
uavhengig og frivillig organisasjon som 
samler mer enn 300 av de mest erfarne, 
kunnskapsrike og engasjerte tysklærerne i 
hele landet.

Vi ønsker intet mindre enn et omfat-
tende bevissthetsskifte når det gjelder
fremmedspråkenes rolle både i frem-
tidens skole og samfunn. Vi tenker at det 
er også omstillingen fra ressurs- til kunn-
skapsøkonomien som krever en mer 
helhetlig tilnærming til språk-
fagene i norsk skole. For det  
første må språkfagene, inklu- 
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sive norsk og engelsk, sees i mye tet-
tere sammenheng. For det andre må 
språkfagenes status i forhold til real- og 
samfunnsfagene styrkes, for eksempel 
med en sterkere integrering og et mer 
tverrfaglig samarbeid. For å kunne jobbe 
tverrfaglig over lengre perioder må det 
legges til rette for det, for eksempel 
med mer fleksible løsninger for time-
plan og elevgrupper.. Det må bli slutt 
på «off-peak»-plassering av språktimer 
i timeplanen. Dessuten ønsker vi at 
språkfagenes kvalitet styrkes ved at skole-
ledelsen tilrettelegger organisatorisk 
og finansielt for tverrspråklig samarbeid 
og for livslang læring i form av jevn-
lige etter- og videreutdanningstiltak for 
språklærere. På samme måte ønsker vi 
at skoleledelsen i enda større grad ten-
ker på språkfag og internasjonalisering 
som to sider av en sentral strategi. At 
nesten 60 % av dagens utvekslingsord-
ninger mellom norske og utenlandske 
skoler er rettet mot engelskspråklige 
land, viser et tydelig behov for å støtte 
flere ordninger for fremmedspråkene. 
Med tanke på klasseturer ønsker vi 
også at gratisprinsippet revurderes og 
omdannes til et muliggjørende regle-
ment. De gode ordningene som finnes 
(blant annet Erasmus+), bør promoteres 
på en enda mer offensiv måte. Dess-
uten synes tysklærerforeningen at tiden 
er inne for at regjeringens Tysklands-
strategi og -satsing, som hittil tilsynela-
tende ikke oppfatter tysklærere som en 
relevant aktør eller målgruppe, omset-
tes i konkrete og fleksible lavterskeltil-
bud for tyskelever og -lærere. Selvfølge-
lig hadde vi også ønsket velkommen en 
nasjonal satsing på fremmedspråk som 
tar utgangspunkt i Norges konkurran-

sekraft som kunnskapsnasjon og som 
tilrettelegger for et gjennomgående 
fokus på fremmedspråk og flerspråklig-
het i utdanningsløp og i samfunn.

Jeg har en master i tysk som frem-
medspråk og voksenpedagogikk fra 
Universitetet i Leipzig, har jobbet som 
vitenskapelig medarbeider ved uni-
versitetene i Leipzig og Bielefeld, vært 
DAAD-språkassistent ved Universitetet 
i Gøteborg og DAAD-lektor ved Univer-
sitetet i Bergen. I dag jobber jeg som 
fagansvarlig og lærer for tysk ved Uten-
rikstjenestens språkenhet. Jeg har i alle 
år engasjert meg for tyskfaget og syn-
tes det var naturlig å stille til valg som 
styremedlem i tysklærerforeningen. 
Dette for å kunne bidra aktivt inn i for-
eningens arbeid. Det tyske språket har 
alltid vært mitt hjertebarn, mens tysk-
opplæringen som et sentralt premiss 
for de norsk-tyske forbindelsene, har 
blitt til en hjertesak. Dessuten opple-
ver jeg frivillig arbeid, spesielt sammen 
med mine meget fine og kompetente 
styrekollegaer, som utrolig berikende.

Som medlem i en språklærerforening er 
du involvert i utdanningspolitisk utvik-
ling som for eksempel fagfornyelse, 
endring av eksamen, osv. Du har bedre 
tilgang til informasjon om kurs, materi-
ell og studiemuligheter. Gjennom tysk-
lærerforeningens Facebook-gruppe kan 
du utveksle idéer på tvers av skole- og 
fylkesgrenser, og du får umiddelbart 
respons på undervisningspraktiske spørs-
mål. Dessuten kan du til enhver tid søke 
foreningen om pengestøtte til prosjekt-
arbeid, studieturer og til etterutdan-
ning. Vel så viktig er det at du får et stort 

nettverk av andre engasjerte tysklære-
re. For mange tysklærere er tilværelsen 
relativt ensom, da man ofte er alene om 
å undervise faget ved skolen. Gjennom 
Tyskforum får du innpass i et stort fag-
miljø som er med på å berike arbeidet 
som tysklærer og skape perspektiv og 
motivasjon. Vi møtes på ulike arenaer 
og utvikler gjennom disse møtene nye, 
gode kollegaskap. Dette er viktig! For 
å styrke statusen til tysk- og fremmed-
språkene i Norge er det helt avgjørende 
at vi står sammen som gruppe og føler 
tilhørighet til fagmiljøet.

CHRISTIAN ANDRESEN 

Leder av foreningen for engelsklærere

Foreningen English Teachers Norway 
(ETN) er vår nyeste språkforening og 
ble stiftet våren 2017. Den sprang ut fra 
konkurransen. «Fylkesmesterskapet i 
engelsk i Akershus» og arrangørene bak 
denne. Foreningens målsetting er å øke 
interessen for engelskfaget blant lærere 
og elever i norsk skole. 

Idéen til konkurransen for elever i 
videregående skole ble unnfanget 
våren 2016. Vi syntes det var på tide at 
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engelskfaget også markerte seg i form 
av en konkurranse og ville samtidig 
synliggjøre det høye engelskspråklige 
nivået blant norske elever. En gruppe 
engelsklærere fra ulike skoler i Akershus 
organiserte en tevling vinteren 2017 der 
man kunne levere bidrag til kategoriene 
Formal, Creative og Audio/visual. Hele 
19 av fylkets 33 videregående skoler 
meldte seg på, og over 100 elever del-
tok i første runde ute på skolene. På 
selve finaledagen møttes 33 deltakere 
til dyst. Premien for hver av de tre kate-
goriene var et reisegavekort. I 2018 vil 
konkurransen være nasjonal og hete 
«Fylkesmesterskap i engelsk».

Per i dag er vi kun noen få medlemmer, 
men vi håper at dette vil endre seg på 
sikt. Vi vet at vi har mange med oss i 
«ånden» og at engelsklærerne i Norge 
er en engasjert gjeng. Elaine Fleischer, 
en av ildsjelene i ETN, har i flere år driftet 
Facebook-gruppen English Teachers in 
Vgs Norway med over 500 medlemmer. 
Hun har latt oss bruke gruppa som en 
kommunikasjonskanal i tillegg til den 
informasjonen vi legger ut på fylkes-

mesterskapets hjemmeside. ETN har 
som mål å organisere uformelle fag-
samlinger for alle som er interessert i 
engelskfaget, uavhengig av skoleslag – i 
første omgang i Oslo-området. Vår første 
samling gikk av stabelen på Hartvig Nis-
sen videregående skole en ettermiddag 
i oktober, med innlegg av en fagdidak-
tiker fra NTNU og en lærebokredaktør.

Når det gjelder innflytelse på nasjonal 
språkpolitikk, har vi ikke kommet så langt 
ennå, men hvem vet hva framtiden brin-
ger. Vi følger spent med på fagfornyelsen 
og kommer til å organisere en ny kvelds-
samling våren 2018 med dette som tema.

Flere videregående skoler opplever en 
sviktende interesse for engelsk program-
fag blant elevene. Selv om vi har mange 
flinke elever på Vg1, er det ikke nok med 
bare ett års obligatorisk engelskunder-
visning. I tillegg bør læreplanene i engelsk 
programfag gjøres mer relevante for 
framtidige studier og yrkesvalg ved å 
trekke inn emner fra realfag og økono-
mifag. Dette er saker vi er opptatt av og 
ønsker å diskutere framover. 

Selv er jeg statsviter fra UiO med 
engelsk og historie i fagkretsen. Jeg har 
jobbet som engelsk- og samfunnsfag-
lærer på Jessheim videregående skole 
i snart 18 år. I dag er jeg studieinspek-
tør og har hatt ansvaret for det fylkes-
kommunale fagnettverket i engelsk- og 
fremmedspråk som en del av min stil-
ling siden 2010. I forbindelse med dette 
har jeg vært så heldig å få lov til å jobbe 
med kompetanseutvikling for lærere 
sammen med en rekke dyktige kolleger 
og sett betydningen av kontinuerlig 
pedagogisk og didaktisk utvikling.

Jeg ser på det som viktig å fremme 
gleden over og statusen til alle under-
visningsfag egentlig. Jeg tenker at det 
å skape en arena der en kan forene det 
faglige med det sosiale er med på å 
berike jobben som lærer. Foreløpig har 
vår organisasjon en regional forankring 
på Østlandet, men hvem vet? Kanskje vi 
kan få til aktiviteter i andre deler av landet 
etter hvert.
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Språk- og teksttypeorientert 
skriveundervisning i engelsk 
og fremmedspråk

I det følgende presenteres et undervis-
ningsforløp for en helhetlig og språk-
utviklende skriveopplæring som kan ta 
elevene et steg videre i skrivingen – fra 
fortellingen og inn i en teksttype som 
elever på tidlige stadier i engelsk- og 
fremmedspråkopplæringen kan forven-
tes å mestre: Informerende beskrivelse. 
jf. kompetansemålene «skrive tekster 
som forteller, beskriver eller informerer» 
(fremmedspråk) og «skrive tekster som 
forteller, beskriver eller skrive korte teks-
ter som uttrykker meninger og interes-
ser, og som beskriver, forteller og spør» 
(engelsk).

Ulike former for stillasbygging som model-
lering, varierte læringsaktiviteter og 
læringssamtaler støtter elevene i proses-
sen med å utvikle seg som skrivere. Ved å 
lede elevene gjennom ulike faser skapes 
dessuten et skrivemiljø der det ligger til 
rette for dybdelæring.  

Sirkelen for undervisning og læring, som 
her fungerer som en overordnet modell 
for undervisningsplanleggingen, har 
sitt utspring i sjangerskolen i Australia 
og bygger på teorier om språk (Syste-
misk Funksjonell Lingvistikk) og læring 
(Vygotskys sosiokulturelle perspektiv). 
Sirkelmodellen har fire faser: 1. Bygge 
kunnskap, 2. Dekonstruere modelltekst, 
3. Konstruere tekst i fellesskap og 4. Skrive 
individuelt, og det å dvele ved hver og en 
av fasene vil innebære en mer eksplisitt 
og holistisk skriveopplæring. Samtidig 
ivaretas også andre språkferdigheter 
fram mot det skriftlige sluttproduktet. 
Gjennom modelleringen og samtalene 
om tekst bygges ulike støttestillaser for 
elevenes senere skriving. Nasjonalt senter 
for skriveopplæring og skriveforsking har 
tilpasset sirkelmodellen for norske for-
hold, og en styrke ved deres versjon er 
synliggjøringen av vurdering for læring i 
alle undervisningsforløpets faser. Sirke-

len gir også noen eksempler på hvordan 
fasene kan tenkes operasjonalisert i en 
læringsprosess (se illustrasjon).

Våre foreslåtte læringsaktiviteter for 
arbeidet med den pedagogiske modellen
inneholder engasjerende og variert 
metodikk som fortrinnsvis bygger på 
Kagans Cooperative Learning (CL). CL 
ivaretar sentrale forutsetninger for god 
læring der elevene blir engasjert i og for-
står læringsprosesser, samt deltar i kom-
munikasjon og samarbeid. 

Utgangspunktet for det beskrevne 
undervisningsforløpet er et skrivepro-
sjekt tenkt for engelskelever på 4. trinn 
og fremmedspråkelever på 8. trinn. 
Teksttypen som er valgt, er Informerende 
beskrivelse, og vårt valg av emne falt på 
«dyr»: engelsk – geit, fransk – gris, spansk 
– bjørn, tysk – ulv.

Karin Dahlberg Pettersen og Berit Hope Blå,  Fremmedspråksenteret

Metodikk
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Bygge kunnskap
• Idémyldre og diskutere emnet som
 elevene skal skrive om for å aktivere og 
 utvide elevenes bakgrunnskunnskap.
• Arbeide med begreper knyttet til tema.
• Vurdering for læring:
 læreren observerer elevdeltakelsen og gir 
 eksplisitt tilbakemelding.

Dekonstruere modelltekst
• Undersøke en modelltekst som tematisk
 og formmessig ligner teksten
• Diskutere formål og mottaker for modellteksten.
• Plukke teksten fra hverandre i mindre deler
 og samtale om tekststruktur og språklige
 kjennetegn.
• Vurdering for læring:
 lærer og elever utarbeider i fellesskap
 vurderingskriterier for skriveoppgaven.

Skrive individuelt 
• Elevene arbeider selvstendig med å planlegge, 
 skrive utkast og revidere teksten sin.
• Vurdering for læring:
 læreren gir tilbakemeldinger på elevenes
 arbeid underveis i hele skriveprosessen.

Konstruere tekst i fellesskap
• Lærer og elever skriver hele eller deler av
 en tekst i fellesskap.
• Tekstkonstruksjonen ledsages av en lærerstyrt
 samtale om de språklige og innholdsmessige
 valgene som tas underveis.
• Vurdering for læring:
 lærer og elever vurderer i fellesskap om
 teksten er i tråd med vurderingskriteriene 
 for oppgaven.  

METODIKK COMMUNICARE • 2017

Sirkelen for 
undervisning 
og læring

Skrivesenteret
http://www.skrivesenteret.no/

ressurser/sirkelen-for-undervisning-og-laering/

Fase 1: Bygge kunnskap. Det finnes 
flere muligheter for å nærme seg målset-
tingen for et skriveprosjekt, men for å nå 
målet kreves det grundig arbeid med 
forforståelse, kunnskapsutvidelse og ord-
forråd knyttet til emnet. Samtidig må den 
metodiske tilnærmingen vurderes for 
på best mulig måte å ivareta alle elevers 
evne til å lære. Fokus i første fase ligger 
da ikke på selve skrivingen, men på det 
å bygge opp innhold og kunnskap. Målet 

er å gi elevene en gradvis bredere ord-
bank som de vil kunne bruke i det videre 
arbeidet. For å sikre befesting av ord-
forråd og kunnskap er det utbytterikt å 
jobbe på ulike måter der alle sanser akti-
viseres og flere ferdigheter øves.

I læringsaktivitetene i denne første fasen 
gis det eksempler på variert metodisk 
tilnærming til innholdsmessig og språk-
lig input fra ulike kilder i ulike modali-

teter og øving av reseptive og produk-
tive ferdigheter. Vi har valgt ut følgende 
fire tekstkilder for emnet «dyr»: bilde, 
lesetekst, video og sang og gir forslag til 
elevaktiviserende metodikk i møte med 
teksttilfanget (det utvidede tekstbegrep). 
Etter læringsarbeidet med hver av kildene 
fyller elevene inn emneord i et tankekart 
(= ordbank), felles og/eller indivi-
duelt. Plassering i tankekart, utfor-
drer og involverer elevene i egen 



56

COMMUNICARE • 2017 METODIKK

læring i og med at de må vurdere hvilke 
ord som skal plukkes ut, samtidig som 
et tankekart også er med på å visualisere 
elevenes kunnskap. 

Bilde og aktivitetene Ord- og bildematch 
og Loop. Det første forslaget til lærings-
aktivitet, Ord- og bildematch, er en visuell 
oppgave hvor elevene får mulighet til 
å jobbe taktilt. Aktiviteten tar utgangs-
punkt i et temaordforråd som delvis er 
kjent for elevene (utseende, f.eks. øyne, 
ører, munn) slik at de (jf. læreplanene) 
«skal kunne utnytte egne erfaringer med 
språklæring i læring av det nye språket» 
(fremmedspråk) og «finne ulikheter mel-
lom ord og uttrykksmåter i engelsk og 
eget morsmål» (engelsk). Oppgaven går 
ut på at elevene må sette ulike ord på rik-
tig plass på to bilder - det ene av et dyr, 
det andre av en person. Ordene er delt inn 
i tre kategorier avhengig av om de hører 
til dyret og/eller personen. For å gjøre det 
enklere har vi brukt farger som represen-
terer de ulike mulighetene.

