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I år vil du legge merke til at Communicare 
er delt inn i to hovedbolker. I den første 
presenteres en rekke tilnærminger og forslag 
til engelsk- og fremmedspråkundervisning 
i skolen, mens den andre viser ulike mulig-
heter man har utenfor klasserommet eller 
etter skoleløpet.

Den første bolken åpner med en artikkel 
om kreativ læring skrevet av professor 
Terry Lamb ved Universitetet i Westminster: 
Creative curriculum and pedagogies for 
creative learning in languages education. 
Lamb gir eksempler på hvordan man kan 
tilrettelegge for kreativitet og engasje-
ment i språk-klasserommet, og trekker 
linjer mellom kreativ læring og en rekke 
andre viktige begreper som autonomi, 
autentisitet, samarbeid, teknologi og kultu-
relt mangfold.

Øystein N. Øksenvåg og Elena Kristian, 
begge aktivt med i Utdanningsdirektoratets 
utforming av ny skriftlig eksamen i fremmed- 
språk, tar for seg temaet eksamen i sin 
artikkel og drøfter potensielle fordeler og 
ulemper ved den nye heldigitale eksa-
mensformen som er tenkt innført. Teksten 
følges av en artikkel om digitale lærings-
stier skrevet av Natali Seguí-Schimpke. 
Seguí-Schimpke presenterer digitale lærings- 
stier som et supplement i undervisningen 
og som et godt verktøy for å hjelpe elevene 
på veien mot de nye eksamensformene.

Aline Alves-Wold er opptatt av metaforer i 
sin artikkel. Hun beskriver hvordan meta-

forer kan ha en sterkt overbevisende kraft. 
Videre gir hun noen tips til hvordan man 
kan jobbe med metaforer i språk-klasse- 
rommet for å bevisstgjøre elevene på 
metaforenes potensielt manipulerende 
effekt. Avslutningsvis i den første bolken er 
en artikkel om flipped classroom skrevet av 
Spiwe T. Rønning. Rønning forklarer hva 
flipped classroom-teknikken består i og 
gir noen eksempler på hvordan man kan 
implementere denne arbeidsmåten på en 
god måte i språkundervisning.  

Neste bolk i tidsskriftet starter med en 
artikkel som tematiserer studenters utfor-
dringer i overgangen fra videregående 
skole til fremmedspråkstudier på universitets-
nivå. Artikkelen er skrevet av Johanna 
Toresen, som er tidligere masterstudent 
ved Institutt for litteratur, områdestudier 
og europeiske språk (ILOS), UiO, og som 
i sin masteroppgave kartla nettopp slike 
utfordringer blant tyskstudenter. Studie-
leder ved ILOS, UiO, Mons Andreas Finne 
Vedøy, kommenterer på vegne av insti-
tuttet Toresens funn sett fra universitetets 
perspektiv.

Til slutt i bolk to står internasjonalisering 
i sentrum. Direktoratet for internasjo-
nalisering og kvalitetsutvikling i høyere 
utdanning (Diku) presenterer sine nye 
programmer og stipendordninger for 
skolesamarbeid med Tyskland, mens Institut 
français informerer om muligheter for 
utdanningssamarbeid med Frankrike. Bolken 
avsluttes med en inspirerende tekst skrevet 

KJÆRE LESER!

at Rune Blakstad, der han deler med oss 
sine positive erfaringer fra sin tid som 
læringsassistent i Spania.

I tillegg vil du kunne lese to bokomtaler 
i denne utgaven av Communicare. Berit 
H. Blå anmelder boken Hvorfor gør jeg det, 
jeg gør? Refleksionshåndbog for sproglærere, 
skrevet av Birgit Henriksen et al., mens 
Lekh N. Baral anmelder Hilde Tornbys 
Picturebooks in the Classroom: Perspectives 
on Life Skills, Sustainable Development and 
Democracy & Citizenship. Videre presenterer 
medarbeiderne ved senteret en rekke 
metodiske tips klare til å kunne brukes i 
engelsk- og fremmedspråkundervisningen. 
Tipsene fokuserer på innlæring av ord og 
grammatikk og hører til vårt hefte «Bygge- 
plassen». Heftene er tilgjengelig både på 
nett og i trykt format.  
 
Vi ønsker alle god lesning!

Natali Seguí-Schimpke (redaktør) 
Eva Thue Vold (medredaktør)
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Creative curriculum and
pedagogies for creative learning 
in languages education 

The New Core Curriculum for Norway 
(2017) is underpinned by a set of six aspi-
rational and interrelated values, which 
together provide a clear and coherent 
vision for education. One of these values 
is The joy of creating, engagement and the 
urge to explore (Section 1.4). Inspired by 
this, my article will first briefly consider the 
concept of creativity in education, before 
moving on to an exploration of creative 
pedagogies. I will argue that spaces for 
creativity are fostered by creating spaces 
for learner autonomy and that these can 
enhance motivation and engagement 
and develop through collaborative learn-
ing. The article will then move on to examples 
of creative learning through the use of 
technology and will finally connect with 
another of the six values, Identity and cultural 
diversity (1.3). 

What do we mean by ‘creativity’ in 
education? 
The idea that ‘creativity’ implies an exclu-
sive attribute of highly gifted individuals, 
‘creative geniuses’ who produce inspirational 
artistic work, has its roots in the Renaissance 
(Banaji, Burn & Buckingham, 2010: 15). It 
has, however, given way to a more demo-
cratic understanding of creativity, which 
is not limited to the arts, but rather an 
attribute that can be fostered and that is 
essential for 21st century learners (e.g. NEA 
2015). In classrooms, teachers have taken 
on board the need to enable learners to 
become increasingly creative. In The Rhe-
torics of Creativity (Banaji, Burn & Bucking-
ham, 2010), the authors describe the cre-
ative classroom as promoting “forms of 
learning that are generally held to improve 
the experience of children in education - 

holistic learning, active learning, expanded 
notions of intelligence, attention to social 
and cultural contexts, social learning and 
ethical human development” (ibid.: 66). 
In order to achieve this, they argue that 
making connections across subject boun-
daries can act as a stimulus for all forms of 
creativity.

Considered in this way, creativity is not 
simply an add-on to our regular classroom 
activities, but an intrinsic part of our peda-
gogical approaches that are concerned 
with learner-centredness, collaborative 
learning, and inclusion of diverse students, 
and human development. 

2 Creative pedagogies
In Norway’s New Core Curriculum, the “joy 
of creativity” sits alongside “engagement” 

Terry Lamb,  Professor, University of Westminster, London, UK
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and “the urge to explore”. For me these 
have strong connections to the idea of 
learner autonomy, which entails supporting 
learners to take increasing responsibility 
for or control over aspects of their learn-
ing, to find out, to engage (e.g. Jiménez 
Raya, Lamb & Vieira 2017). In the language 
of the Core Curriculum, I see many allusions 
to learner autonomy, such as “seeing 
opportunities and transforming ideas into 
practical actions”, “ability to […] explore and 
experiment” and “[…] to express them-
selves in different ways, and to solve pro-
blems and ask new questions”. In order for 
our learners to be creative, then, we need 
to create spaces for them to be autono-
mous, scaffolding their learning to enable 
them to be able to develop their own 
creative ideas. What kinds of pedagogical 
activities lend themselves to this?

Authentic creative tasks
One approach to creativity is to develop 
opportunities for learners to undertake 
authentic tasks, which have an intended 
audience and a genuine purpose – one 
to which the learners can relate. As can be 
seen in the following quote by Jimmy, a 14 
year-old in his third year of learning Ger-
man in a Northern English city, providing 
a real context for learners stimulates their 
motivation to be as creative as possible. 

Once I felt I was really using it [German] 
when, we were doing this thing for the 
University and we had to do either a car-
toon strip, or a letter. We had this Star 
Trek type cartoon strip that got put in the 
University, so I felt that I was really using 
it. It had to be good so people could 

understand it. So that was the first time I 
ever thought I was really using it - not just 
doing something for the sake of it. 

As can be seen, the creative production of 
a cartoon strip coupled with an authentic 
audience was a great motivator for Jimmy 
and he even went along to the university
(where I had organized a multilingual 
festival) with his parents to have a look at it.

Thinking about authentic tasks reminded 
me of a Learning How to Learn work-
shop I did for secondary school teachers 
in Malaysia, where I suggested that they 
could ask their classes to design learning 
resources, such as worksheets, for other 
classes. When I returned several months
later for a follow-up workshop, the 
teachers had been impressed by the quality 
and creativity of their students’ work, even 
saying that the resources had provided 
them with a bank of creative materials 
that would save them considerable time 
in the future.

Collaborative learning 
My work on learner autonomy demonstrates 
that it does not necessarily imply working 
individually, but is rather a psychological 
capacity and willingness to take charge 
of learning, employing self-management 
skills (planning, making choices, evaluating 
etc) as well as other cognitive and meta-
cognitive strategies and processes. Such a 
capacity is also necessary when working on 
a project as part of a group, as this involves 
activities such as discussing, negotiating 
and planning in order to achieve the goal 
of the collaborative activity. 

For example, in her work in London with two 
Turkish supplementary schools (voluntary 
schools organized by community groups), 
Vally Lytra (2011) observed how children 
creatively and collaboratively transformed 
an authentic Turkish children’s song, 
incorporating into their performances a 
range of techniques, such as changing 
the rhythm, clapping, humming, and 
whistling. Also in London, Anderson and 
Chung (2014) found that creativity in 
various forms can help to meet not only 
the learning but also the emotional needs 
of children. In their ethnographic study
of heritage language learning in four 
schools, activities, including dance, song, 
drama and puppetry as well as the creation 
of artworks, films and scrapbooks, were 
developed by teachers and young learners 
together, building on practices already 
found in their Arabic, Chinese, Punjabi 
and Tamil classes. The benefits for the 
children of such activities were found to 
include deep intercultural understanding 
(including symbolic, spiritual and moral 
dimen-sions), multiliteracy development, 
cognitive challenge, teamwork and colla-
boration, and enhanced motivation and 
capacity for learner autonomy. Signifi-
cantly, children were offered a space in 
which they were “given the opportunity 
to interact with these works in their own 
terms, to reinvent and reinterpret them for 
themselves” (Anderson & Chung 2014: 289).

Creativity and Technology
At the start of the Covid-19 pandemic, it 
was thought that creativity was under 
threat as classrooms moved online. In fact, 
the constraints also stimulated new ideas 
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on creative approaches to learning through 
the use of technology. Being particularly
interested in the informal learning that 
takes place in supplementary schools, last 
year I conducted a search on Twitter and 
Facebook and identified many creative 
online activities that cross disciplines to 
facilitate engagement with language and 
culture (Lamb 2020). Traditional songs and 
music featured heavily, as did food. For 
example, in one activity children learned 
how fruit and vegetables grow, drawing 

details of the process and even growing 
some at home, as a way of also engaging 
them physically and cognitively with the 
science behind plant growth. Games, such 
as Language Bingo and Hangman, and 
online quizzes were also used to facilitate 
learning. Some activities did not require 
them to spend much time online; for 
example, finding old photographs and 
paintings and re-creating them them-
selves with their family members, taking 
photographs, then uploading the old and 

new versions together with a written descrip- 
tion in their home language, as well as 
researching and briefly writing about the 
artists’ lives. It should be mentioned that 
such schools have very few resources and 
the teachers are often volunteer parents 
or alumni of the schools, so their commit-
ment to finding ways of maintaining 
motivational and creative learning is 
inspirational.

Students rework a familiar story, such as Goldilocks and the Three Bears so that it takes place in a target 
language culture and incorporates elements of the target culture. Students then retell the story with visuals 
using narrated presentation or other software. Students share and discuss stories with e-pals.

Student Created Museum: After deciding upon a topic of significant cultural and/or historical interest, stu-
dents propose research questions, divide themselves into teams to conduct research, and locate representa-
tions of artifacts. Then they compile the research and artifacts into a series of museum exhibits for which they 
serve as the docents. Members of the target language community serve as consultants on the project during 
its development. The student docents prepare a virtual tour of the museum with their peers both within the 
school community and in the target language country. 

Novice 
range

Intermediate 
range
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If used effectively, technologies, including 
digital, multimedia technologies, can there-
fore lead to enhanced autonomy and crea- 
tivity. Many examples can be found in the 
ACTFL 21st Century Skills Map (https://
www.actfl.org/resources/resources-2020), 
published in 2011 by the American Council 
on the Teaching of Foreign Languages 
(ACTFL) in collaboration with the Partner- 
ship for 21st Century Skills (P21). Here are 
two examples of activities, which can be 
found in the section on Creativity and Inno- 
vation and which involve technology for 
students at different levels.

3 Diversity and creativity
In Norway’s Core Curriculum (section 1.4: 
The joy of creating, engagement and the urge 
to explore), a number of phrases identify 
diverse cultural expressions as a catalyst 
for creativity and identity development. 
A connection is thus made with another 
core value in the curriculum, section 1.2: 
Identity and cultural diversity, which states 
that “school shall […] help each pupil to 
preserve and develop her or his identity in 
an inclusive and diverse environment”. My 
interpretation of this, based on my research 
and practice, is that creative development 
is highly stimulated by the inclusion of the 
diverse cultural expressions found in our 
own multicultural and multilingual class-
rooms. I also argue that this is crucial not 
only as a way of valorising children’s own 
languages and cultures and enhancing 
their sense of belonging, but also for crea-
ting essential learning opportunities for 
everyone, regardless of their cultural and 
linguistic background (e.g. Benson and 
Lamb 2021).

My research in this area was in fact stimu- 
lated by a succession of experiences in 
multilingual schools in London, initially 
in the 1980s. In one large 11-18 school 
in North London where I was Head of 
the Languages Faculty and where over 
40 languages were spoken, we decided 
to develop ways of bringing this multi-
lingualism into the curriculum, firstly as a 
way of being more linguistically inclusive, 
and secondly to nurture motivation for 
language learning particularly amongst 
the monolingual English speakers who 
tended not to be motivated to learn other 
languages. The first decision was to stop 
placing children randomly into French or 
German classes when they arrived in the 
school, but instead to give them tasters 
not only of French and German, but also 
Greek and Turkish (the two languages 
with the largest number of speakers in the 
school population). Following this they 
were allowed to choose which to continue 
as their first foreign language. 

The outcome was surprising for us. Many 
learners chose to continue with Greek or 
Turkish; however, these included not just 
children who spoke those languages at 
home, but also monolingual English speakers. 
A short survey of the learners revealed 
that Greek and Turkish had been chosen 
for a number of reasons, in particular that 
they could hear and see those languages 
every day in the neighbourhood, could 
practise with their friends, and, amusingly, 
could understand what their friends were 
saying about them. Even more remarkable 
was that when there was later an option 
to take an additional foreign language 

(which only very few learners tended to 
take up), a significant number of these 
learners chose French or German. The 
opportunity to learn a language that they 
could use immediately had enabled them 
to understand the purpose of language 
learning, so were keen to learn more.

The other innovation was to develop 
language awareness lessons as part of 
Personal and Social Education, a subject 
taught by teachers from a range of diffe-
rent disciplines (Lamb 2011). The teachers 
first had to enhance their own language 
awareness (see also https://carap.ecml.at/ 
for examples of language awareness acti-
vities), but they found this fascinating and 
enjoyed facilitating active learning classes 
on topics such as the ten most widely 
spoken languages in London (and in the 
world), language families, sounds, scripts, 
and comparing languages and grammar 
systems, by means of creative activities 
and resources, including recordings, that 
we developed with our learners. Learners 
and teachers enjoyed sharing their insights 
into their own different languages so 
much that creative ideas sprang up across 
the curriculum. For example, the mathe-
matics teachers organized a Multilingual 
Maths week, with an exhibition on the 
history of and connections between dif-
ferent numbering systems and even ways 
of telling the time in different languages, 
which varies considerably across continents. 

Much later I began to develop festivals 
of languages in universities and even 
Sheffield city centre. The Why Languages 
Matter! interactive exhibition, which I 
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organised in Sheffield city centre several 
times demonstrated how much learning 
can occur not only for children, but also 
for parents and the general public, when 
combining creativity, languages, and cul-
tures with conversations in public spaces. 

More recently, the Critical Connections 
Project (https://goldsmithsmdst.com/), 
led by researchers at Goldsmiths, Uni-
versity of London, has further embraced
collaborative and creative learning oppor-
tunities to enable young people across 
the primary and secondary/high school 
age range to create and share multilingual 
digital stories. According to the website, it 
is inspired by the idea that “communication 
is enhanced when plurilingual and digital 
resources are drawn upon purposefully 
and creatively”. The cross-curricular project 
brings together learners and teachers of 
foreign languages, heritage languages 
and the language of schooling in the UK, 
Algeria, Cyprus, Luxembourg, Palestine, 
Taiwan and the USA. Together they have 
produced a rich bank of digital stories in 
bilingual versions, including a range of 
genres, such as documentary, science 
fiction, fantasy and traditional tales. They 
vary in levels of sophistication, with some 
consisting of photos and voice over and 
others using still and moving images, stop 
animation, green screen etc., involving 
children with varying levels of language 
competence. The digital stories are freely 
accessible on the website and I would 
recommend beginning with Abandonnée!. 
This inspirational film was made by a class 
of 11 year olds in a bilingual school in 
Oxfordshire, England, who worked together 

to create a film about war and migration. 
Using photos, film, music, drawing, paint-
ing, green screens and stop motion pro-
gramming, they explore themes of unfair-
ness and friendship through the story of 
two girls - one French, one Syrian - who 
meet on a journey to France. 

