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I vårutgåva av Communicare ser vi på 
elevmedverknad, særleg på kva elev-
medverknad kan ha å seie i vurderings-
arbeidet. Fleire av artiklane har utspringet 
sitt i innlegg på Språkdagskonferansen 
2021, som Framandspråksenteret organi-
serte i samarbeid med Nord universitet, 
og som hadde god vurderingspraksis 
som tema. Åsta Haukås diskuterer med 
utgangspunkt i sjølvbestemmingsteorien 
til Deci og Ryan korleis elevmedverknad 
kan bidra til motivasjon i språklæringa. 
Artikkelen er følgd av ein tekst der tre 
tyskelevar fortel om erfaringane sine frå 
eit prosjekt med høg grad av elevmed-
verknad. Elevane peiker på både positive 
og negative sider med slike prosjekt.  
Margrethe Heltzer Andersen beskriv 
korleis ho bruker metoden verifisering 
i arbeidet med å vurdere dei skriftlege  
tekstane til elevane. Verifisering bidreg 
både til elevmedverknad og til å kontrollere 
for ukritisk bruk av hjelpemiddel. 

Thomas Hansen skriv om kva for ein 
engelsk lærarar og elevar meiner bør 
vurderast i klasserommet: Kor sterkt står 
eigentleg idealet om ei native speaker- 
norm blant elevar og lærarar? Michel 
Cabot presenterer ulike strategiar for 
formativ vurdering av skriftlege tekstar 
og diskuterer kva som gjer at tilbake- 

meldingane blir meiningsfulle og nyttige 
for elevane. Camille Quiquerez presenterer 
på si side ei rekkje forslag til korleis ein kan 
arbeide med kreativ skriving i språkfag, 
altså ein type skriving der elevar får utfalde 
seg og leike med språket, og der vurder- 
ing i tradisjonell forstand ikkje er viktig.

Denne utgåva av Communicare inneheld 
òg ein tekst om språkbruk på høgare 
nivå: Xia Zhang beskriv funn frå eit  
forskingsprosjekt om kulturelle forskjellar 
i språkbruk i næringslivet. Ho samanliknar 
korleis danske og kinesiske arbeids- 
takarar bruker engelsk i situasjonar som 
krev ulike former for høflegheitsformuler- 
ingar og orsakingar, og presenterer nokre 
idear til korleis ein kan bli meir bevisst på 
slike språkleg-kulturelle forskjellar både i 
næringslivet og andre forum.

Nivå III i framandspråk skil seg frå anna 
språkundervisning i skulen ved at under-
visninga ofte føreset at elevane er sjølv-
stendige og medverkar i svært stor grad. 
Nivå III-koordinatorane i Østfold skriv om 
overgangen frå nivå II til nivå III og presen-
terer kva moglegheiter og utfordringar 
som ligg i nettbasert nivå III-undervisning. 
Vi har òg inkludert eit intervju med tre 
nivå III-elevar som fortel kvifor dei har valt 

KJÆRE LESER!

nivå III, og korleis dei arbeider med faget.
I tillegg har vi med to bokomtalar: Michel 
Jewett melder Gholdy Muhammads Cul-
tivating Genius: An Equity Framework for 
Culturally and Historically Responsive Lite-
racy (2020), mens Hans Erik Bugge melder 
Birgitta Hellqvist og Nicolas Manuguerras 
Målspråket i klassrummet. En handbok för 
lärare i moderna språk (2021).

Som alltid inneheld Communicare ei rekkje
tips til ressursar og undervisnings-
aktivitetar: Franck Orban skriv om podkast- 
serien Frankrike forklart, Goethe-Institut 
Norge fortel om ein praksisnær vidare- 
utdanningsserie for tysklærarar, og Tina 
Buckholm, Framandspråksenterets web-
master, presenterer webinarserien vår. 
Dessutan gir tilsette i Framandspråk- 
senteret konkrete og kortfatta tips til  
korleis ein kan arbeide med vurdering for 
læring i ulike språkfag.

Vi ønskjer alle god lesing!

Natali Seguí-Schimpke (redaktør) 
Eva Thue Vold (redaktør)
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Elevmedvirkning

Språklæraren opplever kvar einaste under-
visningsdag at motivasjonen til elevane 
varierer. Nokre elevar er motiverte i kvar 
økt, medan andre helst skulle ønske dei 
slapp heile faget. Motivasjonen varierer òg 
over tid for kvar enkelt og kan vere avhengig 
av den aktuelle læringsaktiviteten (Henry 
et al., 2019). Ulike teoriar om korleis lærarar 
og elevar kan halde på og auke motiva-
sjonen for språklæring, har blitt hyppig 
diskuterte av forskarar og lærarar både 
nasjonalt og internasjonalt i lang tid (for 
eksempel Dörnyei og Csizér, 1998; Carrai, 
2014; Gardner, 1985; Lindemann, 2008). 

Sjølvbestemmingsteorien til Richard Ryan 
og Edward Deci (Deci & Ryan, 2000; Ryan 
& Deci, 2017) kan truleg ikkje gi det fulle og 
heile svaret, men stadig fleire meiner denne 
teorien best kan forklare menneskeleg 
motivasjon. Teorien består av eit sett med 
miniteoriar som siktar mot å forklare kvifor 
nokre er motiverte og andre ikkje, og kva 
som kjenneteiknar indre og ytre motivasjon. I 
utdanningsforskinga har særleg hypotesen 
om at alle menneske har tre medfødde 
psykologiske behov, fått mykje merksemd. 
Ryan og Deci hevdar at om vi ikkje får 
desse behova oppfylte, kan vi verken trivast 

eller lære. Dei tre behova for tilhøyrsel 
(relatedness), meistring (competence) 
og sjølvbestemming (autonomy) kan gi 
læraren viktige peikepinnar på korleis ein 
kan fremje motivasjon og læring i klasse-
rommet. Så langt er det lite forsking knytt 
til språklæring (Haukås et al., 2022; Jones 
et al., 2009; Noels et al., 2019), men studiar 
stadfestar at desse tre behova er like viktige 
i språkfag som i andre fag.

Tilhøyrsel
Alle elevar har for det første behov for å 
kjenne seg sett og respekterte av lærarar 

Motivert for språklæring: 
Kan sjølvbestemmingsteorien 
gi oss svar? 
Alle språklærarar drøymer om å ha engasjerte og interesserte elevar. Å få alle til å bli topp 
motiverte er kanskje umogleg, men sjølvbestemmingsteorien til Richard Ryan og Edward 
Deci gir nokre viktige innsikter det er verdt å reflektere over. 

Åsta Haukås, professor, Universitetet i Bergen
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og medelevar. I engelsk og framandspråk 
kan det vere særleg viktig å arbeide for at 
elevane skal kjenne seg trygge på gruppa, 
og at dei høyrer til. Eit hovudmål med faga 
er å kunne gjere seg forstått og forstå på 
språk ein ikkje nyttar som hovudspråk 
til dagleg. Dei framande lydane og den 
endra identiteten ein kjenner på ved å 
ikkje kunne formulere alt på like elegante 
måtar som ein er van med, kan gjere elevane 
utrygge. Einmå difor ikkje undervurdere 
kor viktig det er at lærarane jobbar syste-
matisk med at kvar elev skal kjenne tilhøyrsel 
til medelevane og til læraren. Heldigvis 
viser studiar at norske lærarar er gode 
på relasjonsbygging. Elevundersøkelsen 
2020/2021 (UDIR, 2021) dokumenterer for 
eksempel at norske tiandeklassingar jamt 
over trivst i skulen, og at dei er godt eller 
svært godt nøgde med støtta dei får frå 
læraren. 

Tilhøyrsel handlar òg om at elevane 
kjenner eigarskap til og identifiserer seg 
med faget. Å arbeide for at elevane skal 
kjenne tilhøyrsel til faget, handlar dermed 
særleg om at læraren gjennomgåande 
viser til og reflekterer kring relevansen 
for innhaldet saman med elevane. Korleis 
kan elevane oppleve at faget er relevant 
og interessant for dei? I ein intervjustudie 
av lærarar på vidaregåande skule (Haukås 
et al., 2021) kom det blant anna fram at 
mange engelskelevar er lite motiverte. 
Ifølge lærarane følte elevane at dei var 
gode nok i engelsk allereie, og at det var 
lite nytt å lære. Lærar Liv forklarte det slik:

But I think recently, or in the last four or five 
years or so, I sort of detect a certain sense 

that ‘why should we do English? We know 
English! We have had English in class since 
we were six years old. What else is there to 
know?’ So they think it’s a bit unnecessary.

Dette stod i kontrast til lærarperspektivet, 
då lærarane meinte den skriftlege kompe-
tansen ofte ikkje var god nok, og at det òg 
kunne vere ei utfordring å få alle elevane 
til å kommunisere munnleg på engelsk. 
Her ser det ut til å vere eit sprik mellom 
opplevd relevans blant elevar og lærarar 
som det er viktig å setje søkelyset på, då 
mangelen på opplevd relevans hos elevane 
kan svekke motivasjonen deira. 

Meistring
Behovet for kompetanse eller meistring 
handlar ikkje berre om å ha faglege 
kunnskapar, men òg om å meistre sjølve 
læringa. Å lære språk er ein evigvarande 
og dynamisk prosess. Å leggje merke til 
eigen framgang er motiverande, medan 
opplevd mangel på framgang fort kan 
gi ei kjensle av hjelpeløyse. Elevar som 
får øve seg på å setje ord på kva dei kan 
i faget, kva dei ikkje kan, og kva som kan 
vere realistiske mål for vidare læring, og 
som deretter får prøve ut ulike måtar å 
nå desse måla på, har gode sjansar for å 
oppleve meistring (Haukås, 2020). Lære-
planane i engelsk og framandspråk har 
omtrent identiske formuleringar knytte til 
bevisstheit kring eigne kunnskapar og 
ferdigheiter og vurdering, her frå læreplanen 
i framandspråk: 

Læraren og elevane skal vere i dialog om 
utviklinga til elevane i framandspråk. Med 
utgangspunkt i kompetansen elevane 

viser, skal dei få moglegheit til å setje ord 
på kva dei opplever at dei får til, og kva 
dei får til betre enn tidlegare. Læraren skal 
gi rettleiing om vidare læring og tilpasse 
opplæringa slik at elevane kan bruke rett-
leiinga for å utvikle kompetansen sin i å 
forstå og gjere seg forstått på framands-
pråket, munnleg og skriftleg. (UDIR, 2019).
 
Ei tilnærming til språkundervisninga 
som erkjenner at elevane må oppleve 
meistring for å kunne vere motiverte, 
krev med andre ord at læraren støttar 
den enkelte i å bli meir medviten i eigen 
læringsprosess. Dette kan blant anna 
skje gjennom modellering, utprøving og 
evaluering av ulike språklæringsstrategiar 
både individuelt og i fellesskap (Haukås, 
2020), eller gjennom at læraren hjelper 
elevane til å ta strategisk i bruk den samla 
språkkompetansen dei har tileigna seg 
gjennom livet, både i og utanfor skulen 
(Carlsen, 2017; Haukås & Speitz, 2020; 
Communicare, 2018). 

Det finst etter kvart ein god del forsking 
i Noreg knytt til undervegsvurdering eller 
vurdering for læring i språkfaga (blant 
anna Burner, 2016; Saliu-Abdulahi, 2019; 
Sandvik, 2011; Vold, 2021). Oppsummert 
viser studiane at lærarane er interesserte i å 
bruke undervegsvurdering, men at det 
likevel framleis er behov for fagleg opp-
datering om korleis læringsfremjande 
undervegsvurdering kan bidra til at elevane 
blir meir aktivt involverte i vidare læring. 
Funn frå TALIS 2018 og LISA-prosjektet 
stadfestar dette inntrykket (Carlsten et al., 
2021). Flesteparten av lærarane i TALIS 2018 
rapporterer at dei gir undervegsvurdering 
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til elevane, men analysen av filmopptaka 
frå LISA viser at tilbakemeldingane på 
elevarbeid i klasserommet ofte er over-
flatiske (Bra! Riktig! Kva med nokre fleire 
detaljar?) og treng å bli meir konkrete for at 
elevane skal kunne bruke dei til å forbetre 
eige arbeid. 

Sjølvbestemming
Behovet for sjølvbestemming eller auto-
nomi blir ofte løfta fram som det viktigaste 
behovet av desse tre. Alle menneske har 
behov for å ta eigne val og å kjenne på 
kontroll i eige liv. Om nokon skal bestemme 
over oss i alt og eitt, blir vi raskt umotiverte, 
men òg gjerne både negative og aggres-
sive. Sjølvbestemming må ikkje forståast 
som at eleven skal bestemme alt sjølv, eller 
at målet er å ta fullt ansvar for eiga læring, 
ifølge Ryan og Deci (2017). Det er derimot 
moglegheita til å kunne ta eigne val 

innanfor gitte rammer som tel. Læraren er 
framleis leiaren av undervisninga, men gir 
rom for at elevane òg kan ta eigne val. Sjølv-
bestemming kan skje på ulike måtar. Kan 
elevane for eksempel få velje kva dei skal 
snakke om til ei munnleg vurdering? Det 
er gode sjansar for at eleven er interessert 
i å kunne gjere seg forstått om eit tema ho 
eller han synest er viktig. Her kan vi tenkje 
oss at Eva vil snakke om handball, medan 
Anders er engasjert i eit politisk ungdoms-
parti. Begge to må gjere seg kjende med 
gode kommunikasjonsstrategiar på mål-
språket. Kva seier vi om vi ikkje forstår? Korleis 
uttrykker vi at vi er einige eller ueinige? 
Og kva for «lyttelydar» er vanlege? Dei 
må òg kunne bruke grunnleggjande språk-
lege strukturar og frasar for å kunne snakke 
om eiga interesse, men så er det opp til 
den enkelte å opparbeide seg eit stort 
nok vokabular knytt til temaet for å kunne 

samtale med eller presentere til andre. 
Elevane kan òg vere med og bestemme 
korleis dei vil arbeide med eit tema. Om 
læraren seier at sluttproduktet skal vere 
munnleg, kan elevane vere delaktige i å 
føreslå kva for form sluttproduktet skal ha, 
for eksempel podcast, presentasjon med 
PowerPoint eller dramatisering. Vidare 
kan elevane vere med og diskutere kva 
for vurderingskriterium som skal gjelde 
for sluttproduktet. Då får elevane øving i 
å relatere læringsmål til læreplanen, men 
òg i å fokusere på kva som skal vere dei 
viktigaste måla i arbeidet med produktet, 
og korleis mål kan formulerast så konkret 
som mogleg. Eit anna eksempel er at 
elevane innimellom kan velje om dei vil 
arbeide sjølvstendig eller i lag med andre. 

Når det gjeld sjølvbestemming, er det rom 
for forbetring i norsk skule. I Elevunder-
søkelsen 2020/2021 (UDIR, 2021) fekk spørs-
måla «Får du være med og foreslå hva det 
skal legges vekt på når arbeidet ditt skal 
vurderes?» og «Får du være med og vurdere 
skolearbeidet ditt?» dei absolutt lågaste 
snittskårane i heile undersøkinga med 2,8 
og 2,6 poeng av 5 moglege. Hakk i hæl i 
negativ forstand følgde svaret på spørsmålet 
«Er dere elever med på å foreslå hvordan 
dere skal arbeide med fagene?» med ein 
snittskår på 3,0. Det er interessant å 
merke seg at elevane på sjuande trinn i 
Elevundersøkelsen hadde langt høgare 
snittskår på desse spørsmåla, sjølv om ein 
skulle tru at tiandeklassingar burde vere 
like godt eller betre i stand til å medverke 
konstruktivt til eiga læring enn sjuande-
klassingar. Elevundersøkelsen seier ikkje 
noko om medverknad i ulike fag, men i ein 

Dreamstime
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fersk artikkel om engelskfaget i VG1 (Sand-
vik & Sommervold, 2021) er berre 21,6 % 
av elevane delvis eller heilt einige i at dei får 
vere med og bestemme korleis dei kan 
jobbe for å oppnå betre munnlege ferdig-
heiter. Dessutan meiner eit mindretal av 
elevane at dei får vere med og bestemme 
vurderingsmåtar som kan hjelpe dei til 
betre munnlege ferdigheiter i engelsk. 
Framover blir det dermed viktig å under-
søke nærare korleis ein kan leggje til 
rette for meir medbestemming i skulen 
generelt og i engelsk og framandspråk 
spesielt, og om dette kan føre til meir 
motiverte elevar og auka læringslyst. 
Ifølge sjølvbestemmingsteorien til Ryan 
og Deci (2017) vil svaret på det siste spørs-
målet truleg vere ja. 

Dei tre behova heng saman
Sjølv om eg presenterte dei tre grunn-
leggjande behova kvar for seg i teksten 
ovanfor, heng dei uløyseleg saman. Elevar 
som ikkje klarer å henge med i eit fastlagt, 
felles undervisningsløp, kjenner mangel på 
meistring. Samstundes vil dei truleg oppleve 
mangel på kontroll (sjølvbestemming) og at 
læraren ikkje ser dei, i og med at dei ikkje 
får oppgåver som er tilpassa nivået dei er på. 
Likeleis kan manglande sjølvbestemming gi 
ei kjensle av at læraren ikkje interesserer seg 
for eigenskapane og talenta til elevane, 
noko som kan gjere det mindre motiverande 
å jobbe for å meistre faget. Motsett vil 
elevar som opplever at læraren involverer 
dei i diskusjonar om undervisningsinnhaldet 
og korleis dei skal lære, òg kjenne på at 
læraren ser kvar enkelt og tek meiningane 
deira på alvor (sjå figur 1).  

Elevane bør altså få oppleve at dei blir sett 
av læraren, dei skal oppleve meistring, 
og dei skal kunne medverke i eigen 
språklæringsprosess. Ein måte å arbeide på 
som inkluderer alle desse grunnleggjande 
behova, er mappevurdering. Elevane kan 

ha ei (digital) mappe der dei samlar elev-
arbeid av ulike slag, og der dei jamleg etter 
tilbakemelding frå læraren får i oppgåve å 
gå tilbake til elevarbeida for å gjere dei 
betre. Når elevane så kan levere inn eit 
sjølvbestemt utval av desse til sluttvurdering, 
har dei både fått kjenne på medansvar 
og medverknad i prosessen. I staden for 
mange stikkprøvar som blir lagde bort når 
dei er ferdige, gjeld det altså om å sjå på 
tilbakemeldingar frå lærar og eventuelt 
medelevar som viktige verktøy til å gjere 
produkta betre. Med mappevurdering får 

elevane med andre ord fleire sjansar til å 
forbetre eige arbeid, og dei får reflektere 
over eigen læringsprosess ved å vurdere 
framgang over tid. Ein kan for eksempel 
tenkje seg at læraren på førehand har 
bestemt at det skal vere minst eit munnleg, 

eit skriftleg og eit multi- 
modalt produkt i slutt- 
vurderingsmappa, og at 
eit av dei knyter seg til ein 
sjølvvald litterær tekst. Ved 
innlevering til sluttvurdering 
bør eit refleksjonsnotat 
følge med mappa. I reflek-
sjonsnotatet gjer elevane 
greie for kvifor dei har valt 
dei ulike produkta, korleis 
dei har arbeidd med dei, 
og også kva dei har lært 
i prosessen. I tillegg til at 
eleven får bestemme sjølv 
innanfor visse rammer, sikrar 
slike arbeidsmåtar jamleg 
kontakt med læraren og 
individuell oppfølging. Det 
blir dessutan truleg lettare 
for elevane å leggje merke 

til eiga utvikling og kva for språklærings-
strategiar som fungerer for dei. 

Avslutning
Mange vil intuitivt kjenne att prinsippa 
i sjølvbestemmingsteorien frå eigen 
undervisningsfilosofi. Lærarar flest har eit 
genuint ønske om at elevane skal få opp-
leve meistring, og dei bryr seg om kvar 
enkelt elev. Sjølvbestemmingsteorien kan 
dermed stadfeste at dei er på rett spor. 
Like fullt kan teorien vere ei påminning om 
kor viktige desse prinsippa er. Han kan 

Meistring: Kva kan eg? 
Kva kan eg jobbe meir 

med? Korleis kan eg 
lære?

Sjølvbestemming: 
Eg likar veldig 

godt å jobbe med 
x og er spesielt 
interessert i y.

Tilhøyrsel: 
Takk for at du 

ser meg, lærar!

Figur 1: 
Dei tre psykologiske behova i sjølvbestemmingsteorien
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inspirere kvar enkelt til å reflektere over 
kva som allereie blir gjort for å tilfredsstille 
behova til elevane, og kor det framleis finst 
forbetringspotensial. Det gjeld særleg 
behovet for sjølvbestemming og korleis 
gi meir konkrete tilbakemeldingar som 
kan hjelpe elevane til auka meistring i 
språklæringa. 
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Dette er en oppgave som kan være egnet 
både for mennesker som liker å opptre 
muntlig, og for dem som liker å skrive. Vi 
fikk to uker på å gjøre prosjektet ferdig. 
Læreren vurderte prosjektet ut fra tre 
punkter, nemlig språklig innhold, uttale og 
kreativitet. Innhold var delt inn i to deler, 
grammatikk og ordforråd. Grammatikken 
var basert på det vi hadde lært så langt i 
faget, blant annet verbbøying i presens og 
modale hjelpeverb. Å bruke andre gram-
matiske strukturer som ikke hadde blitt 
forklart i undervisningen, ble sett på som 
negativt, og dette ble sagt tydelig før pro-
sjektet begynte. Læreren forklarte også at 

kreativitet ble vurdert for å få oss til å tenke 
utenfor boksen siden vi hadde god tid og 
kunne bruke alle hjelpemidler.  Elevene 
på skolen blir ikke så ofte vurdert ut fra 
kreativitet i måten et produkt blir presentert 
på, så for flere ble dette en stor utfordring. 
Vi startet med å danne grupper på egen 
hånd, det vil si at det ble dannet grupper 
på to til fire elever. Dette var venner og 
folk vi selv hadde lyst til å være sammen 
med. Vi i klassen kom med flere forslag 
til ideer som gruppene kunne velge 
mellom, blant annet sang, intervjuer eller 
til og med tegneserier. Det endte med at 
vi valgte det formatet vi syntes var best, og 

gikk for det. Etter det begynte vi å lage en 
plan for hvordan dette skulle presenteres, 
og hva vi skulle si. Denne delen ble gjort 
hjemme og på skolen, men uten lærerstyrt 
undervisning. Det vil si at vi hadde stor fri-
het når det gjaldt hvordan vi skulle jobbe 
med presentasjonen vår. Læreren bisto 
dem som spurte om hjelp i klasserommet. 
Tiden utenfor klasserommet brukte vi til 
å filme, ta bilder og fortsette arbeidet i 
grupper.  