Den andre aktiviteten, Loop, (CL-meto-
dikk), baserer seg på ordene fra forrige 
øvelse. Elevene skal nå identifisere over-
settelser – fra norsk til målspråket og 
omvendt. Elevenes oppdrag går ut på å 
forstå og gjenkjenne ord i oversettelse. 
Øvelsen gjennomføres ved at hver elev 
får utdelt en lapp som inneholder både 
et spørsmål og et svar. Vrien er at lappens 
spørsmål og svar ikke stemmer overens 
– svaret på spørsmålet er det nemlig en 
annen elev som har. Eleven som har start-
kortet, stiller sitt spørsmål ut i klasserom-
met. Den eleven som har svaret på sin lapp, 
melder seg, leser svaret høyt og stiller så 
sitt spørsmål. Prosedyren gjentas som 

en «sløyfe» gjennom rommet til loopen 
kommer tilbake til eleven som stilte første 
spørsmål. Selv om Loop baserer seg på en 
ganske tradisjonell spørsmål/svar-oppga-
ve, representerer den likevel noe mer: Alle 
elevene involveres i aktiviteten samtidig 
og er avhengige av hverandre for at «sløy-
fen» ikke skal stoppe opp. Elevene får støt-
te i lappene, og siden øvelsen ikke legger 
opp til egenproduksjon, egner den seg 
særlig godt for begynneropplæringen. 

Lesetekst og aktiviteten Gule ut tekst. 
I aktiviteten Gule ut tekst får elevene trent 
sin leseforståelse og samtidig tilegnet seg 
viktig faktakunnskap om dyret. Teksten er 
tilrettelagt for elever på lavere språknivå 
ved at den inneholder bilder som støtte 
for innholdsforståelsen av teksten. Elevene 
leser først teksten individuelt og bruker en 
gul markeringstusj for å markere alt de tror 
de forstår. Slik blir elevene gjort bevisste på 
det de faktisk allerede mestrer. Samtidig 
blir de oppmerksomme på nye emneord 
og andre relevante formuleringer for egen 
skriftlig tekstproduksjon.

Video og aktiviteten Uttaleskygging. 
Video som medium gir god visuell støtte 
for elevers lytteforståelse, og med imita-
sjonsaktiviteten Uttaleskygging ligger 
det til rette for aktiv lytting og uttale-  
trening der flere sanser involveres: Elev-
ene ser, lytter, oppdager ord og setninger 
og bruker egen stemme. Relevante replik-
ker fra videoen velges ut, henges opp 
i klasserommet og leses høyt sammen 
med elevene. Deretter spilles videoen, og 
elevene skal rekke opp en hånd hver gang 
de gjenkjenner en replikk. Da trykkes det 
på pause, og lærer ber elevene om å gjen-
ta replikken nøyaktig slik den ble uttalt 

(betoning, intonasjon, trykksvake ord 
o.l.). Dette gjentas med alle replikkene. 
Videoen spilles enda en gang. Nå trykker 
lærer på pause før de utvalgte replikkene, 
og elevene uttaler disse etter hukom-
melsen med støtte i plakatene. Elevene 
oppfordres til å leve seg inn i rollen når 
de framsier replikkene. I tillegg til at elev-
ene imiterer autentisk språk, vil replikkene 
som velges ut, egne seg for informasjons-
innhenting. 

Sang og aktiviteten Lytt etter ditt ord!     
I aktiviteten Lytt etter ditt ord! skal det lyt-
tes etter bestemte ord i en sang. Forstå-
else av enkeltord er i fokus, men siden 
ordene forekommer i en sammenheng, 
er også deres lydbilde og kontekst ivare-
tatt. Elevene får utdelt hver sin lapp med 
et ord fra sangteksten. Sangen spilles, 
og elevene lytter oppmerksomt. Når de 
hører eget ord, reiser de seg og viser 
lappen til klassen. Samme ord kan gis 
til flere enn én elev som da vil reagere 
samtidig, og noen vil slik få hjelp ved å 
se andres lapper. Man velger gjerne ord 
som forekommer flere ganger i teksten 
for at elevene skal holde på konsentra-
sjonen. Avslutningsvis kan det foregå 
en plenumssamtale om ordene og deres 
kontekst, selv om målet for aktiviteten er 
å gjenkjenne enkelte ord og bruke sang 
som et motiverende verktøy.

Fase 2: Dekonstruere modelltekst.
I andre fase av Sirkelen for undervisning 
og læring flyttes fokuset fra kunnskaps-
bygging og ordinnlæring til forståelse av 
den teksttypen som skal læres for egen 
skriving. Her er det viktig med en god 
modelltekst som eksemplifiserer reali-
sering av form og formidling av innhold. 
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En modelltekst er en tekst som ligner den 
elevene skal skape selv; denne kan være 
autentisk, tilpasset elevenes nivå eller et 
forbilledlig elevprodukt. Teksten dekon-
strueres, det vil si at den plukkes fra hver-
andre i mindre deler for å se på de språk-
lige valgene som er gjort. I dette arbeidet 
er det viktig å få vist fram og samtale med 
elevene om dens typiske kjennetegn slik 
at elevene får en forståelse for formål, inn-
hold og form (struktur og språklige drag) 
typiske for teksten de senere skal skrive. 
Målet er også å utvikle elevenes meta-
språklige bevissthet. Når tekster løftes 
fram og drøftes i fellesskap, erfarer elev-
ene at de trenger et språk om språket for 
å uttrykke seg presist om tekst. De opp-
arbeider seg et begrepsapparat som også 
er en forutsetning for å gi, motta og forstå 
respons på egne og andres tekster.

Modellteksten vi i dette tilfellet tar for oss, 
er en faktatekst av typen Informerende 
beskrivelse om et dyr. Hovedformålet med 
denne teksttypen er å informere om noe 
gjennom beskrivelse. Tekster av en slik art 
starter gjerne med en klassifisering og går 
deretter over i beskrivende og kategori-
serende avsnitt à la «utseende», «atferd», 
«familie», o.l. For å strukturere setninger 
og avsnitt brukes bindeord, for eksempel 
ved bruk av tidskonnektorer når et dyrs 
livssyklus skal forklares («først», «deretter», 
«så», m.m.).  Et annet språktrekk er genera-
liseringer av typen «den/det spiser» og 
«den/det lever». I tillegg kan generalise-
ring innbefatte omgjøring av substantiv/
pronomen fra flertall til entall, der den ene 
representerer flere. Verbene «å være» og 
«å ha» blir også ofte brukt. Videre innehol-
der denne teksttypen fagspesifikke ord 
og utrykk, såkalte emneord.  

Vanskelighetsgraden i modellteksten 
gir elevene noe å strekke seg etter; de vil 
møte flere nye ord, men mange er også 
kjent for dem fra kunnskapsbyggingen 
i fase 1. Vi har likevel valgt å inkludere 
en førlesingsaktivitet. Gjennom ytterli-
gere støtte i form av læringssamtaler og 
-aktiviteter utforskes modelltekstens 
innhold og form på både makro- og 
mikronivå. 

Førlesing og aktiviteten Ordkategori-
sering. Før arbeidet med modellteksten 
anbefaler vi førlesingsaktiviteten Ordka-
tegorisering (CL-metodikk). Aktiviteten for-
bereder elevene på ord og uttrykk som 
vil forekomme i teksten som er valgt som 
modell. Elevene skal først finne fram til 
betydningen av utvalgte ord og fraser og 
deretter dele disse inn egenvalgte kate-
gorier. Denne førlesingsaktiviteten og det 
elevene allerede har tilegnet seg i fase én, 
vil gi kognitiv avlasting i forståelsen av tek-
sten de senere skal lese i sin helhet. 

Tekstnivå og aktiviteten Avsnittssor-
tering. Oppgavene på tekstnivå støtter 
blant annet læreplanenes kompetansemål 
«forstå hovedinnholdet i enkle tekster 
om kjente emner» (engelsk) og «finne 
relevante opplysninger og forstå hoved-
innholdet i skriftlige og muntlige tilpas-
sede og autentiske tekster i ulike sjangere» 
(fremmedspråk). Arbeidsformen vi foreslår 
for gjennomføring av de ulike oppgavene 
er strukturen Nummererte svarroller (CL-
metodikk). Dette er en spørsmålsaktivitet 
som sikrer deltagelse fra alle elever. Elev-
ene deles inn i grupper på fire og tildeles 
et nummer fra 1-4. Gruppene får en opp-
gave og skal diskutere seg fram til et felles 
svar som alle medlemmene skal kjenne til. 

Lærer sier så et tilfeldig nummer, 1 til 4, og 
alle med nevnte nummer gir tegn. Lærer 
utpeker én av disse til å svare, men elever 
fra andre grupper med samme nummer 
kan eventuelt supplere. Gjennom felles 
utveksling av informasjon får den enkelte 
elev faglig og språklig støtte til bedre å 
kunne avgi sitt muntlige svar. Strukturen 
skaper også spenning i og med at man på 
forhånd ikke vet hvem av gruppemedlem-
mene og hvilken gruppe som vil bli utfor-
dret på å svare. 

Oppgavene i denne fasen går ut på sor-
tere modelltekstens avsnitt. Hver gruppe 
får en bunke med oppklippede lapper, 
og elevene informeres om at hver av dis-
se representerer et avsnitt i en sammen-
hengende tekst. Første oppgave går ut 
på å identifisere tekstens innledende 
avsnitt og begrunne hvorfor. Deretter 
skal de foreslå en rekkefølge for de rester-
ende avsnittene og også her grunngi 
sine valg. Gjennom disse stegene skal 
elevene utvikle en bevissthet rundt 
hvordan avsnitt kan henge sammen. I 
teksttypen Informerende beskrivelse fin-
nes det ofte flere alternativer for rekke-
følge; dette vil skape en god samtale 
omkring tekstoppbygning. 

Videre bes gruppene om å diskutere hva 
som er hovedtema i hvert av avsnittene. 
Elevene bevisstgjøres på at hvert avsnitt 
gjerne omhandler én sak og ofte innledes 
med en setning som forteller leseren om 
avsnittets tema (temasetninger).  Avslut-
ningsvis deler læreren ut teksten som 
helhet og denne leses individuelt eller i 
fellesskap. 
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Til alle oppgavene på tekstnivået gis det 
spørmålsforslag til læringssamtalen, som 
f.eks.: Hva er et avsnitt? Hvorfor lager vi 
avsnitt i tekster? Hvordan ser vi i en tekst 
at et nytt avsnitt begynner? Hvordan gikk 
dere fram for å finne temasetningene? 
Hvilken annen informasjon gis det i hvert 
avsnitt? Hvis hvert avsnitt skulle hatt en 
underoverskrift, hva ville dere foreslå?

Setningsnivå og aktiviteten Setnings-
symfoni. I denne sekvensen foreslår vi 
øvelsen Setningssymfoni (CL-metodikk). 
Her skal elevene framfor alt få en forståel-
se for sjangertrekket «generaliseringer». 
Elevene tar aktive roller for blant annet å 
bli gjort oppmerksomme på at substan-
tiv kan erstattes med pronomen. I tillegg 
kan generalisering innbefatte omgjø-
ring av substantiv/pronomen fra flertall 
til entall, der ett substantiv/pronomen i 
entall representerer flere. En slik endring 
får også følger for personbøying av verb 
(subjekt-verbal samsvar) og vil naturlig 
nok inngå i den støttende læringssam-
talen omkring setningene som skapes. 
Det ligger også til rette for å samtale om 
andre grammatiske emner som setnings-
ledd, ordklasser og ordstilling. Belegg 
for aktiviteten Setningssymfoni finnes i 
læreplanenes kompetansemål og «bruke 
noen vanlige småord og enkle stave- og 
setningsmønstre» (engelsk) og «bruke 
grunnleggende språklige strukturer og 
former for tekstbinding» (fremmedspråk). 

Fire setninger hentet fra modellteksten 
er delt opp i enkeltelementer (ord og set-
ningsledd). Enkeltelementene skrives ut 
som plakater i A5-format og deles ut til til-
feldige elever.  Aktiviteten foregår på den 
måten at lærer framsier den første set-

ningen på norsk. Elevene med plakatene 
som representerer denne setningen på 
målspråket, blir bedt om å komme fram 
og danne setningen fysisk (se illustra-
sjon). Resultatet (setningen) leses høyt i 
kor, og en påfølgende læringssamtale om 
ulike aspekter ved setningen gjennom-
føres. Aktiviteten fortsetter ved at nye 
elever kommer fram og bytter plass når 
læreren styrer samtalen inn på forhold 
som subjekt i entall/flertall, samsvars-
bøying (verbal og/eller andre ledd) eller 
pronomen som erstatning for substantiv. 
Spørsmålene, samt det å danne «levende 
setninger» på denne måten, gir mulighet 
for en dypere læring.   

I sjangerpedagogikk undervises innhold 
og form eksplisitt med en utforskende og 
engasjerende tilnærming og innen elev-
enes nærmeste utviklingssone. Spørsmål 
til den bevisstgjørende læringssamtalen 
om eksempelsetningene kan for eksem-
pel være: Hvilke ord mener dere er emne-

ord i setningen? Hva mener dere er sub-
jektet i setningen og hvor finner vi det? 
Hva mener dere er verbalet i setningen 
og hvor finner vi det? Hvorfor er dette en 
setning? Hvor mange dyr handler setnin-
gen om? Hvilke ord kan erstatte ett/flere 
dyr? Hva må gjøres med subjektet for at 
det skal være snakk om flere dyr? Hvilke(t) 
andre ord må forandres hvis subjektet 
gjøres om til flertall?  

Ordnivå og aktiviteten Memory. På dette 
nivået bearbeider og befester elevene 
emneord som opptrer i modellteksten ved 
hjelp av aktiviteten Memory. I memory- 
spillet skal elevene finne hvilket ordkort 
på norsk som passer sammen med tilsva-
rende ordkort på målspråket. Grammatisk 
fokus er på adjektiv/substantivforbindel-
ser. Forskning viser at elevenes lærings-
utbytte øker når ord innøves i en sam-
menheng, og teksttypen Informerende 
beskrivelse kjennetegnes ved bruk av 
nevnte ordforbindelser.

Wölfe sind

der Wolf ist ein 
Raubtier

Sie

Raubtiere
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Teksttypenivå og aktiviteten Diamant-
rangering. Etter at elevene nå har studert 
en tekstmodell for faktasjangeren og 
deltatt i ulike aktiviteter og læringssam-
taler tilknyttet denne, skal de vurdere 
viktigheten av teksttypens ulike kjenne-
tegn. Aktiviteten som foreslås for å øke 
elevenes bevissthet på teksttypenivå, 
er Diamantrangering. Elevene får utdelt 
10 lapper med sjangertrekk og skal ran-
gere lappene som en «diamant» etter 
viktighet slik de ser det: øverst = viktigst/
nederst = minst viktig.

Innholdet på én av lappene stemmer ikke 
med sjangertrekkene for denne tekstty-
pen og elevene bes om å finne ut hvilken.

Fase 3: Konstruere tekst i felles-
skap. I fase tre skal lærer og elever på 
grunnlag av arbeidet i de foregående 
fasene (kunnskapsbygging + modelltekst) 
sammen skape en tekst av typen Infor-
merende beskrivelse. Tekstkonstruksjo-
nen ledsages av en læringssamtale om 
de språklige og innholdsmessige valge-
ne som tas underveis. Lærer modellerer 
skriveprosessen ved å tenke og kompo-
nere høyt, gjenta ord og setninger før 
de skrives ned, endre ord og syntaks, 
veie alternativer og forklare avgjørelser. 
Elevene bidrar inn i samtalen med forslag 
til tekstarbeidet, for eksempel emneord, 
bindeord, ordstilling, setningsstartere, 
avsnittsinndeling, disposisjon, m.m., og 
lærer fungerer som redaktør og sekretær. 