Conclusions
The final example has drawn together the 
themes of this article: creativity, authen-
ticity, autonomy, collaboration, techno-
logy and diversity. Our own learners are a 
valuable source of creativity, so we need 
to tap into that by partnering with them, 
by trusting them, listening to them, and 
learning from them. To quote the author, 
Arthur Koestler:

Creative activity could be described as a 
type of learning process where teacher 
and pupil are located in the same individual. 
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Aline Alves-Wold,  PhD research fellow at the Norwegian Reading Centre, University of Stavanger

Metaphors can kill
TEACHING THE TRUTH ABOUT METAPHORS 

Although metaphors have long been used as powerful tools for persuasion, school materials 
often still portray them as aesthetic devices that are mainly used to embellish and vary 
language. However, this is a simplified approach that may have serious consequences.

Dreamstime
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Understanding metaphors: traditional vs. 
contemporary view
In traditional literature, metaphors are 
seen as “instances of novel poetic language”, 
a figure of speech pertaining solely to 
the linguistic sphere (Lakoff, 1993, p. 202). 
Classical philosophers, such as John Locke, 
even argued that metaphors were a 
semantic twisting of words that confused 
thinking and that should be completely 
avoided in all discourses that aimed to 
inform or instruct (McGowan, 1982, p. 239). 
Following this traditional view, everyday
language would then be expected to contain 
no metaphor, or at least they would be 
rarely found.

However, in their famous work Meta-
phors We Live By, Lakoff and Johnson 
(1980) demonstrated that metaphors are 
commonly found not only in everyday 
language, but also in thought and action. 
In this new approach, a metaphor is rather 
seen as a cognitive tool that allows us to 
understand a concept in terms of another. 
For example, when we commonly use the 
concrete concept of ‘money’ to understand 
the abstract concept of ‘time’, as in ‘I don’t 
have time to waste’. 

Nevertheless, even though almost half a 
century has passed since the publication 
of Lakoff and Johnson’s seminal work on 
metaphors, many school materials still 
present metaphors as aesthetic devices 
that are mainly used to embellish and vary 
language. However, as I will argue in this 
text, this is a simplified approach that may 
have serious consequences.

Tricking our brains: processing common
metaphors as literal language
An important characteristic of contemporary 
views on metaphor is that the concrete 
concepts used for understanding abstract 
ones are not chosen randomly, but usually 
fall into patterns (Goatly, 2007, p. 15). For 
instance, by commonly using concrete 
concepts like ‘battles’ to conceptualize 
abstract concepts like ‘arguments’ (e.g. He 
never wins an argument), patterns like 
ARGUMENT IS A BATTLE start to emerge.

Curiously, when metaphorical expressions
are used many times, they become 
conventionalized and may ultimately 
enter the lexicon. Thereby, many may not 
perceive them as metaphors anymore. For 
example, common expressions like ‘wast-
ing time’ and ‘winning an argument’ may 
not be perceived as metaphors due to 
their frequent use. In fact, novel-metaphors
like ‘students are snowflakes’ and conven-
tionalized metaphors like ‘I want to spend 
time with you’ are processed differently 
by the brain. According to Goatly (2007, 
p. 22), novel metaphors “show more right-
hemisphere brain activity in fMRI brain 
scans”, whereas common metaphors and 
literal language are processed with less 
effort. Goatly (2007, p. 22) then warns that 
the “relative ease with which conventional
metaphors and literal language are processed
suggests the possibility for considerable
latent ideological effects”. 

This is where the danger begins. That is, 
when metaphors are used not only as a 
tool to understand concepts, but also to 
persuade others of one’s own – sometimes 

limited or even twisted – understanding of 
these concepts for ideological purposes. 
In addition, as common metaphors are 
processed by the brain similarly to literal 
language, however vague and disconnected 
from reality these metaphors might be, 
they still can be interpreted by the brain as 
logical arguments, which might increase 
their persuasive effect. 

But how can metaphors be used to convey 
twisted ideologies? To explore this further, 
we first need to understand the concept 
of framing.

Framing: Metaphors to highlight and 
to hide
Although metaphors help us understand 
and explain new concepts based on concepts
that we already know, this linking between 
one concept and the other can only map 
some aspects of the former to the latter; 
otherwise, there would not be a meta- 
phorical link between concepts, but rather 
a literal one, where concept A would lite-
rally be concept B. This partial mapping, as 
remarked by Lakoff and Johnson (1980, p. 
10), allows us to highlight specific aspects 
of a concept and hide others; a practice 
that is commonly known as framing. That 
is, through partial mappings between 
concepts one can deliberately frame specific 
issues according to his or her own perspec-
tives. For instance, by framing ‘immigration’ 
as an ‘endless stream’ or ‘immigrants as a 
threat’ (Bredahl, 2018), one may focus on 
the negative aspects of immigration, and 
downplay the beneficial aspects of it.
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Framing is therefore a very powerful tool 
for persuasion, and, consequently, for the 
communication of ideology, because it 
allows one to frame his or her own world 
view in a way that emphasizes its positive 
aspects and de-emphasizes the negative 
ones. In fact, Charteris-Black (2014, p. 211) 
points out that metaphors can be an effec-
tive tool for the creation of an ”Us vs Them” 
image. For instance, the author argues 
that by using metaphors like WE ARE A 
FORCE FOR GOOD and THEY A FORCE 
FOR EVIL or WE ARE VICTIMS and THEY ARE 
THREATS, one contributes to the creation 
of such a contrasting portrayal between 
Us and Them.

Creating polarized views: Systemati-
cal use of contrasting metaphors 
Given the efficacy that framing has for ideo-
logical purposes, this practice is commonly 
used by politicians to persuade voters, as 
discussed in Alves-Wold (2017). However, 
it is important to note that ideological 
persuasion is not only reserved to the 
political sphere; it is also a very common 
practice among friends and family, and 
dangerously widespread in social media. 
For example, when seemingly innocent 
memes of ‘girls as dolls’ and ‘scientists as 
monsters’ are shared in social media, indi-
viduals are not only sharing vague meta-
phors, they are contributing to the crea-
tion of a dangerous narrative about how 
others should be seen and to the spread 
of twisted ideologies that often lead to 
polarized views of the world. 

In fact, according to Charteris-Black (2014, 
p. 211), the choice of specific metaphors 

for different topics is motivated by ideology 
and by using metaphors in a systematic 
way, one can form “long-term mental 
representations” that reinforce one’s view 
of the world. It is therefore possible to go 
as far as to argue that metaphors are, in 
fact, inherently ideological. That is, it is the 
individual’s choice of metaphorical mapp-
ings that are communicated to others, 
which, in turn, may influence how the latter 
perceives the world. 

For instance, in 2015, pictures of 3-year-
old Syrian Alan Kurdi lying lifeless on a Turkish
beach, after his family’s unsuccessful 
attempt to cross the Mediterranean Sea, 
sparked a heated debate on immigration 
and on an imminent refugee crisis. Whereas
some Norwegian politicians addressed 
these issues by alluding to a Messianic 

view where immigrants at risk were por-
trayed as victims that should be saved and 
protected (Lunde, 2016; KRF, n.d.), others 
approached immigration from a defensive 
perspective claiming that immigration 
threatens not only national values, but also 
security (Furuly & Handen, 2017; Rønning, 
2015). The metaphors used by the politicians 
to address these issues map very different 
aspects of the concept of immigration 
and lead to contrasting views on immi-
grants, namely IMMIGRANTS ARE VICTIMS 
vs. IMMIGRANTS ARE THREATS. In addition, 
these metaphors evoke very different 
types of emotions, such as empathy and 
fear, and this type of emotional appeal 
is indeed very powerful and commonly 
used for persuasion purposes.

wasting
time

winning an argument

students are snowflakes

I want to spend time with you

I don’t have time to waste
Baby, you’re a firework

girls as dolls

scientists as m
onsters

He never wins 

an argument

I'm
 feeling blue

She has such a 

bubbly personality

You light

up my life

Love is an 

open doorLove is a battlefield
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The danger of unconscious emotional 
associations
The reason why metaphors are so relevant 
for persuasion is that they work at a subli-
minal level and can “exploit both conscious 
beliefs and unconscious emotional associ-
ations” (Semino, 2008, p. 86). Since meta-
phors are unconsciously linked to emotions 
such as anger, fear, and happiness, they can 
influence people’s perspectives towards 
different topics and lead to their consent 
to, for instance, controversial political actions 
(Charteris-Black, 2011, p. 22). 

In a thought-provoking discussion of the 
use of metaphors in discourses related 
to the Gulf-War, Lakoff (2009) argues that 
specific metaphors were used to justify 
the war, and he goes as far as to claim that 
“metaphors can kill” (2009, p. 5). According 
to him, metaphors such as ‘Saddam is Hitler’, 
‘the occupation of Kuwait is an ongoing 
rape’ and ‘the US is in the Gulf to protect 
freedom, protect our future, and protect the 
innocent’ contribute to the creation of a 

myth that portrays the US and its leaders 
as ‘heroes’, at the same time that it frames
Iraq and Saddam Hussain as ‘villains’ 
(Lakoff, 2009, p. 5). Such a narrative evokes 
feelings of fear in citizens, and when influ-
enced by fear, one may make decisions 
that one would not have made, had the 
element of fear not been there.
 
In conclusion, we can therefore say that 
given the versatility and effectiveness 
of metaphors and framing in communi-
cating ideologies, they can have dangerous
consequences, if used for manipulation. 
Thus, in an era where lies can be called 
‘alternative facts’ and be spread worldwide
by the media in just seconds, it is our 
responsibility as teachers to help our students
become aware of the many facets of 
metaphors, and, especially, of the power 
that they have to appeal to our emotions 
and influence our decisions. For this pur-
pose, teachers can for instance use the 
suggested activity below to help raise 
their student’s awareness.

Increasing students’ awareness of the 
persuasive power of metaphors
Simple activities can be used in the class-
room to convey a broader picture of how 
metaphors are used and how they can 
influence our perspectives. The activity 
below, for example, can be used to start a 
discussion on the use of metaphors, or as 
a complementary activity when working 
with specific topics for debates, such as 
the ones mentioned in step 1.
1. Choose a topic, such as immigration, 
welfare systems, vaccines, marriage, or 
any topic of relevance for your class;
2. In small groups, students should search 
for media news, tweets, memes, political 
speeches, or other appropriate channels 
that are addressing the chosen topic;
3. Ask students to identify the types of 
metaphors that are being used to con-
ceptualize these topics (they might find 
surprising to see how often metaphors 
are used);
 • What concepts are being used to
   map these topics? Can they find
   contrasting concepts to address the
   same topic? For example, are 
  ‘vaccines’ portrayed in terms of both 
  ‘remedies’ and ‘poisons’? 
 • What types of associations (e.g. 
  positive vs. negative) and emotions
   (e.g. fear, relief, sadness, happiness, 
  etc.) do these metaphors evoke?
 • Who are using the different types
   of metaphors? For instance, are 
  journalists, scientists, tweeters and 
  youth using divergent types of 
  metaphors? For what purposes?
 • How can these metaphors influence 
  our opinions and decisions?

Dreamstime
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4. Additionally, students can also look 
at the distinction between novel and 
conventional metaphors.
 • As mentioned above, literature 
  suggests that conventional meta-
  phors are more commonly used for 
  persuasion, since they are processed 
  by the brain in a similar way to literal 
  language. However, novel meta-
  phors can also have effective 
  implications for persuasion. That is, 
  when met with a novel metaphor, 
  the listener/reader will need a longer 
  time to process it, which conse-
  quently draws the listener/reader’s
   attention to the topic being 
  discussed (for more examples, see   
  Alves-Wold, 2017, p. 79). 
 • Can students find both novel and 
  conventional metaphors addressing
   the chosen topics? 
 • Which type is used more often? 
 • Are there any patterns distinguishing
   when novel and conventional
   metaphors are used? For example,
   are they used in relation to specific
   genres or for specific purposes?
5. Results can be shared among student 
groups through debates, posters, videos, 
or digital presentations.
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Flipped classroom

Flipped classroom is a strategy which has 
become more and more popular over 
the past ten years, also now with home-
schooling during the pandemic.

According to Brame (2013), flipping the 
classroom entails that learners get their 
initial exposure to material outside of the 
classroom as opposed to the traditional 
approach where they are introduced to 
new material in the classroom. After this, 
learners then use class time on higher 
level cognitive work such as application, 
synthesis, problem-solving, together with 
their peers. Brame also makes reference 
to the revised Bloom’s taxonomy (2001) 
in order to explain the sequence of the 
processes involved in flipping the classroom.

Spiwe T. Rønning, Assistant Professor, Fremmedspråksenteret

CREATING

EVALUATION

ANALYZING

APPLYING

UNDERSTANDING

REMEMBERING

Use information to create something new

Use information to create something new

Use information to create something new

Use information to create something new

Grasping meaning of instructional materials

Recall specific facts

Bloom’s revised taxonomy, which Brame (2013) makes reference to.
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A flipped classroom, as the term indicates, 
works in a ‘reverse’ way of the traditional 
classroom - where homework is usually 
given after a learning session. When the 
teachers flip the classroom, they give the 
learners input which can be in the form 
of a video, audio, texts or combination of 
these. Often, the input is digital. This input 
is given before the teaching session, hence 
exposing learners to new material outside
of the classroom. Learners therefore make 
themselves ready for class by going 
through the input. In the classroom, learners 

are then put in small groups and interact 
based on the input they were given. The 
teacher has beforehand come up with the 
type of learning activities the groups will 
do. The teacher’s role is more of a facilitator 
as they interact with the groups and guide 
the learners where needed.

Parental or guardian engagement is 
encouraged when flipped classroom 
approach is used. Since learners do their 
preparation at home, one of the expectations 
is that they can get assistance from their 

home environment. The strategy also 
allows learners to use other research tools 
to learn more about the topic. It encourages 
learners to be curious, seek answers and 
find solutions. Since the learners are doing 
this in their own time, it also means they 
can work at their own pace. This flexibility 
is conducive for learning and takes into 
consideration differentiation. 

Flipped classroom strategy has its limitations, 
however. Access to technical resources can 
differ greatly among learners (for example 

Adobe Stock
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internet access). Although Norwegian 
learners have access to the internet, there 
are groups which do not necessarily have 
readily accessible access to the internet at 
home. This can affect the quality of learners’ 
work and participation. The same applies 
to assistance from family members as the 
learner works with tasks given. Families 
are different and the competence levels 
in the various subjects also differ. The level 
of assistance therefore varies from family 
to family, with some learners likely getting 
more assistance than others. In addition, 
not all learners come from homes which 
are conducive to learning. This may prove 
challenging, as unlike with traditional 
homework, flipped classroom reverses the 
approach to learning. Learners are expected 
to put in a good amount of work before 
the lesson. A healthy home environment is 
therefore a good condition for the learner.

Flipped classroom approach allows for 
learner-centred approach to teaching. 
Since class time will be used for hands-on 
work, learners are at the centre of the acti-
vities. Learner autonomy is highly encouraged
and practiced. The language learners 
themselves are in control of their own 
learning from the start (when they get the 
input) and also in the classroom where 
also the learners themselves work further 
with the input and cooperate with their 
peers. Collaborative learning is important 
in the language classroom as it supports 
learners with varying degrees of compe-
tency. Interaction between learners is an 
important aspect of learning, and there is 
not always opportunity for extensive inter- 
action between learners when the class 

time is dedicated to the teacher in front of 
the class, teaching the traditional way. 

The teachers´ role in the flipped classroom 
slightly changes from the usual role in a 
traditional teaching method. Like in many 
other teaching situations, teachers have to 
know their learners and their personalities. 
Also, like in other group activities, putting
together the groups can be decisive when 
it comes to the group’s dynamic and 
potential output. Teachers therefore have 
to spend time on putting together groups, 
depending on the type of planned activities.  

Videos that are brief, concise and easy to 
follow are desirable. There is no universally 
stipulated time for each clip, but in the 
starting phase for primary level, a video 
under a minute is reasonable. The teacher 
can adjust with experience. The younger 

the learner, the shorter the attention span 
in general. A very long clip that lasts many 
minutes may discourage learners and may 
simply prove challenging to work with 
further, as it may touch on several themes. 
Avoiding demotivation therefore is key. 
If a clip is long, the teacher can stipulate 
which part is relevant for the session. 

The quality of the input is also significant. 
Teachers can create their own videos where
they explain an aspect of a topic (for example
the past tense). There are several free apps 
and software readily available where
teachers can create and edit their own 
videos, save and share. Screen-o-matic is 
a good one and learners can also use it 
for creating their own videos.  Creating 
own videos has a number of advantages.
Learners get to watch a familiar face 
explaining that topic. This has an affective 

Dreamstime
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effect on the learners and makes it feel 
more personal and closer to them. Since 
the teacher know their learners well, they 
are able to create videos which take into 
consideration the learners’ interests. The 
teachers are therefore able to put a per-
sonal touch to the videos, both in terms 
of the content and the language they use, 
taking full advantage of their relationship 
with the group. On the other hand, the 
teacher may want to try out published 
videos. In that case, Campus Inkrement 
(Norwegian), TED-Ed and Khan Academy 
have good videos which can be used in 
the classroom.