Alle gruppene tolket oppgaven på sin 
egen måte og gjorde sitt beste. 
Læreren fikk tilsendt videofiler, 

Elevmedvirkning i et 
undervisningsprosjekt: 
fordeler og ulemper sett 
fra elevenes ståsted 
I denne teksten skal vi beskrive hvordan vi jobbet med og medvirket i et selvvalgt prosjekt. 
Prosjektet gikk kort ut på å presentere hjembyen vår på tysk. I løpet av året hadde vi lært å 
bruke ulike formater, for eksempel å skrive tekster eller lage filmer, lydfiler, presentasjoner og 
annet. I dette prosjektet kan all kunnskap komme til nytte. 

Edison Kolovik, Nor Bakir Mustafa og Per Anders Søstrand Fredriksen, elever på St. Olav videregående skole, Sarpsborg
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presentasjoner og lydfiler og vurderte dem 
(i forhold til lav - middels - høy måloppnåelse) 
og ga en muntlig forklaring.

Elevpar (om vurdering): Vi fikk et mye 
bredere vokabular da vi laget sangen, og 
når vi fikk den tilbake rettet og leste 
gjennom feilene våre, kunne vi selv se 
hva vi kunne ha gjort bedre. Det vil si at 
om vi hadde laget sangen på nytt med 
denne informasjonen hadde vi kunnet 
lært av våre feil og sannsynlig laget en 
bedre tekst.

Prosjektet ble tatt imot med blandet 
respons. Noen grupper klarte å jobbe bra 
sammen og leverte innen fristen, mens 
mange andre brukte lengre tid enn for-
ventet. Mye sykdom og prioritering av 
andre ting spilte en stor rolle her. Det var 
også en del grupper som ikke klarte å 
arbeide godt sammen. Tidsorganisering, 
forskjellige ideer og liten kunnskap om 
å bruke forskjellige tekniske formater var 
utfordringer. En del grupper som hadde 
gode ideer og hadde sett for seg store 
formater endte opp med å lage ordinære 
presentasjoner, mens andre grupper greide 
å levere veldig gode oppgaver.
 
Elevpar (om valg av format): Vårt prosjekt 
ble kalt «Sarpsborg in the Zone» inspirert 
fra sangen «bad to the bone» av Cezinando,  
som vi brukte til bakgrunnsmusikk. Vi lagde 
en rapsang hvor vi sang om forskjellige 
steder i Sarpsborg.

Temaet for prosjektet i seg selv var greit, 
men det var morsommere for vår del å 
kunne bestemme selv hva vi ville gjøre 

med oppgaven. Vi syntes dette var en 
fin oppgave med mye kreativt spillerom, 
og valgte å legge inn en ekstra innsats. 
Vi hadde det veldig gøy med å spille inn 
musikkvideo rundt i Sarpsborg og lage en 
tekst, og syntes vi fikk utfordret oss selv 
både språklig og utenfor vår egen komfort-
sone.

Forskjellige læremåter
For å bygge opp et nødvendig ordforråd 
og lære grammatiske strukturer knyttet 
til temaet «Byen min» gjorde vi mye forskjel-
lig i undervisningen vår. Vi brukte blant 
annet mange forskjellige apper og nett-
steder, for eksempel Learning apps, Quizlet, 
Quizizz og NDLA. Dette gjør læringen mer 
variert og interessant. Learning apps er 
et nettsted der man kan gjøre oppgaver 
på tysk og andre språk. Oppgavene er 
veldig ulike, man kan høre på lydfiler og 
gjenfortelle det man hørte, man kan gjøre 
tradisjonelle skriveoppgaver, man kan se 
på videoer og svare på spørsmål til dem 
og mye mer. Ved å bruke Learning apps 

kan man utvikle bedre uttale og grammatikk. 
Vi brukte Learning apps blant annet for 
å høre på en sang som handlet om flere 
land og byer. Å høre sanger på tysk kan 
være utfordrende, men selv om man ikke 
forstår alt, er det alltid store sjanser for at 
fanger opp et ord eller uttrykk der og da. 
Denne applikasjonen brukte vi også for å 
løse en rekke oppgaver om bruk av kasus 
(nominativ og akkusativ).

Quizlet er et nettsted med forskjellige 
lærerike spill og funksjoner. Man kan velge 
temaer man har lyst til å studere. Quizlet 
har i tillegg to spill som flere av eleven liker, 
Match og Gravity. Om du skulle ønske en litt 
mer variert og konkurransepreget måte å 
øve på, fungerer disse bra. Quizlet har også 
en variant som heter Quizlet.live. Her blir 
klassen delt opp automatisk i grupper som 
konkurrerer mot hverandre. Quizlet brukte 
vi for å repetere nyttig vokabular og faste 
uttrykk. Det å vite at man kan vinne over 
andre, gjør at gruppene samarbeider bedre 
og på en mer motivert måte.  
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Quizizz er en liknende applikasjon, bare at 
her jobber man individuelt og kan utvikle 
spesielle ferdigheter som gjør spillet lettere. 
Her gjelder det ikke å være førstemann til 
å bli ferdig, men å ha mest poeng. Man får 
poeng for hvert riktig svar, og noen ferdig-
heter gir ekstra poeng. Quizizz brukte vi 
også hovedsakelig for vokabularinnlæring 
i forbindelse med temaet «Byen min». 

NDLA er en standard nettside med mer 
tradisjonelle oppgaver der man ser på 
videoer eller leser tekster og svarer på 
spørsmål til dem. Her jobbet vi med en 
læringssti tilknyttet temaet. Læringsstien 
inneholdt både lytte- og leseoppgaver 
samt andre kortere skriveoppgaver, for 
eksempel utfyllings- eller oversettelses-
oppgaver. Denne nettsiden er ikke like 
interaktiv som de andre, men det er mye 
nyttig informasjon her. 

Vi gjorde også mange andre kreative ting 
som ikke innebærer digital læring. Vi lagde 
en snømann ved bruk av papir og farge-
legging. På denne snømannen står alle 
de viktige grammatikkreglene vi har lært i 
tysk, illustrert med tegning og huskeregler 
som vi har laget selv. Når vi satte i gang 
med å skrive manus for presentasjonene 
våre, kunne vi alltid se på snømannen for 
å få hjelp.

St. Olav har fagdager én gang i uken, og 
hver uke er det et nytt fag. Når det var fag-
dag i tysk, gikk hele klassen rundt i Sarpsborg 
ved å følge et kart, og på hver av postene 
var det et spørsmål eller en oppgave vi 
måtte gjøre. Stedene vi måtte gå til var 
biblioteket, torget, en tysk restaurant, et 

kjøpesenter, et aktivitetshus for barn og 
ungdom, en lekeplass og en sportshall. 
Det ble tatt mange fine bilder denne 
dagen, og vi lærte en del grammatikk, 
språklige strukturer og vokabular som vi 
senere fikk bruk for i presentasjonene våre. 
I tillegg har vi lest ulike tekster i undervis-
ningen relatert til den samme tematikken. I 
teksten «Meine Clique – unsere Treffpunkte» 
(min vennekrets – våre treffpunkter) lærte 
vi blant annet hva enkelte steder i en by 
heter, og hva man kan gjøre der. Teksten 
brukte vi også for å repetere bruk av 
akkusativ ved direkte objekt, men dette 
var noe vi syntes var utfordrende å anvende i 
presentasjonene.  

Konklusjon 
Elevenes medvirkning har stått sentralt 
i dette prosjektet, noe vi opplever som 

positivt, siden vi mener at vi har mye å si 
når det kommer til måten vi skal bli under-
vist på. Men samtidig har den store friheten 
som vi har hatt, også gitt noen ulemper. 

Hvis du ser på prosjektet som helhet og 
hvordan det ble til slutt, så er det en del 
ting som kan forbedres. For eksempel 
trengs en bedre oppfølging av de som 
ikke gjorde så mye underveis og en 
strengere tidsfrist. Hvis du skal gi elever en 
oppgave over så lang tid som de skal klare 
alene, trenger noen å bli fulgt opp for at 
de ikke skal la oppgaven ligge. Men uansett 
hvor bra en oppgave er, kommer det alltid 
til å være en forskjell på resultatene læreren 
får, for ingen elever er like. Nivå, motivasjon 
og samarbeidsvilje spiller en stor rolle i 
gruppeprosjekter og det vil alltid ha noe å 
si for resultatet. 

Uansett hvor mye tid vi har til å forberede 
oss og hvor flinke vi er til å hjelpe hver-
andre, synes noen allikevel det er vanskelig 
å lage gode setninger og bruker derfor 
oversettelsesprogrammer for å lage 
setninger som vil høres bedre ut. 

Prosjektet var veldig lærerikt for mange, 
inkludert læreren. Det var en annerledes 
måte å lære på, spesielt for et språkfag, og 
det kan bare anses som positivt. Alt i alt 
en god idé til et prosjekt, som kan bli enda 
bedre med tiltakene vi har foreslått over.

Plakat i form av en snømann med informasjon om 
verbbruk
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I LK20 er undervegsvurdering ein integrert 
del av læreplanen. Beskrivinga av undervegs-
vurderinga handlar om at læraren skal leggje 
til rette for at elevane får vere med på å 
reflektere over eiga læring, altså vurdere 
i kva grad dei oppnår kompetanse i dei 
forskjellige grunnleggjande ferdig-
heitene. Dette er ikkje nytt tankegods, 
men er presisert i LK20, der den overordna 
delen, teksten «Om faget», kjerneelement, 
kompetansemål og vurderingspraksis skal 
sjåast i samanheng og som ein heilskap. 
Det metakognitive aspektet ved læring er 

i tillegg endå meir framheva i LK20 enn i 
tidlegare læreplanar, og saman med nye 
omgrep, som til dømes djupnelæring, gir 
det både lærarar og elevar utvida mogleg-
heiter for å knyte undervegsvurderinga 
til læraren saman med eigenvurderinga 
til elevane ved at elevane og læraren 
kompletterer kvarandre i desse prosessane 
gjennom dialog.

I denne artikkelen skal eg forklare korleis 
eg bruker verifisering som metode for å 
få den lovpålagde refleksjonen til å bli ein 

viktig del av arbeidet med språklæring. Eg 
har brukt denne metoden i spansk, men han 
kan brukast i alle språkfag og på alle nivå. 

Verifisering av elevtekstar
Verifisering går kort fortalt ut på at eleven 
skriv ein tekst på målspråket (del 1) og 
kommenterer teksten på norsk etterpå 
(del 2). Vi kallar metoden verifisering fordi vi 
ønskjer å få stadfesta kompetansen eleven 
viser i del 1, gjennom ei eigenvurdering i 
del 2. I tillegg vil vi kontrollere at eleven 
ikkje har brukt hjelpemiddel på ein «ikkje 

Verifisering – eit «kinderegg» 
som kombinerer elevmed-
verknad, metakognisjon og 
vurdering! 
Korleis kan vi jobbe for å få elevane til å utvikle eit språk om språket som dei kan bruke til å 
reflektere over kva, kvifor og korleis dei lærer? Og korleis kan vi som lærarar oppfylle krava i 
vurderingsforskrifta om elevmedverknad på ein god måte? 

Margrethe Heltzer Anderssen,  spansklærar ved St. Hallvard videregående skole i Lier
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formålstenleg» måte, ved at han/ho må 
forklare bruken. Verifiseringsarbeidet mitt 
begynte som eit samarbeidsprosjekt. 
Vi var ei gruppe framandspråklærarar i 
Østfold og Buskerud som våren 2020 jobba 
med det vi kalla verifisering av elevtekstar. 
Modellen tvinga seg fram fordi vi måtte 
finne ein måte å vurdere nivå III-elevane 
på mens skulane var stengde. Nettskule-
modellen er ei undervisningsform der 
elevane jobbar mykje heimanfrå og åleine, 
og det kan vere vanskeleg å vite kor mykje 
dei faktisk skriv sjølve, og kor mykje dei 
støttar seg på hjelpemiddel, til dømes 
omsetjingsprogram.

Arbeidet med verifisering kan gjerast 
etter følgjande modell: Eleven skriv ein 
tekst med alle hjelpemiddel tilgjengeleg, 
inkludert ope nett. Etter at eleven har 
levert inn teksten, skal han/ho verifisere 
teksten ut frå nokre gitte kriterium som 
han/ho ikkje kjenner på førehand. Denne 
delen skal gjerast på norsk og kan løysast 
på ulike måtar, både munnleg og skriftleg. 
Elevane kan til dømes lage ein film med 
Screencast-o-matic eller liknande program 
og kommentere munnleg, eller dei kan 
svare skriftleg og vise til døme i teksten. 
Læraren og eleven kan ha ein skriftleg eller 
munnleg dialog omkring refleksjonen, og 
læraren vil vurdere kompetansen til eleven 
basert på kva han/ho dokumenterer i del 
2, som er verifiseringsdelen. Ein kan òg ta 
omsyn til del 1, som er teksten på målspråket, 
men då med utgangspunkt i om eleven 
har brukt hjelpemidla på ein fornuftig 
måte. Elevane på nivå III, som gjennom-
førte det første forsøket med metoden, 
må reknast som prøvekaninar, og det var 

heilt klart for oss at dei verken hadde trening 
i å gjere denne typen eigenvurdering 
eller kunnskap nok til å gjere det. Likevel 
klarte dei å vurdere seg sjølve ganske godt 
innanfor dei rammene dei hadde på dette 
tidspunktet. 
 
Verifisering og eigenvurdering
Det påfølgjande året, skuleåret 2020/2021, 
ønskte eg å gjennomføre undervegs-
vurdering utan karakterar, med vekt på 
metakognisjon og læring og med tydeleg 
dialog med elevane om kompetanse og 
fagleg utvikling. Det å vidareføre ideane 
om å la elevane vurdere seg sjølve gjennom 
verifiseringsaktivitet blei ein naturleg del 
av dette arbeidet. Spesielt i vurdering av 
skriftleg produksjon blei denne metoden 
ein nyttig reiskap når arbeid må gjerast 
heime, eller når det skal gjerast på skulen 
og nettet ikkje kan stengjast. I tillegg hadde 
eg tid til å la elevane trene på å vurdere 
seg sjølve på denne måten. 

Kriterium
Kriteria for eigenvurderinga kan tilpassast 
nivå, omfang og oppgåvetype. Verifisering 
av ein tekst som er skriven på nivå II på 
framandspråk, kan til dømes ha kriteria 
innhald og oppbygging, språk og hjelpe-
middelbruk. I tillegg kan ein ha med ein 
refleksjonsdel. Punkta nedanfor kan òg 
fungere som ein meny som ein kan velje 
emne for vurdering frå:

Innhald og oppbygging av teksten: 
 • Kvifor har du valt å fortelje dette i 
  svaret ditt?
 • Kvifor valde du denne sjangeren?
 • På kva måte svarer du på det oppgåva  

  ber om? 
 • Kvar har du henta informasjonen?
   Grunngi kjeldebruken din. 

Språk:
 • Ulike verbtider: Finn døme på bruk av
   ulike verbtider og kommenter bruken. 
 • Modale hjelpeverb eller noko anna du  
  vil kommentere når det gjeld verb:   
  Finn døme og forklare bruken.
 • Tekstbinding: Finn nokre døme og 
  forklar bruken.
 • Ordstilling som er lik eller ulik norsk:
   Vis nokre døme. 
 • Samsvarsregelen (substantiv – adjektiv,
   verb i rett person): Finn døme og 
  forklar bruken.
 • Ordval: Var det nokon ord eller uttrykk
   som var vanskelege eller lette å formidle?  
  Korleis fann du orda? 

Hjelpemiddel:
 • Korleis har du brukt hjelpemidla?
 • Kvifor har du brukt dei?

Refleksjon:
 • Kva var bra og kva var ikkje så bra med 
  denne oppgåva og med svaret ditt? 
 • Kva synest du at du fekk til? 
 • Kva lærte du, og kva fekk du vist av
   kunnskap? 
 
Fordelane med verifisering er at alle elevar 
får produsere noko, og at dei får reflektere 
over sin eigen kompetanse på sitt eige 
nivå. Dei blir meir bevisste på kva, kvifor 
og korleis dei lærer – det metakognitive 
aspektet – og dei utviklar eit språk om 
språk. I tillegg reflekterer dei over 
bruken av hjelpemiddel og kjelder 

COMMUNICARE • 2022
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og lærer å skilje mellom desse to. Ikkje 
minst får dei vise og snakke om kompe-
tanse. § 3-10 i forskrift til opplæringslova 
seier at elevane skal «a) delta i vurderinga av 
eige arbeid og reflektere over eiga læring 
og faglege utvikling, b) forstå kva dei skal 
lære og kva som blir venta av dei, c) forstå 
kva dei skal lære og kva som blir venta 
av dei, d) få rettleiing om korleis dei kan 
arbeide vidare for å auke kompetansen sin». 
§ 3-3 i forskrift til opplæringslova presiserer 
at formålet med vurdering «er å fremje 
læring og bidra til lærelyst undervegs, og 
å gi informasjon om kompetanse under-
vegs og ved avslutninga av opplæringa». 
Verifisering er ein metode som støttar desse 
lovpålagde krava.

Moglege utfordringar
Elevane er i utgangspunktet ikkje trente i 
denne typen eigenvurdering, derfor må 
ein ta seg tid til å la dei få utvikle eit språk 
om språk, og dei må lære seg å setje ord 
på læringsprosessar. I enkelte lærebøker 
blir denne delen av den overordna delen 
av LK20 teken på alvor, og elevane lærer 
å snakke om språk på ein naturleg måte, 
slik at det å reflektere rundt læring ikkje 
blir ein slags «ekstraaktivitet», men heller 
ein del av ein heilskap. 

I tillegg må vi hugse at elevar med låg 
måloppnåing i faget kan vise lite kompe-
tanse i eigenvurderinga òg. Uansett, 
nøkkelen til suksess er å trene, for når 

elevane har trent, vil dei betre forstå kva 
dei skal gjere, og korleis dei skal gjere det, 
og i tillegg vil dei sjå verdien av å gjere det. 

Det er òg viktig å presisere at denne 
metoden kan tilpassast i stort og smått, 
frå ei totalvurdering, som skissert i dømet, 
til små refleksjonar omkring eiga læring. 
Elevar kan lære seg mykje ved å gjenta 
strukturar og lære frasar og strukturar 
utanåt, men betyr det at dei har ei forståing 
av dei språklege strukturane dei bruker, 
og at dei kan «ta med seg noe kjent over 
i andre og ukjente situasjoner», slik LK20 
krev at dei skal vere i stand til?

Dreamstime
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I læreplanen står det at elevane «viser 
og utvikler også kompetanse når de får 
anledning til å beskrive og reflektere over 
språket, samfunnet og kulturen der språket 
snakkes».

Foreløpige erfaringar
Kva tenkjer elevane? Enkelte skriv at det er 
vanskeleg å vurdere seg sjølve, for dei har 
aldri gjort det før, mens andre har kjenn-
skap til dette frå grunnskulen og kan for-
telje om og beskrive kompetansen utan 
mykje rettleiing.

Nokre synest det er vanskeleg å vere kon-
krete fordi dei manglar basiskunnskap om 
grunnleggjande strukturar og treng mykje 
rettleiing, mens andre kan setje ord på 
eigen kompetanse og tek i bruk eit språk 
om språket:

Ord som «det var» og «skal» var litt 
vanskelege å formulere. Det var lett å starte 
setningane. Eg ønskte å skrive om ting eg 
hadde kjennskap til frå før, og som vi hadde 
skrive om tidlegare. Derfor brukte eg ord 
og omgrep vi har jobba med. Eg fann orda 
eg trong i tillegg, ved å søkje dei opp i 
Ordnett. […] Gjennom å svare på oppgåva 
følte eg at eg fekk utfordra meg sjølv. Eg 
skulle ønskje eg kunne skrive litt meir i 
djupna, og at eg hadde hatt ein tydelegare 
introduksjon og ei tydelegare avslutning, 
men eg fekk til eit kreativt svar, eg varierte 
verbtidene, og eg fekk skrive ein tekst i ein 
typisk dagboksjanger. 

Ein annan konsekvens av å jobbe på den-
ne måten er at elevane ser på sin eigen 
tekst og sin eigen kompetanse med «eit 

nytt blikk». Dei oppdagar kanskje at dei har 
gjort feil, dei kan peike på kva som er feil, 
og i etterkant kan dei reflektere over det: 

Eg har brukt feil tid av verbet, det ser eg 
no! Det burde ha vore futurum: «voy a via-
jar» (spansk: eg skal reise).

Elevane tenkjer over korleis dei bruker hjelpe-
middel og kjelder, og blir meir bevisste på 
bruken:

Eg hentar 90 % frå OneNote og mitt eige 
hovud. Eg ser på desse som truverdige 
kjelder, for det er dette vi har gjort i under-
visninga.

Andre tenkjer gjennom kva som er tru-
verdige kjelder:

Eg har brukt informasjonen frå vedlegget 
vi las, og frå NDLA, som er ei truverdig 
kjelde. Eg brukte hjelpemiddel som Ordnett 
og mine eigne notat på OneNote, og eg 
brukte dei på ein fornuftig måte.

Og nokre blir stolte av kva dei har fått vist 
av kompetanse:

Eg er eigentleg […] nøgd med ganske 
mykje. Eg følte at eg lærte mykje, og at eg 
kunne meir om […] enn eg trudde. Eg er 
nøgd med språket mitt, men eg såg enkelte 
feil i etterkant.

