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 Del 1: “Tingenes tilstand” Del 1: Tingenes tilstand
 Del 2: Mulige årsaker

Del 3: Hva med grammatikken? Del 3: Hva med grammatikken?
 Del 4: Vi skuer framover



Læreplanen i fremmedspråk: 
Gj å d Gjennomgående
◦ Nivå 1 i ungdomsskolen og i videregående skole er det 

samme (nivå + læreplan) nivå 2 bygger direkte på nivå 1samme (nivå + læreplan), nivå 2 bygger direkte på nivå 1
 Nivå 1 = Nybegynnerkurs på henholdsvis 225 (vgs) 

og 227 (usk) timer
◦ Fordelt på 3 år på usk (8., 9. og 10. trinn) og 2 år på vgs 

(vg1 og vg2)
Ment å tilsvare A2 i det europeiske rammeverket Ment å tilsvare A2 i det europeiske rammeverket
◦ Jmf. høringsutkastet til læreplanen og artikkel av K. 

Gulbrandsen i Språk&Språkundervisning (nr 4 2009)p p g ( )
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 Eksamensform:
◦ 10. trinn: Muntlig eksamen. 
◦ Vg2: Muntlig eller skriftlig eksamen

 Ulik modenhetsgrad
S k l f l k lt l l b id◦ Som skal fanges opp av lokalt læreplanarbeid
 Spesielt i forhold til temaer etc innen hovedområdet Språk, 

kultur og samfunn
å å Men også i noen grad innen hovedområdet Kommunikasjon, 

f.eks innen kompetansemålene som dreier seg om:
 Autentiske tekster (innhold, tema)

å Ordforråd i dagligdagse situasjoner (+”spontane samtaler” og 
“ulike kommunikasjonssituasjoner”)

 Egne meninger og følelser
I d k l “ ll ” l (?) i b l I ungd.skolen: “alle” elever (?), i vgs: bare elever som 
velger studieforberedende program
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 Nivåsituering
◦ Hva er det egentlig ment at elevene skal kunne 

etter nivå 1? (= forståelse og tolking av 
kompetanse-målene i læreplanen)kompetanse målene i læreplanen)

 Karakternivå
◦ Hvilken kompetanse / hvilke prestasjoner skal ha◦ Hvilken kompetanse / hvilke prestasjoner skal ha 

en 5’er, en 3’er osv? Muntlig og skriftlig? 
 Vi trenger et tolkningsfelleskap! Vi trenger et tolkningsfelleskap!
◦ Hvordan skal vi få det? Hvem har ansvaret for å 

skape det? Hvem har definisjonsmakt?p j
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 Formell
◦ Sentrale utdanningsmyndigheter dvs◦ Sentrale utdanningsmyndigheter, dvs. 

Kunnskapsdepartementet og underliggende instanser:
◦ Framfor alt Utdanningsdirektoratet som lager:

L l Læreplaner
 Vurderingsveiledninger med nasjonale vurderingskriterier
 Eksamensoppgaver (skriftlig) (med sensorveiledninger)
 Mm

◦ Lokale utdanningsmyndigheter, dvs fylker og kommuner
 Har ansvaret for lokale retningslinjerHar ansvaret for lokale retningslinjer
 Og lokalgitt eksamen (muntlig)

 Uformell
A d f li i t f k d i it t lik◦ Andre faglige instanser, f.eks. ved universiteter, ulike 
kompetansesentra etc.
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 Utdanningsdirektoratet:
H hittil ikk d fi t k t i å◦ Har hittil ikke definert kompetansenivåene 
eksplisitt annet enn i beskrivelsen av de 
nasjonale kjennetegnene på måloppnåelse mennasjonale kjennetegnene på måloppnåelse, men 
gjør det implisitt gjennom eksamensoppgavene 
til skriftlig eksamen:
 Selve eksamensoppgaven (oppgavesettet) og hva den 

forutsetter av kompetanse
 Tihørende vurderingsveiledninger vurderingskriterier Tihørende vurderingsveiledninger, vurderingskriterier, 