Elevengasjement og aktiviteten Vis deg! 
For å sikre deltakelse fra elevene i proses-
sen med å skape en tekst i fellesskap er 
aktiviteten Vis deg! (CL-metodikk) veldig 
godt egnet; lærer får raskt oversikt over 

klassens forståelse og bidrag, og elevene 
kan lære av hverandre. Elevene deles inn 
i par/mindre grupper og får utdelt «plaka-
ter» i form av laminerte A4-ark, en white-
boardtusj og en vaskelapp. Lærer stiller 
spørsmål til gruppene, og disse diskuterer 
og skriver ned sitt svar på plakatene. Der-
etter bes elevene om å «vise seg», dvs. at 
de holder plakatene med svaret opp mot 
lærer og medelever. Elevene får støtte 
gjennom refleksjonene i egen gruppe og 
ved å få innblikk i andre svarforslag. Det 
at gruppene må enes om og skrive ned 
sine forslag til svar på lærerens spørsmål, 
engasjerer og forplikter til innspill inn i 
læringssamtalen. Lærer snakker med elev-
ene om deres forslag og ett av bidragene 
velges ut. Vis deg! gjentas gjennom den 
felles skriveprosessen ved behov. Forslag 
til igangsettende spørsmål: Hva bør vi 
begynne med? Finnes det en bedre måte 
å si det på? Kan noen komme på et annet 
dekkende ord? Hvilket emneord kunne 
passe her? Hvilke ord vil vi ha først i dette 
utsagnet? Med hvilke ord kan vi binde 
sammen setningene? Hva kan være start-
setning for dette avsnittet?, osv.

Fase 4: Skrive individuelt. I den siste 
og fjerde fasen av Sirkelen for undervisning 
og læring skal elevene nå være godt rustet 
til å skape en tekst av typen Informerende 
beskrivelse på egen hånd. 

Støttestrukturer og aktiviteten Seksfelter .
Som en støtte i denne prosessen anbe-
faler vi å gjøre bruk av skriverammen 
Seksfelter. Denne hjelper elevene til å 
strukturere teksten gjennom å sortere 
vokabular (emneord) i kategorier. Disse 
vil igjen tilsvare et avsnitt i teksten de 
skal skrive. I tillegg kan skriveramme 

gi ytterligere støtte i form av setnings-
startere, bindeord og setningsmønstre. 
Overfor elevene er det viktig å formidle 
at skriverammer er fleksible verktøy i 
planlegging og strukturering av egen 
skriving. Målet er at elevene på sikt skal 
klare seg uten denne formen for støtte. 

Avslutning 
Vi har her presentert en pedagogisk 
modell for skriving, vist varierte didaktiske 
tilnærminger og eksemplifisert dette ved 
hjelp av teksttypen Informerende beskri-
velse. Sirkelmodellen har imidlertid over-
føringsverdi til alle skolens teksttyper. Den 
bidrar til å øke elevenes forståelse for tek-
sters innhold, form og formål, samt å utvi-
kle deres metaspråklige bevissthet relatert 
til de ulike ferdighetene.

Kilder
Gibbons, Pauline. (2016). Styrk sproget, styrk læringen. 
 Danmark: Samfundslitteratur.
Kagan, Spencer & J. Stenlev. (2013). Cooperative Learning. 
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Meld. St. 28 (2015–2016). Fag – Fordypning – Forståelse. 
 En fornyelse av Kunnskapsløftet. 
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Rose, David & J.R. Martin. (2012). Learning to Write, Reading to 
 Learn. UK: Equinox  Publishing Ltd.

Ressursen med fullstendig materiell 
for språkene engelsk, fransk, spansk 
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Even Einum, Universitetsskoleprosjektet, Sør-Trøndelag fylkeskommune/NTNU

Å undervise språk med 
responsteknologien iLike

Grunntanken var at elevenes anonymitet 
og det enkle i å trykke på ett av flere 
alternativ på mobilen, eller skrive i en 
tekstboks, ville gjøre at elevene inves-
terte og engasjerte seg i læringspro-
sessen. Slik ville både læreren og hver 
enkelt elev ha noe å bygge videre på.

Programmet har en rekke redskaper 
både for å samle innspill fra elevene 
og behandle dem etterpå. I mange 
tilfeller er det motiverende å benytte 
slike redskaper, men programmet må 
også benyttes på en fornuftig måte 
for å skape læring. Her er det mye å 
hente ved å kombinere funksjonalitet 
og undervisningsmetode. Skal man 
øve tekstskriving, går det for eksempel 
an å begynne med idémyldring rundt 

et tema ved å anvende programmets 
tekstfunksjon, etterfulgt av en drøfting 
i klassen rundt de forskjellige idéene. 
Disse kan nummereres, og ved hjelp 
av en annen funksjon kan elevene selv 
organisere idéene sine i sekvens som et 
førsteutkast til teksten. I etterkant kan 
også disse samtales om i plenum. Idéer 
som passer sammen tematisk, kan sam-
les med alternativet wordpool. Elevene 
kan så velge en idé som spesielt sentral 
med flervalgfunksjonen, eller formulere 
temasetninger selv med tekstfunksjonen, 
som så etterfølges med en diskusjon 
av de forskjellige forslagene. Alle disse 
stegene kan også gjennomføres i klas-
sen uten responsteknologien, men da 
får man ofte bare innspillene til dem 
som er sikre nok i sin sak til å våge å 

bidra foran klassekameratene. De som 
er mindre sikre, får ikke investert noe i 
prosessen, og derfor blir denne gjen-
nomført kun på bakgrunn av innspil-
lene til enkelte av elevene. Med iLike 
derimot, vil man ha muligheten til å få 
inn flere bidrag fra flere elever, få dem 
sammenfattet og så bygge videre på 
disse bidragene.

Man kan benytte programvaren til 
mange formål, men i språkopplæringen 
er ofte meningsmåling, kartlegging og 
«beste svar»-spørsmål mest relevant. 
I en meningsmåling eller kartlegging 
svarer eleven basert på egne preferanser 
eller egen kunnskap, og spørsmålet bør 
derfor enten være vagt for å invitere 
til refleksjon rundt begreper, forhold 

iLike er den første responsteknologien utviklet spesifikt for språkopplæring. Programmet 
ble til i forbindelse med et internasjonalt Comeniusprosjekt og ble utviklet av Høgskolen 
i Sør-Trøndelag (nå NTNU). Programvaren skulle være lett å ta i bruk og skulle kunne ta 
høyde for de nye kommunikasjonsformene som benyttes utenfor klasserommene.

Det er liten tvil om at ny teknologi åpner for muligheter vi ikke så komme bare for kort tid tilbake. Men å jobbe digitalt i skolen kan 
ha begrenset læringseffekt hvis pedagogikken ikke holder mål; teknologi er ingenting uten en lærer med en klar plan for elevenes 
læring. I det følgende viser vi eksempler på bruk av responsteknologi i språkundervisningen. Mange lærere kjenner godt til Kahoot 
og Quizlet som verktøy for tilbakemelding fra elever. De to artiklene vi presenterer her, beskriver helt andre former for å gi og ta imot 
respons, enten du er lærer eller elev. Vi håper du finner dem inspirerende!
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og egne standpunkt, eller inneholde 
et utsagn som elevene må ta stand-
punkt til. Svaralternativene, hvis man 
benytter flervalgfunksjonen, bør også 
være korte, klare og dekke så mange 
meninger, standpunkt eller så stor del 
av fagfeltet som mulig. Det er ofte lurt 
å la elevene være anonyme for å få opp-
riktige meninger og svar. Man kan få 
inn «uønskede» meninger, men læreren 
bør unngå å kommunisere at det fin-
nes rett og feil alternativ, og heller for-
søke å håndtere «uønskede» meninger i 
oppfølgingsdiskusjoner eller -spørsmål. 
Det er viktig at elevene forstår at deres 
bidrag blir fulgt opp uten at det får 
negative konsekvenser for dem. Å ta et 
standpunkt eller å delta i opplæringen 
bør heller oppmuntres.

For språk er såkalte «beste svar»-spørs-
mål relevante og lette å gjennomføre 
med responsteknologi. Disse består 
ofte av en situasjonsbeskrivelse, et 
spørsmål, et «beste svar» og et antall 
feilaktige alternativer. Disse siste er aldri 
hundre prosent feil, og dette gjør denne 
spørsmålstypen godt egnet for språk. 
Spørsmålet skal klart knytte sammen 
situasjonen og alternativene, og alter-
nativene bør ha noe felles som gjør dem 
sammenlignbare; ett alternativ bør like-
vel være klart bedre enn de andre. På 
denne måten øver elevene på sammen-
ligning, vurdering, kritisk tenkning og 
anvendelse av kunnskap og språkfer-
digheter, snarere enn på å reprodusere 
kunnskap som i «sant/usant»-spørsmål. 
Man kan selvfølgelig også vri spørsmålet 

og be om det dårligste svaret. Uansett 
vil slike spørsmål, kartlegginger og 
meningsmålinger skape en grobunn 
for videre diskusjon og arbeid basert 
på elevenes egne bidrag, som ellers kan 
være vanskelig å få tilgang til.

iLike kan gratis lastes ned som .zip-
arkiv til Windows1 og Mac OS2. Læreren 
vil måtte lage seg en bruker3, men for 
elevene holder det å gå til app.one2act.
no og skrive inn en session-kode som 
genereres i lærerens program. Pro-
grammet forbedres stadig, så det er 
flere spennende muligheter i vente. 
Hvordan man benytter programvaren, er 
opp til den enkeltes behov og ønsker, 
men formålet med bruken, det vil si 
læringsmål, innhold og prosess, bør 
alltid ha fokus og ikke det redskapet 
man bruker. Mislykkes man i dette, vil 
redskapet bare fungere så lenge det er 
nytt og spennende, og elevene vil alltid 
være mer opptatte av å trykke, vinne 
og svare ikke-faglig enn av å lære og 
forstå det som det undervises i. Derfor 
bør man ikke benytte responsteknologi 
som iLike som belønning, men snarere 
benytte det jevnlig som et nyttig verk-
tøy for læring. Da vil også elevene nyte 
godt av teknologiske hjelpemidler i 
språkopplæringen.

Fotnoter
1Gå til http://update.one2act.no/autoupdate/ilike/porta-
ble/win/stable/get.jsp
2Gå til http://update.one2act.no/autoupdate/ilike/porta-
ble/mac/stable/get.jsp
3Under «Sign up» på one2act.no
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Sara Bruun, Ringsjöskolan i Höör kommun

Digitala verktyg 
underlättar ditt arbete  

Risken är annars att ingenting händer 
med den. Vi lärare måste alltså under-
visa eleverna om hur de använder sig 
av detta och att tanken faktiskt är att de 
ska lära sig något av de kommentarer 
de får. Om eleverna ska kunna lära sig 

något måste vi lärare ge utvecklande 
och framåtsyftande kommentarer. 

Jag använder mig av ett gratis tillägg 
till webbläsaren Chrome: Screencastify. 
Om du tittar längst upp till vänster på 

din skärm så ser du Appar. Klicka på den 
och välj Chrome Web Store. Ser du inte 
knappen så googlar du det helt enkelt. 
Därefter söker du på det tillägg du vill 
installera och när det dyker upp klickar 
du på Lägg till. 

Tillägget hamnar sedan som små ikoner 
i menyraden bredvid adressfältet. På 

min Chromebook ser jag tilläggen längst 
ner till vänster på skärmen, men på min 

Mac ser det ut som på bilden: 

METODIKK

Jag är noga med min feedback och jag tänker att om jag har lagt ner mycket tid på att ge 
återkoppling så måste jag också ge eleverna lektionstid till aktivt att arbeta med min feedback. 
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Jag tar fram texten jag vill arbeta med, 
trycker på Record och går steg för steg 
igenom elevens text med mina muntliga 
kommentarer. När inspelningen är klar 
sparas filmen automatiskt i Google Drive, 
men jag kan även välja att ladda upp på 
YouTube. Sedan kan jag kopiera länken 
och lägga tillbaka i elevens dokument. 

Screencastify fungerar även om du arbe-
tar med Word och självklart inom vilket 
ämne som helst. När du väl har lärt dig 
hur du gör kommer du inse att du spa-
rar väldigt mycket tid. Det går så mycket 
fortare att prata in ett par minuters feed-
back än att skriva. Mina elever gillar verk-
ligen att få muntlig feedback via film. 
De har två flikar öppna på datorn, byter 
däremellan och lyssnar, pausar, ändrar 
i texten, lyssnar och pausar osv. Fram-
förallt elever med olika svårigheter gillar 
att lyssna på min återkoppling. 

Draftback. Ett annat bra gratis tillägg 
är Draftback . När eleverna skriver sina 
texter i Google Docs kan man använda 
detta tillägg för att se om till exempel 
hela stycken kopierats in i dokumentet. 
När tillägget är installerat lägger det 
sig som en rubrik bredvid adressfältet 
högst upp på datorskärmen. När man 
klickar på tillägget spelas skrivprocessen i 
dokumentet upp som en liten film och 
man kan enkelt se hur eleven har gjort. 
Med tillägget kan läraren också obser-
vera elevernas övriga strategier och visa 
och samtala om dessa.

Lägg en eftermiddag på att lära dig hur 
så lovar jag att det kommer både dig 
och dina elever till del. Vill du fördjupa 
dig mer i hur du kan använda digitala 

verktyg i ditt klassrum finns mycket att 
lära i mina två böcker: Digitala arbets-
sätt i klassrummet - att våga ta språnget 
och Klassrummet möter världen - auten-
tiskt, tematiskt och digitalt. Kolla även 

mina inlägg (16 januari, 2017 och 12 
december, 2015) i bloggen www.lrblog-
gar.se/sarabruun  



Uttaleskygging kan anvendes for å øve elevenes evne til å produsere, oppfatte og forstå 
betydningen av variasjoner i trykk, rytme, intonasjon og tonelag. Aktiviteten taler til 
flere sanser; elevene ser, lytter og tar stemmen til en karakter ved å ape etter denne. 
Med utgangspunkt i en kort video ledes elevene gjennom flere faser med uttaleøvin-
ger der de må gjenkjenne, gjenta og forutse ytringer i form av replikker. Forslag til gjen-
nomføring:

FORBEREDELSER
•  Velg et videoklipp med et relevant tema eller vokabular for undervisningen
•  Sorter ut noen sentrale replikker fra klippet (kronologisk, men med litt avstand i tid)
•  De utvalgte replikkene skrives ut i A3-format

FORSLAG TIL GJENNOMFØRING
•   Plakaten med replikker henges opp i klasserommet
•   Videoklippet spilles av for elevene 
•  Læreren modellerer uttale av de valgte replikkene og elevene gjentar i kor. Elevenes  
 forståelse av replikkenes meningsinnhold avklares i fellesskap
•  Videoen spilles én gang til. Elevene skal nå rekke opp en hånd hver gang de 
 gjenkjenner en replikk. Da trykkes det på pause og elevene gjentar replikken 
 nøyaktig slik den ble uttalt (betoning, intonasjon, trykksvake ord o.l.). Dette gjentas  
 med alle replikkene
•  Videoen spilles en tredje gang. Denne gangen trykkes det på pause før de utvalgte  
 replikkene. Elevene skal nå uttale etter hukommelsen, men med støtte i plakaten.  
 Elevene oppfordres til å leve seg inn i rollen når de framsier replikkene

UTTALESKYGGING
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Spalten Ta målspråket i bruk tar i denne utgaven for seg lytte- og 
uttaleaktiviteten Uttaleskygging. Vi gir eksempler for språkene 
engelsk, tysk, spansk, fransk og kinesisk.
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Skjermdump fra YouTube-videoen What’s Next from Barack and Michelle Obama. 
Gjengitt med tillatelse fra Obama Foundation.