Metoden oppfyller krav
Denne metoden oppfyller både krava frå 
den overordna delen av læreplanen, for-
målet med LK20 og vurderingsforskrifta, 
som vi er lovpålagde å følgje. Elevane får 

vere med og vurdere seg sjølve, dei reflek-
terer rundt si eiga læring, dei lærer seg å 
bruke eit språk til å snakke om språk, og 
dei deltek aktivt i læringsprosessen. Som 
språklærar kjem eg tettare på elevane og 
læringa deira sidan eg må ha ein dialog 
med dei som er meir på deira premissar. Eg 
blir òg meir bevisst på korleis læring skjer, 
og eg kan lettare differensiere og leggje til 
rette når eg kjenner kvar enkelt elev betre. 
Verifiseringa blir ein del av vurderinga av 
kompetansen til eleven. Eg får tydelege 
«bevis» på kva eleven kan, når han/ho 
sjølv kan setje ord på det, og vi kan snakke 
om kompetanse med eit metaspråk. 

Verifisering kan brukast både i stort og i 
smått og er eit fint verktøy for å få elevane 
i gang med å vurdere seg sjølve og jobbe 
med å lære seg å lære. Begynn gjerne i 
det små og få det til å bli ein integrert del 
av læringa. Som alt anna må også veri-
fisering lærast. Det å la elevane setje ord 
på kompetansen sin frå dag éin kan vere 
svært fruktbart, og dersom gevinsten er 
meir læring og betre forståing, vil ikkje 
framandspråklærarane føle at verifisering 
«stel» verdifull tid frå undervisninga. 

Kjelder: 
https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/
https://lovdata.no/dokument/SF/for-
skrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_5#KAPITTEL
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-
st.-28-20152016/id2483955/?ch=1
https://www.udir.no/lk20/fsp01-02
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Vurdering

Etter hvert som det engelske språket har 
fått en stadig viktigere funksjon i verden 
som lingua franca, har språkforskere flittig 
diskutert hva dette bør innebære også for 
engelsk som fag i skolen. Et tilbakevendende 
tema de siste tiårene har vært spørsmålet 
om språknormer i opplæringen og hva 
slags engelsk elevene skal tilegne seg og 
vurderes ut fra. Ettersom det engelske 
språket brer om seg i verden og stadig 
nye varianter oppstår, har derfor mange 
språkforskere tatt til orde for å omdefinere 
tradisjonelle språkidealer som har vært 
normgivende for engelskundervisningen.
En utfordring synes likevel å være at 
aktørene i klasserommet i liten grad selv 
har vært premissleverandører for debatten. 
Selv om holdninger til språknormer i noen 

grad har vært undersøkt blant lærere og 
elever de senere årene, har det generelt 
sett vært lite klasseromsforskning på 
temaet, til tross for at debatten har pågått 
blant språkforskere siden 1990-tallet (Hansen, 
2011). Derfor rettes søkelyset i denne artik-
kelen på aktørene i klasserommet og hva 
man vet om deres preferanser for språk-
idealer i dag. Artikkelen tar utgangspunkt i 
noen studier som er gjort på tematikken i 
Norge det siste tiåret.

Et egnet språkideal
Diskusjonen om et egnet språkideal i 
engelskfaget tar utgangspunkt i morsmåls-
brukeren av engelsk, som tradisjonelt sett 
har vært rollemodellen for elever som 
lærer engelsk som et fremmedspråk. Selv 

om språkkompetanse tilsvarende mors-
målbrukeren nødvendigvis ikke har vært 
direkte uttalt, har det i hvert fall vært 
underforstått (Lundahl, 2007). Morsmåls-
brukeren kan derfor på mange måter sies 
å ha vært den naturlige rettesnoren for 
korrekthet både når det gjelder uttale, 
grammatikk og vokabularbruk. Av det følger 
det også at morsmålsbrukeren i stor grad 
har vært referansepunktet i vurderingen 
av elevenes kompetanse i faget. 

Mange fagfolk innenfor språkforskning har 
imidlertid tatt til orde for at dette native 
speaker-idealet må forkastes. Kritikken består 
av flere forskjellige argumenter, men fanges 
i hovedsak opp i to hovedinnvendinger: 
1) at slik kompetanse er et umulig mål for 

Thomas Hansen, høgskolelektor, Fremmedspråksenteret

Hva slags engelsk skal 
vurderes: lærer- og elev-
holdninger i norsk skole
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en fremmedspråkbruker å oppnå, og 2) at 
selv om det var mulig, er det uansett feil 
type kompetanse for en fremmedspråk-
bruker å etterstrebe (Byram, 1997).

Den første hovedinnvendingen handler 
om at målene for språkopplæringen må 
være realistiske og faktisk oppnåelige for 

eleven som lærer engelsk som et fremmed-
språk. Språkforskning tyder imidlertid på 
at det å oppnå språkkompetanse på nivå 
med en morsmålsbruker knapt er mulig 
med mindre man er født i målspråklandet. 
En anerkjent hypotese om en «kritisk periode» 
antyder at det er en sammenheng mellom 
evne til å tilegne seg språk og biologisk 

alder. Noen forskere, for eksempel Kenneth 
Hyltenstam (1992), hevder at grensen for 
når det ikke lenger er mulig å tilegne seg 
et annet morsmål, går ved rundt seks år 
for barn som klassifiseres som tospråklige 
(Hansen, 2014). Den vanskeligste barrieren 
å overvinne, som det ofte pekes 
på, er en aksent som «røper» en 

CartoonStock.com
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som fremmedspråkbruker. Det å imitere 
en morsmålsbruker blir derfor, til tross for 
eksepsjonelle språkferdigheter, et skue-
spill som man bare klarer å mestre for en 
begrenset periode i løpet av en lengre 
samtalesekvens (Piller, 2002). På bakgrunn 
av dette mener kritikere av native 
speaker-idealet at det verken er et realistisk 
mål for språktilegnelse eller et rettferdig 
kriterium i vurderingen av elevenes språk-
kompetanse i engelsk.

Den andre hovedinnvendingen mot native 
speaker-idealet relaterer seg til hvordan 
det engelske språkets funksjon har endret 
seg. I dag benyttes engelsk som fremmed-
språk av opptil 1 milliard brukere i en 
verden som blir stadig mer globalisert og 
flerkulturell. Som følge av dette foregår 
anslagsvis 80 prosent av alle interaksjoner 
på engelsk i dag mellom samtalepartnere 
som begge bruker engelsk som et 
fremmedspråk (Simensen, 2014). Engelsk-
fagets formål i en slik kontekst vil derfor 
være å utstyre elevene med en type kom-
petanse som avspeiler denne språk- og 
samfunnsutviklingen. Følgelig mener 
mange språkforskere at det i liten grad 
(lenger) er relevant å basere språktilegnelse 
på at elevene i størst mulig grad skal høres 
ut som en morsmålsbruker av språket. 
Isteden skal de kunne lære en type engelsk 
som de kan bruke på egne premisser og i 
en kontekst som er virkelighetsnær. Denne 
realiteten krever en annen type pragmatisk 
språkkompetanse som tar høyde for at 
engelsk er et internasjonalt kontaktspråk 
mellom samtalepartnere som har ulik kultur- 
og språkbakgrunn. Det handler nærmere 
bestemt om å gjøre elevene i stand til å 

navigere effektivt mellom ulike kulturer, 
bygge relasjoner og unngå fallgruver 
basert på kulturelle misforståelser (Hansen 
2014). En måte å vektlegge at elevene skal 
kunne gjøre seg forstått i egenskap av å 
kunne være «seg selv» på, kan være å trene 
på språktrekk som universelt fremmer 
forståelse, og eliminere språktrekk som 
hindrer kommunikasjon (Hansen, 2014). 
For eksempel kan man i uttaletrening 
ha mer konsentrert fokus på språklyder 
som nordmenn typisk produserer på en 
slik måte at de kan bli misforstått. Da kan 
man også legge mindre vekt på «korrekt» 
uttale av visse språklyder i henhold til en 
bestemt morsmålvariant av engelsk som 
uansett ikke påvirker språkforståelsen. 

Utfordringen i argumentasjonen mot native 
speaker-idealet er likevel at et alternativt 
lingua franca-ideal så langt er svært vagt 
fundert. I språkforskningen er det for så 
vidt felles enighet om at elever som lærer 
engelsk som et fremmedspråk, har andre 
formål med å bruke språket enn morsmåls-
brukeren. Det handler blant annet om 
interesse for språk, reiseliv og utenlandsk 
livsstil, slik mange svarte i en undersøkelse 
fra 1996 som kartla hvilke faktorer som 
motiverer europeiske elever og studenter 
til å lære nye språk (Coleman, 1996). 
Problemet er at bruk av engelsk i lingua 
franca-situasjoner er såpass mangefasettert 
at det har vist seg vanskelig å vise til noen 
enhetlig kodifisert standard som man kan 
forholde seg til som rettesnor i klasse-
rommet. Selv om noe forskning er gjort 
i den hensikt å blant annet identifisere 
språklyder som fremmedspråksbrukere av 
engelsk har fordel av å øve på, har lærere 

og elever i det store og hele fortsatt kun 
overordnede prinsipper å gå ut fra når det 
gjelder å implementere et egnet alternativ. 

Native speaker-idealet og et lingua 
franca-ideal som baserer seg på at en 
«kompetent utlending» kan gjøre seg 
forstått, har også ofte blitt diskutert som 
dikotomier blant språkforskere (Levis, 
2005). Forskere som er uenige i at et 
lingua franca-ideal lar seg operasjonalisere 
i praksis, sverger dermed fortsatt til en 
undervisningsmodell som er fundert på 
morsmålsbrukeren som språkideal. Språk-
forskeren Alan Davies har eksempelvis i en 
slik sammenheng hevdet at det i lingvistisk 
forstand fortsatt er behov for morsmål-
brukeren som et mål eller en inspirasjon 
for elevene i EFL (English as a Foreign 
Language)-undervisning (Davies, 1996).
 
Undervisningstradisjonen i Norge
Når det gjelder norske forhold, har 
det norske skoleverket de siste tiårene 
gjennomgått flere reformer som har 
påvirket både skolestruktur og innhold i de 
ulike fagene. For engelsk innebærer dette 
at flere nye læreplaner har sett dagens 
lys. Beskrivelsene av engelskfaget og 
kompetansemålene i de ulike læreplanene 
gir dermed en viktig pekepinn på 
hvilke språkidealer som har vært bærende 
i norsk undervisningstradisjon. 

I en gjennomgang av norske læreplaner 
i engelsk gjennom historien indikerer 
forskeren Aud Marit Simensen (2014) at 
forståelsen av det engelske språkets funk-
sjon jevnt og trutt har utvidet seg siden 
engelskfaget ble innført i Norge. Britisk 
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engelsk var likevel den eneste foretrukne 
varianten for språktilegnelse fram til 
innføringen Mønsterplan for grunnskolen 
av 1974 (M-74). Simensen viser her til en for-
mulering som hun omtaler som et steg 
på veien til likestilling mellom britisk og 
amerikanske engelsk: «Det vil være nyttig 
for elevene å bli gjort oppmerksom på 
typiske trekk ved amerikansk uttale. En 
elev som har lært amerikansk engelsk bør 
ikke påtvinges britisk uttale, ortografi og 
vokabular» (sitert i Simensen, 2014). 

Simensen indikerer videre at den neste 
utgaven av Mønsterplan for grunnskolen 
av 1987 (M 87) likestiller britisk og 
amerikansk som hovedvarianter av engelsk 
fullt ut. Hun viser her til en formulering i 
M-87 som slår fast at elevene «bør lære å 
bruke en normalisert variant av britisk eller 
amerikansk engelsk» (sitert i Simensen, 
2014). De etterfølgende læreplanene ser 
også ut til å styrke denne antagelsen. 
Både i Reform 94 (R94) for videregående 
skole og L97 for grunnskolen ser man at 
kunnskapsdelen (innholdskomponenten) 
i engelsk har en sterk forankring til britisk 
og amerikansk kultur og samfunnsliv. For 
eksempel inneholder kunnskapsdelen i 
R94, med overskriften «den engelskspråklige 
verden», hele åtte av ti kunnskapsmål som 
har en direkte eller underliggende refe-
ranse til Storbritannia eller USA. Bare de 
resterende to kompetansemålene viser til 
den engelsktalende verden for øvrig (Udir, 
2011). 

Siden Kunnskapsløftet med nye læreplaner 
ble innført i 2006 (LK06), har imidlertid dette 
kulturspesifikke fokuset på Storbritannia 

og USA i engelskfaget vært tonet ned. 
Med LK06 fikk engelskfaget et nytt sett av 
kompetansemål som avspeilet hvordan 
engelsk har fått en stadig viktigere funk-
sjon i verden som lingua franca. Siden 
denne reformen har dermed faget vært 
preget av et mer kulturgenerelt innhold 
hvor bærebjelkene har vært interkulturell 
kompetanse og oppfatningen av engelsk 
som et internasjonalt kontaktspråk som 
benyttes på tvers av kulturer over hele 
kloden. Slik kan man på mange måter hev-
de at LK06 markerer et veiskille hvor foku-
set på to dominante native-kulturer tones 
ned til fordel for en bredere forståelse av 
engelsk som et internasjonalt kontaktspråk. 
Denne innretningen av engelskfaget er 
også opprettholdt i inneværende skole-
reform, Fagfornyelsen (LK20). 

I LK20 er det også interessant å legge merke 
til at læreplanen ikke lenger deler faget 
inn i en klar kunnskaps- og ferdighets-
komponent, slik tradisjonen har vært i tid-
ligere. Isteden inngår disse som integrerte 
bestanddeler i kompetansemålene i lære-
planen. Siden den tidligere kunnskapsdelen 
allerede er fundert på et kulturgenerelt 
innhold, kan dette sies å danne et interessant 
utgangspunkt for spørsmålet om språk-
idealer i det som tidligere utgjorde fagets 
ferdighetsdel.

Utfordringen i læreplanene siden LK06 er 
imidlertid at muntlige vurderingskriterier i 
faget er delegert til lokale skolemyndigheter. 
Dermed finnes det ingen sentraliserte 
føringer som sier noe om et felles ideal 
som språknorm. Vurderingskriteriene 
mellom skoledistrikt har også vist seg å 

variere. Det kan synes uklart om disse vari-
asjonene har vært et uttrykk for et bevisst 
ulikt syn på språkidealer i ulike skoledistrikt, 
eller om det rett og slett skyldes uviten-
het om problemstillingen (Hansen, 2014). I 
og med at engelskfaget i Norge likevel har 
vært gjennom en betydelig nyorientering på 
innholdssiden siden LK06, er det betimelig 
å undersøke hva dette betyr for holdninger 
som lærere og elever har til språkidealer.

Lærer- og elevholdninger
I norsk sammenheng er det de senere 
årene gjennomført noen få undersøkelser 
av læreres og elevers holdninger til språk-
idealer. Det er dog verdt å merke seg at 
ingen av studiene som gjengis i denne 
artikkelen, er gjennomført under Fagforny-
elsen. Derfor må funnene ses i lys av lære-
planen LK06. Begrepene som benyttes 
om ulike språkidealer, varierer også noe 
mellom studiene. Begreper som native 
speaker-modell og nativeness viser her til 
et native speaker-ideal, mens intelligibility 
og intercultural speaker viser til et lingua 
franca-ideal.

I undersøkelsene blant engelsklærere viser 
det seg at synet på språkidealer i engelsk-
faget er delt. Blant annet undersøkte 
Thomas Hansen i sin masteravhandling 
fra 2011 i hvilken grad lærere på ulike 
nivåer i skolen forholder seg til en native 
eller en intercultural undervisningsmodell  
i engelskundervisningen. Spørreunder-
søkelsen som ble utført, viser at respon-
dentene anerkjenner en mer interkulturell 
undervisningsmodell når det gjelder 
innholdskomponenten i faget, men at 
preferansene med hensyn til ferdighets-
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komponenten er mer variert. For eksempel 
svarte 50 prosent av respondentene at 
elevene burde «sette seg som mål å ta 
et bevisst valg i forhold til en native 
speaker-variant de ønsker å modellere, 
og forsøke å være konsekvent i bruken 
av denne». Den andre halvparten mente 
derimot at elevene burde «sette seg som 
mål å kommunisere uavhengig av en native 
speaker som referansepunkt» (Hansen, 
2011). En delt oppfatning viser seg også i 
Henrik Bøhns doktorgradsavhandling fra 
2017, hvor han blant annet sammen med 
Hansen kartla lærere i videregående skole 
og deres prioriteringer for uttalenormer 
sett i forhold til nativeness og intelligibility. 
Her mente et stort flertall av respondentene
i spørreundersøkelsen at det er svært 
viktig å vektlegge forståelsesaspektet i 
vurderingen av uttale. De valgte likevel 
en «midtposisjon» når det gjelder viktig-
heten av nativeness (Bøhn & Hansen, 2017). 

Selv om begge undersøkelsene slik sett 
tyder på at meningene er delte, spiller 
likevel morsmålsbrukeren som språkideal 
fortsatt en rolle hos mange lærere i vurder-
ingen av elevene. I Hansens studie svarte 
80 prosent av respondentene at evnen 
til å tilegne seg en native speaker-uttale 
vil påvirke karakteren i større eller mindre 
grad. I samme studie oppga også et flertall 
av lærerne at de vil korrigere elevene når 
engelsken deres har innslag av norsk inn-
flytelse. Det vises her til eksempler som 
«norsk» ordstilling, uttale og idiomatikk 
(Hansen, 2011). I Bøhn og Hansens studie 
diskuteres også lærernes midtposisjon 
angående nativeness i spørreundersøkelsen 
opp mot intervjuutsagn. I intervjudelen 

framkom blant annet utsagn som artikkel-
forfatterne spør seg om kanskje fanger 
opp mange læreres noe uklare holdning: 
at «lokale» uttalevarianter må aksepteres, 
men at det ideelle er en native-orientert 
uttale, selv om det ikke er et «must» (Bøhn 
& Hansen, 2017). Dette indikerer at de fleste 
lærerne på en eller annen måte fortsatt 
forholder seg til morsmålsbrukeren, men 
at det kanskje hersker en viss usikkerhet på 
hvor sterkt dette idealet skal vektlegges i 
en helhetlig vurdering.

Elevstudiene som er tatt med i denne 
artikkelen, viser også at morsmålsbrukeren 
som rettesnor og språkideal i engelsk 
fortsatt lever videre blant norske elever. 
I sin doktorgradsavhandling fra 2013 
gjennomførte Ulrikke Rindal blant annet 
en undersøkelse i andre klasse i videre-
gående skole som kartla elevenes pre-
feranser for engelsk uttale. Et flertall av 
elevene svarte her at de har en morsmåls-
variant som mål for egen språkutvikling. 
Britisk og amerikansk engelsk ble i den 
sammenheng oppgitt som foretrukne 
språkidealer, og elevene viste en viss pre-
feranse for amerikansk engelsk (Rindal, 
2013). En lignende undersøkelse på samme 
skoletrinn ble gjennomført av Marie Tengs 
Sannes i hennes masteravhandling fra 
2013. Den viser også at nær halvparten 
av elevrespondentene satser på enten en 
britisk eller en amerikansk uttalevariant i 
egen opplæring (Sannes, 2013). Interessant 
nok oppga likevel et knapt flertall av 
elevene i denne studien, i motsetning til 
Rindals, at de ikke satset på noen spesiell 
uttalevariant (Sannes, 2013). 

Hva slags alternativ uttalevariant disse 
elevene heller sverger til, kan virke noe 
uklart. Det kan imidlertid dreie seg om en 
mer moderert utgave av tradisjonelle native 
speaker-varianter. I Rindals undersøkelse 
oppga nemlig også noen elever at de har 
en «nøytral» engelsk som sitt språkideal. 
Dette beskrives i studien som en «mellom-
ting» mellom britisk og amerikansk 
engelsk (Rindal, 2013). Hvis dette også er 
betydningen mange elever i Sannes sin 
undersøkelse legger til grunn, viser det at 
mange elever har et ønske om å frigjøre 
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seg fra bestemte native speaker-varianter. 
Samtidig er det interessant at de likevel 
tilsynelatende orienterer en slik «nøytral» 
engelsk ut fra nettopp native speaker-normer. 
Sannes sin undersøkelse viser nemlig at 
elevene fortsatt reagerer sterkt negativt 
på engelsk med såkalt «sterk» norsk uttale. 
Samtidig aksepteres i større grad «svak» 
norsk uttale (Sannes, 2013). Dermed er det 
visse holdepunkter for at elevene i disse 
studiene likevel i ganske stor grad bruker 
tradisjonelle standarder som utgangs-
punktet for sine preferanser.

Konklusjon
Studiene i denne artikkelen viser sammen-
holdt ingen entydige tendenser når det 
gjelder preferanser for engelske språk-
idealer blant norske elever og engelsk-
lærere i dag. Isteden viser de at holdningene 
varierer innenfor begge aktørgruppene i 
klasserommet. På et overordnet plan kan 
man derfor synes at det er ganske godt 
samsvar i holdninger mellom elever og 
engelsklærere i norsk skole. Likevel er det 
vanskelig å generalisere ut fra materialet 
som foreligger. Flere av studiene kartlegger 
holdninger kun i videregående skole, og 
antallet respondenter og informanter er 
begrenset. Det er derfor behov for mer 
inngående forskning på dette feltet i 
Norge for å finne ut mer om hvordan elever 
og lærere forholder seg til språkidealer i 
engelskfaget.

Studiene tyder også på at det hersker en 
viss usikkerhet blant lærerne angående 
vurdering og hvor mye vekt de skal legge 
på native speaker-idealet i forhold til elevenes 
evne til å gjøre seg forstått. Verken LK06 
eller LK20 gir sentraliserte føringer om noe 
bestemt språkideal, og dermed er lærerne 
henvist til lokalgitte vurderingskriterier for 
muntlig kompetanse. Siden disse har vist 
seg å variere fra region til region, kan det 
tyde på at det fortsatt mangler et tolknings-
felleskap i fagmiljøene i skolen. Selv om 
man som lærer må forholde seg til de 
rådende lokale vurderingskriterier, er det 
derfor fortsatt grunn til å følge debatten 
videre og være seg bevisst hvilke kriterier 
man legger til grunn i egen undervisning
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We have probably all experienced the 
anxiety of waiting for feedback on written 
work, and we have also likely experienced 
feedback of varying quality with different 
learning outcomes. It is well known that 
individuals tend to learn more from feed-
back on ongoing work, called formative 
feedback, than from a final assessment of 
completed work (Sadler, 1998). But does it 
matter what form the formative feedback 
takes?