sensorveiledninger mm.
 Skoleringen av sensorer og selve sensureringen 

(karakterene som gis)
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 Sentralt arbeid: Utdanningsdirektoratet og 
underliggende instanser (Fremmedspråksenteret):underliggende instanser (Fremmedspråksenteret):
◦ Språkpermen
 Basert på Rammeverkets nivåer (A1 – C2)p ( )
 Sjekklister i forhold til de fem kommunikative ferdighetene 

på hvert av de seks nivåene i Rammeverket (“can do” –lister)
Lokalt arbeid: Kommuner og fylkeskommuner Lokalt arbeid: Kommuner og fylkeskommuner
◦ Ulike kurs og andre tiltak i forhold til å gjøre muntlig eksamen 

mest mulig lik (i form og nivåkrav) og mest mulig rettferdig (i 
f h ld l d lk f ll k )forhold til vurdering, tolknings-felleskap)

◦ Lokalt læreplanarbeid: “nedbryting” av kompetansemålene, f.eks 
på det enkelte årstrinn og i de enkelte undervisningsopplegg, og 

b d l k l d kutarbeiding av lokale vurderingskriterier
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AVANSERT NIVÅ C2 Mastery (”Full mestring”)AVANSERT NIVÅ
(Proficient user)
Usuario

C2 Mastery ( Full mestring )

C1 Effective Operational Usuario 
competente

C ect e Ope at o a
Proficiency (”Effektiv 
språkbruk”)

ÅSELVSTENDIG NIVÅ
(Independent user)

B2 Vantage (”Oversikt” 

Usuario 
independiante

B1 Threshold (”Terskel”)

ELEMENTÆR NIVÅ
(Basic user)

A2 Waystage (”Underveis”)

Usuario básico A1 Breakthrough 
(”Gjennombrudd”)
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 Det eneste konkrete fra sentrale myndigheter 
i f l i h å h ld ilsom vi foreløpig har å holde oss til som 

rettesnor ang hva som forventes på nivå 1, er 
t l itt k iftli k d liksentralgitt skriftlig eksamen, de ulike 

skrivene i forbindelse med denne og selve 
sensurensensuren.

◦ Derfor vil morgendagens “taller” om vurdering av◦ Derfor vil morgendagens taller  om vurdering av 
skriftlige eksamenssvar nivå 1 og 2 kunne gi oss et 
visst svar på spørsmålet “hvor nivået ligger”.p p gg
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 Liten tradisjon i usk for å undervise spansk 
 Fremmedspråk har lav status i usk pga 

dl l f ( l l f )tidligere valgfagsstatus (tilvalgsfag) 
 Bare mulig å trekkes ut til muntlig eksamen
 Noe ulik elevgruppe
◦ Aldersnivå

“All ” l i k b d l◦ “Alle” elever i usk, men bare de som velger 
studieforberedende program i vgs

 (Mange timer faller bort)
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 Vgs har overført tradisjonen fra C-språk 2 i Vgs har overført tradisjonen fra C-språk 2 i 
forhold til nivådefinisjon?
◦ Muligens styrkes dette av eksamensoppgavene etter K06 som ser 

ut til å forvente samme nivå som før (eller høyere?) 
◦ Tidligere halvannen times skriftlig eksamen (etterfulgt av muntlig) 

er erstattet med 5-timers skriftlig eksamen. Er det blitt for høye g
krav?

 De elevene som begynner med nivå 1 på vgs, og 
som ikke har hatt fremmedspråk på usk skal hasom ikke har hatt fremmedspråk på usk, skal ha 
hele nivå 2 på ett år (140 timer på vg3)
◦ Hvis dette skal være mulig, må elevene ha et høyere nivå fra nivåHvis dette skal være mulig, må elevene ha et høyere nivå fra nivå 

1 (vg1 og vg2) enn det de elevene som kommer fra nivå 1 i usk 
ofte har (→ høyere nivå på nivå 1 i vgs enn i usk???)
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 Alle hjelpemidler tillatt tvinger fram en høy grad av 
k j ktekst- og sjangerkompetanse etc. 

(“oppgaveteknisk” kompetanse) like mye som 
generell språkkompetanse til skriftlig eksamen igenerell språkkompetanse til skriftlig eksamen i 
vgs.
◦ Er dette mulig for elever i usk? Har de god nok grunnlagskompetanse fra g g g g p

norsk, engelsk etc?
◦ Har de gode nok strategier, allmennkunnskaper og modenhet til dette?