If the teacher decides to use other sources 
for the flipped classroom, it is advisable to 
find as authentic material as possible so 

that learners are presented information 
which can mirror what they most likely 
will experience in the real world (outside 
the classroom). In English, this does not 
necessarily mean a clip of someone speak-
ing with a British accent, for example. It 
can be a clip of someone speaking English 
with an Indian, South African, Caribbean 
or Australian accent. Knowledge of lingu-
istic variation and communication are 
common features of intercultural compe-
tence. Flipped classroom offers both the 
learner and teacher many possibilities inside 
and outside the classroom. An example 
here could be use of the Jamaican-British 
dub poet Lindon Kwesi Johnson’s poem, 
Sonny’s Lettah. It is suitable for upper 
secondary, both vocational and general 
studies. Learners can both listen to the 

poem, read it and get to work hands-on by 
translating it from Jamaican Creole English 
(JCE) to standard American English (AE) or 
British English (BE). Since it also touches on 
social and cultural issues, it is a great way 
to open the learners’ eyes to some of the 
challenges people face in other countries.

Movie trailers are also a great resource, 
especially for the teacher who is new to 
flipped classroom and prefers not to make 
own videos right away. Trailers are readily 
available on the internet on sites such as 
youtube, lingualnet, simpleenglishvideos, 
among others. Since trailers are short and 
capture the essence of full movies, they 
are good to use. They are also captivating 
and can motivate learners to watch the full 
movies (something that the teacher can 
further work with). Encouraging pupils to 
watch English movies from around the 
world can help foster their language skills. 
The Norwegian Centre for English and 
Foreign Languages in Education has many 
learning resources on its website. The 
page Fabulous Films on the centre’s web-
site has a number of lesson plans based on 
films. A good example which the teacher 
can use as inspiration for a flipped class-
room session is the lesson plan of the film 
Of Mice and Men. This is suitable for upper 
secondary school English pupils. 

This lesson plan can be tailored for use 
with the film trailer of Of Mice and Men 
(available on youtube channel Movieclips 
Classic Trailers and is 2 minutes 25 seconds 
long or the other channel Movieclips). The 
teacher gives the pupils the trailer link and 
asks them to watch the clip at home. The 

Adobe Stock
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goal is to engage pupils in a discussion 
centred around many important social 
issues such as mental health, access to 
companionship, independence, sexuality, 
etc. Trailers of films such as The Rain Man, 
Forrest Gump, Green Book, which articulate 
the same message of diversity, inclusion 
and acceptance can also be used. The 
teacher has freedom to adapt this type of 
lesson. 

When the teacher gives learners the link, 
it would be wise to give the learners some 
questions to reflect on. Encourage them 
to jot down short notes which they can 
take with them to class. Four such questions 
can be:

 • In which country do you think the
   film is made? Why?
 • Around which year do you think the
   film was made?
 • What do you notice about the setting 
   in terms of the location where it is 
  shot? (Countryside / City)
 • What do you think the film is about?
 In the classroom, learners are given
  two concrete activities. The first one is
  to discuss in groups, one or more of the
  following, based on the trailer:
 • Setting
 • Characters
 • Plot

This is where they can use the jotted notes 
they take with them to class. The teacher 
goes around the classroom listening to, 
guiding, engaging the learners in their 
discussions. The group is encouraged to 
put together notes from the discussion.

The second activity the learners do is to 
use notes from activity one above, to create 
a movie poster which best reflects their 
notes. Learners can use websites such as 
canva, adobe, bighugelabs, where they 
can make posters for free. These posters 
can then be shared with the class and 
each group can also be given the chance 
to explain its poster. These two activities 
based on the use of the movie trailer 
encourage collaboration among learners, 
which is very positive. 

Through using flipped classroom approach, 
learners get to spend class time doing 
hands-on work, which is one of the 
main objectives. Learners are given a big 
opportunity to be responsible for their 
own learning (learner autonomy), which 
also is an important objective of flipped 
classroom. The teacher is a facilitator and 
guides learners in the learning process, 
as this is a more learner-centred approach 
(unlike in the traditional classroom where 
the teacher is literally at the centre and 
in-front). Flipped classroom therefore 
gives both teacher and learner more room 
for flexible teaching and learning, respec- 
tively. The language classroom becomes 
richer, motivational, creative, interesting, 
innovative, dynamic and exciting, making 
it more conducive for learning. Naturally, 
this approach cannot be used for every 
lesson, but is a good way to add variety in 
the language classroom.
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Med dei nye læreplanane i LK20 kjem òg 
ei ny eksamensform. Eksamen vil som 
tidlegare vere basert på innhaldet i lære-
planane, men det blir ei stor endring: Den 
nye eksamenen skal vere heildigital. I denne 
artikkelen vil vi utforske korleis den nye 
eksamensforma kan påverke undervisninga, 
innhaldet og vurderinga, først og fremst 
i framandspråk, men òg til ein viss grad i 
engelsk.

Når skjer det?
Matematikk og engelsk for vg1 vil ha den 
nye eksamensforma våren 2021, og det ligg 
alt døme på oppgåvetypar på nett- sidene 
til Udir. Eksempeloppgåver for andre fag, 
inkludert framandspråk, kjem hausten 2021, 
og første eksamen blir våren 2022.

Skriftleg eksamen frå 90-åra og fram 
til i dag
Den sentrale skriftlege eksamenen har 
ikkje endra seg stort dei siste 30 åra. Han 

er tekstbasert og inneheld ein lengre tekst 
på målspråket som elevane skal lese før 
dei svarer på ulike kortsvars- og langsvars- 
oppgåver, som bruker å vere relativt opne. 
Det er opp til elevane å skrive eigne tekstar 
og vise fram språkkunnskapane og eventuelt 
òg kulturkunnskapane sine. 

Dagens skriftlege eksamen i framandspråk 
består primært av tre-fire oppgåver. På 
nivå I og II begynner ein med «mjuk 
start»-oppgåver som skal hjelpe eleven 
med å aktivisere det ordforrådet som er 
relevant for temaet. Når elevane begynner 
med denne typen oppgåver, får dei varme 
opp og komme i gang, og elevar med låg 
grad av måloppnåing får høve til å vise 
kompetansen sin.

Oppgåve 2 er som oftast ein lesetekst med 
tilhøyrande spørsmål. Her skal elevane svare 
på norsk. Erfaringar på tvers av framand-
språka viser at elevane ofte bruker lang tid 

på denne forma for leseforståingsoppgåve, 
og at ho bidreg relativt lite i den samla  
vurderinga av kompetansen, sidan dei 
aller fleste, inkludert toarkandidatane, 
klarer å ta seg gjennom teksten og svare 
på spørsmåla. Oppgåve 3 er som oftast ei 
kort styrt tekstskrivingsoppgåve som er 
basert på leseteksten eller hovudtemaet i 
eksamenen, mens oppgåve 4 gir kandidaten
høve til å velje ei meir open langsvarsopp-
gåve. Her kan kandidaten vise både skriftleg 
språkkompetanse og samfunns- og kultur- 
kunnskap.

Er dagens eksamen digital?
Ei av dei største endringane som har 
skjedd dei siste 30 åra, har vore at elevane 
etter kvart har kunna gjennomføre eksamen
elektronisk, altså at dei kan skrive på PC. 
Det førte til ein del endringar i vurderinga, 
til dømes fordi elevane dermed hadde 
tilgang til korrekturverktøy og digitale 
ordbøker, klipp- og limfunksjonar og etter 

Er vi klare for digital eksamen 
i engelsk og framandspråk? 
Ny eksamen etter den nye læreplanen LK20 skal vere heildigital. 
Kva vil det ha å seie for undervisninga, innhaldet og vurderinga?
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kvart òg innebygde omsetjingsprogram 
(sjølv om det ikkje er lov å bruke omsetjings- 
program til eksamen).

Oppgåvetypane og forma på eksamen, 
derimot, har ikkje endra seg nemneverdig. 
Enkelte vil påstå at eksamen alt er digital, 
men eksamen i dag er ikkje meir digital 
enn at han kan skrivast ut som eit PDF-
dokument. Kandidaten kan òg skrive svara 
for hand dersom han eller ho ønskjer det. 
Den einaste forskjellen mellom 1994 og 
2020 er at kandidaten i dag kan lese spørs-
måla og svare på PC, med dei hjelpemidla 
som følgjer med. Det gjer ikkje nødven-
digvis eksamen meir digital. 

Digital utforming opnar for nye opp-
gåvetypar
Det skriftlege papirformatet til dagens 
eksamen har vore avgrensande for varia-
sjon i oppgåvetypar, og eit av hovud-
argumenta for heildigital eksamensform 
er at det vil opne for mykje større variasjon 
og fleire alternativ med tanke på innhald, 
utforming og svar på oppgåver. Mens for-
matet i dag er avgrensa til tekst og bilete, 

opnar det digitale formatet for å bruke lyd, 
video, interaktivitet, tale og mange for-
skjellige designalternativ. Det blir mogleg 
med multimodale oppgåver og oppgå-
vesvar, samtidig som oppgåver med sva-
ralternativ kan bli retta automatisk.

Kva slags type oppgåver kan vi forvente?
Eksempeloppgåvene for engelsk gir oss 
ein peikepinn om korleis dei kommande 
digitale eksamenane i engelsk, og til dels 
òg i framandspråk, kan komme til å sjå ut. 
På nettsidene til Udir finn vi døme på ulike 
typar oppgåver som består av fire element: 
vidareformidling av innhald (mediering), 
samhandling (interaksjon), friskriving 
(skriftleg produksjon) og lytting og lesing 
(resepsjon).

Vidareformidling er ein type styrt opp-
gåve der kandidaten må ta stilling til gitt 
informasjon og skrive ein tekst på 150–200 
ord. Nokre av desse oppgåvetypane inne-
held òg både lesetekst og lyttetekst.

Friskriving er ein type oppgåve som liknar 
på oppgåve 4 i dagens eksamensordning. 

Kandidaten kan velje éi av fleire oppgåver 
og skal skrive ein lengre tekst. Sensor skal 
vurdere teksten mellom anna etter evne til 
kritisk tenking og refleksjon.

Lytte- og leseoppgåvene er samla under 
éin kategori: resepsjon. Dette er primært 
fleirsvarsoppgåver som gir automatisk 
skåring. Det som er nytt her, er bruk av 
lyttetekstar under skriftleg eksamen, noko 
som er interessant i og med at måling av 
lytteferdigheiter vanlegvis blir gjort under 
munnleg eksamen. Lyttetekstane i eksempel-
oppgåvene er ikkje støtta av skriftlege 
tekstar (eller multimodale tekstar som 
inneheld lyd, tekst og bilete), og dermed 
kan ein lure på i kor stor grad lyttetekstar 
høyrer heime i ein sentralt gitt skriftleg 
eksamen i språk. Kan det tenkjast at dette
kan vere eit steg i ei retning som kombinerer
munnleg og skriftleg eksamen? Udir har 
tidlegare gjort forsøk med kombinert 
skriftleg/munnleg eksamen, som ei 
samanslåing av dei to åtskilde eksamenane 
vi har i dag, men ein kan kanskje òg sjå for 
seg ein sentral digital eksamen som måler 
både skriftleg og munnleg kompetanse.
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Endrar undervisninga seg med den 
nye eksamensforma?
Eksamen skal ikkje vere førande for under-
visning og vurdering, men i praksis er han 
likevel det for mange. Dette er godt doku-
mentert, til dømes av Hopfenbeck (2016), 
Darling-Hammond (2012) og Tillema, 
Leenknecht & Segers (2011). 

Dette gjeld ikkje berre i framandspråk, 
men i dei aller fleste fag. Mange lærarar 
føler at dei blir vurderte, eller at dei vurderer 
seg sjølve, etter korleis elevane gjer det på 
eksamen, og tilpassar dermed større eller 
mindre delar av undervisninga og vurder- 
inga etter oppgåvetypar og vurderings-
form. Det klaraste dømet på dette er at 
mange gir gamle eksamensoppgåver som 
heildagsprøvar.

Når vi no går over til ei heilt ny eksamens-
form, er det vanskeleg å sjå for seg at det 
ikkje vil påverke undervisninga og vurder- 
inga. Det er vanskelege å seie korleis, men 
vi kan tenkje oss fleire utfordringar, spesielt 
når det gjeld overgangen frå gammal til ny 
eksamensordning: 
• Blir undervisninga «like digital» for alle? 
• Kva slags skular og lærarar vil vere 
 raskast ute med omstillinga til digitale 
 oppgåvetypar og vurderingsformer?
• Vil enkelte lærarar og elevar vere betre 
 førebudde enn andre til ein digital 
 eksamen?
• Vil elevane, på grunn av alt dette, i større  
 grad enn i dag få standpunktkarakter 
 på forskjellig vurderingsgrunnlag? 

Er det nokon elevkompetanse vi kan 
risikere å miste? 
Til slutt ønskjer vi å ta opp spørsmålet 
om det er kompetanse vi kan risikere 
å miste med overgangen til heildigital 
eksamen. Korleis vil det til dømes gå med 
handskrifta? Det å skrive for hand er på 
veg ut av den norske skulen, og mange 
skular er alt gått heilt over til PC og nett-
brett. Men i engelsk og spesielt i mange 
av framandspråka er handskrift ein viktig 
del av opplæringa og eit sentralt verktøy 
når eleven skal lære alfabetet og teikna i 
framandspråket. I russisk, til dømes, er ein 
vesentleg del av kompetansen at ein kan 
lese og skrive handskrift, sidan handskrifta 
er markant forskjellig frå trykkskrifta. Slik er 
det gjerne også i andre språk som bruker 

andre alfabet enn det latinske, eller teikn, 
og LK20 i framandspråk seier òg at elevane 
skal «bruke språkets offisielle alfabet eller 
tegn».  Eit anna argument er at enkelte 
kandidatar, spesielt privatistar, framleis 
leverer handskrivne oppgåvesvar. Med 
heildigital eksamen vil ikkje det lenger 
vere mogleg. 

Eit uttalt mål for nye digitale eksamenar 
er at det skal vere fleire oppgåver. Det 
vil nødvendigvis bety at oppgåvene blir 
kortare og meir varierte. Mange av eksempel- 
oppgåvene i engelsk er klassiske fleirvals-
oppgåver, basert på forståing av korte 
tekstar. Kva vil det ha å seie for undervis-
ninga og kompetansen i det å lese og 
forstå lengre tekstar? PISA-undersøkingar 
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viser alt at norsk ungdom les stadig meir 
på skjerm, og at dei les færre lange tekstar.  
Vil større vekt på kortare tekstar bidra til å 
forsterke denne utviklinga, også i under-
visninga? 

Kva skjer med kompetansen i å skrive lengre 
tekstar? Korleis vil større vekt på kortare 
og meir varierte oppgåver påverke den 
skriftlege kommunikasjonen? Sjølv om det 
er uttalt at langsvarsoppgåver skal vektast 
tyngre enn fleirvalsoppgåver, er det legi-
timt å spørje: Dersom ein legg meir vekt 
på å svare «rett» i fleire oppgåvetypar, blir 
det då mindre vekt på sjølvstendig skriftleg 
kommunikasjon?

Opnar heildigital eksamen for nye 
måtar å måle kommunikativ kompe-
tanse på?
LK20 legg stor vekt på evna til å kommu-
nisere i engelsk og framandspråk. Det siste 
spørsmålet vi ønskjer å stille, er korleis ei 
digital eksamensform tek vare på LK20 sitt 
økte fokus på kommunikasjon  i engelsk 
og framandspråk. Omgrepet kommunika-
sjon og kommunikative ferdigheiter rommar 
svært mykje og kan definerast på mange 
forskjellige måtar. Simensen (1998:137) 
inkluderer til dømes både kroppsspråk og 
ansiktsuttrykk i den kommunikativ kompe-
tansen. LK20 har heller ingen streng defini- 
sjon av kommunikasjon utover kompe-
tansemåla. Det vil seie at kompetanse i 
kommunikasjon kan målast og vurderast 
på mange ulike måtar. Vil til dømes lytte-
oppgåver og videooppgåver med høve til 
å tolke toneleie og ansiktsuttrykk kunne 
bli ein del av eksamen, og er eigentleg det 
ein viktig kompetanse?

Sjølv om oppgåvene skulle bli kortare og 
meir varierte og inkludere fleirvalsoppgåver 
og oppgåver med predefinerte svar, er det 
ikkje usannsynleg at kortare oppgåver vil 
måle kommunikativ kompetanse på ein 
meir variert og samansett måte. Det same 
kan seiast om kortare og meir varierte skrive- 
oppgåver. Heildigital eksamen opnar for 
svært mange nye måtar å lage oppgåver 
på, men det viktigaste spørsmålet vi må 
stille oss, er stadig vekk dette: Kva er det 
vi skal lære bort, og kva er det viktigaste 
å vurdere?

Konklusjon
Med heildigital eksamen vil det i langt 
større grad enn før bli mogleg med varia-
sjon og mangfald i oppgåvetypane, og 
det blir svært spennande å følgje prosessen 
framover med kva for føringar som blir 
lagde for korleis eksamen i engelsk og 
framandspråk skal sjå ut. Det er vanskeleg 
å sjå for seg gode argument mot heil- 
digital eksamen i 2021, men det er viktig at 
den nye eksamenen måler kompetansen 
til kandidatane opp mot innhaldet i lære-
planane på best mogleg måte. 