In a 2015 blog post, the well-known 
researcher Simon Borg (2015) seemed 
surprised that no teacher he had spoken 
to had explained their approach to feed-
back by citing the extensive research on 
this topic. With Borg, I am convinced that 

foreign language teachers can benefit 
from the abundant research on feedback 
types and modes, such as best practice 
recommendations (e.g. Ferris, 2014) and 
taxonomies of feedback strategies (e.g. 
Ellis, 2009; Lyster & Ranta, 1997). In fact, I 
believe that using this research to analyse 
our feedback strategies can help us make 
feedback more meaningful to our pupils. 
This is a core issue in my doctoral thesis 
(Cabot, 2021) that examines combinations 
of written and oral feedback (Cabot & 
Kaldestad, 2019), feedback reception 
(Cabot, 2019) and feedback provision 
(Cabot, 2022) in English Teacher Education. 
The findings of these studies raise some 
interesting questions I want to discuss in 
the following.  

Combining written and oral feedback
The first question I want to elaborate on 
concerns oral and written feedback. Many 
researchers (e.g. Lee, 2013) recommend 
the use of oral face-to-face feedback. Such 
feedback need not be time-consuming. For 
example, Bitchener et al.’s (2005) oral feed-
back sessions lasted only five minutes. Oral 
feedback sessions can also be provided 
digitally (e.g. on Zoom). Moreover, Microsoft 
Word makes it possible to combine written 
feedback with audio recorded feedback. 
However, face-to-face feedback has the 
advantage of facilitating dialogues. An 
example from a student interview, which 
I conducted in connection with my 
doctoral research, illustrates this point 
(Cabot, 2019):

Michel Cabot, Associate Professor, Western Norway University of Applied Sciences

Formative Meaningful 
Feedback Strategies in 
English and Foreign 
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 Interviewer:  
 Is there something that you did not 
 understand in the written feedback
  but that became much more under- 
 standable in the conversation you had
  with the instructor?

 Grace:   
 Yes, for example, the feedback 
 “incomplete sentence”. You see that 
 the sentence is completely wrong
  when we talked together. And I get
  the opportunity to reformulate the
  sentences and to check my suggested
  corrections with the teacher. We talked
  a lot about incomplete sentences and 
 missing verbals.

As the above excerpt shows, oral feed-
back can be an effective strategy to make 
written comments more meaningful to 
learners. 

Feedback on global and local issues
The second aspect is feedback on global and 
local issues. Global issues refer to grammar 
corrections above sentence level. Examples 
are comments in the margin, such as “You 
change tense. You must stick to either the 
present or the past tense” or “Cohesion: 
You can’t write “her Catholic upbringing” 
when you want to describe Frank Mc 
Court in this paragraph”. Local feedback 
refers to grammar corrections below the 
sentence level, such as missing apostrophes: 
“the *sister behaviour” instead of “the sister’s 
behaviour” (Eng.), verbal concord errors: 
“je *saura” instead of “je saurai” (Fr.) and 
“ich *haben Hunger” instead of “ich habe 
Hunger” (Ger.) or noun/adjective concord 
errors: “una película *divertido” instead of 
“una película divertida” (Span.). It seems 
that many teachers provide extensive 
local feedback and limited global feed-
back (e.g. Cabot, 2021). Researchers appear 

to agree on the benefits of global feedback. 
However, it must be kept in mind that more 
proficient language users seem to value 
global feedback more than less proficient 
users (e.g. Eckstein, 2013).

How much feedback should we 
provide?
The third question relates to the number 
of errors on which teachers want to 
comment. We talk about focused/intensive
and unfocused/extensive feedback. Accor-
ding to best practice recommendations, 
focused (one to two error categories) 
or mid-focused (three to five error cate-
gories) feedback is preferable (e.g. Ferris, 
2014). However, the teachers I interviewed 
repeatedly emphasised that unfocused/
extensive feedback (i.e. on more than 
five error categories) may be legitimate 
for didactic reasons for students with few 
feedback-receiving opportunities (Cabot, 
2021).

Should we tell pupils the right form?
The fourth question relates to whether 
language teachers should provide the 
correct form (i.e. direct feedback). Indirect 
feedback includes cases where the teacher 
only underlines the error. Many researchers 
recommend this strategy because it pushes 
pupils to find the right form by themselves. 
However, my research (Cabot, 2019, 2020) 
suggests that such written feedback 
may be overused, with pupils struggling 
as a result. In an oral feedback situation, 
it would be unnatural to say “We do not 
say mouses in English” if the pupil explicitly 
asks for the right answer. Providing the 

Dreamstime, modified version
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correct forms might also be preferable 
when students have few opportunities 
to receive feedback and do not look up 
grammar issues. In line with Eckstein’s 
(2013) study, less proficient students may 
need more direct feedback, whilst indirect 
feedback might be more beneficial for 
highly proficient language users. 

How much metalanguage should we 
use?
Feedback can contain metalinguistic 
terms, such as “nice is an adjective and 
nicely is an adverb” (En), ”Influence est un 
nom. Influençable est un adjective (Fr), 
“Wirkung ist ein Substantiv. Wirkungsvoll 
ist ein Adjektiv” (Ger) or “Influencia es un 
sustantivo. Influyente es un adjetivo”. One 
question that remains unanswered is how 
much and what kind of metalinguistic 
feedback should be used. In the following 
interview extract from my data, an EFL 
instructor uses at least seven metalinguistic 
terms to explain the term “run-on sentence” 
(Cabot & Kaldestad, 2019, p. 11):

 Run-on sentences must be avoided. 
 This sentence here can stand on its
  own. It is a fully acceptable main 
 sentence with a subject and a finite
  verb. You have to use a full stop after
  the sentence, and you cannot ‘run
  on’ like in oral speech. You cannot use
  a comma here. Or you opt for a 
 conjunction, such as ‘because’.

Whilst metalinguistic feedback such as 
this may increase concreteness, the pupils 
must know what the terms mean for such 
feedback to be meaningful. In fact, the 

teacher’s recurrent explanations of terms 
may be beneficial to pupils’ learning 
because they can raise their metalinguistic 
awareness and provide an efficient tool for 
correcting their own writing.

Why not ask a question or allow 
pupils to “fill in the blanks”?
My research (Cabot, 2019) revealed that 
elicitations in written and oral feedback 
were generally rare, although students 
appreciated this feedback type. The most 
frequent elicitations were “reformulation 
requests”, such as “Can you say this another 
way?”. These comments can be less mean- 
ingful because students are asked to 
“rephrase” or “rewrite” without knowing 
exactly what is grammatically wrong in 
the sentence. However, students wel-
comed questions such as “How do we 
form the present continuous in English?” 
because these questions pushed them 
cognitively. Interestingly, in oral feedback 
situations, students even had opportuni-
ties to “fill in the blanks”. For example, the 
word “adjective” could be elicited from 
the incomplete sentence “No, ‘well’ is not 
an adverb here. It is an …?”.

Conclusions
The recommendations (e.g. Ferris, 2014) 
and classifications of different feedback 
strategies (e.g. Ellis, 2009; Lyster & Ranta, 
1997) presented in my research and this 
article may help teachers “design” mean- 
ingful feedback practices. We should 
always keep in mind that one strategy 
might work perfectly for one class or pupil 
but not for another. There is no one-size-
fits-all formula (Ammar & Spada, 2006). 

Meaningful feedback may mean fine-tu-
ned feedback, “a process whereby the 
provider of corrective feedback tunes in 
to the true causal factors of an error and 
successfully brings the learner’s attention
to the learning problem” (Han, 2001, 584). 
For example, we may mention in our 
feedback that “incomplete sentences” are 
more common in speech than in writing 
or that Norwegian uses the same ending 
in the present for all persons (“jeg snakker, 
du snakker, han snakker”), whilst other 
languages are more inflectional, such as 
French (“je parle, tu parles, il parle”), Ger-
man (“ich spreche, du sprichst, er spricht”) 
or Spanish (“yo hablo, tú hablas, él habla”). 
There is no guarantee that our pupils use 
such feedback so that it becomes mean- 
ingful. In other words, pupils’ feedback 
use and reception is somehow beyond 
our control. What we can control, how-
ever, is our provision of feedback. Indeed, 
teachers must be aware of what feedback 
strategies work for different student needs 
and error types. Feedback only becomes 
meaningful when it is used, not only by 
pupils but also by teachers (e.g. Sadler, 
1998).
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Å kunne skrive er en av ferdighetene elever 
skal utvikle i fremmedspråkopplæringen. 
På et seminar for fransklærere som ble 
organisert av Institut français og Fransklærer-
foreningen i Norge i februar 2022, ble det 
diskutert hvilken plass, form og formål 
som tildeles skriveoppgaver1  i fransktimene. 
En del lærere mente at elever bruker mye 
tid på å skrive tekster, spesielt på videre-
gående skole. Mange bekreftet at skrive-
oppgavene man jobber med i timene, 
ofte fungerer som forberedelse til skriftlig 
eksamen. Flertallet av deltakerne var også 
enige om at formatet og rammene for 
oppgavene ga lite plass til kreativitet og 
skriveglede. 

I denne artikkelen skal jeg beskrive hva 
kreativ skriving innebærer, samt komme 
med noen eksempler på skriveoppgaver 

som kan fremme skrivelyst i målspråket og 
dermed øke motivasjonen for skriving.  
I språkundervisningen skiller kreativ skriving 
seg fra «skoleskriving», som er skriving 
produsert for å bli målt og vurdert av 
læreren ut fra ulike kriterier. Kreativ skriving 
brukes derimot kun for skrivegledens 
skyld. I boken Ecritures créatives beskriver 
Bara et al. (2011) begrepet «écriture plaisir» 
(skriveglede) som en type skriving elevene 
praktiserer «for å ha det gøy» og ikke for 
å bli evaluert. Det betyr at man flytter 
fokuset fra tekstens praktiske funksjon til 
tekstens poetiske og estetiske egenskaper 
(Bara et al. 2011). 

Ved universitetet Sorbonne Nouvelle i 
Paris har det siden 2009 blitt arrangert 
et kreativskrivingskurs for utenlandske 
studenter. Prosjektet oppstod som et 

resultat av at en del språkelever trengte å 
utvikle en sterkere og mer personlig til-
knytning til det å skrive på målspråket, 
uavhengig av faglige grunner. Studentene 
var bosatt i Frankrike og hadde lært fransk 
over flere år. De kunne dermed kommuni-
sere på en effektiv måte i ulike sammen-
henger, men noen syntes likevel at det var 
vanskelig å gå utover det å bruke fransk 
kun funksjonelt og i stedet finne nærhet 
til språket. Det ble derfor organisert ulike 
kreative skriveworkshoper for middels og 
avansert nivå. Hovedmålet var å intro-
dusere studentene for skriveaktiviteter 
som kunne gi rom for en kreativ og derfor 
mer personlig tilnærming til målspråket og 
målspråkskulturen (Baptiste, 2015, s. 146). 
I den forbindelse kan bruk av kilder som 
litteratur, musikk og kunst fremme en slik 
inntreden i målkulturen.

Kreativ skriving i frem-
medspråkundervisningen: 
Hvordan skape skriveglede?

COMMUNICARE • 2022

1 Med skriveoppgaver mener vi skriftlige produksjonsoppgaver som til slutt ender i en ferdigskrevet tekst. Vi inkluderer ikke det å ta notater, skrive setninger i grammatikk- 
øvelser og annen bruk av skriving som «verktøy».
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Noen anbefalinger for kreativ skriving 
i språkundervisningen: 
 • Grammatikken bør ikke rettes. Dette 
  kan eventuelt skje senere, gjennom
   omskrivning eller revidering.
 • Elevene har rett til ikke «strengt» å  
  følge instruksjonene. 
 • De skriftlige produktene bør leses 
  høyt i klasserommet. 

Hvordan kan man planlegge og 
gjennomføre kreative skriveaktiviteter?

Før aktiviteten: 
 • Bruk gjerne penn og papir framfor PC.  
 • Ha tilgjengelig ordbøker, rimordbøker, 
  synonymordbøker, osv.  
 • Velg en aktivitet som er ny for gruppen. 
 • Bruk gjerne avslappende musikk i 
  bakgrunnen, og tenk igjennom om 
  det er nødvendig med omorgani-
  sering av klasseoppsettet. Gjør even-
  tuelt noen pusteøvelser.

Gjennomføring
 • Idémyldring: Elevene samler 
  nødvendige ord og strukturer indivi-
  duelt, parvis eller i plenum, avhengig 
  av aktiviteten.
 • Inspirasjonskilde: Læreren kan presen- 
  tere et materiale som inspirasjonskilde.  
  Det kan være en tekst, et sitat, et foto, 
  en tegning, et kunstverk eller noe   
  annet.  
 • Skriving: individuelt, parvis eller i   
  plenum, avhengig av aktiviteten.
 • Høytlesning: Det er ikke alltid lett å 
  dele det man har skrevet, derfor 
  anbefales det å gjøre det i små grupper. 
 • Tekstene lagres i en personlig eller   

  felles mappe, gjerne digitalt (for 
  eksempel Padlet). På denne måten   
  kan elevene komme tilbake til sine   
  tekster og eventuelt revidere dem. 

Det er viktig å påpeke at kreativitet 
ikke betyr at elevene skal skrive 
helt fritt, uten rammer eller veiled-
ning fra læreren. Først og fremst 
er det viktig å gi elevene tid til å 
bygge ett eller flere leksikalske felt 
før de går videre til skrivefasen. 
Prinsippene for kreativ skriving er 
at elevene skal bruke sine erfaringer 
og opplevelser som utgangs-
punkt. Eksempelvis kan elevene 
bli oppfordret til å ramse opp alt 
man kan gjøre i hverdagen. Her 
kan de bruke verb i infinitiv eller strukturer 
med verb + substantiv (manger, danser, 
écrire, regarder la télé, ...). Læreren kan også 
oppfordre elevene til å lage en liste med 
nødvendige ord som trengs for å snakke 
om personer (les enfants, les élèves, moi, 
osv.). For at elevene skal være bedre rustet 
med ordforråd, verb og uttrykk, kan man 
jobbe med bilder eller videoer på forhånd. 
Mange aktiviteter i kreativ skriving bygger 
på komplementaritet mellom kreativitet/
lek på den ene siden og begrensninger/
rammer på den andre. Med slike aktiviteter 
kan elevene la kreativiteten løpe fritt mens 
de holder seg innenfor en trygg ramme. 
Derfor er disse aktivitetene spesielt egnet 
for nybegynnere. 

Eksempel 1 nedenfor viser hvordan en 
tekst (sitat, dikt, sang, osv.) i målspråket kan 
brukes som ramme der elevene imiterer eller 
låner et tekststykke. Modellteksten som 

ble brukt, er fra en fransk bok, der det finnes 
repetisjon på den samme språkstrukturen: 
«Un trou, c’est pour ...».

De neste to eksemplene viser to typer 
begrensinger. I den første aktiviteten er 
begrensingen leksikalsk: Elevene skal bruke 
to ordklasser eller ordfamilier. Først bes 
elevene å notere følelser på målspråket 
(frykt, tretthet, glede, osv.). Deretter jobber 
elevene i grupper for å finne så mange navn 
på dyr som de kan. Læreren annonserer 
«regelen»: Elevene skal slå to ord sammen 
(ett fra hver kategori: følelse og dyr), 
og skape et nytt ord som uttrykker en ny 
følelse. Avslutningsvis finner elevene en 
definisjon for det nyskapte ordet. Dette 
kan bli utgangspunkt for et kollektivt prosjekt 
der alle de nye ordene samles i en slags 
klasseordbok.

Eksempel 2: «å froskjuble» (eller «å frosk-
glede seg») < «frosk» + «glede» (verb): 
hoppe flere ganger på rad i ekstrem glede.
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Den andre aktiviteten baserer seg på 
syntaktiske begrensninger. Eksempel 3 
tar utgangspunkt i det berømte sitatet «Je 
pense, donc je suis» («cogito, ergo sum»; 
jeg tenker, altså er jeg) fra den franske 
filosofen Descartes. Her skal et enkelt sitat 
utvides ved å legge til én eller flere språk-
lige strukturer i hver linje, og dette blir til 
slutt et kort dikt. Denne aktiviteten kan 
også gjennomføres kollektivt som et slags 
«trekkspill», der setningen blir sendt rundt 
i klasserommet og utvides av hver enkelt 
elev. 

Er kreativ skriving uforenlig med ret-
ting og vurdering?

Baptiste (2015) drøfter litteraturens rolle 
i utviklingen av språkferdigheter og 
påpeker at hvis man skal bruke kreativ 
skriving i læringsøyemed, og ikke bare 
som en kanal for å uttrykke seg fritt på ett 
bestemt tidspunkt, kan man ikke unngå 
vurdering. Men hva bør vurderes, og når skal 
det vurderes? Man kan lett bli enige om at 
det kanskje er best å unngå tradisjonell 
feilretting eller vurdering av tekstkvalitet. 
Slik gir man elever anledning til å oppleve 
skriveglede og det å kunne løsrive seg 
fra frykten for å gjøre feil. Ifølge Fabienne 
Jacob, forfatteren som ledet workshopene 
om kreativ skriving for utenlandske studenter 
i Frankrike, vil det å se en tekst der alle 
feilene er markert i rødt, bremse opplevelsen 
av nærhet til målspråket og «understreke 
det fremmede» (Baptiste, 2015, s. 148). 
Hun foreslår derfor å kommentere feil på 
en mer sporadisk måte. Noen lærere synes 
at man bør rette kun grammatiske feil som 
har innvirkning på forståelsen av teksten 
(Baptiste, 2015, s.147). Bara et al. (2011) 

bruker begrepet omskrivning i stedet for 
retting. Det betyr ikke at grammatiske 
feil ikke skal rettes, men at dette ikke bør 
være hovedfokus. Forfatterne foreslår ulike 
måter å gjennomføre omskrivning på: Det 
kan skje parvis, gruppevis eller individuelt, 
umiddelbart eller under neste økt, på 
egen eller andres tekst. 

Kreativ skriving inviterer dermed til 
et nytt blikk på lærerens rolle som 
«sensor». Baptiste (2015) mener at i møte 
med kreative tekster bør man velge en 
vurderingsform som fremmer mer horisontal 
interaksjon, det vil si at elevene leser sine 
tekster for hverandre, og at elevenes 
reaksjoner på andres produkter oppmuntres. 
I denne sammenhengen blir elevene både 
sensorer og autentiske lesere av andres 
tekster. Fasen der elevene blir invitert til å 
lese høyt og dele sin tekst med andre, er 
derfor avgjørende.

Til tross for merverdien av denne måten 
å jobbe på, er det noen lærere som ikke 
tør å gjennomføre kreative skriveaktiviteter 
i klasserommet fordi de ikke ser på seg 
selv som «kreative sjeler». I tillegg synes de 
kanskje at de ikke har tid eller anledning 
til å fokusere mye på skriving, enda min-
dre på en kreativ måte. I den forbindelse 
ønsker vi å understreke at å teste kreativ 
skriving som lærer også gir mulighet for 
å finne nærhet til språket og kulturen ved 
å bruke språket på en annen måte enn i 
daglig klasseromskommunikasjon. Dessuten 
skal skolen la elevene utfolde skaperglede, 
engasjement og utforskertrang, og elevene 
skal lære og utvikle seg gjennom sansning 
og tenkning, estetiske uttrykksformer og 

Eksempel 2

Eksempel 3
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praktiske aktiviteter. (jf. Overordnet del – 
Skaperglede, engasjement og utforsker-
trang). Dette prinsippet støttes av 
Olsbu (2020, s. 23) som påpeker at «den 
kreative, skapende og estetiske språkbruken 
utgjør en viktig dimensjon av det å være 
menneske som går langt ut over de mer 
instrumentelle språkhandlingene (som for 
eksempel å spørre om veien, lese en tog-
tabell eller bestille mat på en restaurant)».  

Kilder:
Baptiste, A. (2015). Le rôle de la littérature dans les 
 apprentissages langagiers: de l’écriture créative à la 
 conscience de la langue. I A. Godard, La littérature 
 dans l’enseignement du FLE- Ebook. Didier.
Bara, S., Bonvallet, A.-M. og Rodi, C. (2011). Écritures 
 créatives. PUG; Les outils malins du FLE.
Olsbu, I. (2020). Litteraturens rolle. I C. Bjørke & Å. Haukås,  
 Fremmedspråksdidaktikk (3. utgave). Cappelen 
 Damm akademisk.

Aktiviteten Maux d’animaux er tatt fra Amandine Quétel, 
 lærer i fransk i hennes online workshop for fransk-
 lærere: «Même pas peur d’écrire!» (Les fabuleuses du
  FLE). https://lesfabuleusesdufle.podia.com//
! Aktiviteten: «Un trou, c’est pour …» kommer fra en 
 kreativ skriving online workshop organisert av Hélène
  Batiot for ABC Livre.
 https://abclivre.com/ateliers-decriture/
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Xia Zhang, Copenhagen Business School

1. Introduction
Global English is the lingua franca of global 
business communication. However, few 
studies have assessed business profess- 
ionals’ pragmatic competence in global 
English. Pragmatic competence refers to 
the ability to use language appropriately 
in the socio-cultural context of a foreign 
language.  Comparing different varieties 
of global English will make it possible to 
identify the regularities and differences, 
thereby avoiding intercultural commu-
nication pitfalls (Thomas, 1983). In this 
article I will provide an assessment of Chi-
nese and Danish business professionals’ 
pragmatic competence in global English 
(Zhang, 2019), as part of the large-scale 
Danish research project of Global English 
Business Communication (2012-2019) 
funded by the Carlsberg Foundation. On 

the basis of this, I will then discuss the 
pedagogical implications for foreign lan-
guage and intercultural communication 
educators. 