Setninger til skygging av uttale:
«We want to thank you once again 
from the bottom of our hearts» 

«We’re finally going to get some 
sleep and take some time to be 
with our family» 

«Check out this website for our 
future presidential center»

«Tell us what you want this project to 
be and tell us what’s on your mind»

«So we want you to tell us what we 
should be thinking about as we 
get to work»

«True democracy is a project that’s 
much bigger than any one of us» 

«Thank you, and we will see all of 
you again soon. Bye-bye» 

TA MÅLSPRÅKET I BRUK

What’s Next from Barack and Michelle Obama

Ta målspråket i bruk:

ENGELSK

Dette YouTube-klippet fra Obama-stiftelsen 
har som formål å belyse hva det betyr å 
være en god medborger i det 21. århundre. 
Filmen er valgt ut for elever på ungdoms-
trinnet og egner seg godt til en lærings-
aktivitet som Uttaleskygging.  For det før-
ste er Barack og Michelle Obama kjente 
ansikter for mange elever. For det andre 
er begge to dyktige talere med tydelig 

diksjon - noe som gjør det lettere for elev-
ene å «skygge» artikulasjon, trykk, rytme, 
intonasjon, og tonelag.  I tillegg kan fil-
men inngå i en undervisningssekvens 
om USAs historie og ivareta det tverr-
faglige temaet Demokrati og medborger-
skap i læreplanverkets nye overordnede 
del. I filmen forekommer eksempler på 
verbformene imperativ og futurum, slik 

at det også ligger til rette for å fokusere 
på grammatiske strukturer. Aktiviteten 
Uttaleskygging og eventuelt videre arbeid 
med videoens tekstgrunnlag (transkrip-
sjon er tilgjengelig på YouTube) støttes 
av flere elementer i læreplanens formål, 
hovedområder og kompetansemål, f.eks. 
lytteferdigheter, ordforråd, ordbøying, 
lydstystem og aktuelle emner. 
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Setninger til skygging av uttale:

«Du gehst spazieren mit dem Hund 
durch den Wald»

«Wenn du ein Selfie machst, und 
grinst dabei schräg»

«Erstens: Lächeln, zeigt deine Zähne»

«Wenn du Schuhe anziehen willst, 
nicht mehr weißt wie es geht»

«Was machst du dann?»

«Zweitens: Sprechen, fang an zu 
reden»

«Gib schnell dein Handy her!»

COMMUNICARE • 2017 TA MÅLSPRÅKET I BRUK

Ta målspråket i bruk: 
TYSK

Lächeln, Sprechen, Arme Hoch
Tegnefilmen Lächeln, Sprechen, Arme 
Hoch er en informasjonsfilm om hvordan 
man med forholdsvis enkle grep kan opp-
dage symptomer på hjerneslag. Filmen er 
valgt for å «skygge» uttale av flere hensyn. 
For det første kan det være et gjenkjen-
nelsesaspekt for elevene, da Helsedirek-
toratet har produsert lignende filmkam-
panjer for massemedia (Hjerneslag - Prate, 

smile, løfte). For det andre er det et viktig 
tema og den tyske filmen henvender seg 
gjennom sin utforming helt tydelig også 
til yngre mennesker. For det tredje gjør 
filmens forholdsvis enkle og hverdags-
lige språk, morsomme figurer, fargerike 
bilder, «rap»-framføring og gjentakende 
tekst budskapet lettfattelig. Ordforrådet 
er særlig relevant for opplæring i tysk på 

nivå I og strukturmessig er det imperativ-
formen som særlig øves. 

Den kjente tyske tegneserieskaperen 
Ralph Ruthe står for filmens idé, tekst, 
musikk og tegninger. 

Skjermdump fra YouTube-videoen Lächeln, Sprechen, Arme Hoch. 
Gjengitt med tillatelse fra Ralph Ruthe.
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Setninger til skygging av uttale:

«Amistad»

«La palabra en español que más me 
gusta es la palabra ‘libertad’»

«Creo que puede ser ‘tú’»

«Mi palabra favorita es ‘confianza’»

«Mi palabra preferida en español es 
‘madre’»

«Mi palabra favorita del idioma cas-
tellano es ‘melíflua’»

Ta målspråket i bruk: 
SPANSK

Mi palabra favorita
Spansk er morsmålet til over 400 millio-
ner mennesker og det er offisielt språk i 
Spania og i de fleste land i Latin-Amerika. 
Denne geografiske spredningen av språket 
fører naturlig nok til ulikheter i uttale og 
intonasjon, både mellom kontinenter og 
innad i hvert enkelt land. Videoen vi har 
valgt er et bidrag til feiringen av el Día e 
(el Día del Español). Instituto Cervantes 

arrangerer denne dagen for å spre spansk 
kultur, feire dens betydning i verden 
og fremme harmoni og samhold blant 
spansktalende. I videoen vil elevene høre 
uttalen til kjente spansktalende personer 
som framsier sitt favorittord. Replikkene 
som elevene skal «skygge» blir artikulert 
på en tydelig måte og inneholder flere 
transparente og elevrelevante ord. Kan-

skje vil elevene gjenkjenne personer som 
Shakira, Chayanne, Antonio Banderas 
eller Isabel Allende i klippet?

Videoen er produsert for Instituto Cervantes.
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Ord og uttrykk til skygging 
av uttale: 
du/de la/des
cornichons 
paniers 
radio 
bouteilles 
paquets 
mayonnaise  
biscottes 
œufs 
beurre 
confitures 
moutarde 
poulet

Ta målspråket i bruk: 
FRANSK

Les cornichons
Den fengende melodien og tittelen 
til instrumentalen Big Nick, skrevet av 
James Booker, inspirerte den velkjente 
italiensk-franske sangeren Nino Ferrer til 
å skrive en sang om en piknik. I sangen 
Les cornichons (YouTube- opplastingen til 
Andrea Martin anbefales) ramser artisten 
opp ulike typer mat, drikke og utstyr som 
trengs til en piknik-tur. Denne suksessfulle 

hiten egner seg veldig godt til under-
visning om temaet «måltider» på nivå 
I. Gjennom aktiviteten uttaleskygging, 
arbeider elevene med lytteforståelse og 
uttale, samt at vokabular for mat befestes 
på en dynamisk og motiverende måte. I 
tillegg er denne sangen et flott utgangs-
punkt for å jobbe med innlæring av 
språklige strukturer, da den også innehar 

en del delingsartikler. Som oppfølging 
kan elevene utfordres til muntlig aktivitet 
gjennom å «pakke sin piknikkurv» (à la 
aktiviteten «Jeg pakker min koffert»

Andre forslag til sanger med tilhørende 
undervisningsopplegg finner du på Wiki-
spaces-plattformen Chansons-FLE. 
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Ord og uttrykk til skygging av uttale:
«肖像» xiàoxiàng – portrett
«粗犷» cūguǎng – grov
«血液» xuèyè – blod
«酗酒» xùjiǔ – alkoholisme
«齉» nàng – tett i nesa/snufsete- 

0:30: «第一个呢，就是这个。

 » Dì yīgè ne, jiùshì zhège.
1:20: «第二个就是这个，好吗？
 » Dì èr gè jiùshì zhège, hǎo ma?
1:55: «这是非常简单的一个»，ok，«准备好了吗？» 
 Zhè shì fēicháng jiǎndān de yī gè, 
 ok, zhǔnbèi hǎole ma?
2:30: «这个呢？» Zhège ne?
2:50: « 这个你见过吗？» Zhège nǐ jiànguò ma?

Ta målspråket i bruk: 
KINESISK

Foreigner Tests Chinese Locals on Their Chinese
Uttaleskygging er en fin aktivitet for å øve på 
uttale av pinyin og å ufarliggjøre kinesisk-
læring for elevene. Kinesere gjør også 
feil av og til! Kinesisk er verdens største 
språk i antall morsmålsbrukere, og alle 
barn i Kina lærer standard kinesisk 普通
话Pǔtōnghuà på skolen. Fordi Kina er et 
så stort land med mange ulike dialekter, 
er det forskjeller på hvordan de snakker, 
selv når de snakker standard kinesisk og 
ikke sin egen dialekt. I denne videoen 
er det en amerikaner som er veldig god 
i standard kinesisk som utfordrer folk på 

gata i Shanghai til å komme med riktig 
uttale av ord. Hvem tror du har den beste 
uttalen? Folk fra Shanghai eller USA? Akti-
viteten som her skisseres passer fint inn 
som avbrekk i en time der elevene øver 
på pinyin og riktig uttale.

Læreren presenterer klippet og forteller 
litt om普通话Pǔtōnghuà og dialekter i 
Kina. Deretter spilles videoen av fram til 
03:20 for at elevene skal få et inntrykk. 
Videoen spilles så nok en gang, men 
stoppes der de valgte ordene presen-

teres. Læreren skriver ordene med for-
skjellige toner på tavla og gjennomgår de 
forskjellige tonene sammen med klassen.

Videoen kan spilles av en siste gang, og 
elevene bli utfordret på riktig uttale. Prøv 
å få elevene til å høre hvordan deres 
uttale er riktig, mens de fleste kineseres 
uttale er feil. Læreren kan eventuelt også 
ta for seg spørsmålene som amerikan-
eren stiller (se grå boks).

Skjermdump av YouTube-videoen Foreigner Tests
Chinese Locals on their Chinese. Gjengitt med
tillatelse fra Monkey Abroad.
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Bokomtale

Lærebokhistorie til å bli kunnskaps-
tørst og klok av. Norsk lærebokhistorie 
er ei omfattande, grundig og interessant 
bok for alle skuleinteresserte. For studen-
tar vil ho kunne inspirere til vidare forsk-
ing på dette spennande feltet. 

I innleiinga til Norsk lærebokhistorie skriv 
forfattarane at dei ønskjer å formidle 
«noe av fascinasjonen over lærebokas 
rolle og betydning». Det har dei greidd. 
Verket er basert på eit langvarig og 
stort forskingsarbeid ved Høgskolen i 
Vestfold, og det faglege innhaldet er 
solid. Norsk lærebokhistorie er dessutan 
interessant, velskriven og ryddig. Boka 
er pedagogisk godt tilrettelagd for lesa-
ren og bør kunne treffe heile målgruppa, 
som forfattarane sjølve seier er alle 
som er opptekne av skule, og då særleg 
forskarar og studentar. Bileta, illustrasjo-
nane og den tiltalande layouten bidreg 
òg til å gjere dette til ei bok som ein 
ønskjer å gi seg i kast med.

Denne omtalen handlar først og fremst 
om engelskfaget sin plass i skulen. 
Andre framandspråk enn engelsk er 
ikkje tekne med i lærebokhistoria, som 
tek for seg lærebøker i den obligatoriske 
skulen frå 1739 til 2013. I forordet blir det 
peikt på at strukturering og utval ikkje 
har gjort seg sjølv, og at ei avgrensing 
har vore nødvendig.

Strukturen i boka er ryddig, og treffande 
og velvalde undertitlar gjer sitt til at det 
er lett å orientere seg, også om ein berre 
vil lese enkeltkapittel eller konsentrere 
seg om visse fag. Verket er kronologisk 
oppbygd. Dei historiske periodane som 
utgjer hovudkapitla, tek utgangspunkt 
i normtekstane til skulen, altså lære-
planar og andre styringsdokument. 
Kvar periode har ei innleiing som gir 
eit historisk bakteppe. Deretter tek ein 
for seg eitt og eitt fag og lærebøkene i 
faga i denne perioden. Omtalar av lære-
bøkene, med til dels detaljerte døme, 

forfattarportrett og illustrasjonar, gjer 
dette til interessant og underhaldande 
lesing. Ei oppsummering i slutten av 
kvart kapittel er òg nyttig. 

Seks av i alt ni kapittel handlar om lære-
bøker i dei historiske periodane. Først i 
perioden «Lærebøker i folkeskolen» (frå 
1889 til 1939) kjem engelskfaget med og 
blir behandla i tre av dei seks kapitla. Alt 
i alt utgjer ikkje omtalen av lærebøker i 
engelsk meir enn om lag 15 av dei rundt 
520 tekstsidene i boka. Mykje skal inn på 
desse sidene. Kapitla blir innleidde med 
generell informasjon om engelskfaget 
sin plass i skulen og grunngivinga for å 
ta det inn i skulen. Vidare blir det skrive 
om forfattarar, lærebøker og rådande 
metodar, og det blir brukt ganske mykje 
plass på å eksemplifisere. Kapitla om 
lærebøker i engelsk kan verke litt over-
lessa; forfattarane kan ha blitt freista til 
å ta med vel mykje av det store stofftil-
fanget på for få sider.

Norsk lærebokhistorie. 
Allmueskolen – folkeskolen 
– grunnskolen 1739-2013 
av Dagrun Skjelbred, Norunn Askeland, 
Eva Maagerø, Bente Aamotsbakken

Boka er omtalt av Ingrid Metliaas, tidl. Skrivesenteret
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Kapitla er likevel interessante å lese. 
Lesaren får lyst til å grave vidare i dette 
stoffet. Kva har formålet med engelsk-
undervisninga vore frå faget først kom 
inn i skulen som eit val for dei som skulle 
vidare til den høgare skulen, til det blei 
obligatorisk for alle frå første klasse av?

I den perioden det blir skrive om, har 
engelskfaget gått frå å vere eit fag der 
omsetjing og grammatikk var meir eller 
mindre einerådande, til å bli eit fag der 
ein ser på kulturkunnskap og metaspråk 
som viktige mål for undervisninga. 
Grunngivinga for faget har endra seg frå 
å vere seleksjon til høgare utdanning til 
å bli «mellomfolkelig kontakt og sam-
handling med andre». Bøkene har gått 
frå å vere lesebøker til å bli lærebøker 
som inkluderer oppgåver og aktivitetar 
for elevane. 

Det er god samanheng mellom dei ulike 
kapitla om lærebøkene i engelskfaget. 
Kvart kapittel blir avslutta med spørsmål 
som peiker fram mot det neste, og når 
ein kjem til ein ny periode, blir kapittelet 
innleidd med ein repetisjon av hovud-
trekka frå dei førre periodane. Dette gre-
pet gjer at ein ser samanhengen dersom 
ein vel å hoppe over noko og konsentrere 
seg om lærebøker i dette eine faget.

Forfattarane viser til lærebokforsk-
aren Ragnhild Lund, som har hevda at 
engelskfaget på mange måtar liknar på 
eit vogntog, der nye vogner blir hekta 
på etter kvart som nye emne og meto-
dar skal innførast, mens dei gamle vogn-
ene ikkje blir hekta av. Omgrepet «a 
long, long train» blir brukt som ein gjen-
nomgåande metafor om lærebøkene og 

metodane i engelskfaget gjennom his-
toria. Først etter 1974, meiner forfattar-
ane, ser vi «en tendens til å styrke selve 
lokomotivet og den språkdidaktiske 
tenkningen i faget».

Det lange toget blir beskrive i desse 
hovudkapitla:

1889-1939: «Anekdoter for de få.» I 
det første kapitelet blir skulehistorikaren 
Bjørg B. Gundem sitert. Ho omtaler det 
tidlegaste engelskfaget som ein gauk-
unge som har ei anna grunngiving og 
ein annan legitimitet enn dei andre faga. 
Ho meiner at krav frå den høgare skulen 
var hovudargumentet for at engelsk blei 
innført i den obligatoriske skulen, og 
at dette prega både undervisninga og 
lærebøkene. 

Sjølv om grammatikk og direkte 
omsetjing var rådande metodar, viser 
omtalen av dei viktigaste lærebøkene 
(av forfattarane Knud Brekke og Carl 
Knap) at desse var påverka av nye ret-
ningar i språkopplæringa. Arbeidsskule-
prinsippet sine krav om eigenaktivitet 
kjem til syne som arbeidsoppgåver i 
lærebøkene, og desse tidlege lærebøkene 
er prega av tanken om at eit moderne 
språkpensum må ha med «everyday 
spoken language» òg.