Den første setninga i LK20 i framandspråk 
seier som sagt at framandspråk handlar 
om å forstå og bli forstått.  Vi meiner at 
det viktigaste er at den nye eksamenen 
ikkje påverkar undervisninga, innhaldet og 
vurderinga på ein måte som går ut over den 
samla kompetansen og evna til å kommu-
nisere, slik det blir definert i engelsk og 
framandspråk: å forstå og bli forstått.
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Digitale læringsstier 
– en hjelp på veien mot nye 
eksamensformer?
Natali Seguí-Schimpke, rådgiver, Fremmedspråksenteret

Skolen har fått nye læreplaner, og det fører 
til endringer også i eksamen. Det som 
muligens kjennetegner de nye eksamens-
formene mest, er den store variasjonen i 
oppgavetyper. Ifølge Utdanningsdirektoratet 
(Udir) skal mer variasjon i oppgavetyper, 
og ikke minst det faktum at det blir flere 
oppgaver, sikre at elevene får vise sin kompe-
tanse i en så stor del av faget som mulig. 
Dette vil igjen legge til rette for at sensorene 
får et bredere vurderingsgrunnlag. 

Når det gjelder språkfagene, kan man 
allerede finne eksempler på nye oppgave-
typer for engelsk på Udir sin nettside. 
Eksempeloppgaver for andre fag, inkludert 
fremmedspråk, kommer høsten 2021, og 
første eksamen er våren 2022.

Den nye, sentralt gitte eksamenen skal 
være heldigital, noe som åpner for multi-
modale kilder og oppgaver med bruk av 
lyd, video og taleopptak, i tillegg til ulike 
designmuligheter og uttrykksformer. Hel-

digitalt innebærer dermed mer enn at 
man kun skriver på PC og bruker digital 
ordbok eller andre digitale hjelpemidler. 
Dette er i tråd med tanken bak kjerne-
elementet Språk og teknologi, nemlig det 
å gi utvidede muligheter for kreativ og kritisk 
læring, bruk og forståelse av språk, kommu-
nikasjon og interkulturell kompetanse. 

Vi lærere er allerede vant til å bruke lytte-
materiell og multimodale tekster i klasse-
rommet, men kanskje ikke med så mye 
fokus på digitale verktøy, og kanskje ikke 
på den måten som de nye eksempelopp-
gavene i engelsk foreslår, med bl.a. korte 
svar, flervalgsoppgaver eller hulltekstopp-
gaver. Uansett oppgavetyper: Fokuset i 
språkundervisningen vil fremdeles være at 
språket skal tas i bruk fra første stund, både 
uten og med bruk av ulike medier og verk-
tøy, og dermed ivareta det som er kjerne-
elementet i faget, nemlig kommunikasjon 
(jf. kjerneelementer, kommunikasjon). Sam-
tidig er det verdt å understreke at mange 

av de oppgavene som er foreslått i eksempel-
oppgavene i engelsk, rettes automatisk, 
noe som sannsynligvis vil minske mulig-
heten for at sensorene vurderer én og 
samme prøve ulikt.  

Hva er digitale læringsstier, og hvilke 
nettbaserte verktøy har blitt brukt 
for å lage disse?
Digitale læringsstier kan beskrives som en 
sekvens av varierte ressurser eller «stasjoner» 
som er sammenkoblet, og som elevene 
skal jobbe seg igjennom i sitt eget tempo.
Ressursene pleier å dekke ulike grunn-
leggende ferdigheter som lesing, skriving,
muntlig og digital kompetanse, slik at 
elevene oppnår konkrete læringsmål 
gjennom variasjon.  

Digitale læringsstier åpner for å inkludere 
et stort repertoar av kilder og aktiviteter 
som elevene får umiddelbar tilbakemelding 
på, og som dermed kan bidra til at elevene 
får mulighet til å vurdere sin egen læring. 
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Verktøyet som har blitt brukt for å utarbeide 
læringsstiene som presenteres nedenfor,
er Thinglink, et digitalt gratisprogram hvis 
hovedfunksjon er å skape et attraktivt 
innhold med utgangspunkt i et bilde. 
Innholdet kan berikes med alle slags 
lenker: videoer, musikk, bilder, websider, 
interaktive oppgaver, online-quizer osv. 
Det er nettopp dette brede spekteret av 
muligheter som gjør Thinglink til et veldig 
attraktivt verktøy og bidrar til å øke moti-
vasjonen for læring blant elevene. Etter å 

ha opprettet en konto, enten med Google 
eller en annen konto, er verktøyet relativt 
enkelt å bruke takket være de få hoved-
funksjonene som programmet er delt inn. 
Alt innholdet i Thinglink blir automatisk 
lagret når man klikker på «done». Deretter 
kan man velge hvem man ønsker å dele 
innholdet med, ved å klikke på ett av de 
ulike alternativene.

Andre nettbaserte programmer som er 
blitt brukt i utarbeidingen av disse lærings-

stiene, er LearnigApps, Book Creator og 
Genially. Den første tjenesten er gratis, og 
man trenger kun å opprette en konto. De 
andre to har en gratis og en betalt versjon. 

LearningApps er tenkt til å støtte lærings- og 
undervisningsprosesser med interaktive 
aktiviteter som for eksempel flervalgsopp-
gaver, utfyllingstekster, matchoppgaver, 
grupperingsoppgaver, hulltekstoppgaver, 
kryssord med mer. Disse lærings-
modulene kan fint brukes på en 
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Læringsstien på fransk blir ikke 
beskrevet i denne artikkelen, men 
opplegget finnes på Fremmed- 
språksenteret sin nettside under 
«Læringsressurser». Tema for den 
franske læringsstien er La France 
d’Outre-Mer («De franske over-
sjøiske områder»), og viser til noen 
sider ved tradisjoner, skikker, leve-
måter og geografiske forhold på 
samme måte som læringsstiene 
for spansk og tysk gjør.
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selvstendig måte, og fordelen er at alle 
disse aktivitetene gir umiddelbar tilbake-
melding. En annen fordel med dette pro-
grammet er at det er mulig å «klone» et 
ferdiglaget produkt som andre personer 
har lagret som «public», og så redigere det 
selv etter egne preferanser. På den måten 
trenger man ikke å lage noe fra bunnen av, 
og man sparer mye tid bare med å gjøre 
noen små endringer. 

Genially brukes til å lage ulike typer inter-
aktivt innhold. I læringsstiene som presen-
teres nedenfor, er Genially kun blitt brukt 
for å lage en tabell med bilder og ord.

Book Creator gjør det mulig å lage attrak-
tive visuelle, digitale tekster og dele disse 
med andre, eller kun med læreren dersom 
man foretrekker dette. I tillegg til å kunne 
lime inn bilder og tekst kan elevene også 
gjøre lydopptak, slik at læreren kan få et 
grunnlag for vurdering av uttale og into-
nasjon på målsparket. Gratisversjonen til-
later å lage et bibliotek der man kan lagre 
opptil 40 bøker.

På hvilken måte henger digitale 
læringsstier og nye eksamensformer 
sammen?
I det følgende skal jeg begrunne hvorfor 
jeg tenker at digitale læringsstier kan 
hjelpe elevene på veien mot nye eksamens-
former. Dette skal jeg gjøre ved å ta 
utgangspunkt i eksempeloppgaver fra 
engelskeksamen og vise hvordan jeg har 
tilpasset disse til to digitale læringsstier for 
henholdsvis tysk og spansk (nivå I). Begge 
eksemplene er beskrevet på en detaljert 

måte og ligger tilgjengelig på Fremmeds-
pråksenteret sin nettside under «Lærings-
ressurser».

Eksamen i engelsk kan deles i fire oppgave-
typer: 1) Lytting og lesing, 2) Viderefor-
midling av innhold (mediering), 3) Sam-
handling og 4) Friskriving.

Den første oppgaven (lytting og 
lesing) består av flere korte muntlige og 
skriftlige tekster hvor elevene skal bruke 
sine lese- og lyttestrategier. Det anbefales 
at det blir mange korte spørsmål som skal 
besvares, slik at det blir enklere å trekke 
slutninger om elevenes kompetanse i lyt-
ting og lesing. 

Læringsstiene som jeg har utviklet, inne-
holder en rekke lese- og lytteøvelser 
med tilhørende oppgaver. I noen tilfeller 
består oppgaven i å kombinere tekst og 
bilde, i andre tilfeller skal elevene plukke 
ut påstander som stemmer med det de 
har lest. Oppgavene begynner «mykt» for 
å skape mestringsfølelse hos elevene, og 
øker i vanskelighetsgrad etter hvert som 
man kommer videre i læringsstien. Jeg har 
valgt å bruke flere korte tekster istedenfor 
én lang tekst som danner utgangspunkt 
for resten av oppgavene. På den ene siden 
henger alle tekstene tematisk sammen, 
slik at elevene kan bygge opp en ord-
bank i løpet av arbeidet og bruke denne 
til egne tekster som de senere skal skrive. 
Tanken bak har vært å ruste elevene bedre 
til den påfølgende egenproduksjonen, 
slik at de slipper å bruke masse tid på å slå 
opp ord og grammatikk når de etter hvert 

skal skrive selv. På den andre siden åpner 
tematikken i tekstene for å jobbe med 
varierte aktiviteter både når det gjelder 
form og innhold. Eksempelvis vil elevene 
som jobber med den tyske læringsstien, 
trene på vokabular som henger sammen 
med været, fritidsaktiviteter eller mat og 
drikke i tillegg til ordforrådet som henger 
naturlig sammen med de enkelte tekstene. 
Elevene som jobber med den spanske 
læringsstien, vil jobbe med aktiviteter som 
fokuserer på ordforråd knyttet til natur, 
mat, fritidsaktiviteter eller klokkeslett i til-
legg til vokabularet som henger sammen 
med de enkelte tekstene.

Tema for den tyske læringsstien er Deutsch- 
land von Norden bis Süden («Tyskland fra 
nord til sør»). Elevene begynner arbeidet 
med å koble sammen enkelte ord fra 
teksten med tilsvarende definisjon for å 
sjekke at de har forstått ordene. 
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LearningApps – Das Wetter und Freizeitaktivitäten: 
en matchoppgave der elevene skal dra hvert bilde 
til riktig definisjon.
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Deretter skal de lese en ny tekst og velge 
det svaralternativet som er mest korrekt ut 
fra spørsmålet og det som står i teksten. 
Noen av svaralternativene kan skape for-
virring, og elevene er nødt til å ha forstått 
både teksten og spørsmålene godt for å 
kunne velge riktig alternativ.

De to neste oppgavene fokuserer på for-
ståelse av a) et diagram og b) en lyttetekst 
som varer under to minutter, slik at elevene 
kan høre på den flere ganger. 

Den spanske læringsstien Chile, un país 
muy variado («Chile, et veldig variert land») 
inneholder også en rekke korte tekster som 
fokuserer på geografi, levemåter og kultu-
relle uttrykk i målspråklandet. Akkurat som i 
det tyske opplegget begynner elevene her 
med å koble sammen enkelte bilder med 
korte definisjoner, og selv om det kan fore-
komme nye begreper, så er det alltid noen 
transparente eller lett forståelige ord som 
gir noen hint om hvilket svar som er riktig. 
Her er det viktig at elevene leser nøyaktig 
og bruker ulike læringsstrategier. Oppgaven 
er tenkt som en førlesingsaktivitet som vil 
egne seg godt som introduksjon til temaet 

læringsstien handler om, og som vil utruste 
elevene med et relevant vokabular som de 
vil møte igjen i de andre aktivitetene. 

I denne læringsstien skal elevene også 
høre på to lydfiler. Den første handler om 
Andesfjellene. I oppgaven som følger, får 
elevene spørsmål til teksten og må velge 
riktig svaralternativ. I den andre lydfilen 
skal elevene ta hensyn til informasjon som 
blir gitt om ulike måltider og tidspunkt, 
slik at de kan velge riktig klokkeslett. Både 
spørsmålene og svarene står på spansk i 
begge øvelsene, men er formulert på en 

måte som gjør at elevene blir i stand til å 
løse oppgaven riktig. 

I tillegg til lyttetekster inneholder lærings-
stien også en tekst om Atacama-ørkenen. 
Her blir elevene utfordret til å forstå enkelte 
ord fra teksten, slik at de kan finne syno-
nymene som de blir bedt om. Elevene vil 
ha større sjanser til å fullføre oppgaven 
riktig hvis de tenker flerspråklig. Slik kan 
de koble ordet extenso – ‘extensive’ (eng.), 
‘extensif’ (fr.) – til ordet grande, som muligens 
er et kjent ord for elevene. Å fokusere på 
grammatiske trekk vil også være til hjelp. 
Selv om elevene sannsynligvis ikke forstår 
adjektivet idóneas kan de legge merke 
til at det står i hunkjønnsform og flertall. 
Leser de teksten grundig, kan de finne et 
adjektiv i teksten som også står i samme 
kjønn og tall, nemlig perfectas. Slik kan 
elevene fortsette til de har løst hele opp-
gaven, samtidig som de jobber med å for-
stå teksten.
 

Til sist danner en tekst om Chiles riksvåpen 
utgangspunkt for å få vite hva enkelte 
typiske dyr fra Chile symboliserer. Elevene 
får så i oppdrag å lese flere korte beskrivelser 
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LearningApps – Paisajes: en matchoppgave der 
elevene skal dra hvert bilde til riktig definisjon. 
Klikker man på «i»-symbolet, får man høre ordet 
til definisjonen (cascada, cordillera, desierto).

En Chile también hay un desierto, 
el desierto de Atacama. Es un desi-
erto muy grande y popular para los 
deportistas de Rallys porque las 
dunas de este desierto son perfe-
ctas para este deporte.

Synonymer til: 
extenso; ya que; ejercicio; 
famoso; idóneas

LearningApps – Vokabular zum Oktoberfest: en 
utfyllingsoppgave der elevene skal skrive på tysk 
det ordet som bildet representerer.
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av noen kjente latinamerikanske personer 
og finne det dyret som representer hver 
person.

Takket være at programmene som er blitt 
brukt i alle disse læringsstiene, gir umiddel- 
bar tilbakemelding, kan elevene forstå 
egne feil, rette disse og oppleve progresjon 
i sin egen læringsprosess.

I oppgave 2 (videreformidling av inn-
hold – mediering) skal eleven kort videre- 
formidle innholdet i en skriftlig, muntlig 
eller multimodal (sammensatt) tekst. 

I forbindelse med denne oppgaven har 
jeg valgt å bruke en tekst med relevant 
informasjon om kulturelle aspekter og tradi- 
sjoner fra området der språket snakkes. 

I den tyske læringsstien blir elevene opp-
fordret til å skrive en kort, men sammen-
hengende tekst på målspråket der de må 

ta i bruk informasjon fra teksten og supplere 
med ytterligere informasjon som kan 
være nyttig for oppgaven. Elevene får her 
mulighet til å vise sin kunnskap om temaet 
og andre ferdigheter som kan bekrefte 
deres kompetanse i faget. Oppgave-
formuleringen gjør det tydelig for eleven 
hvordan han/hun må tilpasse språket til 
formålet, mottakerne og situasjonen.

I den spanske læringsstien skal elevene 
skrive enkelte helsetninger eller en kort, 
sammenhengende tekst basert på forskjellige 
kategorier innhold som bestemmes av et 
terningkast. Kategoriene inneholder et 
sted, en hendelse, et fellesnavn eller egen-
navn som elevene har lest eller sett i de 
forrige øvelsene, eller som er lett forståelig. 
Alle ordene blir synlige når man klikker på 
hver rute. Denne formen for tilpasning 
gjør det mulig for elevene å eksperimentere 
med skrivingen på kreative måter etter 
egen mestringsfølelse. 

Oppgave 3 fokuserer på samhandling. 
Samhandling innebærer interaksjon, og 
oppgavene her bør kreve at elevene 
responderer på noe de hører eller leser, 
eller at de står i interaksjon med en annen 
person.

I de presenterte læringsstiene er oppgaven 
formulert slik at elevene holder en dialog 
med en venn om ting de lurer på om mål-
språklandene. Målet i aktivitetene både for 
spansk og tysk er at elevene skal oversette 
noen setninger fra norsk til målspråket. 
Setningene fokuserer på riktig ordvalg og 
bruk av bestemte grammatiske emner og 
henger tematisk sammen med temaet fra 
opplegget.

Siste oppgave, oppgave 4, er en lengre
produksjonsoppgave (friskriving). Lærings- 
stiene jeg har utarbeidet, har til felles at de 
inneholder en rekke tekster som beskriver 
levemåter, tradisjoner, geografiske karakter-
istika og kulturelle uttrykk i områder der 
språket snakkes. Dette for at elevene skal 
kunne få kunnskap om og forståelse for 
ulike kulturelle aspekter ved målspråk-
området. Produksjonsoppgaven som jeg 
foreslår, fokuserer på liknende aspekter, 
men fra egen bakgrunn. Elevene blir bedt 
om å beskrive sentrale tradisjoner, geo-
grafiske karakteristika og kulturelle uttrykk 
fra Norge eller sitt eget hjemland, og hvis 
mulig sammenlikne med informasjonen 
de har fått fra målspråkområdene under-
veis i læringsstien.

Nye eksamensformer vil inneholde såkalte 
kulturnøytrale oppgaver. Med dette 
begrepet menes det at elevene ikke trenger 

Genially – Skriving: Denne aktiviteten heter «Kast 
terningen og skriv» og er hentet fra heftet Skrive-
verkstedet 

Du får tilgang til den spanske og 
tyske læringsstien ved å skanne 
følgende QR-koder. Læringssti-
ene finnes også på Fremmeds-
pråksenteret sin nettside under 
«Læringsressurser».