 Lærebøkene for usk og vgs er til dels veldig Lærebøkene for usk og vgs er til dels veldig 
forskjellige når det gjelder nivå / “krav” og 
innholdsmomenter (f.eks i verbtider – jmf 
kompetansemålet “grunnleggende språklige 
strukturer”)

Lærebøkene bør ikke være ledende på dette nivået i og med at det ikke◦ Lærebøkene bør ikke være ledende på dette nivået i og med at det ikke 
lenger finnes noen sentral lærebokgodkjenning og dagens lærebøker i 
spansk i liten grad er skrevet for K06 og nåværende læreplan
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 Manglende eller utilstrekkelig avklaring / Manglende eller utilstrekkelig avklaring / 
hjelp fra sentrale og til dels lokale 
utdanningsmyndigheterutdanningsmyndigheter

 Lærebøkene!
M l d b id/ kk ll Manglende samarbeid/samsnakk mellom 
usk og vgs 
llI tillegg:
◦ Ulike skolekulturer i de to skoleslagene
◦ Ulike elever (modenhet + “alle” i usk, bare et 

utvalg i vgs)
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 Aldersaspektet kan være viktig dvs Aldersaspektet kan være viktig, dvs. 
modenhetsnivået/utviklingsnivået

◦ Ikke bare i temavalg/innhold og arbeidsmåter
◦ Sannsynligvis er det også en faktor i f.eks 

ågrammatikkforståelse og – innlæring
 Kritisk alder, “naturmetoden”

Evne til abstrakt tenkning Evne til abstrakt tenkning
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 At elevene i usk er yngre enn i vgs, kan medføre at spesielt 
eksplisitt grammatikkundervisning er vanskelig fordieksplisitt grammatikkundervisning er vanskelig fordi

◦ evnen til abstrakt tenkning og til å trekke logiske slutninger 
ikke er ferdig utviklet (kognitiv utvikling)ikke er ferdig utviklet (kognitiv utvikling)
 (+ store individuelle forskjeller i utviklingsnivå)

 → undervisningsmetodene må tilpasses dette, “praktisk tilnærming” 
og induktiv metode + differensiering blir enda viktigere enn for eldre 
aldersgrupper (krever høy didaktisk kompetanse hos lærer)g pp ( y p )

 → liten mulighet for “snarveier” gjennom deduktive regelforklaringer 
som kan forventes å automatiseres og å gå over til egen bruk hossom kan forventes å automatiseres og å gå over til egen bruk hos 
elevene (da blir tidsaspektet viktig også!)
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 På Tromsø-kongressen (sept -10) tok vi en På Tromsø-kongressen (sept.-10) tok vi en 
kort gjennomgang av fortid i spansk som ser 
ut til å være det som det tydeligst arbeidesut til å være det som det tydeligst arbeides 
mest ulikt med, spesielt i forhold til 
“indefinido”.indefinido .

 Her kommer en oppsummering av 
hovedpunktene fra den ganghovedpunktene fra den gang
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 Vi trenger å definere hva som ligger i Vi trenger å definere hva som ligger i 
f.eks. følgende kompetansemål: 
l k l k b keleven skal kunne bruke 

grunnleggende språklige strukturer og 
former for tekstbinding
◦ F.eks kan vi ikke ha det sånn at lærerne i vgs forventer at 

elevene skal kunne preteritum indefinido og kanskje også 
imperfecto når de kommer til nivå 2 i vgs mens lærerne iimperfecto når de kommer til nivå 2 i vgs mens lærerne i 
ungdomsskolen ikke arbeider med dette (sannsynligvis 
fordi lærebøkene ikke legger opp til det?).
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 Jeg har forsøkt å “gå til kildene” (Udir gj Jeg har forsøkt å gå til kildene  (Udir gj. 
eksamensoppgaver mm, Språkpermen, 
Rammeverkets beskrivelser av A2-nivå)Rammeverkets beskrivelser av A2 nivå)

 Jeg har holdt meg til skriftlig produksjon. (Det 
er jo ingen tvil om at elever må kjenne til/vite om ulikeer jo ingen tvil om at elever må kjenne til/vite om ulike 
fortidsformer når det gjelder de reseptive ferdighetene, f.eks. 
ved lesing av autentiske tekster.)