2. Major findings in the Global English 
Business Communication Project
The data collection was carried out in a 
Danish multinational company, including 
its headquarters and Chinese and British 
subsidiaries. 121 Danish, Chinese, and 
British business professionals took part in
closed role plays in their mother tongues 
and in English. Respondents were pre-
sented with illustrative cartoons and per-
formed immediately after an instructor 
read scenario descriptions. Scenarios were
designed according to the conceptual 
framework of imperative frames (Durst-
Andersen, 1995, 2009), with variations on 

power and social distance (Brown & 
Levinson, 1987), as well as formality of the 
social context (Van Dijk, 1977). Imperative 
frames involve societal rule-focused deontic
modality, such as permission, prohibition, 
obligation and cancellation of an obligation 
(Durst-Andersen, 1995, 2009). The aim was 
to uncover similarities and differences in 
cultural norms in the problem-solving 
situations. The data in this article were 
generated from the scenarios involving 
the imperative frame of Cancellation of an 
obligation, which presuppose a prior con
versation consisting of a Request and a 
Promise. Table 1 shows the scenario descrip- 
tions and illustrative cartoons respectively. 
The data analysis shows some interesting 
results with regard to choice of emotional 
expressions, message structure, and meta- 
reflection utterances.

Assessing Danish and Chinese 
Business Professionals’ 
Pragmatic Competence in 
Global English 
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Moving Scenario
Instructor: Imagine that you are at home. 
You have asked your good friend, John, 
to help you move into a new apartment 
tomorrow. He has happily agreed to do so 
and even taken the day off from work. But 
then your family surprises you by arriving 
to help you move. This now makes John’s 
help unnecessary, so you have to call him 
and say: _____________________

Meeting Scenario 
Instructor: Imagine that you are at work. 
The manager of the Carlsberg IT depart-
ment in England, Mr. Johnson, has arrived 
at your work this morning. You would like 
his opinion on a project and ask him if he 
could possibly attend your meeting this 
afternoon. The time does not suit him 
too well, but he agrees to come anyway. 
Unexpectedly, the meeting is cancelled. 
You have to call Mr. Johnson on his mobile 
to inform him about the situation, so you 
say: ______________________

Table 1: Descriptions of the two scenarios 
involving Cancellation of an obligation
 

Meeting Scenario
In the Meeting Scenario, an unexpected 
result is the notable difference in the 
percentage of respondents choosing 
apologies across the groups (see Figure 
2.). It seems that it was regarded as more 
face-threatening to cancel the meeting by 
the Chinese and British groups than by the 
Danish groups. 
 

The Chinese respondents have a tendency
to apply a twofold strategy in both Chinese 
and Chinese English: an apologetic expression 
at the beginning and a thanking expression 
at the end (see [1] and [2]). The twofold 
strategy is in agreement with Scollon 
and Scollon’s (1994) description of Chinese 
conversational patterns consisting of 
“facework + topic + facework”. Further, 
intensified apologetic attitude in Chinese 
English seems to be transferred from the 
choice of formal apologetic word duibuqi 
(“apologize”) in the Chinese mother tongue 
data. 

[1] 约翰逊先生，真的对不起, 今天临
时有事，取消今天的会议, 谢谢你! Mr. 
Johnson, I really need to apologize. The 
meeting is cancelled due to some suddenly 
announced reasons. Thank you!) 
[2] Hello Johnson, I’m sorry that the meet-
ing is cancelled for some reason. I’m terribly 
sorry that I booked your time but cannot 
make it. Sorry and thank you

In comparison, Danish speakers tend to 
start with an account of the new situation 

(46%) with an optional 
desværre (“unfortunately”) 
(see [3]).  However, Danish 
English speakers tend to 
start with “I’m sorry to…” 
(44%) (see [4]). It indicates 
the information focus with 
a situational regret adverb- 
ial is sufficient to redress 
the situation in
Danish, yet a

Figure 1: Illustrative cartoons for the Moving Scenario and the Meeting Scenario

Figure 2: Percentages of respondents using apologies
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first-person apology is preferred by Danish 
English speakers.   

[3] Hej, det bliver desværre ikke til noget 
det møde som jeg nævnte for dig tidligere 
i dag. Så du behøves ikke deltage alligevel, 
men tak fordi du ellers tog dig tid til det. 

[4] Mr. Johnson, I’m sorry to tell you, but 
the meeting we talked about earlier today 
got cancelled. Therefore there won’t be 
any need for you to drop by. I’m sure we’ll 
have another meeting where I would 
appreciate, if you would drop by. 

Interestingly, the attitude difference be-
tween the Chinese English and Danish 
English groups could be traced in the 
choice of apologetic words in the mother-
tongue groups. Table 1 illustrates an over-
view of the frequencies of Danish and Chi-
nese apologetic expressions. 42% of the 
Chinese apologetic words are verbs duibuqi 
(“apologize”), whereas 50% of the Danish 
apologetic words are adverbials desværre 
(“unfortunately”). It indicates that Chinese 
respondents tend to take more responsi-
bilities for the meeting cancellation than 
the Danish respondents. It is necessary to 
acknowledge that the perceived power 
distance of the subordinate-superior rela-
tionship in the institutional context might 
also play a role, because Danish culture 
is acknowledged to be more egalitarian 
than Chinese culture (Hofstede, 1991).  
However, the same tendency is also found 
in the Moving Scenario with friend-friend 
relationship. 

Moving Scenario
In the Moving Scenario, most Chinese 
respondents found it difficult to cancel 
their promise-based mutual agreement, 
whereas the British and Danish respon-
dents experienced it as a release for the 
hearer. The release attitude is observed 
in British English Example [5] and Danish 
English Example [7], because of the refe-
rence to “off duties” and the use of option-
giving, respectively. A prototypical Danish 
English response consists of a combination 
of account and option-giving, which prioritize
information and hearer’s self-autonomy 
(see [7]).  The meta-reflection utterance “Det 
tror jeg Martin vil være glad for” in example
[6] is interesting to mention, because it 
illustrates the Danish speaker’s expec-
tation of the hearer’s thought. Interest-
ingly though, 52% of the Danish group 
preferred thanking expressions and none 
of them used apologizing expressions. 

[5] I’m so sorry, but mama and papa have 
just arrived, and I am so grateful but it’s ok 
you can officially stand down from duties, 
but a million thank yous and I owe you a 
beer. And go and have an amazing day off. 

[6] Hej Martin, virkelig mange gange tak 
for du gad hjælpe i dag, men min er familie 
trådt til, så du behøver ikke at komme og 
hjælpe alligevel.  (Det tror jeg Martin vil 
være glad for)  

[7] John, my whole family has showed up 
now, if you want to come, I will be really 
happy, but if you don’t, it’s OK.

In strikingly sharp contrast, 48% of the Chi-
nese group used apologies, indicating a 
strongly perceived severity of the offence 
of cancellation. The Chinese meta-reflection 
utterance in [8] exemplifies the socio-
cultural logic: the apology and dinner 
compensation are related to the mafan 
(inconvenience) he caused for the hearer. 
Pragmatic transfer of such a combined 
strategy of apology and compensation is 
found in Chinese English (see [9]). How-
ever, Chinese English speakers did not 
necessarily translate this structure, as 92% 
of them preferred thanking rather than 
apologizing (13%).  

Table 1. Frequency of Danish and Chinese apologetic expressions
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 [8] 不好意思, 亲戚朋友过来帮我搬家, 
然后,可能就不需要你了 [为表歉意，
我还是下次请他吃饭，做个赔罪，毕
竟还是麻烦到他 ] I’m sorry.  My family 
and friends have come to help me move.  
So maybe, there is no need for you anymore. 
[In order to show my deep apology, 
I will next time invite him for dinner 
and apologize. After all I have troubled 
him]. 
[9] Sorry John. My family is coming to help 
me to move house. I am sorry for calling 
for your help, but now it is not needed. 
Maybe I can buy you dinner for this. 
Sorry

Discussion
Since Brown and Levinson’s (1987) seminal 
work on politeness, scholarly debate has 
centered on the conceptualization of face 
and the universality of politeness. In Brown 
and Levinson’s theory, positive face (the 
want to be desirable to others) and nega-
tive face (the want to be unimpeded by 
others) are used to explain linguistic polite 
behaviors. However, Chinese scholars (Gu, 
1990; Mao, 1994) point out that Chinese 
politeness is prescriptive. Moral face lian 
and social face mianzi are closely linked 
with societal norms of Confucianism. 

What is going on in these situations, when 
the Chinese speakers apologize more fre-
quently than the Danish speakers across 
the two scenarios? One possible interpre-
tation is that apologies in Anglo-Saxon 
cultures are associated with a legal sense 
of responsibility in contrast to remorse 
and moral responsibilities in Asian cultures 

(Goddard & Wierzbicka, 1997). According 
to Brown and Levinson’s (1987) politeness 
theory, a prototypical situational interpre-
tation process of the two scenarios would 
be in accordance with the following three 
steps: (1) the speaker’s request is an impo-
sition on the hearer; (2) the hearer’s pro-
mise is an impingement of the hearer’s 
autonomy and (3) the act of cancelling is 
to remove the imposition from the hearer. 
So, it is a release for the hearer. 

In the Chinese context, a favour-based 
social debt (renqing) was already established 
when the hearer promised to help. The 
favour means that the hearer has given 
face to the speaker. So the speaker has 
troubled the hearer twice, firstly by request- 
ing and secondly by cancelling. Cancelling 
obligations therefore damages relations 
with the hearer. The Chinese apology is 
an important brick to restore interpersonal 
harmony (Ran, 2018) and to show the 
speaker’s trustworthiness, an important 
virtue in Confucian ethics.  

The results point further to different per-
ceptions of obligation. The sense of obliga-
tion is fundamental in Chinese Confucianism. 
Obligations can reflect and reinforce warm 
and lasting human relationships in collecti-
vist cultures (Yum 1988). Fulfilling obliga-
tions in different relations is important for 
gaining Chinese moral face lian (Hu, 1944). 
However, in the western context, obliga-
tions have been pictured as “burdensome 
or irksome things, to be fulfilled, if at all, by 
gritting one’s teeth in conscious determi-
nation” (Goffman, 1967, p.49). 

Despite the normative divergence, it is 
necessary to be aware that there are also 
minor convergence tendencies in the data 
in the Meeting Scenario, moderated by 
other factors, such as different power dis-
tance and institutional expectations (Drew 
and Heritage, 1992). 

3. Recommendations for practice
One central element of successful inter-
cultural communication is the pragmatic 
competence in a foreign language. Mis-
understandings or conflicts are likely to 
occur if interactants from different cultures 
are unaware of the implicit cognitive 
and sociocultural differences underlying 
language use. In the following I will give 
some recommendations for educators.

First, it is vital to engage students in reflect- 
ing on situational contexts. For instance, if 
the teacher decides to discuss the cultural-
specificity of apologies, it is useful to find 
crisis or conflict communication video 
clips to introduce the contrast. How serious
is the offence? Who has the obligation to 
apologize? Which apologetic expression is 
mandatory to manage the crisis?  How do 
recipients with another cultural background 
evaluate the apology in terms of polite-
ness, sincerity and effect? In communi-
cation situations in organizations, it would 
be beneficial to discuss and reflect on the 
impact of institution contexts, such as 
power distance, institutional expectations, 
standardized communication procedures, 
etc. 

Second, more attention should
be paid to appropriate 
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formulations of emotions in a foreign 
language, because they are important lin-
guistic resources for managing relations. 
The Chinese preference for apologizing 
and Danish preference for thanking is 
identified as a potential source of inter-
cultural miscommunication. Further, it would 
be beneficial to distinguish the degree of 
apology intensity and how different combi-
nations could be used in contexts. 

Third, it is necessary to raise awareness of 
politeness theory, and how different societal
norms and cultural values influence the 
way we interact with others in social 
practices.  A more nuanced understand- 
ing of the East-West divide of politeness 
is also needed in different situational con-
texts. For pedagogical interventions in the 
classroom, it would be interesting to ask 
students to perform in both English and 
mother tongue and reflect on how we do 
things differently or similarly in different 
language modes.  

Finally, be aware of ethnocentric judgment 
and cultural resistance from students, 
when the cultural values and politeness 
principles embedded in a foreign language 
are different from those of their mother 
tongue. Scholars find that Danish students 
resist using polite form of German address 
Sie in the CLIL classroom because it vio-
lates the cultural value of egalitarianism, 
causing cultural cognitive dissonance 
(Blasco & Ørsnes, 2018). Such cultural 
cognitive dissonance was also found with 
Danish and Chinese professionals in relation 
to the pragmatic conventions of apology 
use in my study. When another group of 

Chinese interviewees were presented with 
a Danish prototypical utterance from the 
Moving Scenario, an immediate response 
was “I didn’t know Danes are so impolite. 
Why don’t they apologize?” When Danish 
interviewees were presented with a Chi-
nese prototypical utterance, their reaction 
was “why should they apologize?” 

To sum up, scenario-based assessment 
and learning would allow educators to 
focus on the intertwined relationship be- 
tween language use, cognition and culture 
in specific communication situations. It is 
hoped that scenario-based learning could 
be used to foster trust and collaboration 
in various intercultural communication 
situations. 
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Elever som har fremmedspråk fra ungdoms-
skolen, nivå 1, kan gå videre på nivå 2 på 
videregående. Etter dette kan elevene 
velge fremmedspråk nivå 3 som program-
fag. De som velger denne retningen, får et 
ekstra studiepoeng på lik linje med real-
fagene. Dette er et tydelig signal fra norske 
myndigheter om hvor viktig det er med 
flere kompetente språkbrukere. Det ekstra 
studiepoenget er nok en viktig gulrot for 
mange, men utgangspunktet for elevene 
som velger fordypning i fremmedspråk, 
er først og fremst en spesiell interesse for 
både språket og språkområdet.  

For mange elever kan overgangen fra 
nivå 2 til nivå 3 oppleves som stor. På nivå 
3 møter elevene andre med den samme 
interessen og stort sett med høy kom-

petanse. Dette fører til en ganske annen 
dynamikk i undervisningssituasjonen, og 
læringskurven oppleves for mange som 
raskt stigende. 

Grunnet blant annet obligatoriske fag-
kombinasjoner knyttet til diverse studie-
program er det en del elever som ikke har 
mulighet til å velge faget. Mange skoler 
har av økonomiske hensyn fastsatt min-
stetall på gruppestørrelser i programfag. 
Lave søkertall til fremmedspråk nivå 3 på 
den enkelte skole fører til at det ikke opp-
rettes undervisningsgrupper, og mange 
elever blir stående uten tilbud om fordyp-
ning på sine skoler. For å kunne tilby for-
dypning i fremmedspråk og på den måten 
bidra til å dekke det økende behovet for 
kompetanse i fremmedspråk, har flere fylker 

i landet opprettet nettskoler hvor elever fra 
de regionale videregående skolene får til-
bud om nivå 3 i de tradisjonelle fremmed-
språkene fransk, tysk og spansk. 

På nettskolene består deler av arbeidet 
med faget i selvstendig arbeid på diverse 
digitale plattformer. Dette gjelder særlig 
den skriftlige delen. Den muntlige delen 
av undervisningen foregår først og fremst 
i et virtuelt klasserom. Undervisningstiden 
er lagt utenfor ordinær skoletid, hvilket 
gjør det mulig for alle elever å delta 
uavhengig av skole, studieprogram og 
timeplan.

Digital undervisning byr på mange mulig-
heter, men også noen utfordringer. Et 
eksempel på mulighetene det åpner for, 

Nivå 3 i fremmedspråk. 
Nettskolen Viken, avd. Østfold. 
Erfaringer fra lærere

Sigrid Hermansen, Gabriele Beatriz Leguina-Morel og Anne-Valérie Sickinghe,  fremmedspråklærere

Nivå 3
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er hvordan man kan anvende internett 
og digitale verktøy i kommunikasjon med 
morsmålsbrukere for å «samtale om og 
diskutere kjente og faglig relevante emner 
og aktuelle saker». Fransk nivå 3-læreren 
ved Nettskolen i Buskerud har funnet en 
god metode for å gi elevene anledning 
til å vise kompetanse i både forberedt og 
spontan bruk av språket gjennom samtaler 
med inviterte språkbrukere i det virtuelle 
klasserommet.

Spesiell interesse for språk og språkområde er 
en viktig forutsetning for å få godt utbytte 
av opplæringen. Hvordan kan man vekke, 
og ikke minst opprettholde denne interessen 
når man jobber med stadig mer komplekse 
og muligens utfordrende tekster og 
temaer? Arbeidet med autentiske tekster, 
både muntlige og skriftlige, står sentralt på 
nivå 3 av flere grunner. Det digitale klasse-
rommet åpner for mange muligheter i 
arbeidet med de store klassiske verkene 
fra tyskspråklig litteraturhistorie. I Nett-
skolen i Østfold har de for eksempel en 
egen metode for å jobbe med «Forvand-
lingen» av Kafka. 
Mange nivå 3-elever har allerede erfaring 
med å jobbe med autentiske tekster fra 
nivå 2, og de fleste spanskelevene har i 
alle fall hørt om verdensklassikeren «Don 
Quijote». Ifølge læreplanen skal «opplæ-
ring i fremmedspråk … bygge på eksis-
terende ferdigheter og innsikt i språk og 
språkbruk». Altså skal man ta utgangs-
punkt i elevenes eksisterende kompetan-
se. Ved at elevene får koble ny kunnskap 
på eksisterende, vil de sannsynligvis opp-
leve større grad av mestring og med det 
økt motivasjon. 5E-modellen er effektiv i 

denne sammenhengen. Den kan brukes 
i arbeidet med de fleste temaer, for 
eksempel litteratur, men også religionens 
stilling i den spanskspråklige verden, som 
vist i eksempelet fra Nettskolen i Østfolds 
spansk 3-undervisning.

Selv om fysisk klasseromsundervisning er 
det mest optimale, gir det digitale klasse-
rommet mange gode og varierte mulig-
heter for undervisning i fremmedspråk. 
I det følgende presenteres tre konkrete 
eksempler på hvordan arbeidet i det digi-
tale klasserommet kan se ut. Vi begynner 
med et opplegg fra fransk nivå 3-læreren 
ved Nettskolen i Buskerud.

Fransk
Bruk av (det virtuelle) klasse-
rommet som kollokvieplass 

Anne-Valérie Sickinghe, fransklærer, 
St. Hallvard videregående skole

Programfaget fransk 3 i Nettskolen 
Buskerud tilbys sammen med spansk 3 
og tysk 3 som digitalt opplegg, med én 
heldagssamling i starten av skoleåret og 
én språkreise til målspråksområdet. I år 
er 15 elever fra 9 forskjellige skoler i Viken 
påmeldt. Digital undervisning byr både på 
ekstra muligheter og ekstra utfordringer 
når man skal forsøke å trekke den virkeli-
ge verden inn i klasserommet. De som har 
undervist under koronanedstengningen, vil 
huske at man må ha nøye planlagte opp-
legg med klare instrukser og lett tilgjengelig 

informasjon for å beholde elevenes enga-
sjement. Dette gjelder også når man skal 
arbeide med nettbasert kommunikasjon 
med morsmålstalere og andre brukere 
av språket. Kommunikasjon er en toveis 
prosess, og på nivå 3 legges det ekstra 
vekt på bruk av autentiske skriftlige og 
muntlige tekster, så som romaner, nyhets-
oppslag, informasjonsbrosjyrer, podkaster 
og samtaler med språkbrukere utenfor 
klasserommet. For å muliggjøre samtalene 
må faglæreren finne noen som elevene 
vil kunne kommunisere med. Av og til 
har man flaks og finner samtalepartnere 
gjennom sitt eget eller elevenes nettverk. 
Andre ganger må det større innsats til, 
med poster i sosiale medier eller direkte 
kontakt med virksomheter og ambassader. 
Før besøket kan elevene få i oppdrag å 
finne informasjon om vedkommende og 
forberede noen spørsmål som de skal 
stille ham/henne senere. På den måten får 
elevene mulighet til å vise både muntlig 
forberedt og spontant språk og lytteforstå-
else.

I høsten 2021 inviterte jeg tre gjester til 
å bli med i mine digitale undervisnings-
timer. Jeg hadde fått innvilget reisestipend 
(Trollstipend) med temaet «arbeidsliv i 
Frankrike», og vi skulle i undervisnings-
timene før turen sette oss inn i hvordan 
det er å arbeide og studere i Frankrike. 
Elevene hadde selv brukt internett i opp-
gaver hvor de hver uke fikk et nytt tema 
relatert til studieliv og arbeidsvilkår i de 
forskjellige sektorer av fransk næringsliv 
og forskjellige franske regioner. Her samlet 
de både kunnskap og vokabular relatert 
til de forskjellige yrkesaktivitetene. I tillegg 
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ønsket jeg ekstra påfyll fra gjestetalere 
som elevene kunne kommunisere direkte 
med. Ved å spørre rundt blant kollegaer 
og tidligere elever etablerte jeg kontakt 
med to norske studenter i Frankrike og en 
doktorgradsstipendiat fra UiO. Sistnevnte er 
morsmålsbruker og har arbeidserfaring fra 
landet, mens de to førstnevnte så Frankrike 
med norske øyne. Hver uke deltok en av 
gjestene i en undervisningstime for å dele 
sine erfaringer om arbeidsforhold og sosi-
alt miljø på jobb eller studier, og de for-
talte i tillegg om boforhold og delte mor-

somme anekdoter. De ga også elevene 
tips om hvordan de skulle forholde seg når 
de et par uker senere ville stå i en fransk 
forretning og et fransk klasserom. Elevene 
fikk anledning til å stille spørsmål og bidra 
i samtalen med gjestene. Med disse forbe-
redelsene stilte elevene sterkere da de reiste 
til Frankrike og møtte sine vertsfamilier, 
undervisere og foredragsholdere, som de 
stort sett kun kunne kommunisere med 
på fransk. Samtalene med studentene i 
Frankrike inspirerte i tillegg flere elever til 
å søke studieplass i Frankrike neste år.