Spansk Tysk
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å ha bestemte, spesifikke kunnskaper om 
kulturelle aspekter fra målspråklandene 
for å kunne vise sin kompetanse. Det er 
viktig å understreke at de nye eksamens-
formene ikke skal se helt bort fra kompetanse- 
målene om kultur, men at man skal for-
søke å ta i bruk oppgaver som er ment 
å være uavhengige av kulturspesifikke 
kunnskaper. Jeg slutter meg til tanken om 
at elever som lærer et fremmedspråk, først 
bør kunne beskrive eget land og egen kultur 
før de kan få et bedre innblikk i andre kulturer 
og bedre forutsetninger for å tolke verden 
på flere måter. 

Konklusjon
Digitale læringsstier kan være en relevant 
og engasjerende måte å forberede elevene 
på nye eksamensformer på. Eksemplene 
som er beskrevet her, er ment som et supple-
ment for lærere og ikke som en erstatning 

for den sosiale læringen som elevene 
opplever i undervisningen når de samar-
beider med andre. 

Samtidig ivaretar digitale læringsstier som 
de jeg har skissert ovenfor, hovedkjernen 
i faget ved at de tar for seg ulike aspekter 
ved kommunikasjon. Å lære fremmed-
språk handler nemlig om å forstå og bli 
forstått. Elevene skal utvikle kunnskaper 
og ferdigheter for å kommunisere hensikts- 
messig både muntlig og skriftlig, noe 
oppgavene i de digitale læringsstiene gir 
trening i. Alle de digitale oppgavene som 
er beskrevet i denne artikkelen, ivaretar 
dessuten anbefalingen om at språket skal 
tas i bruk fra første stund både uten og med 
bruk av ulike medier og verktøy (jf. kjerne-
elementer, kommunikasjon). 

Referanser:
• Eksempeloppgaver i engelsk: https://www.udir.no/
eksamen-og-prover/eksamen/eksempeloppgaver/eksem-
peloppgave-engelsk/ 
• Kjerneelementer: https://www.udir.no/lk20/fsp01-02/
om-faget/kjerneelementer 
• Tverrfaglige temaer: https://www.udir.no/lk20/fsp01-
02/om-faget/tverrfaglige-temaer
• Grunnleggende ferdigheter: https://www.udir.no/lk20/
fsp01-02/om-faget/grunnleggende-ferdigheter
• Kompetansemål og vurdering nivå I: https://www.udir.
no/lk20/fsp01-02/kompetansemaal-og-vurdering/kv160
• Webinar FST-Norge, 20. mars 2021: Ny eksamen i frem-
medspråk – hva og hvordan skal vi teste? Ane Christiansen.
• Thinglink:https://www.scandec.no/files/utdanning/
classvr/scandec_thinglink_lage_interaktive_presenta-
sjoner.pdf 

LearningApps – «Ein Gespräch zwischen Charlotte und Zahirah»: en oversettelsesoppgave om setningene som fokuserer på riktig bruk av modale hjelpeverb og 
ordforråd fra temaet Oktoberfest (som de har jobbet med i den forrige oppgaven).

COMMUNICARE • 2020-21
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Muligheter for språklæring
etter skoleløpet
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De fleste universitetene i Norge angir å 
forutsette cirka nivå II ved studiestart i 
sine tysk-, fransk- og spanskstudier. Ifølge 
Speitz (2018, s. 42) er nivå II i norsk skole 
ment å tilsvare nivå B1 i det europeiske 
rammeverket for språk. I min master-
oppgave «Lengdehopp uten tilløp? En 
undersøkelse av overgangen fra tysk-
undervisningen på skolen til tyskstudiet 
på universitetet i Norge» (Toresen 2020), 
argumenterer jeg for at tyskstudiet i reali-
teten krever langt bedre ferdigheter. I 
denne artikkelen skal jeg kort trekke frem 
resultatene som er mest relevante for 
skolesektoren og lærerutdanningen. Jeg 
brukte tyskstudiet på Universitetet i Oslo 
som studieobjekt, men sannsynligvis er 
situasjonen lignende på andre universiteter 

og på studieprogram i fransk og spansk.  
Gjennom intervjuer med tyskstudenter, 
-forelesere og -lærere på videregående 
skole samt analyser av tallmateriale og 
informasjon om tyskstudiet gitt på UiO 
sine nettsider, kartla jeg flere delvis mot-
stridende perspektiver på tyskstudiets 
vanskelighetsgrad. Ifølge nettsiden til 
tyskårsenheten på UiO (TYSK1100, UiO), 
forutsetter undervisningen et tyskfaglig 
nivå tilsvarende «minst nivå II fra videre-
gående skole med karakteren 4 eller bedre» 
for å starte på studiet. Etter fullført årsenhet 
skal studentenes fagkunnskaper være nok 
utbygget til å undervise i tysk i norsk skole.
Foreleserne er overveiende enige med 
nettsiden i startnivået, men hevder at 
studentene ved fullført årsenhet fortsatt 

gjør for mange språkfeil til å være gode 
tysklærere. Med andre ord har studentene
tilegnet seg kun en del av de språk-
ferdighetene som en tysklærer trenger for 
å undervise i skolen. De fleste foreleserne 
hevder å lette overgangen til tyskstudiet 
ved å ha en forsiktig økning av det faglige 
nivået den første tiden etter studiestart. 
Med andre ord er progresjonen i begynnelsen
ikke lineær, men en slakkere linje. 

De spurte studentene ble nesten alle 
«sjokkert» av den høye vanskelighetsgraden
i studiet. I etterkant beskriver de overgangen 
som en bratt stigning fra et nivå som er 
høyere enn nivå III, til et punkt etter fullført 
årsenhet der studentenes faglige 
nivå må være svært høyt. Noen 

Johanna Toresen, tidligere masterstudent  i tysk, Universitet i Oslo

Overgangen til 
fremmedspråkstudiet 
– et lengdehopp uten tilløp

Adobe Stock
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av lektorstudentene på masternivå hevder
at studentenes språkferdigheter og fag-
kunnskaper må ligge på morsmålsnivå 
etter årsenheten. Derfor påstår de fleste 
studentene at tyskstudiet er best egnet 
for morsmålsbrukere eller «språknerder». 
Tyskstudiet er «umulig» eller «vanskelig»
å mestre, dvs. det ligger utenfor deres 
proksimale utviklingssone (Vygotsky, 
1978), selv etter å ha bestått nivå III. 
Ifølge masterstudentene øker kravene 
til tyskferdigheter i liten grad fra fullført 
årsenhet til masternivå. Det er hele veien 
krav om et akademisk tysk og et avansert 
innhold som er krevende selv for mors-
målsbrukere, men det er ingen progresjon 
i løpet av masterstudiet når det gjelder 
studentenes undervisningsferdigheter. 
Denne akademiske stilen de har tilegnet 

seg på studiet, må lektorstudentene legge
fra seg for å kunne undervise på skolen. 
En av informantene problematiserer: 
På skolen snakker man i fem år om familie,
fremtid, osv. På universitetet er det mye 
grammatikk, meget detaljert historie, 
middelalderballader osv. Så går man som 
lektor tilbake til skolen og skal undervise 
om familie, fremtid, m.m.  Det passer jo ikke 
sammen. […] På skolen sier de: ‘Det lærer 
dere først på studiet.’ Og på studiet sier 
de så om det samme: ‘Det har dere jo lært 
på skolen allerede! (Toresen, 2020, s. 37).

Frafallskvoten i begynneremnene i tysk 
på UiO har ligget på rundt 40 prosent 
i gjennomsnitt (Toresen, 2020, s. 4). Av 
mine analyser fremgår det at forskjellen 
mellom tysk på skolen og på universitetet 

er større når det gjelder arbeidsmengde, 
progresjon, språklig nivå og selvsten-
dighet enn studentene var faglig og 
mentalt forberedt på. Dessuten legger 
universitetsstudiet mer vekt på korrekt 
språkbruk, grammatikk og kunnskap om 
språket enn den kommunikative lære-
planen foreskriver for skolen (Heimark, 
2007). Forskjellene i innhold gjør forkunn-
skapene fra skolen utilstrekkelige for studiet,
og studiet utilstrekkelig for læreryrket. 

Mine analyser viser at førsteårsstudentene
trenger både bedre lese- og skrive-
ferdigheter, bedre lytteforståelse og mer 
velutviklede grammatikkunnskaper, men 
også at de trenger mer bevissthet omkring 
språklæringsstrategier og en større evne 
til å arbeide selvstendig og med flid.  Et 

Universitetet i Oslo, Adobe Stock



33

COMMUNICARE • 2020-21

unntak fra mesteparten av kritikken er 
fonetikkemnet, som ikke oppleves som 
for krevende av respondentene. Her er 
innhold og faglig nivå mer på linje med 
skolen, ikke minst på grunn av emnets 
kommunikative og praktiske egenart.

Foreleserne hevder å ha gjort sitt ytterste 
for å lette overgangen til og gjennom-
føringen av studiet, blant annet ved å 
senke det faglige nivået ved studiestart 
så langt som mulig. De står i et dilemma
mellom å ta hensyn til studentenes «lave» 
ferdigheter og å opprettholde et høyt 
faglig nivå, som et universitet bør ha. 

En språktest og en spørreundersøkelse 
blant studentene i begynneremnene i 
tysk høst 2019 viser imidlertid at 28 prosent
skårer høyere enn B1, og at 88 prosent 
har fullført mer enn karakter 4 fra nivå II. 
Med «mer enn karakter 4 fra nivå II» menes 
i denne sammenhengen at studenten
enten har bestått nivå II med karakter 5 
eller 6 eller har fullført nivå III eller andre, 
selvfinansierte språkkurs i tillegg til opp-
læringen i videregående skole (Toresen, 
2020, s. 4–5). Likevel opplever altså de 
fleste at de faglige kravene på studiet 
er for høye for deres nivå. Det kan virke 
som om foreleserne ubevisst innretter
det faglige nivået etter studenter med 
slike «ekstrakunnskaper» og ikke etter 

dem som har karakter 4 fra nivå II. Mer 
kontinuitet fra skole til universitetsstudium 
kan forbedre lærerutdanningen og 
dermed løfte nivået på skolen, noe som 
igjen på sikt kan lette overgangen til tysk-
studiet. Lignende kan forventes for andre 
fremmedspråk som fransk og spansk. 
Derfor er det nødvendig at alle involverte 
parter kommuniserer og samarbeider 
bedre, f.eks. gjennom RSA  (Tellmann et 
al., 2017). Tysklærere, karriererådgivere 
og tyskelever må vite mer om hvordan 
studentene opplever studiet, og fore-
leserne må vite mer om innholdet i skole-
undervisningen. Min masteroppgave er et 
bidrag til oppklaring og kommunikasjon 
rundt overgangen fra skolen til tyskstudiet. 
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Uttalelse fra ILOS, UiO

Emnene som ILOS tilbyr lektorstudenter
i tysk, fransk og spansk er de samme 
som årsenhetsstudentene og program-
studentene på ILOS sine egne studie-
retninger får. Lektorprogramstudentene 
utgjør kun rundt 10 prosent av de påmeldte. 
Ved ILOS er vi bekymret for fremtiden til
fremmedspråkfagene i skolen. Søkningen
til studieretning fremmedspråk på lektor-
programmet er nokså stabil, men forurolig-
ende lav. Selv med svært god gjennom-
føring, vil det ikke være nok til å sikre 
forsvarlig rekruttering av lærere til disse 
skolefagene. Uten gode og tilstrekkelig 
mange lektorer i fagene, vil det ikke være 
nok elever som får anledning til å velge disse
fagene, noe som igjen vil føre til enda lavere
rekruttering til lektorutdannelsen.

Nivåkrav og undervisernes forventninger. 
Inngangsnivået på nye studenter er et 
stadig tilbakevendende tema både i tysk, 
fransk og spansk. Vi opplever at det ikke er 

samsvar mellom det våre undervisere for-
venter og det nivået studentene faktisk har. 

Offisielt er kravet på fremmedspråk B2, 
som i sin tid ble skjønnsmessig vurdert 
av ansatte på språkfagene til å tilsvare 
minst nivå II (eller tilsvarende) fra videre-
gående skole med karakteren 4 eller bedre. 
Dette kravet er oppgitt på programsidene 
og i emnebeskrivelsene for de relevante
emnene. I praksis er imidlertid nivå-
kravet avhengig av de emneansvarliges 
undervisningsopplegg, fagtradisjonen og 
studentenes faktiske nivå. Vi opplever at 
studentenes faktiske nivå spriker veldig. 

Undervisernes forventninger er også sprik-
ende. Det er ikke alltid enighet innad i fag-
miljøene om hvor langt man bør strekke
seg f. eks. for å inkludere de svakeste 
studentene. Det kan også være varierende
kunnskaper blant undervisere om hva 
nivå II i videregående skole faktisk inne-

bærer i dag. Mange tror nok det er høyere 
enn det faktisk er, og få er villig til å senke 
inngangsnivået i vår bachelorutdannelse. 
Begrunnelsen er en kanskje berettiget 
bekymring om at vi med et lavere inn-
gangsnivå ikke vil være i stand til å oppnå 
hele læringsutbyttet i emnegruppen. Et 
annet argument er at dersom vi senker 
begynnernivået i studiet, vil faget ikke 
lenger ha en tilstrekkelig akademisk profil. 
Det er viktig for instituttet og språkfag-
miljøene at vi ikke bidrar til å etablere et 
«språkkurs-image». Det ville gjøre det 
vanskeligere for søkere å gjøre kvalifiserte 
valg av våre utdannelser.

Studentenes kompetanse og for-
ventninger. Studentene selv synes ofte 
at inngangsnivået er for høyt, særlig i 
språk- og grammatikk-emner. De fleste 
har utilstrekkelig kunnskap om gramma-
tikk fra videregående skole. Manglende 

Communicare har forelagt funnene fra Toresens masteroppgave for Institutt for litteratur, 
områdestudier og europeiske språk (ILOS) ved UiO og bedt dem kommentere funnene 
sett fra universitetets perspektiv. Studieleder Mons Andreas Finne Vedøy svarer på vegne 
av instituttet:
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grammatikkunnskaper og lite kjennskap til 
terminologi vanskeliggjør undervisning i 
språkvitenskapelige emner.

Det er også veldig sprikende og ulikt 
ferdighetsnivå studentene imellom. Mange
mangler øvelse i kritisk tenkning eller har 
beskjedne kunnskaper om oppgave-
skriving og kildebruk. Når studentene 
skal prestere på disse punktene samtidig
som det skal skje på fremmedspråket,
forsterkes hele problematikken.

Vi ser samtidig at studenter ikke sjelden har 
for høye tanker om egne språkferdigheter. 
Noen ganger har de også urealistiske for-
ventninger: De forventer språkkurs og har 
lite kjennskap til forskjellen på språkkurs 
og språkvitenskapelig tenkning. Manglende 
kjennskap til språkvitenskap som fagfelt 
fører ofte til at søkere ikke er i stand til å 
vurdere innholdet i utdannelsen de søker 
seg til. 

Tiltak for å lette overgangen fra videre- 
gående skole til språkstudier 
Vi vet at det største frafallet i våre språk-
studier skjer fra 1. til 2. semester. På mange 
av våre 1. semesteremner har vi derfor de 
siste årene gjort flere tilpasninger for å 
gjøre overgangen noe lettere fra videre- 
gående skole til universitet. Vi har også 
laget nye begynneremner (FRA1000 og 
SPA1000) som tas i første semester og 
som har som mål å friske opp studentenes 
ferdigheter og gi dem en mykere innføring 
i faget som helhet. På den måten støtter 
disse emnene opp under undervisningen 
i de andre, obligatoriske emnene i samme 
semester. 

Fra videregående skole sin side, kunne 
vi ønske oss at det ble lagt mer vekt på 
grammatikk, terminologi, innlærings-
teknikker (pugging) og oppgaveskriving. 
Det er viktig at slik undervisning gis av 
utdannede lektorer. Erfaring med kilde-
bruk og kritisk, selvstendig tenkning er 
også svært viktig for å klare seg godt i 
studiene. Selv om dette allerede er 
læringsmål i videregående skole, er vårt 
inntrykk at de vies for lite oppmerksomhet, 
siden vi ser hos våre studenter at det i 
praksis skorter på slike ferdigheter og 
kunnskaper. 

God kommunikasjon mellom universitet 
og skole kan bidra til å lette overgangen 
for studentene. Ved ILOS har vi i flere år 
hatt en ordning med såkalte «praksis-
toere»: lærere i videregående skole som 
er ansatt i 20 % lektorstillinger ved ILOS. 
Disse lærerne har samlinger for våre 
studenter og bidrar også i noen tilfeller inn 
i emneundervisningen og deltar i møter i 
fagmiljøene. Vi har også i flere tilfeller god 
kontakt med lærere og andre ansatte ved 
universitetsskolene. Likevel er det noe 
varierende hvor mye kunnskap om lære-
planer, læringsressurser og læringsmål i 
skolen våre egne ansatte har.