1939-1974: «Engelsk for alle.» Skule-
lova av 1959 innførte engelsk som eit 
fag for alle, og frå slutten av 1960-åra 
blei faget obligatorisk for alle femte-
klassingar. English for beginners (Sahr og 
Søraas) blir omtalt som ei viktig lærebok 
i denne perioden. Boka legg opp til vari-
erte aktivitetar for elevar som hadde lite 

førehandskunnskap, og som syntest det 
var hardt arbeid å tileigne seg ferdig-
heiter i fonetikk og grammatikk. I 1950-
åra kom nye statlege krav til lærebøker, 
mellom anna om ordforråd og ordfre-
kvens, om moderne engelsk og om at 
undervisninga måtte leggje meir vekt på 
det munnlege språket. Læreboka Modern 
English for Young People blir brukt som 
døme på ein ny generasjon lærebøker.

1974-2013: «Fra struktur til kultur.» 
Det siste kapittelet om lærebøker i 
engelsk handlar om perioden 1974-
2013. Føresetnadene for undervisninga 
i engelsk har endra seg radikalt frå det 
begynte som eit utvals- og seleksjons-
fag, til det no er blitt eit obligatorisk fag 
for alle frå og med første klasse. Lære-
verka frå nyare tid er ikkje berre bøker, 
men «pakkar» med lærebok, lydmate-
riell, arbeidsbok, lærarrettleiing, nett-
sider osv. Nye bøker er dessutan prega 
av at engelsk er eit verdsspråk som ikkje 
berre blir brukt i England og USA. Heile 
den engelskspråklege verda kjem med. 
Den litterære kvaliteten på lesestykka 
er blitt betre enn i tidlegare periodar, til 
dømes med autentiske tekstar av kjende 
forfattarar.

Norsk lærebokhistorie inspirerer og 
overtyder om at lærebokhistorie er eit 
interessant forskingsfelt. Dei historiske 
lærebøkene speglar samfunnet og sku-
len dei var ein del av, og lærebøkene 
har sjølve påverka samfunnsutviklinga. 
Boka gir ei god oversikt over den kunn-
skapen som finst, og ho bør kunne bidra 
til at studentar og forskarar finn nye og 
spennande innfallsvinklar for vidare 
forsking på feltet.

BOKOMTALE



COMMUNICARE • 2017

72

BOKOMTALE

De ti kapitlene, som er skrevet av svært 
gode bidragsytere fra norske høgskoler 
og universiteter, handler først og fremst 
om inkludering av minoritetsspråklige 
elever som ennå ikke behersker norsk 
på samme nivå som morsmålsbrukere. 
Kapittel 1 fokuserer på undervisningens 

utfordringer og muligheter med inter-
kulturelle refleksjoner omkring peda-
gogiske begreper. Kapittel 2 tar for seg 
kompetanse versus forpliktelser i inter-
kulturell dialog med eksempler fra en 1. 
klasse i videregående skole. I kapittel 3 
er spørsmålet: «Hvordan er prinsippet 

om likeverd forstått og praktisert i tre 
forskjellige klasser i videregående sko-
le?». Alle disse tre kapitlene tar på hvert 
sitt vis opp mange utfordringer minori-
tetsgrupper kan oppleve i møte med en 
majoritetskultur. Et av budskapene er at 
en sterk likhetstanke i skolen med fordel 

Interkulturell pedagogikk 
som motkraft i en mono-
kulturell praksis
av Frédérique Brossard Børhaug 
og Ingrid Helleve (Red.)

Boken er omtalt av Magne Dypedahl, 
Høgskolen i Sørøst-Norge

En viktig mangfoldsdebatt
Denne antologien fra Fagbokforlaget springer ut fra et ønske om å forandre «udemokratiske 
pedagogiske praksiser og utvikle en motkultur som fremmer sosial rettferdighet og inklu-
dering for alle fellesskap» (s. 5). Forfatterne bruker begrepet «interkulturell pedagogikk» 
istedenfor «flerkulturell pedagogikk» for å signalisere at kulturer ikke eksisterer ved siden 
av hverandre, men derimot i samspill med hverandre. Med denne pedagogikken ønsker 
forfatterne «å dekonstruere en monokulturell praksis» (s. 5). Dette er en spennende og 
ambisiøs tilnærming, men fra et mer nøkternt språklærerperspektiv kan det kanskje også 
være fremmedgjørende. Heldigvis er innholdet i boka generelt langt mer nøkternt. 
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kan erstattes med en likeverdstilnær-
ming som gir mindre konformitetspress 
og åpner opp for større fleksibilitet i til-
pasningen til den enkelte elev. 

De neste tre kapitlene gir svært nyttig 
innsikt i mer konkrete problemområder. 
Kapittel 4 viser hvordan skole-hjem-
samarbeid med minoritetsforeldre kan 
være en stor ressurs, mens kapittel 5 tar 
utgangspunkt i en sentral del av under-
visningen, nemlig «Vurdering i en fler-
språklig kontekst». Her finnes gode tips, 
som det å bruke en todimensjonert vur-
deringsskala hvor både personlig fram-
gang og elevens måloppnåelse i hen-
hold til læreplanen synliggjøres. Boka 
støtter generelt fint opp om synet at 

flerspråklighet er en ressurs både i språk-
læringen og generelt. I kapittel 6 er 
temaet lederfunksjonen i barnehage 
og skole. Her vises det på en nøktern 
og fin måte hvordan mangfold og inklu-
dering kan bli en normaltilstand når 
forholdene bare ligger til rette for det. 
I kapittel 8 diskuteres inkludering som 
allmennpedagogisk begrep. Her sam-
les alle trådene fra første del av boka på 
en forbilledlig måte, med klare referan-
ser til teori og inspirerende drøftinger. 
Dette kapitlet kunne med fordel ha vært 
avslutningskapitlet i antologien. De siste 
tre kapitlene kommer også inn på svært 
prinsipielle og viktige temaer i arbei-
det for vellykket inkludering. Kapittel 
7 omhandler kategoriseringer som for 

eksempel «nyankomne minoritetsspråk-
lige elever» og hvordan disse eventuelt 
kan være en utfordring for sosial inklu-
dering. Kapittel 9 har tittelen «Margina-
lisering, radikalisering og kjedsomhet», 
mens kapittel 10 presenterer antirasis-
tisk pedagogikk som en måte å utøve 
etisk motstand i skolen. Diskusjonen 
rundt «kategorisering» er meget tanke-
vekkende og har stor overføringsverdi 
for språklærere. Dette fordi all befatning 
med mennesker som har en annen kul-
turell bakgrunn, vil utfordre tendensen 
til å stereotypisere og overgeneralisere. 

Så kan man spørre seg om noe 
av begrepsbruken i boka også 
kan tolkes som unødvendig 
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kategoriserende. Når ordet «interkultu-
rell» brukes i språklærersammenheng, 
er det gjerne i forbindelse med målet 
om å utvikle interkulturell kompetanse. 
Men i språkfagene er det i økende grad 
en transnasjonal eller global tilnær-
ming til dette begrepet. Poenget er da 
å anerkjenne hvor kompleks all kulturell 
påvirkning er. Et menneskes tankesett 
er påvirket av så mange kilder og grup-
pemedlemskaper på kryss og tvers av 
nasjonalkulturelle og andre skillelinjer. 
Med dette som utgangspunkt kan det 
virke sterkt overgeneraliserende å lage 
et så tydelig skille mellom det «monokul-
turelle» som majoritetsgruppens tenke-
måte og minoritetsgruppers tenkemåte. 

Dette kan forsvares med utgangspunkt i 
et maktperspektiv og teorier om dekon-
struksjonisme. Allikevel vil et budskap 
kunne svekkes hvis lesere ikke kjenner 
seg igjen i denne virkelighetsforståelsen. 
I kapittel 1 hevdes det for eksempel at 
vi lever i en «monokultur preget av høyt 
konsum og målbare resultater gjennom 
målstyring». Selv om mange såkalte 
minoritetselever sikkert kan vektlegge 
andre verdier, er det ikke gitt at dette 
står mindre sterkt hos mange med 
minoritetsbakgrunn. Uansett blir sam-
menhengene her vage og kanskje noe 
ideologiserte. Istedenfor et noe ullent 
«monokultur», kunne kanskje heller 
begrepet «homogeniserende elev-
forventninger» (kapittel 7) være mer 
anvendelig for å diskutere en mangel på 
mangfoldstenkning i den pedagogiske 
tilnærmingen. I neste omgang kunne 
det også være interessant å se mer på 
demokratiske fellesverdier som kan 
bidra til et bredere fellesskap.  Nettopp 

«demokrati og medborgerskap» er for 
eksempel et av de tverrfaglige temaene 
i den nye generelle delen av læreplan-
verket for grunnopplæringen. 

Rent tverrfaglig er det også relevant å se 
på begrepet «interkulturell kompetanse». 
I kapittel 2 betegnes Europarådets sats-
ing på interkulturell kompetanse (det 
refereres konkret til Felles europeisk ram-
meverk for språk) som instrumentell og 
statisk. Slik det kan tolkes, står dette i 
kontrast til den dynamiske tilnærmin-
gen som interkulturell pedagogikk og 
interkulturell dialog representerer. Selv 
om det kan være grunnlag for å hevde at 
rammeverket har en statisk tilnærming, 
kan ikke dette sies om hverken Claire 
Kramsch, som en av de mest innflytel-
sesrike interkulturalister innenfor språk-
faget, eller den dominerende retningen 
innenfor faget interkulturell kompe-
tanse i dag. 

Tilnærmingen til interkulturell kom-
petanse i språkfagene burde absolutt 
kunne betraktes som et viktig bidrag 
til å utvikle en god «mangfoldspedago-
gikk», som kanskje kunne være et enda 
bedre begrep enn «interkulturell peda-
gogikk» for å beskrive det overordnede 
målet med boka? I språkfagene ville det 
også være umulig å betrakte interkultu-
rell kompetanse som noe man bare kan 
utvikle gjennom «fysiske møteplasser». 
Kunnskap, holdningsarbeid og erfaring 
med mangfold generelt må også kunne 
være gode forutsetninger. Mange vil 
også hevde at det kan være gode grun-
ner til å måle noen elementer av inter-
kulturell kompetanse for både å veilede 
og stimulere til mer interkulturell læring. 

Uansett er spenningen mellom målbar 
kunnskap og andre verdier vanskelig å 
komme utenom. Språklærere vil kjenne 
igjen utfordringen det kan være å balan-
sere hensynet til målbare ferdigheter og 
dannelsesaspektet av språkfagene. 

Lest med et språklærerperspektiv, er 
det ikke sikkert boka ytes full rettferdig-
het. På den annen side er den en høyst 
lesverdig og relevant antologi for alle i 
barnehage- og skolesektoren. Det er lett 
å være enig i at skolen som fysisk møte-
plass kan «ha et enda større potensial 
som demokratisk videreformidler enn 
tidligere» (s. 15). Redaktørene har satt 
sammen en svært tankevekkende anto-
logi som tar opp helt sentrale problem-
stillinger i så måte. Her er det enkelt å se 
for seg at språklærere både kan bli svært 
beriket og kunne bidra til ny erkjennelse 
om det interkulturelle. Enten det er 
pedagogikk eller forberedelse til kom-
munikasjon med omverdenen som står 
i fokus, kan nettopp avkategoriseringen 
være noe av det mest essensielle for god 
samhandling. Denne boka er et utmer-
ket bidrag til å videreutvikle en generell 
mangfoldstenkning. 
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Nina Welde Friberg, Råde ungdomsskole og Britt W. Svenhard, Høgskolen i Østfold

Lesehjørnet

Samlesing. I en gjennomsnittlig sko-
leklasse på 8. trinn er erfaringene elev-
ene har med lesing mange og ulike, så 
hvordan skal vi som lærere kunne gi alle 
elevene gode skjønnlitterære og faglig 
forankrede leseopplevelser? I småskolen 
bruker man ofte samlesing som metode, 
der teksten er tilgjengelig for både lærer 
og elever mens læreren leser høyt. I følge 
Janet Allen (1999; 2000) kan samlesing, 
spesielt i de høyere klassetrinnene, bidra 
til å motivere elever til å lese mer og hjelpe 
dem til å utvide sitt begrepsapparat. Å 

lytte fører til at elevene får et bedre språk 
generelt, og de vil få en bedre forståelse 
for tekstens innhold. I tillegg kan sam-
lesing totalt endre atmosfæren i et klasse-
rom, på en positiv måte. Elevene i klas-
sen får den samme litterære opplevelsen 
og deltar i det læringsfellesskapet som 
oppstår når man sammen leser en bok. 
Leseøktene blir en sosial møteplass der 
man skaper felles referanser, noe som er 
essensielt i alle klassemiljøer for å skape 
et godt grunnlag for utvikling og mestring. 

Fortellinger for flere fag – prosjekt med 
grafisk roman, film og stop motion i 
engelsk og kunst og håndverk på 8. trinn

Det er mange ulike måter å undervise tverrfaglig på. Det tverrfaglige prosjektet ved Råde 
ungdomsskole som vi tar for oss i denne artikkelen, er et godt gjennomarbeidet under-
visningsopplegg for fagene engelsk og kunst og håndverk på 8. trinn. Her har vi valgt å 
se nærmere på hvordan man med utgangspunkt i et leseprosjekt kan legge til rette for 
møteplasser i læreplanene og i arbeidsmåtene for de to fagene

 Leseøktene blir en 
sosial møteplass der man 
skaper felles referanser, 
noe som er essensielt i alle 
klassemiljøer for å skape et 
godt grunnlag for utvikling 
og mestring
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Fortellinger. Den litterære teksten The 
Invention of Hugo Cabret (2007) er van-
skelig å kategorisere. Det er mulig å se 
boka bare som en rikt illustrert roman, 
men teksten har elementer fra flere ulike 
sjangre, og forfatteren Brian Selznick har 
selv i et intervju beskrevet den slik: «not 
exactly a novel, not quite a picture book, 
not really a graphic novel, or a flip book 
or a movie, but a combination of all these 
things» (Thompson, 2008). Siden de 
visuelle uttrykkene spiller hovedrollen 
her, og siden grafiske romaner i større 
grad baserer seg på avhengighets-
forholdet og samspillet mellom skrift 
og bilde enn det billedbøker ofte gjør, 
velger vi her å omtale boka som en gra-
fisk roman. I det tverrfaglige prosjektet 
benytter vi muligheten til å kombinere 
elevenes kunnskap om ulike sjangre, 
filmspråk og filmhistorie med utprøvin-
gen av fortellerverktøyet stop motion i 
kunst og håndverk.  

Gjennomføring. Før samlesingen 
startet gjennomgikk vi en rekke førles-
ingsaktiviteter (se grå boks). På denne 
måten fikk elevene god innsikt i begre-
per, karakterer og historiske hendelser 
som de senere skulle møte i tekstene 
og jobbe videre med. Elevene hadde 
stort utbytte av å ha gjennomført disse 
øvelsene før vi startet å lese, både for å 
forstå historien bedre og for at de skulle 
kunne dra nytte av det de hadde lest når 
de senere skulle jobbe med oppgaver 
i både engelsk og kunst og håndverk. 
Også for å kunne omsette denne kunn-
skapen til inspirasjon for egne arbeider, 
var disse aktivitetene viktige. 

COMMUNICARE • 2017 LESEHJØRNET

From a cover of THE INVENTION OF HUGO CABRET by Brian Selznick. Scholastic Inc./

Scholastic Press. Copyright  c   2007 by Brian Selznick. Used by permission.
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Alle sidene i boka ble vist på Smartboard i 
klasserommet slik at elevene kunne følge 
teksten, og her også bildene, mens læreren 
leste høyt. Prinsippet om samlesing tar 
utgangspunkt i at elevene må følge teks-
ten mens den leses høyt slik at innlær-
ingen av ordets utseende kobles til det 
auditive. Dette er til stor hjelp for elever 
med for eksempel dysleksi eller de med 
andre utfordringer i faget. Selve lesingen 
blir dermed så interaktiv at det også blir 
mindre utfordrende å sitte i ro og følge 
med for de med slike utfordringer. 