Også når man ikke har anledning til å reise ut, 
er det mulig å kombinere bruk av auten-
tiske tekster og gjester i klasserommet. I 
franskfaget kan man benytte seg av mate-
riale fra Institut français i Oslo, som årlig 
arrangerer en Concours de la Francophonie 
(frankofonikonkurranse) med varierte 
oppgaver om forskjellige land i den fransk-
språklige verden. I forbindelse med Semaine 
de la Francophonie (frankofoniuken) kan 
man i tillegg be om at en representant 
fra et land som er medlem av den inter-
nasjonale frankofoniorganisasjonen besøker 
en i undervisningen. Igjen vil utsikten til 
storfint besøk motivere elevene til å finne 
informasjon om landet og inspirere dem 
til å forberede spørsmål som de vil kunne 
stille gjesten.

Spansk
Fra det kjente til det nye – 
metode for å holde motivasjo-
nen oppe i møte med nye og 
komplekse temaer i spansk 3 

Gabriele Beatriz Leguina-Morel, spansk-
lærer, Frederik II videregående skole

Mange av temaene vi jobber med på nivå 
3 bygger på temaer elevene har møtt tid-
ligere i opplæringen. På nivå 3 skal elevene 
ikke bare gjøre rede for, men også diskutere 
og reflektere over forskjellige sider ved 
målspråkområdet. Denne måten å fordype 
seg i temaene på kan være utfordrende i 
starten. For å holde motivasjonen oppe er 

Dreamstime
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det viktig at de opplever mestring under-
veis. 5E-modellen (Engage – Explore – 
Explain – Elaborate – Evaluate /  engasjere, 
undersøke, forklare, utdype, evaluere) er 
nyttig i denne sammenhengen. Et eksempel 
på hvordan modellen kan brukes, kan 
være når elevene skal fordype seg i temaet 
religionens stilling i den spanskspråklige 
verden med utgangspunkt i pilegrimsferden 
til Santiago.
 
Del 1 av modellen handler altså om enga-
sjement (Engage). Eleven skal blant annet 
vise forkunnskaper, og læreren skal tilrette-
legge for at disse aktiveres. Vi starter derfor 
muntligtimen med å introdusere temaet 
gjennom å stille noen enkle spørsmål på 
spansk som kan få tankeprosessen i gang, 
uavhengig av elevenes forkunnskaper: Hva 
er en pilegrim? Kjenner du til noen pilegrims-
reiser? Kjenner du noen som har vært på 
pilegrimsferd? Hva tror du El Camino de 
Santiago er? Hva tror du navnet Santiago 
kommer av? Vi ser på noen viktige spanske 
ord for å kunne snakke om temaet, og 
spesifikt om El camino de Santiago. Noen 
av dem er transparente eller likner på ord 

de kjenner fra andre språk, som engelsk 
(apóstol, promesa) men andre trenger 
de kanskje litt hjelp med (tumba – grav, 
camino – vei, culto – tilbedelse). Elevene 
oppfordres til å prøve å forklare ordene 
på spansk, men de bør også oversette til 
norsk for å være sikre på at de har forstått. 
Alt dette bidrar til å aktivere forkunnskaper 
om temaet, samtidig som det avdekker 
læringsbehov både for elevene selv og for 
læreren.

Etter dette kommer delen som kalles 
undersøke (Explore) i 5E-modellen. Her 
skal elevene bruke forkunnskaper i møte 
med nye erfaringer og på den måten 
utvikle ny kunnskap. De skal jobbe i mindre 
grupper og lese høyt en kort og relativt 
enkel infotekst på spansk som læreren har 
laget, eller annen type tilpasset tekst, hvor 
ordene vi allerede har sett på, dukker opp. 
Så skal de oppsummere det de har lest og 
forstått, ved hjelp av spørsmål til teksten. 

For å møte de forskjellige nivåene i gruppen 
er noen av spørsmålene på spansk og 
andre på norsk. Videre skal de utarbeide 
egne ordlister over ord som er vesentlige 
for å kunne snakke om temaet. Her må de 
ta stilling til hva de har behov for, og sam-
kjøre det med medelevene sine, først i de 
mindre gruppene og så i plenum, ved at 
klassen utarbeider en felles ordliste med 
de 10–15 mest relevante ordene. Denne 
aktiviteten gjør det mulig for elevene 
(uansett språklig kompetanse) å bli inklu-
dert i oppgaven ved at de først må tenke 
individuelt, så presentere ideene sine og 
argumentere for disse, lytte til hverandre 
og avslutningsvis nå en konsensus. 

På dette tidspunktet har elevene bearbeidet 
både tekst og ordforråd og kan gå videre til 
delen som handler om å forklare (Explain). 
Nå skal de formulere egne synspunkter og 
tanker på spansk om religionens stilling i 
Norge og den spanskspråklige verden før 

Canva.com
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og nå, og dele disse med medelevene 
sine. Dette gjør at de også må reflektere 
over andres innspill. På den måten øver de 
opp evnen til å tenke kritisk, og de lærer å 
håndtere meningsbrytninger og respektere 
uenighet (jf. Overordnet del, Demokrati og 
medvirkning).
 
Det igjen kan føre til at de utvikler dypere 
og bredere forståelse av hva både pilegrims-
reiser og El Camino de Santiago er. De har 
også måttet gjøre seg noen tanker om 
religionens stilling i samfunnet. 

Med dette grunnlaget har de bedre for-
utsetninger for å fordype seg i temaet på 
egen hånd når de skal i gang med det 
selvstendige arbeidet og den delen som 
omtales som utdype (Elaborate). På dette 
punktet skal de bruke sitt eget utgangs-
punkt sammen med nyervervet kunnskap 
og ferdigheter til å utvikle dypere og bredere 
forståelse av temaet. Helt konkret skal de 
se en kort video med et nyhetsinnslag om 
en ung mann som gikk pilegrimsveien fra 
Murcia til Santiago etter et løfte han hadde 
avlagt i forbindelse med morens sykdom, 
og de får noen lenker med info om hvilke 
motiver som finnes for å gjøre pilegrims-
ferden til Santiago. Med utgangspunkt i 
dette og arbeidet de har gjort i de fore-
gående delene, skal de så spille inn en 
lydfil hvor de reflekterer på spansk over 
det å gå pilegrim. Hva tenker de om denne 
tradisjonen? Hvilke motiver kunne fått dem 
til å gå pilegrim? Hva fremstår som det beste 
og det verste ved å gå pilegrim? 

Avslutningsvis skal de skrive et lite 
refleksjonsnotat hvor de drøfter årsakene 

til at flere av nettstedene med informasjon 
ikke nevner religion i det hele tatt blant 
årsakene til å gå ferden. Ved å anvende 
både den fagkunnskapen de hadde fra før, 
og den nyervervede, i en ny kontekst, utvider 
de forståelsen av temaet. 

I 5E-modellen er evaluering (Evaluate), 
både fra lærerens og elevens side, en inte-
grert del av hele prosessen. Det er altså 
ikke bare sluttkompetanse som skal vurderes, 
men også veien til måloppnåelse. Med 
utgangspunkt i konkrete temaer er det 
lettere å utvide til mer komplekse temaer 
som krever mer refleksjon og drøfting. 
Ved å ha fokus på prosessene skapes økt 
bevissthet rundt egen læringsprosess hos 
elevene. Denne modellen kan anvendes 
nærmest med alle temaer som det jobbes 
med. 

Tysk
Arbeidet med autentiske 
tekster i tysk 3 – endelig lese 
verdenslitteratur?
Sigrid Hermansen, tysklærer, Kirkeparken 
videregående skole

Hvordan skaper man interesse for et 
språk? Hva gjør at noen tenner på tysk? 
Det fins mange svar. Knut Hoem, litteratur-
kritiker og -anmelder og kjent tysklands-
entusiast, mente han hadde et av dem da 
Fagbokforlaget lanserte sitt nye læreverk 
for nivå 3, Noch weiter, på presentasjons-
møtet i Goethe-instituttets lokaler for 

noen år siden: «Kan dere ikke bare lese 
noen klassikere, da?» sa han. Han snakket 
om hvordan hans interesse hadde blitt 
vekket mellom sidene til Thomas Mann og 
Goethe. Selv hadde jeg det litt på samme 
måten, for i løpet av videregående var det 
noe som lokket og pirret bak og mellom 
setningene til store tyske forfattere. Når vi 
jobber med autentiske tekster på nivå 3, 
ønsker vi blant annet å gi elevene et lite 
innblikk i noen av de mest kjente tekstene 
fra målspråklandet, og kanskje tennes det 
en gnist. Å lese mer komplekse tekster 
som er blitt stående som verdenslitteratur, 
er motiverende for flere elever i seg selv. 
Hvor mange kan skryte av at de har lest 
Franz Kafka i original?

Canva.com
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Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhi-
gen Träumen erwachte, fand er sich in sei-
nem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer 
verwandelt. Åpningen av «Die Verwandlung» 
er mystisk og vekker nysgjerrigheten, 
og man kommer rett inn i handlingen. 
Samtidig er det ofte langt mellom punk-
tum og mange innskudd og underordnede 
setninger. Noe av nøkkelen til å komme 
inn i en vanskelig tekst kan være å jobbe 
med det samme innholdet på mange 
ulike måter. Her gjelder det å utnytte de 
mulighetene digital undervisning gir: Hvilke 
oppgaver egner seg best å løse individuelt, 
hvilke bør man snakke med andre om? 
Kan vi utnytte lyd/bilde, bruke ulike 
adaptasjoner av teksten?

I tysk 3 har jeg valgt å gå beinhardt rett på 
originalteksten, men det første hjemme-
arbeidet består i å lytte til en innlesning 
og lage en lydinnspilling selv. Fokus er 
altså på uttale, intonasjon og leseflyt. Her 
har jeg en god lydinnspilling med en skue-
spiller, og oppgaven består først og fremst 
i å herme. Kanskje hjelper betoningen av 
enkelte ord og setninger på en gryende 
forståelse eller interesse? Ved denne 
første gjennomlesningen er teksten for 
kompleks til å avkode alt. Når vi samles i det 
digitale klasserommet senere, møter elevene 
det samme tekstutdraget i tegneserie-
versjon. Vi begynner å lete fram informasjon: 
Hva får vi vite om Gregor Samsa via indre 
monolog, og hva får vi vite gjennom de 
visuelle omgivelsene? Det digitale rommet 
lar en effektivt dele elevene inn i grupper 
og fordele oppgaver – vi bryter innholdet 
ned ved hjelp av oppgaver som går ut 
på å koble begrep og innhold, beskrive 

hovedpersonen, beskrive handlingen og 
snakke om oppbygningen i de språklige 
strukturene. Noe av teksten er skrevet i 
konjunktiv – hvorfor det? Kan vi lete fram 
alt Gregor skulle ønske var annerledes, ved 
hjelp av verbformene? 

Vi ser også en kunstferdig tegnefilmver-
sjon som tydeliggjør handlingsforløpet 
ytterligere. Etter hvert avkoder eleven også 
de lange setningene i originalteksten og har 
kommet et par hakk videre i å håndtere 
språklig kompleksitet.

Deretter tar vi tak i det tematiske – hva sier 
denne skjønnlitterære teksten om sam-
funnet den er blitt til i? Fins det paralleller 
til situasjonen i dag? Vi leser saktekster 
om tyskeres følelse av tilhørighet til sam-
funnet. Vi snakker om fremmedgjøring 
og fordommer, om metaforer og om for-
vandlingen som motiv. Hvorfor ble han 
forvandlet til akkurat en bille? Hvilket 
forhold har vi til dem? Er dette en måte 
å umenneskeliggjøre ham på? Kan det 
trekkes paralleller til bilder man gav av 
jødene før og under annen verdenskrig? 
I starten foregår samtalene mye på norsk, 
etter hvert mer og mer på målspråket. 
Perioden munner ut i en litterær samtale 
med vurdering hvor elevene er i grupper 
og styrer innholdet selv. I løpet av skoleåret 
jobber elevene mye i grupper og snakker 
tysk, og samtalen er en viktig lærings-
situasjon. Det digitale klasserommet egner 
seg ypperlig til å la elevene øve seg og bli 
vant med å snakke tysk, og når de inni-
mellom får vurdering på samtalene sine, 
er ikke dette så skummelt eller fremmed. 

Har det så blitt vekket en større interesse 
for tysken? Mange uttrykker iallfall en fasi-
nasjon over setningsoppbygningen, de 
har fått at klarere bilde av en strukturell 
ulikhet mellom morsmålet og målspråket. 
Flere elever sier og at de aldri kommer til å 
glemme denne teksten, de har et visuelt 
bilde av en bille som ligger på ryggen i en 
seng og spreller med beina. Så da må vel 
Kafka ha satt et visst preg på dem? 
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Hvorfor har du 
valgt akkurat det 
språket og ikke et 
annet?
Magnus (fransk): Språkreisen min startet 
på ungdomsskolen, da vi for første gang 
kunne fordype oss i et annet fremmedspråk 
enn engelsk. For meg ble det naturlig å vel-
ge fransk, ettersom både mamma og mor-

mor hadde hatt det på skolen og jeg kun-
ne spørre dem om hjelp. På skolen min var 
det mange som ville ta spansk, jeg hadde lyst 
til å velge noe annet enn alle andre. Tysk 
følte jeg ble litt for likt norsk. Fransk pekte 
seg ut som litt mer eksotisk. Jeg syntes 
også det virket kult å kunne uttale og for-
stå alle de franske ordene og uttrykkene 
som finnes i engelsk og norsk. Man møter 
mange låneord fra fransk i andre fag, for 
eksempel liberté, égalité, fraternité, å være à 
jour, vis-à-vis, déjà vu, comme-il-faut, raison 

d’être, lassez-faire, og så videre. Hvis man 
vil imponere på matfronten, er det kjekt å 
kunne uttale franske ord som crêpe, crème 
brulée, à la carte, haute cuisine, entrecôte, 
vinaigrette og selvfølgelig pommes frites, 
som uttales med t til slutt! Hvis man kan 
litt fransk, spansk eller italiensk, kan man 
faktisk kjenne igjen litt latin også, noe som 
er nyttig i fag som biologi. Men jeg tror jeg 
hadde trivdes uansett hva jeg hadde valgt. 
Det viktigste er å fordype seg 
i et språk, slik at man kan få 

Intervju 
med nivå 
3-elever
Magnus Lenngren, Kongsberg vgs. / Nettskolen i Buskerud, fransk
Mathias Blix, Kirkeparken vgs. / Nettskolen i Østfold, spansk
Åse Katrine Brandager Reiersen, St. Olav vgs. / Nettskolen i Østfold, tysk

Dreamstime
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glede av å bruke det enten på reise, i 
hverdagen eller i jobbsammenheng. 
Mulighetene er uendelige!

Mathias (spansk): Jeg har lært spansk 
helt siden ungdomskolen, og fant tidlig 
ut at jeg hadde en interesse for faget. 
Interessen fortsatte på videregående, og 
da jeg skulle velge valgfag for tredje klasse, 
var det derfor naturlig å gå videre med 
spansk. Jeg hadde lært mye i løpet av de 
fem årene jeg hadde studert spansk, men 
var fortsatt motivert for å lære mer. Spansk 
3 virket derfor som en spennende mulighet.

Åse (tysk): Jeg valgte å lære tysk fordi 
Tyskland var et land jeg sannsynligvis 
ville reise til i fremtiden. I alle fall på 
ferie, men kanskje også i studie- eller 
jobbsammenheng. Tysk er et språk det 
kan være nyttig å kunne i flere jobb-
sammenhenger.  

  
 
 Noen grunner til å velge fransk, 
 spansk eller tysk nivå III
 • Frankrike er ett av de landene Norge
   har størst utenrikshandel med og
   det eneste landet i Europa som Norge
   har inngått en egen bilateral avtale 
  om forskning, teknologi og innova-
  sjon med.
 • Spansk: Rundt 500 millioner 
  mennesker har spansk som morsmål i
   dag. Internasjonalt er spansk det 
  viktigste språket etter engelsk.
 • Tyskland er en av Norges viktigste   
 handelspartnere, og ett av de europeiske
 landene vi handler mest med, både på 

 import- og eksportsiden. Også Østerrike  
 og Sveits samarbeider med Norge, 
 både politisk og økonomisk, særlig i 
 forbindelse med humanitære saker.              

Hva synes du er 
positivt med å ta 
fransk, spansk eller 
tysk nivå III? 
Magnus (frank): De positive sidene ved å 
velge språk nivå III er mange. Som elev vet 
jeg at mange synes det høres litt vanskelig 
og skummelt ut. Men hvis du er redd for 
karakterene dine, kan jeg nevne at man 
får et helt språkpoeng som legges til 
på vitnemålet! Det betyr i praksis at hvis 
du får karakteren 4 i fransk, tilsvarer det 
karakteren 5 i et annet fag som ikke har 
tilleggspoeng. Man drar på en ukes 
utvekslingsreise til Frankrike der man 
har mange fransktimer. Dermed blir time-
antallet resten av året mindre. Fritimene 
kan man bruke til å øve på andre fag, eller 
man kan ta seg en velfortjent pause. Kortere 
skoledager i tillegg til reise, kan det bli 
bedre? I mitt tilfelle tilbrakte jeg en uke 
hos en vertsfamilie i Bordeaux. Vi hadde 
fullt opplegg hver dag med ostesmaking 
og besøk på vinmuseum, og vi lærte om 
arbeids- og kulturliv. Resten av dagen hadde 
vi fri til å shoppe, dra på sightseeing eller 
nyte et måltid på en fransk restaurant. Dette 
er et minne jeg ikke kommer til å glemme, 
og jeg har fortsatt kontakt med vertsfamilien 
gjennom Whatsapp. Timene mine foregår 
gjennom Teams, som jeg har blitt vant 

til etter mange måneder med pandemi 
og hjemmeskole. Foreldrene mine var i 
utgangspunktet skeptiske til at jeg skulle ha 
skole på kvelden, men det har gått over-
raskende bra. Læreren er fleksibel hvis du 
har noen fritidsaktiviteter som kommer i 
veien, og timene er balanserte med hen-
syn til gruppearbeid, forelesning og opp-
gaver. Klassen min er også forholdsvis 
liten, og det gjør at man blir bedre kjent 
og tryggere på personene rundt seg.

Mathias (spansk): Spansk nivå III har gitt 
meg muligheten til å forbedre spansk-
ferdighetene mine ytterligere. Det at jeg 
får et helt studiepoeng i tillegg til en reise 
til Spania, er også en stor fordel. Selv 
har jeg inntrykk av at medelevene mine 
er hardtarbeidende, og at de har et høyt 
faglig nivå. Dette er med på å motivere 
meg som elev. Om man velger spansk 3, 
kan man også forvente å få en hyggelig og 
hjelpsom lærer som alltid er der for å svare 
på eventuelle spørsmål.

Åse (tysk): Det finnes flere måter å lære 
seg tysk på utenom skolen, men det er 
ikke alltid gratis. Derfor er tysk 3 en god 
mulighet til å lære mest mulig tysk mens 
man fremdeles har muligheten helt gratis. 
I tillegg tror jeg at elevene som velger nivå 
III, ofte er interessert i å lære, og derfor blir 
læringsmiljøet bra. Jeg synes det er positivt 
at vi både lærer om språket og kulturen 
i landet.
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Hva er det du lærer 
på det nivået som 
du ikke har lært på 
nivå II? 

Magnus (fransk): Overgangen fra fransk 
2 til fransk 3 var ikke så stor som jeg hadde 
forestilt meg. I et miljø der alle har samme 
interesse for språk, øker både motivasjonen 
og læringsgleden. På nivå III får man en 
dypere forståelse av den franske kulturen 
og også aktuelle og relevante temaer. 
Det siste halvåret har vi fokusert mye på 
arbeidsliv og kulturforskjeller, og læreren 
har vært flink til å ha med eksterne gjester 
som har delt sine opplevelser. Noe som 
overrasket meg veldig, var hvor lite gram-
matikk kurset innebar. Selvfølgelig lærer 
man litt, og får litt i lekse, men i hovedsak 
handler språk nivå III om å fordype seg 
i kultur og å anvende språket, mer enn å 
pugge det.

Mathias (spansk): I spansk nivå III lærer 
jeg å lese tekster som er ment for spanjoler 
og ikke for spanskelever. Følgelig har jeg 
fått et bedre ordforråd. Læreren har også 
lært meg hvordan man lettere kan forstå 
spanske tekster, blant annet gjennom å se 
etter ord som ligner på de engelske. De 
ukentlige leksene hjelper meg ellers til å 
jobbe jevnt og trutt.

Åse (tysk): På nivå III jobber vi en del 
med det muntlige. Vi øver på å snakke 
om ulike temaer og det å kunne holde 
en samtale gående. I tillegg synes jeg 

vi har enda mer fokus på riktig uttale og 
intonasjon enn på nivå II. Samtidig jobber 
vi hele tiden med å øke ordforrådet vårt, 
og vi lærer ulike uttrykksmåter. Jeg synes 
også at vi går mer i dybden på de temaene 
vi lærer om, enn på nivå II. Politikk, kultur, 
deler av tysk historie og tysk litteratur er 
noen av temaene vi har hatt om.

På hvilken måte 
har det beriket deg 
som elev og som 
person å ha valgt 
nivå III? 

Magnus (fransk): Språk nivå III har gitt 
meg mye, både som person og som elev. 
Jeg har fått øynene opp for hvilke mulig-
heter jeg har etter å ha lært et nytt språk. 
I tredje klasse er det naturlig å tenke på 
jobb og studier videre, men jeg har skjønt 
at man ikke nødvendigvis må bli språklærer 
hvis man velger dette kurset. En mulighet er 
å studere eller jobbe i et land der de 
snakker språket, men det finnes også 
mange muligheter i Norge der språk-
kunnskap er positivt. Kanskje skal du for-
handle om en avtale med et selskap som 
snakker språket du har valgt, eller kommer 
det noen turister du kan snakke med hvis 
du for eksempel jobber på museum? Hvis 
du tenker å få jobb i EU eller FN, er et av 
arbeidsspråkene fransk. Den aller største 
gleden for meg personlig er muligheten til 
å få mer ut av reiser utenlands. Tenk å kunne 
lese hva som står på menyen, snakke med 

lokalbefolkningen og utforske et land helt 
på egen hånd! Ved å kunne språket kan 
du også besøke et land uten å havne i 
turistfellene. 