Hverdagslig versus akademisk språkbruk
Det er naturlig at opplæringen i videre-
gående skole fokuserer på dagligspråk og 
muntlige ferdigheter og at det ved universi-
tetet brukes et akademisk språk. Det 
muntlige, hverdagslige språket man til-
egner seg i videregående skole, utgjør en 
viktig del av grunnlaget man trenger for å 
mestre et språkstudium. I utgangspunktet 

ser vi derfor ingen motsetning mellom målene
om dagligdags versus akademisk språk-
bruk, men snarere en logisk sammenheng. 

I språkstudiene på ILOS er den muntlige 
komponenten viktig gjennom hele studie-
løpet. Muntlig ferdigheter og øvelse i 
muntlige fremlegg er en viktig del av den 
dialogbaserte seminarundervisningen i 
våre fag. Vektleggingen av muntlige 
ferdigheter gjenspeiles i vurderings-
ordningene. Når f.eks. masteroppgaver 
skal sensureres, gjøres det i kombinasjon 
med en muntlig eksamen. Gjennom hele 
studiet vektlegges både utviklingen av en 
faglig-språklig identitet og ferdigheter i 
muntlig akademisk fremstilling. Vi mener 
disse læringsmålene er nødvendige og at 
de utfyller hverandre.

Vi vil likevel understreke at det er mange 
andre læringsmål fra videregående skole 
som er viktige for å mestre et språkstudium: 
gode studievaner, innlæringsteknikker og 
samarbeidsevner, kritisk tenkning, oppgave-
skriving og grammatikkunnskaper. Det 
er kanskje ikke tvingende nødvendig at 
erfaringen med akademisk skriftlighet og 
språkbruk gjøres i selve fremmedspråket, 
dersom det dekkes i annen undervisning, 
f.eks. i norsk, historie eller samfunnsfag. 
Det vi oppfatter som viktig, er at veien fra 
elev til student ledsages av en riktig progre-
sjon på disse feltene. Vi er klar over at skolene 
gjør prioriteringer i undervisningen og at 
det i praksis kan blir vanskelig å nå alle mål 
i like stor grad. 
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«Fremmedspråk handler om å forstå og bli 
forstått» står det i læreplanen for framand-
språk. Denne forståinga handlar om meir 
enn berre å kunne språket. Kjennskap til 
kulturen og levesettet er òg heilt nødvendig 
for å kunne tolke og forstå andre menneske 
og kulturar, noko som blir stadig viktigare i 
ei globalisert verd.

For å auke denne kompetansen har EU 
sett som mål at det skal vere standard 
med kunnskap om to framandspråk innanfor 
det europeiske utdanningsområdet. Sam-
tidig har vi i fleire år sett at stadig færre 
elevar vel framandspråk i ungdomsskulen 
i Noreg. Det gjeld særleg for tyskfaget, 
som har hatt ein jamn nedgang dei siste 
fem åra. I 2020 var nedgangen på heile 

2,2 prosent.  Nyleg presenterte regjeringa 
stortingsmeldinga om fullføringsreforma. 
Der framhevar dei at det «å starte tidlig 
og skape autentiske språkopplevelser har 
stor betydning både for kvaliteten i opp-
læringen og motivasjonen for å studere 
språk». Tyskland er eit sentralt EU-land og 
ein av dei viktigaste partnarane Noreg har 
i Europa. Regjeringa har derfor ein eigen 
tysklandsstrategi, der det å auke kunn-
skapen om Tyskland og det tyske språket 
blant norske skuleelevar og studentar er 
eit viktig element. 

Erasmus+ er det viktigaste og mest kjende 
programmet for å nå dette målet, men i år 
har Diku òg to lågterskeltilbod for lærarar og 
elevar som ønskjer autentiske språkopp-

levingar ved ei studiereise til Tyskland eller 
gjennom nettundervisning med tyske 
lærarar: Tysklandstipend for lærarar og elev-
grupper og sommarkurset «Deutschland 
ONLINE erleben».

Tysklandstipend for lærarar og elev-
grupper
Tysklandstipend for lærarar og elevgrupper 
er eit pilotprosjekt i 2021 som Diku har funne 
midlar til innanfor eigne rammer. Det er eit 
stipend for lærarar, klassar eller elevgrupper 
i grunnskulen eller den vidaregåande skulen 
som vil reise på studietur til Tyskland. Stipendet 
er meint å vere eit tilskot til å dekkje utgifter 
til reise og opphald. Når det er aktuelt, 
kan ein òg søkje om støtte til kursavgifter 
i samband med studieopphald i Tyskland.

Diku-stipend 
for skulesamarbeid med 
Tyskland i 2021
TYSKLANDSTIPEND FOR LÆRARAR OG ELEVGRUPPER OG 
DET DIGITALE SOMMARKURSET «DEUTSCHLAND ONLINE 
ERLEBEN»
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Anders Alvsåker Didriksen og Anna Lena Jammer,  rådgivarar, Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku)
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Målet med tysklandstipend for lærarar er å gi 
tysklærarar fagleg og kulturell oppdatering
i Tyskland. Tysklærarar kan søkje om støtte 
til å delta på etterutdanningskurs i Tysk-
land. Dei kan òg søkje støtte til individ-
uelle opplegg, hospitering på ein tysk 
skule eller jobbskygging for å finne inspira-
sjon og lære av korleis lærarane jobbar i 
Tyskland. Den som søkjer, må sjølv finne 
relevante kurs i Tyskland som passar til den 
enkelte sine behov.

Formålet med tysklandstipend for elevgrupper 
eller tyskklassar er å leggje til rette for at 
norsk ungdom kan få eit studieopphald i 
Tyskland, slik at dei kan få betre kjennskap 
til tysk kultur og språk. Det er òg eit mål 
å leggje til rette for samarbeid mellom 
norske og tyske skular. Det er skulane som 

søkjer om stipend for å ta med dei aktuelle 
elevgruppene. Studieturen skal planleggjast 
i samarbeid med elevane, gjerne med 
utgangspunkt i læreplanen for framandspråk.

Ein kan òg søkje stipend til eit førebuande 
besøk for å etablere eit samarbeid med ein 
tysk skule eller for å planleggje framtidige 
prosjekt med ein allereie etablert samar-
beidspartnar i Tyskland. 

Meir informasjon finn du her:  
https://diku.no/programmer/tyskland-
stipend-for-laerere-og-elevgrupper.

«Deutschland ONLINE erleben»
Tyske myndigheiter har i 60 år invitert elevar 
frå andre land til sommarkurs i Tyskland 
for å formidle kunnskap om tysk språk og 

kultur. I fjor måtte sommarkursa avlysast 
på grunn av koronapandemien, og heller 
ikkje i år kan dei gjennomførast som vanleg. 
Som alternativt program blir norske elevar 
i år inviterte til å delta på det interaktive 
nettkurset Deutschland ONLINE erleben. 
Nettkurset går over fem dagar, frå 12. til 
17. juli, med om lag fire timar undervisning 
om dagen. Kurset blir halde på Zoom i ei 
internasjonal elevgruppe. Målet med kurset 
er at deltakarane skal bli betre kjende med 
tysk kultur og språk og med andre tysk-
interesserte ungdommar frå Europa og 
resten av verda. 

Meir informasjon finn du her: 
https://diku.no/programmer/digitalt-som-
merkurs-deutschland-online-erleben
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Kunnskapsdepartementet kom den 29. okto-
ber i fjor med stortingsmeldingen «En 
verden av muligheter» (Meld. St. 7 (2020–
2021)), hvor regjeringen ytrer et ønske om 
å få flere nordmenn til å studere i utlandet, 
enten gjennom utvekslingsprogrammer 
mellom universiteter og høyskoler eller 
som gradsstudenter. Meldingen handler 
i stor grad om hvordan man kan få til et 
skifte mot en kultur i høyere utdannings-
sektor som i større grad fremmer inter-
nasjonal mobilitet og motiverer norske 
studenter til å dra på utveksling til priori-
terte land som Tyskland og Frankrike. 
 
Meldingen påpeker også at internasjonal 
mobilitet er viktig i grunnopplæringen 
(idem s.15), og viser til undersøkelser som 
sier at elever som har hatt utvekslings-

opphold i utlandet, har stort utbytte når 
det gjelder sosiale ferdigheter, personlig
utvikling, språkkunnskaper og kultur-
forståelse. Lånekassen melder om at 
blant studenter som tar hele eller deler 
av studiet ved et utenlandsk universitet, 
har majoriteten vært på utveksling også 
under sin videregående opplæring. 

Norske elever har mulighet til å dra til 
Frankrike på lange (1–3 år) eller korte (1 
mnd.) utvekslingsprogrammer. De lange 
utvekslingsprogrammene på 1–3 år på 
både studiespesialiserende og yrkesfag 
leder til franske diplomer som blir godkjent 
i Norge. 

Det finnes korte utvekslingsprogrammer 
som kan bli finansiert av Troll-midlene, men 

det er også mulig å lage samarbeidsavtaler
mellom norske fylker og Rectorat de 
l’Academie i Frankrike. Nettopp dette vil vi 
utdype gjennom Kari Quarré-programmet.

Kari Quarré-programmet
Utvekslingsprogrammet Kari Quarré, pass-
ende nok oppkalt etter tidligere ansvarlig 
for utdanningssamarbeid ved Institut 
français de Norvège, er en samarbeids-
avtale mellom Rectorat de l’Académie de 
Grenoble og Rogaland fylkeskommune. 
Rectorat de l’Académie de Grenoble er en 
lokal utdanningsmyndighet som befinner 
seg i det sørøstlige Frankrike ved foten av 
Alpene. Denne avtalen ble underskrevet i 
2016, men de to partene hadde drevet med 
utveksling siden 2013. Avtalen er ment 
for å fremme besøk av elever og lærere 

Catherine Pétillon, attachée for språk og utdanningssamarbeid, og 
Ida Øhlund, ansvarlig for utdannings- og universitetssamarbeid, Institut français Norge.

Flere muligheter for 
utdanningssamarbeid 
med Frankrike 
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mellom Rogaland og Grenoble, styrke 
fremmedspråkopplæringen på skolene og
fremme pedagogisk utveksling mellom lærere.

Programmet går ut på at en fransk elev 
drar på utveksling til en skole i Rogaland 
i én måned, og at en norsk elev fra samme 
skole drar til den franske eleven sin skole
i Grenoble. Utvekslingen er basert på 
gjensidighetsprinsippet. De norske elevene 
skal bo hos sine franske vertselever og 
deres familie, og de får mat og busskort/
matkort til skolen av vertsfamilien og skal 

være en del av familien de fire ukene de 
er i Frankrike. Når de franske elevene kommer
til Norge, bor de hos sin norske verts-
familie og inngår som et medlem av deres 
familie i fire uker. Det er vanligvis ti skoler 
som deltar, og de sender fra to til fem 
elever hver. Det pleier å være 20–30 elever 
som drar på utveksling per år. 

Etter mange år med vellykkede utvekslinger 
med franskelever på studiespesialiserende 
har Grenoble og Rogaland utvidet utveks-
lingen til yrkesfag. Elever fra restaurant og 

matfag i Rogaland fikk på denne måten 
tilbringe én måned ved en fransk skole 
med samme programfag. De fikk også 
gjennomføre utplasseringer på anerkjente
 franske restauranter, noe man ikke har 
mulighet til å få til her i Norge. Til høsten 
utvides yrkesfagutvekslingen til å gjelde 
hudpleie og helse og oppvekst.

Erasmus+ 2021–2027
For programperioden 2021–2027 vil det være
mulig for skolene å få garantert 
finansiering for prosjekter i syv år. 

Grenoble, Adobe Stock
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En viktig nyhet innen mobilitet i grunn-
opplæringen er at det nå i større grad 
åpnes for elevmobilitet også for elever i 
grunnskole og videregående skole (studie-
spesialisering), enten som gruppeutveksling 
eller individuell utveksling.

Positive konsekvenser for lærere og elever
Skolene og de ansvarlige for programmet 
hos fylkeskommunen rapporterer at én 
måned gir elevene en forsmak på Frankri-
ke, og at de har fått større kulturforståel-
se gjennom utvekslingen. Videre viser de 
til at språkkompetansen i fransk hos de 
norske elevene og engelsk hos de franske 
elevene er betydelig styrket etter utveks-
lingen. I tillegg bidrar programmet til at 
det dannes nære vennskap på tvers av 
landegrensene.  

Som lærer får du praktisert og kanskje 
videreutviklet språkkompetansen din. Det 
kan være motiverende for språkunder-
visningen, og du blir kanskje inspirert av 
franske lærere og deres undervisnings-
metoder. Du får også god erfaring i inter-
nasjonal prosjektledelse og kommer tettere 

på dagens franske samfunn. For elevene i 
franskklassene er den største fordelen helt 
klart at de blir bedre i fransk, både skriftlig 
og muntlig. De blir også godt kjent med 
den franske kulturen, både gjennom skole, 
venner og vertsfamilie. De franske elevene 
og lærerne lærer også mye om norsk kultur 
og samfunn, som for de fleste er ukjent. 
Lærere som har vært med på slike prosjekter, 
melder om at dette fellesprosjektet bidrar 
til en bedre stemning i klassen og større 
lærevilje blant elevene. Elevene utvikler 
respekt og forståelse for en annen kultur 
og får kjenne på kroppen hvordan det er 
å være ny i et land og lære et nytt språk. 
Slike utvekslingsopphold kan, som beskrevet 
ovenfor, også påvirke hvilke valg elevene tar 
med hensyn til fremtidige studier; mange 
av elevene som tidligere har deltatt på slike 
utvekslinger, studerer gjerne i utlandet på 
et senere tidspunkt. 

Utsikter
Kari Quarré er et program som har hatt 
gode resultater, og kan fungere som en 
modell for fremtidige partnerskap. Mange 
franske skoler leter etter norske samarbeids- 

partnere, og på Institut français de Nor-
vège er vi behjelpelige med å sette dere 
i kontakt med franske utdanningsmyndig-
heter og lærere og hjelpe til med å sette 
i gang utvekslingsprogrammer. På denne 
måten kan vi fremme internasjonaliseringen 
i skolesystemet. 

Ønsker du mer informasjon om disse 
programmene, kan du gjerne ta kontakt 
med Catherine Pétillon c.petillon@france.no 
eller Ida Øhlund iohlund@france.no

Litteratur: 
Meld. St. 7 (2020–2021). En verden av muligheter. Kunn-
skapsdepartementet, [hentet fra https://www.regjeringen.
no/no/dokumenter/meld.-st.-7-20202021/id2779627/]

Diku (2020) Erasmus+ 2021–2027, [hentet https://diku.
no/programmer/erasmus-2021-2027-mobilitet-for-elev-
er-laerlinger-og-ansatte-i-fag-og-yrkesopplaeringen] 

Diku (2020), Trollstipend, [hentet fra https://diku.no/pro-
grammer/trollstipend]
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Ønskjer du å meistre spansk? Som lærings-
assistent i Spania får du ein unik sjanse til 
utvikle dei munnlege og skriftlege ferdig- 
heitene dine i eit autentisk møte med 
språkbrukarar og kvardagssituasjonar. I ein 
tett samanknytt krets av læringsassistentar 
frå heile verda vil du suge til deg språk, 
samfunn og kultur i eit trygt og sosialt miljø, 
samtidig som du får betalt for å gjere ein 
spennande jobb der du nyt rikeleg med 
fritid. Ei avslappa arbeidsveke legg opp 
til reiser, oppdagingar og opplevingar på 
dine eigne vilkår. Er du driven i engelsk og 
lysten på eventyr, er dette ein gyllen sjanse!

Kvart år kjem omtrent 6500 lærings-
assistentar til Spania og fordeler seg rundt 
om på lærestader i alle regionane i landet. 
Formålet med programmet er først og 
fremst å fremje kultur- og språkforståing 
gjennom ei gjensidig kulturutveksling 

Rune Blakstad, læringsassistent i Spania

Erfaringar som 
læringsassistent 
i Spania

Tre læringsassistentar framfor det verdskjende Guggenheim-museet i Bilbao, f.v. Callie (29, USA), 
artikkelforfattaren og Stas (23, USA). 
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som gagnar alle partar. Som læringsassistent 
tileignar du deg erfaringar og kunnskap 
om spansk språk og kultur, samtidig som 
du deler dine eigne språkkunnskapar og 
din eigen kulturbakgrunn med elevane 
dine. Ferdigheitsnivået i engelsk er generelt 
mykje lågare i Spania enn i dei nordiske 
landa, og elevane dreg derfor stor fordel 
av engelskkunnskapane dine. Som auxiliar 
de conversación (samtaleassistent) må du 
leggje særleg vekt på det munnlege sam-
spelet med elevane. 

Programmet går over åtte månader, frå 
1. oktober til 31. mai, med tolv arbeids-
timar i veka. Betaling skjer normalt ved 
slutten av kvar månad og ligg på mellom 
700 og 1000 euro i månaden, avhengig 
av kvar i Spania du bur. Under søknads-
prosessen presiserer du sjølv kvar i Spania 
du ønskjer å jobbe. Spania byr på noko for 
kvar smak, anten du føretrekkjer pulserande 
storbyliv eller landleg idyll, majestetiske 
fjellandskap eller langstrekte sandstrender. 
Lærestadene ligg over heile landet, og du 
kan dermed finne ein arbeidsplass som 
passar livsstilen din og fritidsinteressene 
dine. I søknaden oppgir du òg kva slags 
aldersgrupper du ønskjer å undervise – alt 
frå småbarnsalder til vaksenopplæring. 