Oppsummerende samtaler i plenum 
etter hver leseøkt var nødvendig for å 
sikre at alle hadde fått med seg innhol-
det. Her vekslet diskusjonene mellom 
norsk og engelsk for å sikre begrepsav-
klaring. Det ble en naturlig del av hver 
samtale etter en leseøkt å analysere det 
vi hadde lest og identifisere ulike virke-
midler. Elevene fikk bruk for dette da de 
mot slutten av prosjektet skulle skrive en 
bokanmeldelse som også inneholdt en 
sammenligning av virkemidlene i bok 
og film. Oppsummeringen og notatene 
etter hver leseøkt gjorde denne oppga-
ven og den totale arbeidsmengden mer 
overkommelig, spesielt for de elevene 
med et lavere ferdighetsnivå i engelsk. 

Bokas struktur er basert på forteller-
teknikker typisk for film. Handlingen 
fortelles delvis med ord og delvis med 
illustrasjoner på en slik måte at man opp-
lever illustrasjonene som en animert film. 
Illustrasjonene supplerer ikke ordene, de 
viderefører handlingen gjennom bilder. I 
prosjektet opplevde læreren at disse troll-
bandt selv de sterkeste lesemotstand-
erne på et tidlig tidspunkt og var med 
på å holde spenningen oppe for de som 
slet med konsentrasjonen. Men boka er 
delt i to på flere måter. Halvparten er fik-
sjon, mens den andre delen er nærmest 
for en biografi å regne. Fortellerpers-
pektivet deles mellom den på den ene 
siden fiktive Hugo som ser på verden fra 
baksiden av de store klokkene i togsta-
sjonen Montparnasse i Paris, og på den 
andre siden den historiske filmskaperen, 
og den selverklærte oppfinneren av stop 
motion-teknikken, Georges Méliès. Også 

han inntar et observatørperspektiv der 
han ser verden passere forbi disken sin 
i lekebutikken på den samme togstasjo-
nen. Slik kobles bokas oppbygning til 
fortellingens hovedtema på en tydelig 
og original måte. 

Etter at elevene hadde kommet godt 
i gang med lesingen av boka, fikk de i 
oppgave å lage en egen stop motion-film 
i kunst og håndverk. Med en mengde 
idéer, inspirasjon og fakta om filmlaging 
og da stop motion spesielt, satte de i 
gang med å tegne filmmanus og gjøre 
alle andre forberedelser. De filmet så for-
tellingen sin, bilde for bilde, og redigerte 
til slutt sin egen stop motion film. 

Mens vi leste boka jobbet vi kontinuerlig 
med å oppdage og reflektere over bokas, 
og filmens, ulike fortellermåter. Elevene 
ble bevisste på likhetene, men minst like 
viktig, ulikhetene. Hvem skriver en bok? 
Hvem lager en film? Hvordan skapes en 
historie inne i hodet ditt når du leser 
kontra når du ser den samme historien 
som film? Hvilke virkemidler bruker en 
forfatter og en regissør?

For læreren var det en takknemlig opp-
gave å lese for elevene. Det var elever i 
klassen som aldri hadde lest en hel bok 
før, flere manglet gode, litterære referan-
ser, og de var ikke interesserte i å lese. 
Allikevel ble de bergtatte fra første side, 
og klassen var unisont enige om at lese-
stundene var hellige. Da boka på over 
500 sider var ferdiglest, kunne 
alle elevene si at de hadde klart 
å lese en bok av det omfanget. 

Førlesingsaktiviteter
• Introduksjon av Georges Méliès og 
 hans virke
• Se filmen A Trip To The Moon – fokus 
 på stop motion-teknikker
• Introduksjon av Brian Selznick – 
 YouTube-filmer
• Se YouTube-filmer om automatiserte 
 leketøy (automatons)
• Lese om togkrasjen på Montparnasse 
 og se bilder av hendelsen
• Introdusere metoder for tekst og 
 filmanalyser og øve på relevante 
 begreper og ord
• Jobbe med interaktiv Hugo-side på 
 nett med ulike aktiviteter knyttet til  
 historien om Hugo
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 The language in 
the book is easy, but some 
words can be difficult. 
When I was reading on 
the whiteboard while my 
teacher was reading, I 
understood all of it  (elevsitat)
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Før-lesingsaktiviteter
Engelsk

Begynte å lese boken
Metode: samlesing
Engelsk

Fokus på språk og 
begreper gjennom ulike 
oppgaver på skolen.
Engelsk

Elevene evaluerte
hverandres arbeider
og ga hverandre 
tilbakemeldinger.
Engelsk

Så filmen
Engelsk/kunst og 
håndverk

Elevene brukte kunnskaper
fra før-lesingsaktivitetene
når de lagde sin egen
stop motion film.
Kunst og håndverk

Elevene tok notater
etter hver leseøkt
og vi gjennomførte
ukentlige diskusjoner om
hva vi hadde lest og sett.
Engelsk

Elevene gjorde 
endringer med bakgrunn 
i de tilbakemeldingene 
de hadde gitt hverandre og 
leverte oppgaven.
Engelsk

Skrev bokanmeldelse 
og sammenlignet bok 
og film.
Engelsk
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Også de svake leserne ga uttrykk for å 
være stolte over å ha kommet igjennom 
en hel bok sammen med de andre, og 
på lik linje med de andre. En slik mest-
ringsfølelse er det sjelden disse elevene 
gir uttrykk for. Leseprosjektet ga klassen 
noe felles å samles rundt, og noe felles 
å snakke om, noe som igjen ga dem en 
følelse av samhørighet. Elevene opplevde 
også at kunnskapen de fikk igjennom før-
lesingsaktivitetene i engelsk, og tiden de 
brukte til samlesing, var relevant når de 
skulle lage sin egen film i kunst og hånd-
verk. Motsatt fikk de nytte av de praktiske 
erfaringene fra kunst og håndverk i lese-
øktene og da de skulle skrive en bok- og 
filmanmeldelse. Det tverrfaglige utbyttet 
var dermed gjensidig for begge de aktu-
elle fagene. 

Tverrfaglig undervisning – dybdelæ-
ring, overføringsverdi og relevans. 
Tverrfaglig undervisning har en tendens 
til å knyttes opp mot de teoretiske og 
muntlige fagene. Å skulle jobbe tverrfag-
lig med språkfag og kunst og håndverk er 
kanskje ikke en innfallsvinkel som er like 
mye benyttet, men når dette prosjektet 
ble utarbeidet, ble det raskt klart at det 
er mange likhetstrekk mellom kravene 
og arbeidsformene elevene møter i disse 
fagene. I språkfagene ber vi elevene pro-
dusere originale tekster, gi reflekterende 
svar og samtidsorienterte betraktninger. 
Vi ønsker at de skal produsere noe som de 
både kan begrunne saklig og stå inne for 
personlig. Dette er på mange måter likt 
slik vi tenker når det kommer til design og 
produksjon innenfor de praktisk-estetiske 
fagene også. Vi ønsker ikke at elevene kun 
skal kopiere noe noen andre har gjort før, 

men vi ser for oss at de skal bruke de tek-
nikkene de lærer og den kompetansen 
de utvikler igjennom et prosjekt, på en 
innovativ måte. Like fullt som det er viktig 
med forkunnskaper, gjennomarbeidinger 
og progresjon i elevenes arbeider, er det 
derfor også viktig med inspirasjon. Kilder 
til inspirasjon bør ikke begrenses til det 
enkelte fag, men i større grad brukes på 
tvers av de praktisk-estetiske fagene og 
språkfagene. 

Selv om mange av aktivitetene elevene 
gjør er ganske vanlige i engelskunder-
visningen (bokomtale og komparativ 
analyse av litteratur og film), legger  
dette prosjektet bedre til rette for dybde-
læring ved at elevene ikke bare får 
beskrive og analysere tekster, men også 
får anvende og eksperimentere på egen 
hånd i kunst og håndverk med teksters 
fortellermåter. Elevene får diskutere 
teknikker og reflektere over hvordan 
ulike tekstsjangre utvikler seg over 
tid og påvirker hverandre. Slik oppnår 
elevene en metaforståelse for lærerens 
utvalg av tekster og arbeidet de skal 
gjøre. Det gir elevene en mulighet til 
å se hvordan de kan bruke fortellinger, 
verktøy og tekst- og sjangerkunnskaper 
på tvers av de to fagene, og inspirerer 
dem forhåpentligvis til å bruke denne 

kunnskapen videre også i andre sam-
menhenger og i flere fag.

Vi ser en stadig sterkere vektlegging både 
hos lærere og utdanningsmyndigheter 
av tverrfaglige tilnærminger i undervis-
ningen. I nasjonale prosjekter som Ny 
Giv (2010-2013) og FYR-prosjektet (2012-
2016) har man sett på forholdet mellom 
såkalte teorifag og praktiske fag, helhet-
lig kompetanse, yrkesretting og relevans 
(Metliaas, 2014). Men helt siden innførin-
gen av Kunnskapsløftet har norske utdan-
ningsmyndigheter påpekt fordelene ved 
bruk av tverrfaglige metoder, og særlig 
har integrering av språk i andre fag blitt 
anbefalt som et supplement til tradisjo-
nell språkundervisning. Dette har bidratt 
til at vi har fått bedre dokumentasjon av 
bruk av tverrfaglige metoder innen språk-
undervisning (Svenhard, 2010; 2012), og 
vi har sett positive resultater spesielt 
innen lesekompetanse og akademisk 
engelsk (Hellekjær, 2005; Hellekjær og 
Hopfenbeck, 2012; Moe, 2010). Ønsket 
om et sterkere tverrfaglig fokus videre-
føres i stortingsmeldingen Fag – Fordyp-
ning – Forståelse (2015-2016). Her anbefa-
les det blant annet mer læringsarbeid på 
tvers av fag og læringsarbeid som fører til 
dybdeforståelse og som er overførbar til 
andre sammenhenger. Departementet 
viser til internasjonal forskning som sier 
at for «at elevene skal utvikle kompetanse 
som er relevant for dem på ulike arenaer, 
er det viktig at de kan anvende kunn-
skaper og ferdigheter fra ulike fag i sam-
menheng» (s. 28). For at elev-
ene også skal oppnå et høyere 
refleksjonsnivå kreves det mer 
dybdelæring (jf. S.33)
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 Elevene får diskutere 
teknikker og reflektere over 
hvordan ulike tekstsjangre 
utvikler seg over tid og 
påvirker hverandre
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Ved Råde ungdomsskole har lesing i alle 
fag vært et viktig fokusområde de siste 
årene. Det er utarbeidet en leseplan for 
kommunen, og ledelsen har tilrettelagt 
for at 8. og 9. trinn har en timeplanfestet 
time i uka som heter «lesing i alle fag», 
hvor lesestrategier på tvers av fagene skal 
hjelpe elevene til å utvikle en bedre for-
ståelse for hva de leser, øke leselysten og 
ikke minst utvide begrepsapparatet de 
trenger for å kunne forstå både skjønn-
litteratur og fagtekster.  Forfatterne av 
boka God Leseplanlegging (2017) anbe-
faler å sette leseopplæringen i en helhet 
der det er en sammenheng mellom lese-
opplæring og undervisning, og der det 
er en tydelig sammenheng mellom mål, 
innhold, arbeidsmåter og vurdering. Ved 
å gjøre lesing i alle fag til et fokusområde 
har Råde ungdomsskole dermed lagt til 
rette for at den enkelte lærer i større grad 
enn før er mer bevisst på nettopp hvor-
dan lesing skal bli en naturlig del av alle 
fag, også de praktisk-estetiske.
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Donald Duck, Spider-Man, Captain America 
og Hulk er alle kjente og kjære figurer for 
både små og store. Men tegneserier er 
ikke bare internasjonalt kjente klassikere 
og historier om superhelter. Tegneserier 
har utviklet seg fra å være hovedsakelig 
humor- og spenningsserier til også å 
omhandle mange ulike temaer som bl.a. 
kunst, historie og naturvitenskap, og 
egner seg godt for tverrfaglig under-
visning. Videre nevnes denne «kunst-
formen» som én av flere skriftlige tekst-
typer i Felles europeisk rammeverk for 
språk, mens læreplanen i fremmedspråk 
fokuserer blant annet på bruk av auten-
tiske tekster i ulike sjangere.

Bilder, visuelle markeringer og lydord 
gjør det enklere for leseren å forstå 
figurene og handlingen i historiene, 
og ikke minst bidrar dette til at det blir 
mindre språkmengde for elevene å 
håndtere. Tegneserier kan dermed være 
motiverende og bidra til å skape gode 
lesevaner. De vil også kunne tjene til 
inspirasjon for kreativt og skriftlig opp-
følgingsarbeid som for eksempel pro-
duksjon av egne tegneseriestriper. (jf. 
Hovedområdet Skriftlig kommunikasjon i 
læreplanen for engelsk: «Lesing av ulike 
typer tekster kan legge grunnlag for 
personlig vekst, modning og kreativitet 
og gi inspirasjon til egen tekstskaping». 

Flere av våre tips til lektyre for frem-
medspråkene kan sies å befinne seg i et 
grenseland når det gjelder tegneserier, 
billedbøker og grafiske romaner, men 
selv om det finnes gjennomarbeidete 
definisjoner for dem begge, er det ikke 
alltid noe fasitsvar. Vi baserer vårt utvalg 
på det faktum at de alle er blandings-
medier med tekst og bilde og at mange 
klassikere jo presenteres som «forløpe-
re» til tegneseriesjangeren.

LESEHJØRNET

Tegneserier i fremmed-
språkopplæringen
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SPANSK
Tegneseriene vi har valgt for spansk  
formidler nyttig kulturell informasjon om 
språkområdet og gir elevene kunnskap 
om kjente personer, tradisjoner, skikker og 
levemåter både i Latin-Amerika og Spania. 

Hos forlaget Astiberri finnes det en rek-
ke varierte og interessante tegneserier 
for spanskopplæringen (også i digitalt 
format). For en smakebit kan man bla i 
et utdrag av de ulike historiene på for-
lagets nettside. Ved interesse kan tegne-
seriene bestilles via: https://www.book-
depository.com 

La casa azul. I denne tegneserien blir 
den berømte meksikanske maleren 
Frida Kahlos tragiske livshistorie for-
talt gjennom øynene til hennes gode 
venninne og sangerinne Chavela Var-
gas. Tegneserien inkluderer enkelte av 
Kahlos kjente malerier og avslører noen 
kuriositeter fra hennes liv. 

Un noruego en el Camino de Santiago. 
Den norske tegneserieskaperen John 
Arne Sæterøy, kjent under pseudonymet 
Jason, fylte 50 år i 2015, og han valgte å 
gi seg selv følgende gave: Å gå den 800 
km lange pilegrimsveien fra San Juan de 

Pie de Puerto til Finisterre i Spania. Resul-
tatet er en humoristisk og lærerik tegne-
serie som gir innblikk i alt som inngår i 
en pilgrimsvandring på godt og vondt: 
interessante samtaler med andre vand-
rere, smertefulle blemmer og snorking 
på sovesaler. Tegneserien er interessant 
lesning da man får innblikk i spansk kul-
tur gjennom norske øyne.

Andre tegneserier som kan være rele-
vante for spansk er Crónicas de la Habana 
og Puertadeluz som beskriver boligboblen 
i Spania i form av en futuristisk thriller.

Bilder og utdrag er gjengitt med tillatelse fra forlaget Astiberri 
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FRANSK
Når man tenker på tegneserier, kommer man 
ikke utenom de store klassikere som vi har 
vokst opp med, som for eksempel Boule et 
Bill, Spirou, Lucky Luke og Léonard. Enkelte har 
gjennom filmatisering blitt ytterligere kjent. 
Blant disse er Cédric, Yakari, Marsupilami, les 
Schtroumpfs og Ducobu. 