Mathias (spansk): Spansk 3 har hjulpet 
meg på mange ulike måter. Først og fremst 
har de ukentlige samarbeidsoppgavene 
gjort at jeg trives bedre med gruppearbeid. 
I begynnelsen av året syntes jeg det var 
rart å samarbeide med vilt fremmede 
mennesker gjennom en skjerm, men etter 
hvert som ukene gikk, ble jeg mer og mer 
komfortabel. Ellers tror jeg reisen til Spania 
kommer til å bli utrolig spennende. Det blir 
gøy å oppleve de ulike turistattraksjonene 
byen har å by på. Det blir også spennende 
å snakke spansk med folkene fra området.

Åse (tysk): Jeg synes ofte at jo mer jeg 
lærer, jo mer motivert blir jeg til å lære 
enda mer. I tillegg er det motiverende å 
tenke på at jeg kan få god nytte av språk-
kunnskapene senere i livet, enten ved reiser 

Flerspråklighet og interkulturell kompetanse er en 
ressurs! 

Dreamstime
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eller i studie- og jobbsammenhenger. Det 
har altså inspirert meg til å tenke på mulig-
heter utenfor Norge når det kommer til 
utdanning og jobb.

Har du tenkt å 
gjøre noe i frem-
tiden tilknyttet det 
språket du har 
valgt? Hva? 

Magnus (fransk): Jeg har planer om å 
dra på utveksling et år til et fransktalende 
land i forbindelse med studier. Skoler i 
utlandet har ofte et bedre rykte på seg enn 
de vi har i Norge. Selv om ikke alle skoler 
er gratis, får man ulike stipender og lån av 
staten som man lærer mer om i språk nivå 
III. I forhold til Norge er heldigvis leve-
kostnadene som oftest mye lavere, så man 
har ofte mer å leve for der. Ellers tror jeg 
at jeg kommer til å få nytte av å ha valgt 
språk III, hele livet, både på ferie og i jobb-
sammenheng. 

Mathias (spansk): Jeg har, så lenge jeg 
kan huske, hatt stor interesse for språk og 
alltid vært glad i å skrive. Jeg har også stor 
interesse for fotball og har en drøm om 
å jobbe som journalist i Spania og skrive 
om deres øverste fotballdivisjon, La Liga. 
Jeg har også planer om å reise etter at jeg 
er ferdig på videregående, og ser for meg 
at jeg kommer til å besøke flere spansk-
talende land.

Åse (tysk): Jeg ønsker å fortsette å lære 
tysk etter videregående. Dersom jeg tar 
et friår etter videregående, ønsker jeg å ta 
i bruk språkkunnskapene mine og utvikle 
meg enda mer, gjerne ved å jobbe i Tyskland. 
Jeg ser heller ikke bort fra at tyskkunnskaper 
kan komme til nytte i utdanningen jeg velger, 
og senere i jobb.

Hvorfor ville du 
anbefale andre 
elever til å velge 
fremmedspråk nivå 
III selv om mange 
av dem ikke har 
tenkt å «jobbe» 
med det språket 
eller undervise i 
det språket?

Magnus (fransk): Fra en elev til en 
annen er språk nivå III en vinn-vinn-
situasjon. Ikke bare får man færre skole-
timer, et helt studiepoeng og en studie-
tur til utlandet, man får også kunnskaper 
som vil følge en hele livet. Enten du 
velger å legge språket på hylla eller studere i 
utlandet, kan jeg garantere deg at det vil 
komme deg til nytte en eller annen gang. 
Språk nivå III gjør deg til en mye mer inter-
essant person både sosialt og i jobb-
sammenheng. Dessverre blir mange 

skremt bort av grammatikken, men 
erfaringsmessig går dette mye bedre enn 
man tror. Hvis du er i tvil, velg språk nivå III!

Mathias (spansk): Det å kunne snakke 
et annet språk enn norsk er en større verdi 
enn man skulle tro. De fleste nordmenn 
har hatt engelskopplæring siden første 
klasse, men dette er dessverre ikke tilfellet 
over alt i verden. Mange mennesker kan 
ikke engelsk, og ofte vil dette gjøre det 
vanskelig for mennesker å kommunisere 
med hverandre. Ved å studere spansk, 
som for øvrig er verdens nest mest talte 
språk, får man derimot muligheten til å 
kommunisere med enda flere. Kommuni-
kasjon er avgjørende for å kunne bli kjent 
med nye mennesker og kulturer, og jeg 
anbefaler derfor alle spanskelever å velge 
spansk 3!

Åse (tysk): Selv om man ikke har konkrete 
planer om å bruke språket til noe, vil det 
uansett ikke være bortkastet å lære det. 
Når verden stadig blir mer globalisert, 
blir også språkkunnskaper nyttige. Har 
man først lært et språk i flere år, vil nivå 
III være en god mulighet til å forbedre 
kunnskapene ytterligere, slik at språket blir 
enda mer anvendelig i det virkelige liv. I 
tillegg gir fremmedspråk nivå III et ekstra 
språkpoeng, og språkturen til Tyskland 
eller et av de andre tysktalende landene er 
også noe å se frem til. 
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Boka Målspråket i klassrummet er skriven 
av Birgitta Hellqvist og Nicolas Manugu-
erra og kom ut på det svenske forlaget 
Natur & Kultur i 2021. Formålet med boka 
er å svare på kvifor vi bør undervise på 
målspråket, og korleis vi best kan gjere 
det. Målgruppa er lærarar og lærarstu-
dentar som vil undervise mest mogleg 
på målspråket. Boka tek utgangspunkt 
i spansk-, tysk- og franskundervisninga, 
men døma har overføringsverdi til andre 
språkfag òg. Boka er velskriven og argu-
menterer for korleis svenske styringsdo-
kument legg til rette for mest mogleg 
bruk av målspråket i klasserommet. Det 
blir elles diskutert korleis språklæring 
og motivasjon for språklæring best kan 
fremjast blant elevane.

Boka har fire delar. Døma som er brukte, 
er knytte til relevant språkdidaktisk for-
sking. Først drøftar ein kvifor målspråket 
bør brukast i størst mogleg grad, og der-
etter kjem ei beskriving av korleis læraren 
kan byggje opp ein trygg klasseromskul-
tur som samtidig utfordrar elevane og 
skaper grunnlag for mest mogleg bruk av 
målspråket. I neste omgang tek boka for 
seg ressursar og strategiar som kan leggje 
grunnlag for bruk av målspråket i klasse-
rommet med utgangspunkt i dialogba-
sert undervisning. Det er lagt stor vekt 
på kommunikasjon og på å bruke språket 
frå første stund. Boka er dermed relevant 
i ein norsk kontekst i lys av LK20, også 
med tanke på dei andre kjerneelementa i 
LK20. Her er til dømes forslag til korleis ein 

kan bruke digitale ressursar og la elevane 
jobbe med dagsaktuell informasjon frå 
målspråklanda, og til korleis ein kan nytte 
visuelle verkemiddel og målretta dialogar 
for å stimulere til mest mogleg bruk av 
målspråket. Det blir presentert forslag 
til utvikling av eit formålstenleg reper-
toar av instruksjonar og støttemateriell 
på målspråket i klasserommet. Det er 
lagt vekt på bruk av målspråket utanfor 
klasserommet og på kva plass gramma-
tikken og pragmatikken har i framands-
pråkundervisninga. Siste del av boka ser 
på betydninga av kommunikative mål og 
på kva utfordringar og moglegheiter ein 
typisk vil møte på dei ulike klassetrinna i 
den svenske skulen.

Omtalt av Hans Erik Bugge, førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger

Målspråket i 
klassrummet 
- EN HANDBOK FÖR LÄRARE I 
MODERNA SPRÅK

Gjengitt med tillatelse 
fra Natur & Kultur

av Birgitta Hellqvist og Nicolas Manuguerra

Bokomtaler
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Cultivating Genius 
- AN EQUITY FRAMEWORK FOR 
CULTURALLY AND HISTORICALLY 
RESPONSIVE LITERACY
(SCHOLASTIC, 2020)

by Dr. Gholdy Muhammad

Dr. Gholdy Muhammad applies her his-
torical inquiry into 19th-century African 
American literary societies to create a 
set of new learning standards that she 
argues are necessary for our current poli-
tical climate and the diverse populations 
of schools. Although this book begins its 
analysis with Black literary institutions in 
the U.S., ultimately it is a book about stu-
dent access. Therefore, educators around 
the globe can and should use it, parti-

cularly those who serve black and brown 
communities that have been marginalized 
and underserved. 

In the first part of the book, Muhammad 
presents central lessons synthesized from 
her study of Black Literary Societies and 
uses them to reframe literacy education 
standards into four learning goals: 1) iden-
tity development; 2) skill development; 
3) intellectual development; and 4) criti- 

cality. This four-level equity framework, 
or Historically Responsive Literacy (HRL) 
Framework, is grounded in critical and 
culture-centered theories such as culturally 
relevant teaching (Ladson-Billings, 1995) 
and culturally responsive education (Gay, 
2000). Muhammad presents Historically 
Responsive literacy as both a theory and 
a model and explains that HRL responds 
to students’ cultural (and other) identities, 
the cultural (and other) identities of others, 

By, Michelle Ann Jewett, Fulbright scholar, Fremmedspråksenteret 

Reproduced with permission 
from Scholastic Inc. 

Mange av døma er eigentleg knytte til 
utvikling av god undervisningspraksis i 
generell forstand og svarer derfor ikkje 
heilt klart på spørsmålet om korleis læra-
ren kan undervise mest mogleg på mål-
språket. Søkjelyset er retta vel så mykje på 
undervisningsmetodikk som skal fremje 

språkutvikling og skape motivasjon, noko 
som i seg sjølv ikkje nødvendigvis viser 
korleis læraren kan bruke målspråket i 
størst mogleg grad. Mykje av innhaldet 
i boka vil vere velkjent stoff for erfarne 
framandspråklærarar, og boka kan såleis 
vere aller mest nyttig for nyutdanna fra-

mandspråklærarar. Uansett kan boka vere 
eit godt verktøy for framandspråklærarar 
som ønskjer å vidareutvikle praksisen 
sin, for ho legg opp til ein interessant 
refleksjon som kan skape godt grunnlag 
for samtalar i profesjonsfellesskapet.



as well as the historical and current social 
times in which we live.  HRL comes from a 
multiple literacies and language perspec- 
tive and defines literacy beyond reading, 
writing, and language skills to include 
how we read and write our world. Literacy, as 
applied from definitions in Black Literary 
Societies, expands to include all learning 
and education.  

In part two Cultivating Genius, Muhammad 
explores the four learning goals in greater 
depth, including ways to understand and 
teach each goal, and lesson samples using 
the four-level equity framework lesson 
template, which is also available at the 
end of the book. For instance, in the chapter 
on identity development, Muhammad 
details a “Tell Our Name Stories” unit with 
a list of readings and writing prompts. 
For skills development, she discusses the 
importance of mentor texts and provides 
rubrics for teaching the language of writ-
ing assessment in different genres. In the 
intellectual development chapter, examples 
include topics for debate and student pro-
blem solving about the human condition. 
For developing criticality, she includes 
interrogation of media and critical open 
letter writing to future generations. Tradi-
tionally, curricula focus on skills and some- 
times knowledge; adding and emphasiz- 
ing identity and criticality teaches the 
whole child while benefiting the individual 
and the collective. 

In the final section of her book, 
Muhammad focuses on the importance of 
libraries and selecting historically respon-
sive texts that reflect and represent our 
students’ identities and experiences. She 
provides suggested approaches to selecting 
and using texts when teaching the HRL 
Framework, such as “layered texts” (when 
teachers layer multimodal texts that are 
short and powerful) and textual lineages 
(shared texts from our past that are mean- 
ingful). She also provides an HRL Curri- 
culum Assessment Review tool that edu-
cators can use to evaluate their texts and 
curriculum. The book closes with addi-
tional lesson and unit samples using the 
four-level framework. These models are 
especially useful for seeing how each of 
the learning goals might look in teaching 
practice for a variety of grades and con-
tent areas such as 3rd grade computer sci-
ence and high school dance. 

Cultivating Genuis is written for teachers, 
preservice teachers, principals, and school 
leaders and includes questions for further 
consideration at the end of each chapter 
targeting each of these populations. In 
fact, Muhammad asks her readers ques-
tions throughout this short text about 
issues vital to educators in all disciplines 
and all regions, including questions about 
the very purpose of schooling. By using 
the historical blueprint of Black excellence 
in literary community, Muhammad argues 

for curriculum that cultivates the genius that 
already lives inside students and teachers 
to bring about social transformation. This 
means deeply knowing students and 
ensuring they see themselves in the texts 
and practices of our classrooms. 

Gay, G. (2000). Culturally responsive teaching: Theory, rese-
arch, and practice. New York: Teachers 
College Press.
Ladson-Billings, G. (1995). Toward a theory of culturally 
relevant pedagogy. American Educational 
Research Journal, 32(3), 465-491. 
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I denne utgåva av Communicare presente-
rer vi eit utval velkjende metodiske tips frå 
Framandspråksenterets materiell med ein 
ny vri (metodehefta Det er verdt å lese og 
Byggeplassen og dessutan undervisnings-
ressursen Skriving – sirkelmodell). Vi demon-
strerer korleis desse metodane også kan 
nyttast i integrert og bevisstgjerande arbeid 
med vurdering for læring. Visualisering og 
sansing er heilt sentralt i tilnærmingane. 
Eit anna viktig aspekt er samspel, og alle 
metodane legg opp til refleksjon og 

diskusjon i fellesskap, noko som bidreg til 
å engasjere elevane og trekkje dei aktivt 
med i lærings- og vurderingsarbeidet. 
Gjennom meiningsutveksling, saman-
likning, strukturering, vekting, sortering, 
argumentasjon og stillingtaking skal 
metodetipsa fremje ei meir varig forståing 
av det elevane skal lære (jf. Utdannings-
direktoratets definisjon på djupnelæring 
og dei fire prinsippa for undervegsvurde-
ring i opplæringslova).

Framandspråksenteret

Vurdering 
for læring

Tips frå 
Framandspråksenteret

1

før•under•etter

Det er verdt å lese!

En verktøykasse for engelsk- og fremmedspråklærere           BOKMÅL

før•under•etter

Scan QR-koden
for mer info

Scan QR-koden
for mer info
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LK20 emphasizes playing with- and 
exploring language in oral and written 
interaction. The method Our 10 keywords 
opens for a playful and reflective approach
to writing in English and for a well-structured 
cooperative learning method.

In the original tip, students suggest first 
individually, then in groups, a certain number 
of words related to a familiar topic that 

they will later use to write a coherent text 
in the target language. Since students 
themselves have chosen the words, the 
task may be easier for them. 

So how can this method be used to 
support formative assessment? In its simplest 
form, allowing pupils to identify topic 
words they believe important for a task 
provides an insight and opportunity to 

assess pupils’ vocabulary knowledge of the 
given topic.  

However, this method supports other 
more in-depth opportunities for formative 
assessment.  For example, if the teacher 
adds target audiences and purpose of writ- 
ing to the task and then asks the groups 
to justify their choice of words, the 
teacher has created opportunities 

Our 10 keywords (våre 10 nøkkelord)
Virginia Jean Lockhart-Pedersen, Assistant Professor, Fremmedspråksenteret 

Teenage climate 
activism

Scan QR-koden
for mer info
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for several areas of assessment. Through 
the discussion of the word choices, 
teachers can assess and give feedback on 
a) critical thinking, b) knowledge of topic, 
c) understanding of word-choice and target 
audience, and d) supporting personal  
opinions and ideas.

The following example shows how this 
activity can be used in the classroom (esti-
mated time: 45-60 minutes).  

The teacher writes on the board a familiar
topic to the pupils, target audience, and 
the purpose or genre for the writing 
assignment.  These aspects should be 
determined by the language level of the 
pupils. However, at all levels, presenting 
opportunities for writing with real purpose
to real audiences can be a motivating 
factor for this writing assignment. 
  
Working in groups of 4, each group chooses
10 words related to the topic, words they 
believe will support the final writing task.  
To ensure a variety of words, the teacher 
can ask the pupils to divide the 10 words 
into different categories, for example 
nouns, adjectives and verbs.  The cate-
gories can be presented before or after 
choosing the words.     

Using the method placement consensus 
(explanation found in Byggeplassen, inn-
læring av ord), the groups choose their 
words. Afterwards, the groups present 
their words to the class, giving reasons for 
why they believe these words are impor-
tant for the task.  The class is asked to listen 
critically and take notes: 

•  What arguments do the groups use for  
 their choice?
• To what extent do the other groups   
 agree or disagree with these choices? 
The teacher writes the words on the board, 
allowing for the class to see similarities 
and differences and perhaps allowing for 
borrowing words the groups believe are 
better than the original words the group 
had chosen. To allow for in-depth discussion
of the chosen words, the teacher may 
need to allow for mixing languages.  

Finally, individually, in pairs, or in groups, 
the pupils write a coherent text in the target
language using all 10 words. Remind 
pupils of the target audience and purpose, 

as well as evaluation criteria, for example:
• To what degree are all 10 words used in  
 the text? 
• To what degree do the chosen words   
 meet the expectation of the target 
 audience? 
• To what degree are the chosen words  
 used coherently in the text (grammar,  
 spelling, meaning)? 
• Where might the text need to be 
 revised to help the reader understand  
 the message better?

This activity is one of many other examples 
you can find on our website - learning 
resources - learning of vocabulary. 
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4 hjørner
Solena Pradayrol, rådgiver, Fremmedspråksenteret

4 hjørner er en aktivitet som får elevene 
til å ta stilling til ulike påstander. Læreren 
henger opp fire plakater på hver av klasse-
rommets vegger. Hvert hjørne representerer 
ulike grader av enighet, som for eksempel 
i stor grad / i noen grad / i liten grad / ikke.

Elevene får beskjed om å forflytte seg i klasse- 
rommet til den plakaten som best stemmer 
overens med egen overbevisning.

Deretter bes de om å redegjøre for avgjør- 
elsen sin i plenum, slik at læreren kan få en 

underveisvurdering av setningsstrukturer, 
bøyninger og ordvalg.

På begynnernivå kan elevene bli bedt om 
å lage enkle setninger med verbet «å like» 
og jobbe med nektelser og begrunnelser. 

J’aime les légumes. 
– i stor grad enig: j’adore les légumes parce 
que c’est bon pour la santé. 
J’aime l’école.
– ikke enig: Je n’aime pas l’école 
parce que c’est difficile.
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På mer avansert nivå kan man forvente ledd-
setninger med uttrykk som «jeg synes at» 
og legge til for eksempel adjektiver i kom-
parativ/superlativ form (det er viktigere å 
… enn / det viktigste er å …). 

Je mange de la viande rouge.
– ikke enig: Je ne mange pas de viande car je 
trouve qu’être végétarien est plus respectueux 
de l’environnement.
Je suis pour les devoirs à la maison.
– i noen grad enig: Je trouve que c’est plus 
facile de se concentrer à la maison qu’à l’école, 
mais je préfère jouer après l’école.

Aktiviteten 4 hjørner kan brukes som 
egenvurdering og hverandreveiledning. 

Læreren gjentar læringsmålene for økten 
eller perioden, og elevene fordeler seg nå 
på plakatene ut fra sin opplevde målopp-
nåelse (har oppnådd målene i stor grad / i 
noen grad / i liten grad / ikke). De elevene 
som ikke har stor grad av mestringsfølelse, 
skal uttrykke hva de trenger for å kunne 
oppleve mestring. De spør om det de ikke 
har forstått, og sier hva de synes er vanske-
lig. Elevene som stilte seg bak plakaten «i 
stor grad», prøver å forklare med egne ord 
det som ble nevnt som utfordrende.

I tillegg til egenvurdering kan man foku-
sere på læringsstrategier. Elevene kan 
bevisstgjøres på i hvilken grad de selv 
bruker de ulike læringsstrategiene som er 

nevnt i språkpermen s. 33–37 / 41. Elevene 
utfordres til å gi hverandre tips og forklare 
for de andre hva som fungerer for dem. 

4 hjørner forklart som lytteforståelsesaktivitet
finner du på Fremmedspråksenterets 
læringsressurser (lytting) og i senterets
muntlighefte «Med tunga på glid og ørene
på stilk».

Scan QR-koden
for mer info



52

COMMUNICARE • 2022

I den opprinnelige aktiviteten (se Fremmed-
språksenterets læringsressurser – innlæring 
av ord) skal elevene finne ut i par hva enkelte 
ord/ordtrykk i en tekst betyr, og så dele 
dem inn i selvvalgte kategorier. «Ord-
kategorier» er en førlesingsaktivitet som 
egner seg godt til å introdusere et nytt 
tema. I denne aktiviteten skal elevene ikke 
bare få en tekst av læreren, men i tillegg 
lage et dikt eller en kort tekst med utgang-
punkt i et bestemt antall tegn som man 
har blitt enige om. Videre kan denne 
versjonen av tipset «Ordkategorisering» 
fungere som et godt eksempel på demokrati 
i praksis i den daglige undervisningen siden 
elevene, først alene, så i grupper og til slutt 
i plenum, får bedre bevissthet om det de 
kan fra før, og det de lærer av hverandre. 