Sjølv visste eg ikkje stort om dei ulike 
delane av Spania før eg søkte. Eg tenkte at 
nordkysten sikkert kunne by på eit behage-
leg klima, og no bur eg altså i Bilbao, i hjartet
av Baskerland. Her arbeider eg ved ein 
ungdomsskule. Bilbao er ein ganske stor 
by, med eit heilt spesielt urbant uttrykk, 
prega av den tidlegare industriverksemda. 
Rundt byen er det bratte fjell og grøne 

skogar. Denne delen av Spania er enormt 
frodig og heilt forskjellig frå dei sprøsteik-
te sandslettene i sør. Her går eg lange 
fjellturar med andre læringsassistentar 
eller slentrar rundt i den mellomalderlege 
gamlebyen og praktiserer spansk på kafear 
og marknader. Eg har skaffa meg ein brukt 
sykkel, og etter 20 minutt pedaltrakking 
er det berre esel og appelsintre kvar enn 
ein ser. Kysten er berre eit steinkast unna, 
så her har ein hav, by og fjell i skjønn har-
moni. Og det er ikkje kva som helst slags 
kyst heller, men sjølvaste Biscayabukta, der 
ein finn nokre av dei beste surfestrendene 
i Spania. 

I vekene før eg kom til Bilbao, hadde eg 
tett kontakt via e-post og telefon med 
ungdomsskulen der eg skulle jobbe. Dei 
første par vekene på jobb skulle eg berre 
observere klassemiljøet og bli kjend med 

skulen og engelskavdelinga, slik at eg fekk 
ein mjuk start. Dei første oppgåvene var å 
introdusere meg sjølv og heimlandet mitt. 
(Spanjolar kan svært lite om Noreg og 
Norden og synest det er svært interessant 
med slike ting som brunost, spark og 
tacofredag.) Eg blei einig med dei andre 
engelsklærarane om at eg skulle seie til 
elevane at eg ikkje snakkar spansk, for då 
blir dei nøydde til å snakke meir engelsk i 
timane mine. Snart var eg inne i kvardags-
rytmen på jobb. Som læringsassistent har 
du alltid med deg ein lærar i klasserommet, 
og det er veldig greitt, for då kan du vere 
den greie og reale, mens læraren står for 
kjeftinga når det trengst. 

Mange vel å gi private undervisnings-
timar utanom lærarjobben. Det er stor 
etterspurnad etter privattimar i framand-
språk i Spania, og mange barn og unge får 
privattimar på kveldstid og i helgene. Det 

Baskerlandregionen i Spania er svært frodig 
og byr vakre fjell og idylliske landskap.

Ein sykkeltur langs den baskiske kyststripa i 
solnedgang er balsam for sjela.
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er sjølvsagt heilt opp til kvar enkelt om ein 
vil gi privattimar, men for mange er det ein 
enkel måte å tene litt ekstra lommepengar på. 
Timelønna ligg normalt på mellom 12 og 20 €.

I helgene er det nesten alltid utflukter og 
festar i regi av ei gruppe læringsassistentar, 
noko som gjer at det er lett å bli kjend 
med andre. Terskelen for å ta kontakt med 
dei andre læringsassistentane i WhatsApp- 
eller Facebook-gruppa er ikkje berre låg, 
men tilnærma flat. Det er veldig kjekt – og 
viktig – å kunne treffe nokon ein kan ta ein 
kaffi med eller gå ein tur saman med inni-
mellom. Det er òg svært nyttig å dele erfar- 
ingar med nokon, særleg når det gjeld 
praktiske omsyn ved opphaldet. Mange 
har følgt programmet i fleire år og kjenner 
det spanske byråkratiet ut og inn. Det er 
ein god idé å skaffe seg slike venner!

Læringsassistentane kjem frå heila verda. 
Dei fleste er i midten av 20-åra, men eg 
har vener i programmat på alt frå 21 til 
37 år. Zach (22) frå Boston, Massachusetts 
underviser i gym ved ein barneskule og 
jobbar med barn i alderen 9–12 år. Han 
kombinerer språk og idrett ved å bruke 
engelsk i gymtimane. «Eg liker at vi kan bu i 
ein fantastisk by mens vi gjer ein jobb som 
er både morosam og givande», seier ameri-
kanaren på nærmast flytande spansk. 
Andrea (24) frå Tyrol i Austerrike under-
viser ved ein offentleg språkskule (EOI). Ho 
har òg jobba som lærar i heimlandet og 
set særleg pris på undervisningserfaringa 
ho får. «Eg liker kulturutvekslinga», seier 
ho, «sjansen til å bu ein periode i eit anna 
land, bli kjend med mange forskjellige 

menneske og øve seg på språket.» Clara 
(25) frå Paris i Frankrike gir vaksenopp-
læring i fransk ved den same språkskulen. 
«Eg liker at vi kan jobbe og tene pengar 
samtidig som vi har mykje fritid!» skriv ho 
til meg, med fleire ropeteikn enn eg vil ta 
med her, men all denne frie tida er nett-
opp noko av det som gjer programmet så 
midt i blinken for språklæring.

På heimesidene til programmet finn du 
all den informasjonen du treng om sjølve 
programmet, og om kva du treng for å 
søkje. Du kan òg lese om oppgåvene til 
læringsassistenten og om erfaringar frå 
tidlegare programdeltakarar. I tillegg har 
programmet ein svært hjelpsam koordinator 

i Noreg som er tilgjengeleg på e-post og 
telefon, og som hjelper deg med alt du måtte 
lure på i samband med søknadsprosessen. 

Så dersom du ønskjer å prate, ete, puste og 
leve som ein spanjol mens du nyt eit avslappa 
arbeidstilvære med tid til å gjere akkurat 
det du vil, skal du bli læringsassistent!

Meir info finn du her:  
- http://www.educacionyfp.gob.es/paises-nordicos/ases-
oria-paises-nordicos.html 
- http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudada-
no/catalogo/profesorado/convocatorias-para-extranjeros/
auxiliares-conversacion-extranjeros-espana.html 

Læringsassistentar på fjelltur, f.v. Andrea (24, Austerrike), Clara (25, Frankrike) og Zach (22, USA)
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Det klart uttalte formålet med boka 
er å skape «refleksjonsrom» og støtte 
språklærarar i arbeidet med å nå den over-
ordna målsetjinga med opplæringa. Med 
andre ord: Gi elevane dei beste føreset-
nadene for å opparbeide språkkunnskap,  
ferdigheit og  kompetanse. Profesjonsfagleg
kunnskapstileigning og vedvarande utvikling 
fordrar nettopp bevisstgjerande refleksjonar, 
og det at hovudtittelen er formulert som 
eit spørsmål, er med på å understreke dette.

Boka har ein innleiande sekvens i tillegg 
til fem hovudkapittel: 1. Lærerkognition og 
lærermotivation – den reflekterende praktiker, 
2. Lærerens udvikling, 3. Sprogundervisning 
fra forståelse til praksis, 4. Indhold i undervis-
ningen og 5. Færdighetslæring: lytte og tale, 
læse og skrive. Alle kapitla er strukturerte 
slik at dei begynner med ei kort utgreiing 

av etablert språkdidaktisk teori relatert til 
det gjeldande kapittelaspektet. Vidare blir 
det kopla på kunnskap frå forskingsfeltet 
lærarkognisjon. Elles inneheld alle kapitla 
kreative refleksjonsøvingar som kombi-
nerer det nemnde – nemleg fagdidaktisk 
innsikt og kunnskap om lærarkognisjon.

Dei tre første kapitla dannar eit nyttig 
bakteppe for lærarvirket, men det er dei 
to siste som er spesielt interessante med 
omsyn til den konkrete klasseromspraksisen. 
Her blir essensen i profesjonsutøvinga til 
språklæraren presentert. Det eine kapittelet 
handlar om innhaldet i undervisninga 
og tek for seg tre sentrale utfordringar i 
framandspråkundervisninga: vokabular-
tileigning, grammatikkinnlæring og inter-
kulturell mediering. Det andre kapittelet 
behandlar ferdigheitsaspektet i framand-

språkopplæringa og drøftar dei vesentlege 
ferdigheitene for munnleg (lytte/tale) og 
skriftleg (lese/skrive) kommunikasjon.

Det gjer godt å lese boka, mellom anna 
fordi mykje er så lett å kjenne seg igjen i, 
noko som kan gi ei oppløftande stadfesting 
av eigen praksis. Det er òg positivt at utgiv-
inga i fullt monn tek den heile og fulle 
kompleksiteten i undervisningspraksisen 
på alvor. Dette går mellom anna på rådande
krav til førebuing, gjennomføring og 
evaluering. Samtidig blir erfaringa til 
læraren og kunnskapen om og haldningane
til god språkundervisning framheva som 
det mest utslagsgivande.

Omtalt av Berit Hope Blå, høgskulelektor, Framandspråksenteret.

HVORFOR GØR JEG DET, JEG GØR?

Refleksionshåndbog for 
sproglærere

Gjengitt med tillatelse 
fra Samfundslitteratur

ved Birgit Henriksen, Susana Fernández, Hanne Leth Andersen og 
Dorte Fristrup. (Samfundslitteratur, 2020)

Bokomtaler



Picturebooks in the classroom: Perspectives 
on life skills, sustainable development and 
democracy & citizenship (Fagbokforlaget, 
2020) is written in the context of newly 
revised and implemented school curri-
culum in Norway featuring the three inter-
disciplinary themes. The book is intended 
for pre-service and in-service teachers 
as well as teacher educators. The author, 
Hilde Tørnby, presents ways to integrate 
picturebooks not only at the level of input, 
but also as a process and product of learning 
supported by practical examples. 

Mindful of the principle of deeper learning 
that integrates the cognitive as well as 
sociocultural dimension of learning in 
the context of the curriculum (Gilje et. al, 
2019), the author advocates aesthetic path-
ways approach for language learning that 
offers potential to integrate and enhance 
four language skills. The examples of tasks 
show how they can successfully integrate 

different language skills through collabor-
ative and creative learner engagement 
inside and beyond the classroom. The 
main strength of the book is to show that 
the concepts and ideas presented are the 
result of their application in the Norwegian 
school context. 

The book is divided into two parts, 3 
chapters in part I, and 4 chapters in part 
II. Arguing for the need to bridge the gap 
between the theoretical perspectives 
and their exploration in the teaching and 
learning, the author starts each chapter 
with a theoretical conceptualization and 
moves on to offer tips for its classroom 
application incorporating examples from her 
own professional and research experience. 

The author bridges theory and practice by 
drawing on classroom-based interventions 
in the first part of the book. However, the 
chapters in the second part lack a sound 

theoretical discussion compared to the 
first part. As a result, the discussion around 
interdisciplinary themes is relatively superficial. 

Tørnby addresses the reader directly using 
the first-person narrative and the language 
is reader-friendly. The inclusion of students’
creative artefacts to exemplify Tørnby’s 
focus on classroom applications, makes 
this book a possible handbook for class-
room teachers. Practicing teachers can 
easily adapt and use the practical tips in 
their classrooms.

References:
Gilje, Ø.; Landfald, Ø. F. & S. Ludvigsen (2018) Dybdelæring 
– historisk bakgrunn og teoretiske tilnærminger. 
Utdanningsnytt. Sist oppdatert, Tirsdag 08. oktober 2019

By Lekh Baral, Assistant Professor, Fremmedspråksenteret
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PICTUREBOOKS IN THE CLASSROOM: 

Perspectives on Life Skills, 
Sustainable Development and 
Democracy & Citizenship

Gjengitt med tillatelse 
fra Fagbokforlaget
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Fremmedspråksenteret har publisert det 
fjerde heftet i serien med metodiske tips, 
tilgjengelig både på nett og som trykt 
hefte. Heftet «Byggeplassen» tilbyr en 
rekke metodiske tips som fokuserer på inn
læring av ord og grammatikk, og er utformet 
i samme stil som heftene «Skriveverk-
sted», «Det er verdt å lese» og «Med tunga 
på glid og ørene på stilk». Alle inneholder 
praktiske og enkle aktiviteter til engelsk- 
og fremmedspråkundervisningen. Det er 
beskrevet 19 tips for bygging av ordforråd 
som kan gjennomføres i par, i grupper og 
i klassen. De andre 12 metodiske tipsene i 
heftet fokuserer på verb, setningselementer 
eller setningsstruktur.

Tipsene er utformet slik at elevene og 
læreren skal kunne ta dem i bruk med få 
forberedelser. Nytt med dette heftet er at 
elevmedvirkning tar større plass. Elevene 
er med på å påvirke utformingen av og 
innholdet i aktivitetene i stor grad. 

Tipsene er språkuavhengig og beskrevet 
som forslag til hvordan man kan arbeide 
med ord og grammatikk. De kan enkelt 
tilpasses egen gruppe med tanke på fer-
dighetsnivåer og behov.

Vi håper med dette heftet å inspirere både 
lærere og elever med aktiviteter preget av 
lek, bevegelse, konkurranse og kreativitet, 

slik at det kan bidra til variasjon i undervis-
ningen og forhåpentligvis nye og kreative 
måter å lære og undervise i engelsk og 
fremmedspråk på. 

Under finner du noen eksempler for 
engelsk-, fransk-, kinesisk-, russisk-, spansk- 
og tyskundervisning. For å se flere eksempler 
kan du gå inn på Fremmedspråksenteret 
sin nettside: https://www.hiof.no/fss/  

Gratiseksemplar av heftet bestilles på 
Fremmedspråksenterets bestillingstorg.

Fremmedspråksenteret

Byggeplassen: 
Innlæring av ord 
og grammatikk

1

Ord & grammatikk

Byggeplassen

En verktøykasse for engelsk- og fremmedspråklærere 
 

         BOKMÅL

Ord & grammatikk

Tips fra 
Fremmedspråksenteret
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This is an example of the Ordterninger 
methodological tip found in “Bygge-
plassen” brochure, and it can be used to 
practice verb forms. Here we suggest to 
practice conjugating the most frequently 
used irregular verbs in English.

The verb examples shown in this activity 
are suitable for 7th-8th grade pupils, and 
can be used as a refresher activity throug-
hout the year.

Time: 
15-25 minutes

Proposed implementation:
 •  The teacher hands out a sheet of
   paper with an empty grid 6 x 6 squares
  on it to each student (see illustration
  1 - Empty grid)
 •  Students fill in the boxes with the

   given verbs (list included – illustration
   2) in Norwegian. The verbs should be
   in the infinitive form.
 •  The students work in pairs and exchange
   the sheet of paper with the grid on it.
  (As an alternative the teacher can hand
   out a paper with verbs filled in 
  in advance – illustration 3)
 •  Each pair of students is given two dice. 
  The first dice decides the row. Rows
   1-3 (brown) are singular (pronouns 
  I, you, he/she, it), and rows 4-6 (grey)
   are plural (pronouns we, you, they)
  The second one decides the column
   and tense of the verb: 
  Column 1 and 2 = Present (blue),
   column 3 and 4 = Past Simple (yellow)
   and column 5 and 6 = Present Perfect
   (green). See examples on the next page.
 •  The students roll the dice in turn.
   When one student answers correctly,  

 he or she marks the route with his/her
  initials. The one with the most marks
  wins.

To place this activity in the context of wri-
ting or oral competency, the teacher can 
add an extra step, asking the student to 
place the verb in a sentence, either written 
or oral. The partner acts as controller, and 
if the sentence is correct, an extra point 
can be awarded. If the partners disagree, 
an expert (the teacher, another group, or 
the internet) can be used.

Verb Dice
Elena Kristian and Virginia Lockhart-Pedersen,  Assistant Professors, Fremmedspråksenteret 

Dice Singular/Plural/ Tense Verb  Answer  Sentence (extra step)

1 and 2 Singular / Present Tense å være I am I am a student.

4 and 3 Plural/Simple Past Tense  å falle  We fell We fell into the water.

6 and 5 Plural/ Present Perfect å forlate They have left   They have left the school building.

For example:
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Illustration 2 - Verb listIllustration 1. Empty grid

Illustration 3 – The grid filled in in advance

Present

Sg. (I)

Sg. (you)

Pl. (we)

Pl. (you)

Pl. (they)

Sg. (he/
she/it)

Past Simple Present Perfect

example
Present

(do)

Sg. (I)

Sg. (you)

Pl. (we)

Pl. (you)

Pl. (they)

Sg. (he/
she/it)

Past Simple
(did)

Past Perfect
(have/has done)

å våkne

å bygge

å kutte

å kjøre

å glemme

å høre

å være

å kjøpe

å grave

å spise

å få

å kjempe

å begynne

å kunne

å gjøre

å falle

å vite

å gjemme

å bite

å velge

å tegne

å fly

å lære

å beholde

å knuse

å komme

å drømme

å finne

å forlate

å gi

å ta med
(bringe)

å stå

å drikke

å forby

å holde

å vokse

Norsk Infinitive Past Simple  Past Participle

å være to be  was/were been 

å begynne to begin began begun

å bite to bite bit bitten

å knuse to break broke broken

å ta med (bringe) to bring brought brought

å bygge to build built built

å kjøpe to buy bought bought

å fange to catch caught caught

å velge to choose chose chosen

å komme to come came come

å kutte to cut cut cut

å grave to dig dug dug

å gjøre to do did  done

å tegne to draw drew drawn

å drømme to dream dreamed/dreamt dreamed/ dreamt

å drikke to drink drank drunk

å kjøre to drive drove driven

å spise to eat ate eaten

å falle to fall fell fallen

å kjempe to fight fought fought

å finne to find found found

å fly to fly flew flown

å forby to forbid forbade forbidden

å glemme to forget forgot forgotten

å få  to get got got/gotten

å gi to give gave given

å vokse to grow grew grown

å høre to hear heard heard

å gjemme to hide hid hidden

å holde to hold held held

å beholde to keep kept kept

å vite to know knew  known

å forlate to leave left left

å stå to stand stood stood

å lære to teach taught taught

å våkne to wake woke woken
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I dette spillet skal elevene gjenkjenne 
franske ord som dukker opp to ganger, 
og oversette ordet til norsk, uavhengig av 
form og farge. Spillet er inspirert av kort-
spillet Dobble.