Alle de nevnte tegneseriene, og flere til, er nå 
tilgjengelige online på en flott nettside som 
heter Bandgee. Man kan bla i hver og en av 
tegneseriene og få lese fire sider, tilsvarende 
én til tre korte historier.

Nettsiden tilbyr i tillegg La selection de Bandgee 
som foreslår andre aktuelle tegneserier, sorter-
bare etter kriteriene «nyest», «mest lest» eller 
«tegneseriefigur».

Nettsiden Bandgee er veldig brukervennlig 
og gir tilgang til mange aktiviteter relatert 
til tegneseriefigurene. Man kan blant annet 
utforske digitale spill, fargelegge, se på 
videoer og lese presentasjoner av forfattere 
og deres tegneseriekarakterer. Best av alt er 
imidlertid muligheten til å lage egne tegnefil-
mer i La fabrique à clips og tegneseriestriper i 
La fabrique à strips. Komposisjonene kan også 
legges ut på nettsiden og bli vurdert av andre 
brukere.

Bruk av Bandgee.com i undervisningen er 
et meningsfullt valg med tanke på at elev-
ene kan tilegne seg fransk kultur og språk 
via lesing og lek, samt kreativ skriving. Nett- 
siden anbefales til alle franskelever, uansett 
nivå.
 

LESEHJØRNET



TYSK
Verk med varig verdi. Som de desi-
derte klassikerene gjelder tegneseriene 
Struwwelpeter (Heinrich Hoffmann, 
1845) og Max und Mortiz – Eine Buben-
geschichte in sieben Streichen  (Wilhelm 
Busch, 1865). Til begge utgivelsene fin-
nes det en mengde materiell på Inter-
nett (fulltekst-versjoner, filmatiseringer, 
didaktiseringer, m.m.)

Struwwelpeter inneholder ti moralise-
rende småhistorier på rim som med 
uttrykksfulle illustrasjoner viser hvordan 
det går med ulydige barn. Innholdet blir 
fortalt på en uvanlig direkte og brutal 
måte. Et eksempel er Die Geschichte vom 
Suppen-Kaspar om den sta og kresne 
gutten som ikke vil spise suppa si og 
derfor svinner hen og dør i løpet av få 
dager… Her ligger det virkelig til rette 
for å engasjere gjennom å sjokkere elev-
ene! Boken kan settes inn på nivå II, 
eventuelt med noe tilpasning, på nivå I. 

Historiene i Max und Mortiz – Eine Buben-
geschichte in sieben Streichen er også 
skrevet på rim og omhandler i tekst og 
bilde de ville påfunnene til to gutteven-

ner. De humoristiske 
bildefortellingene 
var ment å skulle fun-
gerende oppdragende 
for barn, og moralen 
er at rampestreker slett 
ikke lønner seg i det 
lange løp. På grunn av 
verkets ganske så utfor-
drende språk er det best 
egnet for elever på nivå III.

Kjenner dagens elever til 
den mer formanende delen 
av vår egen visedikter Mar-
grethe Munthe sitt forfatter-
skap? Hvis det skulle være tilfel-
let, kunne det kanskje ligge til 
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KINESISK
Reisen mot Vest. Tegneserien vi har 
valgt for kinesisk er en illustrert versjon 
av den klassiske historien 西游记, Reisen 
mot Vest, som er én av de fire store klas-
sikerne i kinesisk litteratur. Boken ble 
publisert i 1592 under Ming-dynastiet 
og er en eventyrfortelling basert på den 
sanne historien om munken Xuanzang 
(602-664) som reiste vestover, gjennom 
Sentral-Asia og til India for å lære mer om 
Buddhismen. I eventyret får Xuanzang 
med seg flere disipler på reisen, hvor den 
mest kjente er Apekongen Sun Wukong. 
Reisen mot Vest er gjenfortalt utallige 
ganger og det er laget hundrevis av bøker, 
operaer, filmer og tegneserier basert på 
historien. Det fins flere versjoner av histo-
rien i form av tegneserier på kinesisk til låns 
hos Det flerspråklige bibliotek.

Bildet er kjøpt fra Dreamstime
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Bilde og utdrag gjengitt 

med tillatelse fra forlaget 

Reprodukt

Bilde og utdrag gjengitt med 

tillatelse fra avant-verlag

rette for en sammenligning både når det 
det gjelder tids- og kulturperspektiv og 
uttrykk? Relevante tekster fra den norske 
forfatteren er for eksempel, Griner du, 
med den sterkt moraliserende setnin-
gen: «Nei, jeg skal si deg at ingen liker de 
stygge barna som går og skriker».  

Når det gjelder nyere tyskspråklige tegne-
serier, som det finnes nok av, er det van-
skelig å velge den éne. Goethe-Insitut 
har nettsiden Deutschsprachige Comics 
(Goethe.de/Comics) med en oversikt 
over tyske tegneserieskapere som det 
kan være nyttig å orientere seg i. 

Grafiske romaner. Blant andre aktuelle, 
vil vi anbefale: - Im Himmel ist Jahrmarkt 
(2013) av tyske Birgit Weyhe som gjen-
nom tegning og sparsommelig med 
tekst formidler en familiebiografi over 
nærmest 100 år. I det forfatterens far 
går bort, stiller hun seg for første gang 
spørsmål om families historie, utløst ved 
hennes datters vitebegjær i det hun skal 
levere en skoleoppgave om familiens 
slektstre. avant-verlag tilbyr «Leseprobe» 
(10 sider fra historiens begynnelse). Aktu-
elt tema for undervisningen: «Familie »

-  Kinderland av Mawil som gjennom 
tekst og bilde forteller om sommeren 
1989 gjennom øynene til en 5. klassing. 
Historien beskriver vennskap, mot og 
tillit når det gjelder Berlins siste dager 
før gjenforeningern. Forlaget Repro-
dukt tilbyr utdrag for en smaksprøve på 
verket. Aktuelle temaer for undervis-
ningen (obs! Berlinerdialekt!): «Skole» 
og «Die Wende»
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Framandspråksenteret

Undersøking av ulike perspektiv i læreverk for tysk 
– eit innblikk i to forskingsartiklar av Åsta Haukås, 
Universitetet i Bergen 

Hausten 2016 publiserte Åsta Håukås i 
samarbeid med svenske kollegaer forsk-
ingsartikkelen Sprachbewusstheit und 
Fremdsprachenlernen.: Inwiefern fördert 
die Grammatik in skandinavischen DaF-

Lehrwerken die Sprachbewusstheit der 
Lernenden? (I: Zeitschrift für Interkultu-
rellen Fremdsprachenunterricht, 21(2), 
13-26). Studien undersøker potensialet 
til høvesvis tre norske og tre svenske 

læreverk når det gjeld å fremje språk-
leg medvit hos elevar på byrjarnivå 
(Noreg: Ungdomstrinnet). På bakgrunn 
av ei kort oversikt over relevant forsking 
og respektive læreplaner i Noreg og 

Fremmedspråksenteret

Meningsfull grammatikkundervisnining i fransk 
– hva har læreverk i fremmedspråk å tilby? 

I artikkelen Meaningful and contextu-          
alised grammar instruction: what can for-
eign language textbooks offer? sammenlig-
ner førsteamanuensis Eva Thue Vold ved 
Universitetet i Oslo ulike lærebøker i fransk 
når det gjelder tilnærming til grammatikk. 

Thue Vold viser til Speitz og Lindemann 
som hevder at fremmedspråklærere 
i stor grad lener seg på læreverk i sin 
undervisning (2002). Når så Europa-
rådet anbefaler en handlingsorientert 
tilnærming (approche actionelle) til 
grammatikkundervisning med vektleg-
ging av interaksjon og kontekst, er det 

viktig at lærebøkene fokuserer på nett-
opp dette. Vold tar derfor utgangspunkt 
i følgende spørsmål i sin artikkel: støtter 
norske læreverk fransklærere i å tilby 
elevene betydningsfulle, varierte og 
kontekstualiserte grammatikkøvelser?

Funnene tyder på at læringsnyttige 
grammatikkøvelser er viet større plass, 
men resultatene er nyanserte. Omfan-
get er ifølge Thue Vold ikke i samsvar 
med behovet for endring. Læreboken 
Ouverture fra Fagbokforlaget viser seg 
å være den mest innovative på dette 
området, men samtidig den minst 

solgte. De begrensede endringene kan 
gjenspeile læreres preferanser og mar-
kedets etterspørsel.

Konklusjonen er at lærere i de fleste tilfel-
ler fremdeles må ty til supplerende mate-
riell for å kunne undervise grammatikk 
på en handlingsorientert og kontekstua-
lisert måte. Dette krever at lærerne ser 
behovet for og på egenhånd finner fram 
til relevant materiell. Et sterkere fokus på 
temaet i fremtidens lærerutdanning ville 
ruste lærere til en mer utbytterik gram-
matikktilnærming.

Forskningsfunn
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Xavier Llovet Vila, Columbia University i New York

Kunnskapsløftets intensjon om «praktisk tilnærming» 
i fremmedspråkopplæringen – et doktorgradsarbeid 
fra Universitet i Bergen 

I lys av den forestående fagfornyelsen 
kan det være interessant å se på den 
siste skolereformen og dens anmodning 
om «praktisk tilnærming» i fremmed-
språkopplæringen. Doktorgradsstudien 
Language Teacher Cognition and Practice 
about a Practical Approach: the Teaching 
of Speaking in the Spanish as a Foreign 
Language Classroom in Norwegian Lower 
Secondary Schools undersøker hvordan 
Kunnskapsløftets kommunikativt orien-
terte intensjon for fremmedspråkopplær-
ingen er implementert i spanskklasse-
rommet. Mer spesifikt tar studien sikte 
på å granske hvordan lærerholdningene 

til praktisk tilnærming former arbeidet 
med utvikling av muntlige ferdigheter – 
og da med særlig vekt på betydningen 
av kontekstuelle faktorer som læreplan 
og undervisningsmateriell.

Syv lærere i spansk på åttende trinn ble 
intervjuet og senere observert i løpet 
av en toukers periode. Resultatene av 
studien viser til en implementerings-
kløft mellom reformens hensikt og den 
observerte undervisningen. Lærernes 
ytringer om grunnlaget for egen under-
visning og grad av praktisk tilnærming 
var sterkt påvirket av deres oppfatninger 

av språk, undervisning og læring fra egen 
skolegang/språklæring. Dette under-
streker et behov for å 
1.  revurdere utformingen av lærerut-
 danningsprogrammer ved universi-
 teter og høyskoler
2. gi flere muligheter for kompetanse-
 heving gjennom etter- og videreut-
 danning 
3. avklare både definisjonen i og opera-
 sjonaliseringen av læreplanen dersom  
 man gjennom Kunnskapsløftet 
 ønsker en endring av praksis

Sverige, vert læreverka sine gramma-
tikkforklaringar og -øvingar analyserte. 
Resultata viser at trass i store likskapar 
mellom læreplanane i landa, er føre-
komsten av eksplisitte grammatikkfor-
klaringar og -oppgåver mykje høgare 
i norske lærebøker. I alle læreverk vert 
likevel elevane berre i spreidde tilfelle 
bedne om å observere språk, samtale 
om språk og trekkje eigne konklusjonar. 
Konklusjonen vert difor at læreverka i 
begge land bidreg marginalt til å fremje 
elevane sitt språklige medvit.

Hausten 2017 følgjer Haukås opp stu-
dien frå førre år ved å analysere same 
tre norske læreverk, men denne gon-
gen når det gjeld temaet «fleirspråkleg-
heit». Resultata frå undersøkinga kan 
ein lese om i artikkelen Zur Förderung 
von Mehrsprachigkeit in DaF-Lehrwerken 
(I: Deutsch als Fremdsprache. Zeitschrift 
zur Theorie und Praxis des Faches 
Deutsch als Fremdsprache, Vol.3). 
Analysen drøftar i kva grad læreverka 
inneheld komponentar som er i har-
moni med ei fleirspråkleg tilnærming. 

Framfor alt vert det undersøkt om elev-
ane sin språklege og språkrelaterte 
førekunnskap er tilstrekkeleg ivareteke 
i tekstar og øvingar. Analysen viser at 
det i bøkene knapt er nokre fleirspråk-
legdidaktiske einingar som bidreg til 
å fremje elevane sitt medvit på dette 
området, og analysen meiner difor å 
kunne dokumentere at den fleirspråk-
lege tilnærminga i norske læreverk er 
heller mangelfull.

87
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Jonas Iversen, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Innlandet

Fleirspråklegheit i engelskundervisninga 
– ein studie frå Høgskolen i Innlandet

Forsking viser at fleirspråklegheit kan 
vere ein fordel når ein skal lære seg 
fleire språk (Cenoz, 2013). Samstundes 
kan me sjå at elevar med minoritetsbak-
grunn i gjennomsnitt får lågare karak-
terar i engelsk enn medelevane sine 
(Statistisk Sentralbyrå, 2016). Desse elev-
ane er i dei aller fleste tilfella fleirspråk-
lege, med minst eitt heimespråk og eit 
anna skulespråk (norsk). Ein kunne difor 
vente seg at desse elevane ville gjere 
det godt i engelsk- og framandspråk-
undervisninga. Det er likevel ikkje tilfellet. 
Skilnaden mellom elevar med minori-
tetsbakgrunn og elevar elles kan ha 
sin bakgrunn i fleire faktorar, men som 
lærarar bør me tenkje gjennom kva me 
kan gjere for å leggje til rette for at fleir-
språklege elevar òg kan oppleve større 
meistring i engelskundervisninga. 

I arbeidet med masteroppgåva mi valde 
eg å intervjue ti elevar på tre forskjellige 
vidaregåande skular, som alle hadde 
fleirspråkleg bakgrunn. Ni av elevane 
hadde flytta til Noreg som born eller 
kome som ungdomar. Éin av elevane var 
fødd i Noreg, men snakka vietnames-
isk heime. Alle deltakarane i prosjektet 
hadde minst gått tre år i norsk skule då 
eg intervjua dei. Masteravhandlinga 

mi baserte seg på korleis desse elev-
ane opplevde engelskundervisninga 
dei hadde fått. Eg skal no presentere 
nokre av dei viktigaste funna frå denne 
avhandlinga (Iversen, 2016). 

For det første opplevde alle elevane at 
engelsklærarane ikkje oppmoda dei til 
å nytte heimespråket i undervisninga. I 
staden kunne dei fleste elevane fortelje 
at fleirspråklegheita deira sjeldan eller 
aldri vart snakka om. Éin av elevane, 
som gjekk i ein klasse der nesten ingen 
snakka norsk heime, sa at «me snak-
kar ikkje om språka til kvarandre». Ein 
annan elev sa at læraren hadde lagt ned 
forbod mot andre språk enn norsk og 
engelsk i engelsktimane. Elevane opp-
levde med andre ord at fleirspråkleg-
heita deira vart usynleg.

For det andre sa elevane at dei aldri 
arbeidde med oppgåver som retta seg 
mot fleirspråklegheita deira. Det vil 
seie at dei aldri fekk oppgåver der det 
var meininga at dei skulle nytte heime-
språket på nokon som helst måte. Dei 
kunne heller ikkje sjå at lærarane hadde 
tilpassa undervisninga til dei, ved at dei 
til dømes fekk andre oppgåver eller vart 
oppmoda til å arbeide på andre måtar. 

Tvert imot skulle alle elevane arbeide 
med dei same oppgåvene.

For det tredje fortalde mange av deltak-
arane at dei likevel nytta heimespråket 
i engelskundervisninga, men dei for-
talde det berre ikkje til læraren. Nokre 
nytta Google Translate og omsette til 
heimespråket viss det var noko dei ikkje 
forstod, andre fekk hjelp frå vener eller 
foreldre som snakka både heimespråket 
og engelsk. Elevane utnytta altså fleir-
språklegheita si i engelskklasserommet, 
men som regel var det hemmeleg (Iver-
sen, 2017). 