Aktiviteten fungerer slik: En gruppe tegn 
plukkes ut som læringsobjekter. Elevene 
jobber isolert med disse tegnene i en 
periode før læreren bruker dem i en kort 
tekst. Elevene får denne teksten på et ark 
hvor det også finnes en tabell med fire 
kolonner og følgende informasjon: a) tegn 
som jeg kjenner igjen eller kunne fra før, b) 
tegn som jeg har lært av kameratene mine, 
c) tegn som hele klassen bør kunne, og d) 
tegn som jeg personlig ønsker å lære meg. 
Elevene jobber først individuelt og kopierer 
tegnene de klarer å gjenkjenne fra teksten, 

inn i den første kolonnen av tabellen (a). 
Deretter deles elevene inn i grupper på to 
eller tre. Elevene kan sammenligne listen 
sin med listene til de andre i gruppa. Målet 
med det er at elevene lærer hverandre 
tegn som de andre i gruppa ikke klarte å 
gjenkjenne/forstå. Disse «nye» tegnene 
skal kopieres inn i den andre kolonnen 
(b) og fungerer som en felles «tegnbank» 
som alle i gruppa skal bruke som utgangs-
punkt for å lage et dikt eller en kort tekst 
sammen. Tekstene vises og leses høyt 
foran klassen med riktig tonemarkering. 
Alle gruppene skal nå klippe ut tegnene 
som de ikke klarer å gjenkjenne, og legge 
dem i en bunke på lærerens pult. Læreren 
presenterer disse tegnene for hele klassen. 
Elevene stemmer på hvilke tegn de mener 
at hele klassen bør lære seg. Disse tegnene 
noteres i den tredje kolonnen (c). I den 
siste kolonnen (d) skal hver elev skrive de 
tegnene som han/hun ønsker å lære seg, 
selv om disse ikke ble stemt på av flertallet.

Gjennom denne prosessen vil egen-
vurdering synliggjøres og «medvirkning» 
fra elevene framheves (for både under-
visningsmål og vurderingsprosess). Ved 
at elevene prøver seg fram alene og 
sammen med andre og er i dialog om sin 
utvikling i fremmedspråk, vil de kunne 
oppleve at denne måten å jobbe på kan 

fremme læring og utvikle deres kompe-
tanse i faget (jf. kompetansemål etter nivå 
I og II; Underveisvurdering). 

Qualong Dehng, rådgiver, Fremmedspråksenteret

Ordkategorier
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Tegn som jeg kjenner 
igjen, eller som jeg 

kunne fra før

Tegn som jeg har lært 
av kameratene mine

Tegn som hele 
klassen bør kunne

Tegn som jeg ønsker 
å jobbe med, selv om 

de ikke ble valgt

Her et eleveksempel på tema Hobby, nivå I. 

Scan QR-koden
for mer info
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Si hva jeg skal tegne! er en muntlig aktivitet 
hvor to elever instruerer hverandre om hva 
som skal tegnes. Denne aktiviteten opp-
leves ofte som hyggelig og motiverende. 
Elevene jobber i par, de bytter roller, og 
dermed aktiviserer de både produktive og 
reseptive ferdigheter. 

Denne øvelsen gir læreren mulighet til å 
tilpasse innhold og vanskelighetsgrad for 
elevene og samtidig samle informasjon 
om elevenes progresjon i opplærings-

prosessen. I tillegg kan elevene bruke 
den til egenvurdering; eksempelvis kan 
de sjekke i hvilken grad de behersker både 
glosene og grammatikken de jobber med. 
Ved å sammenligne sin egen tegning med 
originalen får elevene oversikt over hva de 
mestrer, og hva de må arbeide videre med. 

Her er et eksempel på hvordan en elev 
på begynnernivå i russisk kan tegne et 
rom etter beskrivelse og vurdere seg selv. 
Tema for oppgaven er beskrivelse av et 

rom: Elevene får utdelt eller velger selv et 
bilde av et rom de vil beskrive. Med hjelp 
fra læreren skal hele klassen lage en liste 
med gloser som kan være til hjelp for 
beskrivelsen av tegningen (se tabell 
under). På begynnernivå i russisk lærer 
elevene verbbøyning i presens og sam-
svar mellom substantiv og adjektiv etter 
kjønn og tall for å kunne beskrive rommet 
mer presist. For viderekomne elever kan 
læreren introdusere bruk av noen preposi-
sjoner som krever instrumentalis.

Elena Kristian, høgskolelektor,  Fremmedspråksenteret

Si hva jeg skal tegne! 

Preposisjoner /
preposisjonsuttrykk

Preposisjoner + substantiv i 
Lokativ: 
На - på
В – i
В углу – i hjørnet
В центре + Gen. – i midten av 
У + Gen. – ved (siden)

Справа – til høyre
Слева – til venstre
Прямо – rett frem

Preposisjoner + substantiv i 
Instrumentalis:
Рядом с – ved siden av
Между - mellom
Над - over 

Verb
(inf. / 3. pers. entall / 3. pers. flertall)

Стоять (å stå) / стоит / стоят
Лежать (å ligge) / лежит / лежат
Висеть (å henge) /висит/ висят

Substantiv 
(interiør: møbler m.m.)

Диван
Кровать
Кресло
Стул
Стол
Ковёр
Занавеска (-и)
Ваза
Картина
Шкаф - 
в шкафу – i skapet
Тумбочка
Подушка 
Книга 
Лампа
Стена 
Пол
Потолок 

SuAdjektiv
(størrelse, form, farger osv.)

Form:
Круглый
Квадратный

Størrelse:
Маленький
Большой
Небольшой
Высокий

Стеклянный

Farger: 
Белый
Синий
Зеленый
Красный
Бежевый 
Коричневый
Чёрный
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Elevene jobber to og to. Når den ene er 
ferdig med å tegne etter instruksene fra 
kameraten, kan de bytte roller, slik at begge 
får ta imot og gi instrukser. Under gjennom-
føringen kan læreren gå rundt i klassen og 
høre på elevenes produksjon. På denne 
måten kan læreren samle informasjon om 
hva elevene behersker, og hva som even-
tuelt bør jobbes videre med. 

Et alternativ for gjennomføring er at læreren 
lager en video hvor han/hun filmer seg selv 
mens hun/han beskriver et rom. Elevene 
tegner etter beskrivelsen og sender bildet av 
tegningen til læreren. Læreren deler original-
bildet i etterkant slik at elevene kan sammen-
ligne sin tegning med originalen.

Illustrasjonene nedenfor er et godt eksem-
pel på hvordan ulike elever har tolket sam-
me tegning, samt ordforråd og grammatikk 
de behersker og må trene på i forbindelse 
med temaet interiør, rom og møbler. 

Beskrivelsen: 

Это небольшая комната. Это гостиная.
Пол коричневый. Потолок белый. Стены 
бежевые.
Справа в углу стоит большой коричневый 
и зеленый диван. На диване лежат две 
подушки. Одна подушка зелёная. Одна 
красная.
На полу у дивана лежит ковёр. Он 
красный. На ковре стоит квадратный 
стол. Стол маленький и зелёный.
Над диваном висят три большие картины. 
Над картинами висят три маленькие 
лампы.
Слева в комнате стоят два шкафа и одна 
тумбочка. В углу стоит высокий шкаф. 

Рядом стоит маленькая тумбочка. И 
рядом стоит ещё один высокий шкаф. Там 
книги.
***
Alt. Слева в комнате стоят два шкафа. 
Между шкафами стоит маленькая 
тумбочка. Двери в шкафу стеклянные. В 
шкафу стоят книги.
***
Прямо в комнате есть большое окно. На 
окне занавески. Они полосатые, желтые и 
коричневые.
На потолке в центре комнаты висит 
лампа.

Originaltipset Si hva jeg skal tegne! finner du 
på Fremmedspråksenterets nettside under 
læringsressurser (muntlig produksjon).Adobe Stock

Elevtegning 1

Elevtegning 2

Scan QR-koden
for mer info

Dreamstime
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Et Venn-diagram er en visuell støtte som 
ble introdusert av en britisk filosof og 
matematiker i det 19. århundre, og selv om 
det opprinnelig ble brukt i en matematisk 
kontekst, så har det vist seg å være et veldig 
godt verktøy i språkundervisningen også. 
Venn-diagrammet kan nemlig hjelpe 
elevene til å få oversikt over relevant infor-
masjon de har lest, hørt eller sett, og sortere 
den, for til slutt å kunne formidle den på 
en strukturert måte.

Diagrammet består oftest av to over-
lappende sirkler. Likheter mellom emnene 
det blir spurt om i oppgaven, represente-
res i de overlappende delene av sirklene, 
mens forskjeller skrives i de delene av sir-
klene som ikke overlapper hverandre (se 
illustrasjonen). 

I eksemplet nedenfor blir elevene opp-
fordret til å bruke Venn-diagrammet som 
en etterlyttingsaktivitet. De skal først lytte 

til og forstå faglig relevante emner og se 
sammenhenger med egen bakgrunn (jf. 
kompetansemål etter nivå II). Til slutt skal 
de muntlig forklare informasjonen med 
utgangspunkt i stikkordene de har notert 
i diagrammet. 

Følgende tekst er et tilpasset utdrag 
av en lyttetekst på spansk (nivå II) på 
Fremmedspråksenteret sin nettside som 
handler om Ecuador.

Ecuador es un país que está situado entre Colombia y Perú. Es un país relativamente 
grande en población, pero pequeño en extensión. El español es la lengua oficial, 
pero también hay una lengua cooficial, el quichua, hablada por los indígenas. 

Ecuador está dividido en cuatro regiones: la parte de la costa, la de la sierra, la 
región de la selva y las Islas Galápagos, unas islas muy exóticas con una fauna 
y flora muy características. En cuanto a personajes que destacan en el panorma 
internacional, cabe nombrar a Guayasamín, un artista a la altura de Picasso.

Natali Seguí Schimpke, høgskolelektor, Fremmedspråksenteret

Venn-diagram

Scan QR-koden
for mer info
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Hvordan henger Venn-diagram sammen 
med egenvurdering, hverandrevurdering 
og vurdering fra læreren?

Først av alt er det viktig at læreren gir 
tydelige instruksjoner om oppgaven, slik 
at elevene får en forståelse av hva de skal 
gjøre, og hva som forventes av dem. 

Når det gjelder egenvurdering, kan vi 
argumentere for at elevene blir oppfordret 
til å ta en aktiv rolle i læringen. De er nødt 
til å gjenkjenne og forstå viktige begreper, 
i dette tilfellet fra lytteteksten, og så sortere 
disse på en riktig måte. Selve utformingen av 
diagrammet «tvinger» elevene til å synte-

tisere ideene og bruke nøkkelord framfor 
hele setninger. Av den grunn kan vi også 
hevde at Venn-diagrammet kan anvendes 
som en god læringsstrategi som bidrar til 
kritisk tenking.

For å kunne bruke dette verktøyet i for-
bindelse med hverandrevurdering er 
det nødvendig at elevene er trygge på 
hverandre, og at de har hatt tid på forhånd 
til å planlegge og tenke gjennom hvordan 
de skal presentere ideene for medelevene. 
Tilbakemeldingene fra medelevene bør 
være konstruktive og relevante.  

Vurdering fra læreren: Etter at elevene 
har jobbet først individuelt og så i par, er 
de nå muligens bedre rustet til å presentere 
informasjonen for læreren. Læreren kan 
eksempelvis vurdere innsamlet informasjon 
og måten den er bearbeidet og analysert 
på, samt selve den muntlige resultat-
presentasjonen på målspråket med fokus 
på forskjeller fra og likheter med innholdet 
i lytteteksten og sammenhenger med 
egen bakgrunn.

Venn-diagrammet forklart som etterlesings-
aktivitet finner du på Fremmedspråk-
senterets læringsressurser (lesing) og i 
senterets hefte «Det er verdt å lese!»

Ecuador Noruega
Islas Galápagos

fauna caraterística

lengua o�cial 
español y quichua  

Extensión pequeña / 
muchos habitantes

Guayasamín

ambos
islas

costa

m
ontañas

idioma

geografía

personajes 
famosos

Islas Svalbard
> oso polar

lengua o�cial 
noruego y sami

Extensión grande / 
pocos habitantes

Edvard Munch

selva selva
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Diamantrangering er ei refleksjonsøving 
som kan nyttast til fleire ulike formål. Elevane 
skal leggje lappar i diamantform for å 
rangere innhaldet frå viktigast til minst 
viktig (sjå illustrasjon med talvekting).

I vurderingssamanheng kan øvinga til 
dømes nyttast i bevisstgjerande arbeid 
med vurderingskriterium i heile klassen. 
Vurderingsforskrifta og avsnittet om 
undervegsvurdering i læreplanen trekkjer 
mellom anna fram følgjande sentrale 
aspekt ved formativ vurdering: elev-
medverknad, metaperspektiv, forventings-
avklaring, eigenrefleksjon, samarbeid og 
variasjon. Her kan øvinga diamantrangering 
bidra til at elevane får ei felles og djupare 
forståing for kriteria for måloppnåing i 
ein konkret vurderingssituasjon. Utgangs-
punktet er læreplanen og det tilhøyrande 
støttemateriellet. 

Framgangsmåte:
•  Læraren informerer elevane om kva  
  form (munnleg/skriftleg) og innhald 
   (temaorientering) vurderinga vil ha. 
•  Elevane blir inviterte til å bidra med 
   relevante kriterium for den konkrete  
  evalueringa i plenum.
•  Læraren noterer forslaga på tavla, og 
   så drøftar de ideane og blir einige om 
   ni felles kriterium.
•  Elevane går saman i grupper på to til 
   fire, og kvar gruppe får utdelt ni lappar 

   der dei skriv ned kriteria de er blitt  
  einige om. 
•  Gruppene diskuterer kva for kriterium
   dei synest er dei mest eller minst  
  tungtvegande, og deretter rangerer 
   dei lappane (øvst = viktigast, nedst = 
   minst viktig).
•  Når elevane har lagt lappane i  
  diamantform, deler dei resultata og 
   grunngivinga i plenum.
•  Neste steg er å bli einige om ei felles 
   prioritert rekkjefølgje og bruke denne 
   til ei vidare inndeling i låg, god og  
  framifrå grad av kompetanse- 
  oppnåing (Utdanningdirektoratets  
  rettleiande kjenneteikn kan hjelpe eit 
  stykke på veg).

I samband med til dømes vurdering av 
munnleg interaksjon på målspråket vil 
elevane sannsynlegvis komme inn på 
aspekt som deltaking, uttale, situasjonstil-
passing, lytteforståing, tema- og kultur-
kunnskap, samanlikningsperspektiv, stil-
lingstaking, ordforråd, grammatikk, 
kommunikasjonsstrategiar, mimikk, 
gestikk og stemmebruk. Enkelte faktorar 
er av spesifikk fagleg art, mens andre er 
meir generelt retta– eit godt grunnlag for 
effektfulle klasserefleksjonar.

I ressursen Skrivesirkelen finn de døme på 
rangeringslappar med overordna kjenne-
teikn for skriftleg sluttprodukt (saktekst): 

Berit H. Blå, høgskolelektor,  Framandspråksenteret 

Diamantrangering

1

2 3

4 5

7 8

9

6
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NOTID

NØYTRALT 
SPRÅK

TEMA-
SETNING

BESKRIVE INFORMERE

EIGA 
MEINING

EMNEVERB 
(å vere, å ha, å finnast, 

å liggje)

EMNEORD

SETNINGS-
BINDARAR 
(til dømes, òg, og, 

mellom anna, elles)

AVSNITT
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DLL – lær å lære andre tysk

I vidareutdanningsprogrammet «Lær å 
lære andre tysk» (Deutsch Lehren Lernen, 
DLL) frå Goethe-Institut fokuserer du på 
eiga undervisning. I DLL-kursa samhandlar 
du med andre som underviser i tysk, 
og som deltakar får du oppleve vidare-
utdanning på ein annan måte: Du får 

formidla metodisk-didaktisk basiskunnskap 
for ei handlingsorientert og elevsentrert 
undervisning, og du utviklar eigne små-
prosjekt der du prøver ut og optimaliserer 
det du har lært. Desse bruker du så i di eiga 
undervisning. 

Kva handlar DLL om? 
Gjennom stadig refleksjon og oppdatering 
skal du lære å leggje opp undervisninga 
di betre. Det du sjølv har lært og erfart, 
bestemmer korleis du legg opp undervis-
ninga di. Gjennom DLL blir du betre i stand 
til å reflektere over eigne undervisnings-

Goethe-Institut, Noreg

Den praksisnære vidareutdanningsserien frå Goethe-instituttet for tysklærarar

Godt å vite

Dreamstime
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måtar, og innsikta dette gir deg, kan du 
bruke til å forme den framtidige under-
visninga di. Slik skaper DLL ein spesiell 
samanheng mellom teori og praksis 
som både du og elevane dine får nytte 
av.

Opptrening av ferdigheiter, formidling 
av grammatikk, ordforråd og fonetikk og 
kunnskap om litteratur og arbeidsformer 
er integrert i konseptet.

Kva er konseptet bak DLL?
DLL består i dag av 13 einingar. Alle byggjer på 
eit totalkonsept, men den modulbaserte opp-
bygninga gjer at du kan fullføre dei enkeltvis. 
Einingane DLL1 til DLL6 utgjer basispakken. 

Særleg å anbefale på dette stadiet er band 
10 om tysk som framandspråk for ungdom, 
«DaF für Jugendliche». Unge er verken 
barn eller vaksne. Dei er i ein livsfase der 
dei gjennomgår store forandringar, noko 
som har innverknad på korleis dei lærer. 

For tysklærarar er det viktig å støtte elevane 
på ein tidsmessig måte. I DLL10 får du vite 
korleis. Denne vidareutdanninga tilbyr vi 
i tidsrommet 19.09.–13.11.2022. Fleire 
DLL-einingar kjem fortløpande. 

Korleis går eit DLL-kurs for seg?
Nettkurset har to erfarne DLL-instruktørar 
som kursleiarar. I tillegg til teoriformidling er 
det fokusert på samarbeid med motiverte 
kollegaer frå Noreg, Danmark, Sverige, 
Finland, Nederland, Storbritannia og Irland 
om eit felles praksiskartleggingsprosjekt 
(Praxiserkundungsprojekt, PEP). Dette 
fremjar metodisk-praktisk kompetanse, 
men òg interkulturell og direkte utveksling.

Kven er DLL-kursa for?
DLL rettar seg mot tysklærarar på sekundær-
trinnet (ungdomsskule og vidaregåande 
skule) og i vaksenopplæringa.
Føresetnaden for å delta er tyskkunnskap på 
nivå B2 (språkportefølje). Vidareutdanninga 
er særleg relevant dersom du underviser, 

har undervisningserfaring eller har gjennom
ført praksis eller hospitering i tysk-
undervisninga.

Når går dei neste DLL-kursa av stabelen?

Har denne artikkelen gjort deg motivert 
for å bli endå meir handlingsorientert og 
elevsentrert i undervisninga di?

Ta en titt på nettsida vår!
https://www.goethe.de/ins/no/no/spr/
unt/for/gia.html

E-post: sprak-oslo@goethe.de
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Adobe Stock

Podkasten Frankrike forklart blei starta i 
februar 2020 som eit samarbeid mellom 
Kjerstin Aukrust (UiO/ILOS) og Franck 
Orban (HiØ/SLIK). Tidleg i 2021 blei Geir 
Uvsløkk (UiO/ILOS) òg med. I podkasten 
inviterer vi kompetente og frankofile  
gjester til samtale om tema som er viktige 
for å forstå det som skjer i Frankrike i dag, 
og som kan bidra til å spreie meir kunn-
skap om fransk historie, politikk og kultur. 
Målgruppa er både Frankrike-interesserte 
nordmenn og nordmenn som ikkje har 
noko spesielt forhold til Frankrike frå før. 
Sidan februar 2020 har Frankrike forklart 
gitt ut over 50 episodar på rundt ein halv 
time mellom anna på Spotify og Itunes. Til 
podkastepisodane følgjer det ein kronikk 
som ser på temaet i podkasten frå ein 
annan vinkel. Denne kronikken blir lagd 
ut på forskning.no og Transit Magasin. 
Frankrike forklart er støtta av Det norske 
universitetssenter i Paris (DNUP) og Institut 
français Norge.

Websida til Frankrike forklart:
https://www.hiof.no/lusp/slik/forskning/
grupper/areas/podcast-frankrike-forklart/

Franck Orban,  førsteamanuensis, leiar av forskingsgruppa AreaS og medprogramleiar for podkasten, Høgskolen i Østfold  

Frankrike forklart  
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No kan du sitje heime i di eiga stove eller 
saman med kollegaer og få fagleg påfyll 
frå Framandspråksenteret og samarbeids-
partnarane våre! 
 
Med tema som kommunikasjon, berekraftig 
utvikling og vokabular håper vi du finn 
noko av interesse. 
https://www.hiof.no/fss/om/aktuelt/
arrangementer
 
Webinara varer ca. 1 time og vil vere både 
språkspesifikke og språkoverbyggjande. 
Det vil bli opna for interaksjon med del-
takarane. 
 
Vi har knytt til oss fagpersonar frå grunn-
skulen og frå universitets- og høgskule-
sektoren som ønskjer å bidra til ei praksisretta 
tolking av dei nye læreplanane i engelsk 
og framandspråk. Med foredragshaldarar 

frå både inn- og utland får du eit innblikk 
i ulike perspektiv. Målet er å gi engelsk- 
og framandspråklærarar verktøy som kan 
bidra i arbeidet med relevante tema som 
motivasjon, interkulturalitet, tverrfagleg-
heit og kommunikasjon i språkundervisninga. 
 
Som nasjonalt senter har vi som mål å nå 
ut til ein størst mogleg del av landet vårt. 
Med webinar blir det enklare å nå dette 

målet. Dei digitale forelesingane er eit til-
legg til tilbodet om fysisk kompetanse-
utvikling.
https://www.hiof.no/fss/kompetanseut-
vikling/

Tina Buckholm, webansvarleg, Framandspråksenteret

Webinar knytte til LK20 
Framandspråksenteret inviterer engelsk- og framandspråklærarar til webinar som tek for seg 
ulike praksisnære tema knytte til LK20. 
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Ungdomskultur i 
ulike målspråkland

Aquunde lestio. Nem inimodis sam ipi-
cips apientoreped quiaerum que ex et 
faciis sitaspis sit, am, se vent liquame nes 
arum laccum eiur re, nullaniet faceatur?
Vernatq uidunt ilit quatis aut quiatem 
poresto omnimusae con elitiunt id et 
optur? Ehendes et volores alia deriati bear-
cipsa net exeribusa qui alita a quatibea 
nesto cum eaque venimo conserciatem 
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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