Tidsbruk: 
15–30 minutter 

Forslag til gjennomføring: 
•  Læreren velger ut 18 ord på målspråket
  som elevene skal lære eller repetere, og 
 skriver dem opp på tavla. 
 (For eksempel: grand, gros, bon, longs, 
 raides, jeune, vieux, blond, fort, mince,
  petit, bouclés, laid, court, brun, faible, 
 chauve, joli)

•  Elevene skriver ned ti av disse ordene  
 på et ark. De skriver ordene i forskjellige
  farger, størrelser og retninger. Hver elev
  fyller ut minst fem ark med ti ord. 
•  Elevene går sammen i grupper på fire. 
 De samler arkene sine, blander dem og
  legger dem i en bunke med skriften ned.
•  Hver elev får utdelt ett av arkene fra 
 bunken og legger det foran seg på 
 bordet med skriften opp.
•  Elevene snur etter tur det øverste arket
  i bunken og legger det i midten. Målet 
 for hver elev er å være den første til å
  finne et ord som står både på hans/
 hennes eget ark og på arket i midten.
  Ordet sies høyt, og eleven som svarer
  først, må vise hvor ordet er på begge
  arkene. 

 For å få arket skal eleven klare å oversette 
 ordet til norsk og eventuelt lage en 
 korrekt setning med det. Hvis eleven får
  det til, tar han/hun kortet fra midten og
  legger det øverst i sin bunke med 
 skriften opp. 

•  Spillet fortsetter til alle arkene er blitt
  tatt. Eleven med flest ark i egen bunke
  på slutten av spillet vinner.

Dobbelt opp
Solena Pradayrol, rådgiver, Fremmedspråksenteret

Både ”Longs” og ”Joli” er dobbelt opp. To mulige ark laget med utgangspunkt i de 18 adjektivene gitt 
i eksemplet.
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Tilpasning: Det er mulig å erstatte 
ordene med tegninger eller bilder. 
Det finnes digitale verktøy for å lage 
kortene. Bruk for eksempel Le générateur 
de Dobble de MiCetF eller Arthy.org.
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Setningskomposisjon og struktur er eit 
av dei mest utfordrande aspekta ved å 
læra kinesisk. Å hugse å plassera adverb 
og adverbiale frasar som beskriv tid, måte 
eller stad føre verbet er ei kjend utfordring 
for elevar som lærer kinesisk. Det kan òg 
vera utfordrande å læra bort, sidan det 
bryt så tydeleg med norsk setningsstruktur.

Med dette tipset kan elevane jobba med 
setningsstruktur i små eller store grupper, 
samtidig som dei får rørt seg. Tipset kan 
gjerast i fellesskap, som konkurranse, 
og kan enkelt tilpassast i vanskegrad og 
omfang og tidsbruk. Elevane jobbar med 
ordstilling ved å lage setningar med plaka-
tar som dei held opp.

Tidsbruk:
15 minut

Forslag til gjennomføring:
• Elevane blir delte inn i grupper. Kvar
 gruppe bestemmer seg for ei setning
  som illustrerer ein ordstillingsregel på 
 kinesisk, til dømes plasseringa av adverb
  eller aspekt, som til dømes 了 eller 过.
• Læraren kan òg stilla med førebudde 
 setningar tilpassa tema
• Kvart setningsledd blir skrive ned med  
 teikn på ein plakat eller eit stort ark
• Etterpå samlar læraren inn arka med 
 teikna som utgjer ei setning, og deler
 dei ut til ei av dei andre gruppene. Kvar
 gruppe får beskjed om å lage setninga
  ved å stille seg i rett rekkjefølgje med
 ansiktet og arket mot resten av klassen. 

• Elevane blir utfordra til å omsetja 
 setninga, fortelje kva for eit setnings-
 ledd dei er, og forklare kvifor dei står 
 der dei står.

Tilpassing:
Det går an å jobbe meir med gramma-
tikk ved å byte ut eller leggje til elevar/
plakatar (setningsledd), slik at setninga 
endrar tid, stad eller måte eller aspekt. 
Klassen kan bli utfordra til å diskutere kva 
endringane gjer med resten av setninga.

Øystein N. Øksenvåg 欧克森, 
høgskolelektor, Framandspråksenteret

Setningskomposisjon

COMMUNICARE • 2020-21

Dømet er på norsk, men kan fint omsetjas for å illustrera korleis tipset 
verker på kinesisk

Mannen ikkje kvar dag i parken joggar
那个男生 不是每天 在公园 跑步
Nàgè nánshēng  bù shì měitiān  zài gōngyuán  pǎo bù

I denne setninga kan ein og gjerne leggja til aspektet 了 for å øva på 
kva det gjer med tydinga
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Det å kunne forklare noe på russisk uten 
å bruke morsmål kan være utfordrende, 
særlig i begynneropplæringen. Med denne 
øvelsen kan elevene bruke spill når de skal 
forklare ord og begreper. Det kan bidra til 
at de bruker russisk mer i timen.

Tidsbruk:
30 - 45 minutter

Forslag til gjennomføring:
• Læreren fordeler klassen i grupper på
  tre–fire elever.

• Hver gruppe velger en kategori, for 
 eksempel transport, geografi (land) og
  mat (se bildet).
• De velger fem ord som tilhører kate-
 gorien, og skriver ned en setning som
  forklarer hvert ord, uten å bruke selve 
 ordet. Deretter rangerer de ordene fra
  enkleste til vanskeligste.
• Læreren samler inn ord og forklaringer 
 fra elevene og kan enten tegne tabellen
  på tavla (se bildet) eller skrive spørsmålene  
 i det digitale verktøyet Jeopardylabs. 
• La oss spille! Gruppene velger en kategori  

 og en poengsum. Hver gruppe kan
  få ett spørsmål av gangen. Gruppen   
 kan ikke velge ruter i den kategorien de
  lagde selv.
• Når alle rutene er brukt, teller gruppene
  sine poeng for hver kategori og 
 vanskelighetsgrad. Så kårer de en vinner.

Elektronisk versjon av Jeopardy med 
temaene transport, yrke, mat, land, 
symboler på russisk finner du her https:
//jeopardylabs.com/play/2021-02-15-52 
Velg antall lag som spiller, og trykk på start!

Jeopardy
Elena Kristian,  høgskolelektor, Fremmedspråksenteret 
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Tilpasninger:
- Spillet kan brukes for å repetere og 
øve på temavokabular. For eksempel kan 
temaet «Mitt hus» deles i ulike katego-
rier som navn på rom, møbler, ting som 
tilhører ulike rom, uteareal og lignende.

- Læreren kan selv lage forklaringer på 
ord om et tema elevene jobber med, og 
la elevene spille. Dette en fin øvelse på 
repetisjon av temavokabular. Under 
øvelsen kan man også bevisstgjøre elevene 

på viktigheten av å kunne omformulere seg 
hvis man ikke kommer på det riktige ordet.

Adobe Stock
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«Alfabetet» er en gruppeaktivitet der elevene 
skal skrive ned ord knyttet til et bestemt 
tema i alfabetisk rekkefølge. Det spiller 
ingen rolle hvilken bokstav elevene begynner 
på. Det viktigste er at glosene henger 
tematisk sammen, gjerne som repetisjon 
av et tema klassen har jobbet med. 

I spansktimen kan det brukes eksempelvis 
som forberedelse til en muntlig samtale 
om temaet kultur og tradisjoner i latin-
amerikanske land. Etter å ha lest ulike 
tekster fra ulike land i Latin-Amerika og 
jobbet med relevante kompetansemål til-
knyttet temaet, blir elevene oppfordret til 
å teste sine kunnskaper og sin hukommelse 
på en mer lekpreget måte ved å prøve ut 
«Alfabetet». 

Tidsbruk:
Ca. 45 minutter 

Forslag til gjennomføring: 
• Elevene blir delt i mindre grupper og
  får et A3-ark med det spanske alfabetet. 
• Deretter får de i oppdrag å skrive ned
  ett ord per bokstav. Det kan være et 
 fellesnavn, et egennavn, et verb eller et 
 adjektiv. Elevene kan selvsagt hoppe 

 over bokstaver de synes er vanskelige,
  eller skrive ord som inneholder bokstaven 
 og ikke nødvendigvis starter med den. 
 Eventuelt kan læreren også streke over 
 bokstaver som er altfor utfordrende. 
• Etter en bestemt tid, eller når en gruppe
  er ferdig, går klassen gjennom svarene
  i plenum. Hver elev skal begrunne
  hvorfor det valgte ordet er relevant for 
 temaet, gjerne ved å gi en eksempel- 
 setning på spansk. På bokstaven M kan
  setningen for eksempel være: Mate 
 es una bebida típica de Latinoamérica. 
 Es como té, pero diferente. («Mate er en
  typisk drikk fra Latin-Amerika. Den er
  som te, men annerledes.»)
• Etter å ha hørt på alles forslag kan 
 læreren stille spørsmål som gir elevene  
 anledning til å repetere, og som dermed 
 konsoliderer ordforrådet deres. 
 Eksempelvis kan læreren spørre
  ¿Qué bebida es típica en muchos 
 países de Latinoamérica? («Hvilken drikk
  er typisk i mange latinamerikanske
 land?») På denne måten skaper man
  muntlig interaksjon samtidig som man
  trener på spørreord.

Tilpasning:
Ordene kan selvsagt også danne utgangs-
punkt for å skrive en lengre tekst, og elevene 
kan låne gloser fra andre grupper.

Vil du teste kunnskapene dine om 
Latin-Amerika? Prøv denne digitale versjonen
av «Alfabetet» ved å skanne følgende 
QR-kode:

Alfabetet
Natali Seguí-Schimpke, rådgiver, Fremmedspråksenteret
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I aktiviteten Glosestafett konkurrerer elevane 
om å kjenne att vokabular på målspråket.

Tidsbruk:
15 minutter

Forslag til gjennomføring:
• Læraren fyller tavla med ulike ord på 
 tysk.
• Klassen blir delt inn i grupper og med-
 lemmane stiller seg opp på rekkje bak
  ein annan med ein viss avstand til tavla.
• Læraren seier munnleg fram ein defini- 
 sjon på tysk av eitt av orda på tavla.
• Gruppene kappast ved hjelp av beskriv- 
 inga og kvarandre om å kjenne att det 
 rette ordet på tavla. Når omgrepet er
 lokalisert, skundar den fremste eleven
  i rekkjene seg fram til tavla for å markere 
  ordet og uttale dette høgt i plenum.
• Læraren noterer eitt poeng for gruppa
  som først rekker fram til ordet.
• Mellom kvar opplesing, stiller første-
  mann i rekkja seg bakarst i ”køen”   
 (gruppa).
• Slik held stafetten fram til alle har delteke
  og alle orda er behandla. 
• Gruppa med flest poeng vert kåra til
  vinnarlag.

Aktiviteten Glosestafett eigner seg til 
oppsummering og behandling av tema-
vokabular etter arbeid med eit emne over 
tid. I slike høve kan det vere utbyterikt 

med ei einspråkleg tilnærming, då dette 
fordrar eit anna refleksjonsnivå enn rein 
omsetjing mellom to språk. Elevane vert 
eksponerte for meir språk, og dermed 
fleire språklege assosiasjonar. Med det 
gruppevise samarbeidet omkring oppgåve-
løysinga, ligg det dessutan til rette for meta-
språklege samtalar gruppemedlemmane 
imellom. Andre fordelar ved aktiviteten, er 
at den til dels òg involverer andre ferdig-
heiter: lesing (ordbilde), lytting (definisjon) 
og uttale (munnleg formidling av enkeltord).

Dei utvalde frukost-omgrepa i dømet her 
er, som nemnt, førebudd gjennom arbeid 
med innputt i fleire andre samanhengar. 
Vidare er det viktig å sjå til at det i samlinga 
med ord òg inngår omgrep som er skjønelige 

frå eit fleirspråkleg perspektiv. Dette for å 
trygge at alle, utan omsyn til lærdom, vil 
vere i stand til løyse enkelte oppgåver. 

Duden og andre direktekopla einspråklege 
ordbøker (t.d. Pons og DWDS) er nytta i 
prosessen med å finne fram til omgreps-
definisjonar, men er i dei fleste høve kraftig 
tilpassa for å gjere dei så lettfattelege som 
mogleg.

For å skape litt ekstra engasjement, kan 
ein forsyne gruppene med utstyr til ord-
markeringa, til dømes flugesmekkar, eller 
papirrullar.

Glosestafett 
Berit H. Blå, høgskolelektor, Framandspråksenteret



57

das Lebensmittel/Getränk
der Käse Brotbelag aus Milch hergestellt

die Butter Als Brotaufstrich verwendetes Fett

der Kaffee Anregendes und bitteres Getränk von schwarzer Farbe 

der Tee Anregendes Getränk von goldbrauner Farbe

der Orangensaft Getränk aus Zitrusfrucht

der Apfelsaft Getränk aus Frucht mit Kerngehäuse 

die Milch Von Kühen gewonnenes Getränk

das Brötchen Rundes Gebäck

das Knäcke knusprige Brot-Scheiben 

die Brezel Gebäck mit einer geschlungenen Form

die Gurke Schlangenförmiges, grünes Gemüse

die Tomate Rundes, rotes und fleischiges Gemüse

die Marmelade Süßer Brotaufstrich aus Obst oder Beeren

die Salami Wurst aus Fleisch und Gewürzen

der Schinken  Gekochtes oder geräuchertes Fleisch vom Schwein

der Joghurt Art dicke Sauermilch

das Müsli Mischung aus Haferflocken, Rosinen, Nüssen usw.

die Leberpastete Weiche Masse aus feingehacktem Fleisch oder Leber

das Ei Kommt vom Huhn

der Honig Von Bienen aus Blütensäften gewonnen

das Geschirr/Besteck
die Tasse Für das Trinken warmer Getränke 

der Teller Ein rundes Geschirr, von dem Speisen gegessen werden

das Glas Für das Trinken kalter Getränke

die Gabel Essgegenstand mit mehreren parallelen Zacken

das Messer Essgegenstand zum Schneiden

der Löffel Essgegenstand zur Aufnahme von z. B. Suppe

FRÜHSTÜCK
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VURDERING: 
Nytt kompetanseutviklingstilbud 
fra Fremmedspråksenteret

Kompetanseutvikling

Adobe Stock58
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Eksamen etter nye læreplaner får mer 
varierte oppgavetyper, og elevene skal 
gjennomføre eksamen i et nytt digitalt 
system. Endringene er en naturlig følge 
av de reviderte læreplanene i engelsk og 
fremmedspråk, og hensikten med nye 
eksamensoppgaver er å skape mer varia-
sjon, noe som vil hjelpe elevene til å vise 
sin kompetanse i en så stor del av faget 
som mulig. 

Fagfornyelsen og LK20 har økt fokus på 
underveisvurdering, og samtidig er det 
store endringer i muntlig og skriftlig 
eksamen. Hvordan påvirker disse forand-
ringene undervisningen, og hvordan kan 
lærere og elever stille best mulig forberedt 
til muntlig og skriftlig eksamen etter LK20?
Fremmedspråksenteret er aktivt med i 
Utdanningsdirektoratets utforming av ny 

skriftlig eksamen i fremmedspråk, og infor-
merer om nye oppgavetyper og endring 
av vurderingspraksis. 

I tillegg vil vi kunne gi praktiske eksempler 
på undervisningsaktiviteter som er i tråd 
med endring i UDIRs forskrift om ny skriftlig 
og muntlig eksamen. 

Våre kompetanseutviklingstilbud kan  
gjennomføres på to måter: én hvor vi 
fortrinnsvis legger opp til et visst antall 
samlinger over en periode med ett eller 
flere mellomarbeid samt utprøving, vei- 
ledning og tilbakemelding fra kursholdere,
og en annen hvor vi tilbyr kurs i form av 
enkeltstående fagdager, enten fysisk eller 
digitalt. 

Se våre nettsider for å få vite mer om våre 
etterutdanningstilbud:
www.fremmedspraksenteret.no/kompe-
tanseutvikling

Kontakt oss for informasjon: 
info@fremmedspraksenteret.no 

Tlf.: 69 60 83 00

Fremmedspråksenteret



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
Atle Gundersen, Tem sinctat usantiberro volestissite

Communicare er Framandspråksenteret sitt fagtidsskrift for engelsk- og framandspråklærarar.
Mandatet til senteret er mellom anna å arbeide for god kvalitet i engelsk- og framandspråkopplæringa.
Det er òg viktig at opplæringa har eit praktisk og variert innhald for å bidra til 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 abonnerar på tidsskriftet, kan få sendt det 
heim med posten ved å bruke bestillingstorget vårt:
https://fremmedspraksenteret.mamutweb.com/

Ein kan òg laste tidsskriftet ned frå heimesida vår:
https://www.hiof.no/fss/om/publikasjoner/communicare/

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