Til slutt må eg understreke at alle elev-
ane eg snakka med var særs nøgde med 
engelsklærarane sine, og dei var nøgde 
med arbeidet dei gjorde. Utgangs-
punktet var difor at dei ikkje hadde 
noko å utsetje på engelskopplæringa i 
Noreg, og dei fleste som hadde lært litt 
engelsk før dei kom til Noreg, syntest 
opplæringa i Noreg var betre enn den 
dei hadde fått i heimlandet. Samstun-
des er det viktig å leggje merke til at 
desse elevane ikkje fekk moglegheit til 
å utnytte det fulle potensialet som låg i 
fleirspråklegheita deira. 
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Marthe Haugen, Hakadal ungdomsskole 

En studie av faget Fordypning i 
engelsk på ungdomstrinnet

Fordypning i engelsk ble introdusert 
som fag i ungdomsskolen i 1997, et fag 
elevene kan velge i tillegg til det obli-
gatoriske engelskfaget. Fordypning i 
engelsk er et fag det har vært lite for-
sket på. I den ene studien som finnes, 
peker lærere som underviser i faget på 
flere utfordrende aspekter som ikke er 
ideelle både når det gjelder faget og 
læreplanen (Bakken og Dæhlen, 2011). 
Blant annet viser arbeidet til Bakken og 
Dæhlen at flere av faglærerne mang-
let undervisningskompetanse i engelsk, 
samt at det å undervise i faget ble 
sett på som mindre positivt sammen-
lignet med andre fag. I min oppgave 
ønsket jeg å belyse faget Fordypning i 
engelsk generelt og elevers og læreres 
opplevelse av fag og læreplan spesi-
elt. Opplever elever og lærere at faget 
er hensiktsmessig og at det fungerer i 
forhold til læreplanen? Erfarer elever og 
lærere at det er forskjell på Fordypning 
i engelsk og det vanlige engelskfaget?  

Ifølge læreplanen skal Fordypning i 
engelsk bygge videre på det samme 
grunnlaget som det vanlige, felles 
engelskfaget og oppfordre til videre 
faglig fordypning (Utdanningsdirekto-

ratet, 2006). Bakken og Dæhlen (2011) 
sine resultater viste, i tillegg til de nevnt 
over, at mange elever valgte faget for å 
sikre seg en god karakter i et språk de 
allerede kunne, heller enn å begynne å 
lære et nytt språk. Videre fant de at det 
skolefaglig sett ofte var relativt svake 
og skoleleie elever som valgte faget. 
Selve faget hadde også lavere status 
enn fremmedspråkfagene (ibid.). 

Hovedmålene mine var å finne ut om 
problemene og utfordringene som Bak-
ken og Dæhlen (2011) viste til fortsatt 
eksisterte, og hva lærerne og elevene 
mente faget handlet om. I studien min 
undersøkte jeg fire klasser på ungdoms-
trinnet med totalt 52 elever på 9. og 10. 
trinn, i tillegg til lærerne som underviste 
i Fordypning i engelsk i de fire klassene. 
Forskningsmetodene mine var både 
kvalitative, ved at jeg gikk i dybden på 
de erfaringene og opplevelsene elev-
ene og lærerne hadde om faget, samt 
kvantitative, da jeg også presenterte 
tall og prosent uten å gå inn på hvert 
individuelle svar. 

Jeg kan her kun gå inn på noen av mine 
resultater. Min undersøkelse av lærepla-

nen identifiserte fire hovedtema, og to av 
mine hovedspørsmål var i hvilken grad 
lærerne fulgte læreplanen i faget, samt i 
hvilken grad elevene opplevde lærings-
utbytte knyttet til de fire hovedtemaene. 
Funnene mine viste at elever fra alle klas-
sene jeg undersøkte opplevde at de lærte 
om de fire temaene i større eller mindre 
grad, samt at alle lærerne fulgte lære-
planen. På spørsmålet om hvorfor de 
hadde valgt fordypning i engelsk, oppga 
de fleste at de hadde valgt faget fordi 
de virkelig ønsket det, av ulike grunner. 
Men 60 prosent av elevene svarte også 
at de kjente noen som valgte faget fordi 
de heller ville sikre seg en god karakter 
i et språk de allerede kunne, heller enn 
å lære et nytt fremmedspråk. Når det 
gjelder lærerne, hevdet de at faget er for 
generelt faglig svake elever, inkludert 
elever med lærevansker, for de elevene 
som er for faglig svake til å lære seg et 
nytt fremmedspråk eller ikke ønsker å 
lære seg et nytt språk, samt for de som 
har innvandret til Norge og har lav språk-
kompetanse i engelsk. 

Videre viser flere av svarene mine fra elev-
ene at faget ikke oppleves som et fordyp-
ningsfag, noe som kan tyde på at faget 
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ikke blir undervist som dette - et svar som 
også støttes av lærerne. Lærerne pekte på 
to store utfordringer med faget: det vel-
dige akademiske gapet mellom de faglig 
sterkeste og faglig svakeste elevene, og at 
det er for enkelt å bytte fra fremmedspråk 
til fordypning i engelsk. Sett i sammen-
heng med flere resultat, kan dette tyde på 
at lærerne og flesteparten av elevene ikke 
synes dette fungerer som et fordypnings-
fag, men heller som et støttefag til det 
vanlige engelskfaget. 

Lærerne var uenige i flere av kompetan-
semålene, særlig om innholdet i dem, 
og flere av lærerne slet selv med å forstå 
målene. I tillegg pekte en del av lærerne 
på at mange kompetansemål forlangte 
for mye av elevene. Videre mente både 

lærerne og flesteparten av elevene at de 
fire hovedtemaene kom i andre rekke, 
etter grammatikk, oversettelse og grunn-
leggende ferdigheter. Grammatikk og 
oversettelse var også de to temaene de 
fleste elevene mente de lærte mest om. 

Både lærerne og elevene uttrykker 
at det er behov for faget Fordypning 
i engelsk i skolen, men at det sam-
tidig er behov for forandring i faget og 
læreplanen. Mine funn viser også at de 
problemene og utfordringene Bakken 
og Dæhlen peker på i sin studie, i stor 
grad fortsatt er gjeldende. En del av 
fagets kompetansemål bør vurderes 
endret, ettersom flere av lærerne sier at 
de selv ikke forstår kompetansemålene, 
eller fordi elevene er for faglig svake til 

at lærerne kan legge opp en undervis-
ning i tråd med kompetansemålene. Nå 
er prosessen med fornying av læreplan-
ene i gang – kanskje kan vi i framtiden 
vente oss endringer som gjør Fordyp-
ning i engelsk til et fag som både elever 
og lærere er bedre tjent med? 
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Med tunga på glid og øyra på stilk  
- er tittelen på Framandspråksenterets nyaste ressurs! Denne består av metodiske tips for 
øving av munnlege ferdigheiter i engelsk og framandspråk. Ressursen er tilgjengeleg både 
på nett og som trykt hefte. I det følgjande vert eit lite utdrag av tipsa til læringsaktivitetar 
presentert (sjå ressurs for forslag til gjennomføring).

Nyttig på nett – frå Framandspråksenteret

LYTTING 
Stem med føtene! 
I denne aktiviteten får elevane vist lytte-
forståing gjennom rørsle. Elevane skal ta 
stilling til munnlege påstandar på mål-
språket og så «stemme» ved å hoppe eller 
gå. Når elevane får utfalde seg fysisk, 
skaper ein brot/variasjon i undervisninga, 
sansane vert stimulerte, og dei ulike 
læringsstilane  vert tekne omsyn til. Akti-
viteten er fleksibel og kan lett tilpassast 
konkrete tema og ulike språknivå.

Sikksakk-lytting
Når ein skal arbeide med lyttemateriell, 
kan det vere lurt å avgrense lytteopp-
draget til elevane noko. I denne øvinga 
skal elevane svare på spørsmål ved å 
lytte etter spesifikk informasjon, men 
oppdraget vert delt mellom elevpar. 
Sikksakk-lyttinga går ut på at to og to 
elevar får ulike spørsmål til same tekst, 
men spørsmåla er fordelte etter krono-
logien i teksten. Det gjer at elevane får 
betre tid til å lytte, merke seg informa-
sjon og notere svaret. 

For å få ei større forståing av konteksten 
byter elevane spørsmål og svar med 
kvarandre. Dei lyttar nok ein gong, sjek-
kar svara til medeleven og legg eventu-
elt til meir informasjon. Gjennom denne 
arbeidsmetoden må elevane konsen-
trere seg om både delar av teksten og 
teksten som heilskap.  
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Lykke til med aktivitetane i Med tunga på glid og øyrene på stilk – og elevar som lyttar, taler og deltek!
Sjå også tilsvarande ressurs for leseferdigheita. Det er verdt å lese!

«Baksnakk»
I denne biletaktiviteten vert elevane 
utfordra både på reseptive og produk-
tive ferdigheiter, og det i fleire omgangar. 
Tittelen «Baksnakk» viser til at elevane 
har ein biletdel festa på ryggen som er 
ukjent for dei sjølve og som skal beskri-
vast av ein medelev. Denne faktoren 
skapar nysgjerrigheit, og det faktum at 
dei skal møte fleire medelevar, bidreg til 
engasjement. Det visuelle i form av bilete 
stimulerer til språkleg produksjon, og 
den enkelte har eit tydelig formål: For 
det første skal dei ved hjelp av lytte-
forståing få ein idé om kva deira eige 
bilete viser. For det andre tileignar dei 
seg vokabular og formuleringar til bruk 
i eigen språkproduksjon når dei i neste 
fase skal gå frå tanke (om eigen biletdel) 
til stadfesting når dei finn den andre 
bilethalvdelen.

Terningen har talt!
Ein måte å praktisere temabasert ord-
forråd i ein samanheng er å bruke bilet-
terningar. Desse kan ein lage enkelt i 
til dømes nettenesta SEN Teacher Free 
Learning Resources. Med utgangspunkt i 
det terningkasta gir, skal elevane skape 
ein munnleg samanhengande tekst. 
Det uføreseielege i spelet utfordrar og 
inspirerer til kreativ språkutfalding.

MUNNLEG PRODUKSJON OG INTERAKSJON:
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Barnehagen

Fremmedspråksenteret 

Møt den nye 
rammeplanen med 
språkbriller på!

Etter 10 år med samme rammeplan er nå 
barnehager over det ganske land i gang 
med å implementere et nytt styrings-
dokument for barnehagen.

Rammeplan for barnehagen- innhold og 
oppgaver bygger på det beste i norsk 
barnehagetradisjon, nemlig leken. Den 
har en helt sentral plass og er den vik-
tigste arenaen for barns utvikling og 
læring. Barna skal oppleve et stimuler-
ende miljø som støtter opp om deres 
lyst til å leke, utforske, mestre og lære. 
Barn har en uendelig utforskertrang og 
nysgjerrighet, og i deres lekeverden lig-
ger det mye læring uten at de selv for-
binder egen lek med dette. 

Fagområdene i rammeplanen gjen-
speiler områder som har interesse og 
verdi for barn og skal være en gjennom-
gående del av barnehagens innhold og 
virke. For Fremmedspråksenteret er det 
spesielt fagområdet Kommunikasjon, 
språk og tekst som vi velger å sette søke-
lys på. Gjennom dette fagområdet leg-
ges det til rette for å utvikle språkforstå-
else. Barna skal få møte ulike språk, og 
barnehagen skal stimulere til språklig 
nysgjerrighet.

Når det gjelder språkstimulerende 
aktiviteter i barnehagen, er det nærlig-
gende å tenke at dette i hovedsak skjer 
på norsk, men den nye rammeplanen 

åpner også for møte med andre språk. 
Det er imidlertid viktig å understreke 
at barnehagen ikke skal drive formell 
opplæring. Samtidig er rammeplanens 
fagområder i stor grad sammenfallende 
med fagene barna møter i skolen. Å 
introdusere barna for lek med engelsk vil 
dermed være en naturlig innfallsvinkel. 

Hvordan kan man så på en enkel og 
lekende måte introduseres for engelsk 
allerede i barnehagealder? Fremmed-
språksenteret har utviklet flere mor-
somme ressurser som gir anledning til 
å boltre seg i festlige og språkstimuler-
ende aktiviteter. Ta for eksempel barna 
med på en spennende reise i verdens-

	

	
	
	
	
		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	

Yoga espacial er hentet fra ressursen 
Niños en el espacio
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rommet! Ressursen Kids in Space byr på 
mange ulike aktiviteter som garantert 
blir en slager i gruppa: Spill hvor man 
følger engelske instruksjoner, sanger 
om universet, eller hva med å mate et 
kjempesultent romvesen? I en hektisk 
barnehagehverdag må det også være 
rom for hvile og ro – da er vår Space 
Yoga en sikker vinner!  

Insekter er noe som alltid har fenget 
barn. I ressursen Bugs møter vi blant 
annet den kjente og kjære larven Aldri-
mett. Med enkle midler kan man lage 
sin egen larve, og slik la barna få delta 
aktivt i den engelsk versjonen av histo-
rien. På våre nettsider finner man flere 
eksempler på hvordan man kan gi barna 

små drypp av engelsk i hverdagen (The 
Magic Box). Man kan med ressursene This 
is Me og Our House også la seg inspirere 
til å arbeide på tvers av fagområder. Alt 
vi har produsert, kan lastes ned gratis fra 
vår hjemmeside. Noen av barnehageres-
sursene er tilrettelagt for andre språk, 
dette gjelder This is me (fransk, kinesisk 
og spansk), Kids in Space (spansk) og Bugs 
(spansk). Flere vil komme!

Vi har også utviklet en ressurs som vi har 
valgt å kalle Speak with Us! Den består 
av 10 kort med forslag til hvordan man 
kan ordlegge seg på engelsk i over-
gangssituasjoner i både barnehage og i 
klasserom. Klipp ut og laminér kortene, 
så har du en fin ressurs lett tilgjengelig!

Interessen for språk er stor hos yngre 
barn. De er mottakelige for å lytte, her-
me og leke med språket. Det gjelder å ta 
vare på denne iboende nysgjerrigheten 
i møte med nye språk. I og med at det 
er satt av liten tid til engelsk i klasse-
rommet de første skoleårene, bør barn 
eksponeres for engelsk så mye som 
mulig. Med rik støtte i bilder og kropps-
språk og med mange repetisjoner, kan 
de små lære mye engelsk. 

Ta på språkbrillene og bli inspirert du også! 
Besøk våre nettsider for barnehagen: www.
fremmedspraksenteret.no/barnehage

	

	

GARÇON		 FIL
LE	

Fra ressursen C’est moi!

Fra ressursen 这是我!



COMMUNICARE • 2017

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

Her er overskriften
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Communicare er Framandspråksenteret sitt fagtidsskrift for engelsk- og framandspråklærarar. 
Mandatet til senteret er mellom anna å arbeide for god kvalitet i engelsk- og framandspråk-
opplæringa. Det er òg viktig at opplæringa har eit praktisk og variert innhald for å bidra til å 
auka motivasjon og interesse for engelsk og framandspråk.

Med Communicare ynskjer vi å formidle fagartiklar og døme som kan skape engasjement og gi
 inspirasjon til god språkopplæring. Forfattarane jobbar innafor barnehage- og lærarutdanning 
eller språkforsking, nokre undervisar i skulen og andre er rådgjevarar ved Framandspråksenteret.

Tidsskriftet sendast gratis til abonnentane våre. Bestill den praktiske 
samleboksen kostnadsfritt!

Dei som ikkje abonnerer på tidsskriftet, kan få sendt det
heim med posten ved å bruke bestillingstorget vårt:
www.fremmedspraksenteret.no/bestillingstorg
Ein kan òg laste tidsskriftet ned frå heimesida vår:
www.framandspraksenteret/communicare

Fylg med på kva som rører seg i engelsk og framandspråk i inn- og utland!
Bli abonnent på nyheitsbrevet vårt: www.framandspraksenteret.no/nyhetsbrev
Fylg oss på Facebook: www.facebook.com/fremmedspraksenteret 
og Twitter: twitter.com/fremmedsprak
Er du spesielt interessert i språkval, sjå www.sprakval.no 
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