 Spørsmålet er altså om elevene skal 
forutsettes å kunne bruke disse 
formene selv i produksjon.
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 Eksamensoppgavene nivå 1: Tja (fortid må Eksamensoppgavene nivå 1: Tja (fortid må 
beherskes, men ikke asolutt nødvendig med 
indefinido)indefinido)

 Språkpermen A2: Neeei ? Ikke noe om fortid i 
det hele tatt…!?

 Rammeverket, spansk: Tja (Helt klart krav til 
fortid, men det spesifiseres ikke hvilke(n)), p ( ))

 Rammeverket, norsk: Tja (som i det 
spanske/internasjonale)p / j )
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 Eleven skal kunne bruke grunnleggende Eleven skal kunne bruke grunnleggende 
språklige strukturer og former for 
tekstbindingtekstbinding

 Eleven skal kunne skrive tekster som 
beskriver forteller eller informererbeskriver, forteller eller informerer

M “i ” kl f ål t kk t → Men “ingen” avklarer for oss spørsmålet om akkurat 
hva som ligger i begrepet “grunnleggende” spr. strk.

D bli lk i ål i h k l → Det blir et tolkningsspørsmål innen hvert enkelt 
språk, for forlag, lærere, eksamenslagere etc.
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 Går det an å akseptere at ungdomsskole- Går det an å akseptere at ungdomsskole-
elevene (på grunn av mindre utviklet kognitivt 
nivå) ikke arbeider (aktivt ) med indefinidonivå) ikke arbeider (aktivt ) med indefinido 
mens man gjør det på nivå 1 i vgs?

 Går det an å akseptere at ungdomskole- Går det an å akseptere at ungdomskole
elevene har en generelt lavere lingvistisk 
kompetanse enn elevene på nivå 1 på vgs?kompetanse enn elevene på nivå 1 på vgs?

 Går det an å akseptere at ungdomsskole-
elevene har en lavere kommunikativelevene har en lavere kommunikativ 
kompetanse enn elevene på nivå 1 fra vgs?
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 ”Beherske grammatikk, vokabular og uttale 
(li i i k k )(lingvistisk kompetanse)

 Tolke og anvende et tjenlig språk i ulike 
sammenhenger (sosiolingvistisk kompetanse)sammenhenger (sosiolingvistisk kompetanse)

 Oppfatte og selv oppnå sammenheng i tale og skrift 
(diskurskompetanse)( p )

 Benytte tjenlige alternative kommunikasjonsmåter for 
å kompensere for manglende ferdigheter 
(strategikompetanse)

 Benytte sin kunnskap om andres kulturer i tolkning av tekster 
og i samhandling med andre (sosio-kulturell kompetanse)og i samhandling med andre (sosio kulturell kompetanse)

 Anvende sin språklige kompetanse (sosial kompetanse)”
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Generelle kompetanser Språkkompetansene
Lingvistisk komp.

Sosial komp.

p

Lytteforståelse

Muntlig 
Evne til
å lære

Sosioling-
vistisk komp.

Lese-
forståelse

g
interaksjon 
(=spontan 
samtale) Temaer og 

Situasjoner

å æ e

Sosiokulturell 
komp. Muntlig 

presenta- (”Tolke”)

Situasjoner

P ti k
Strategi-

p
sjon

Skrive

Pragmatisk
KompetanseDiskurs-

komp.

St ateg
komp.
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 Går det an å akseptere at ungdomsskole-
elevene ikke arbeider (aktivt ) med indefinidoelevene ikke arbeider (aktivt ) med indefinido 
men at man likevel gjør det på nivå 1 i vgs?

 → JA (men det bør være enighet) → JA (men det bør være enighet)
 …. har en generelt lavere lingvistisk 

kompetanse enn elevene på nivå 1 på vgs?kompetanse enn elevene på nivå 1 på vgs?
 → NEI (men den grammatiske kompetansen  kanskje)
 …. har en lavere kommunikativ kompetanse …. har en lavere kommunikativ kompetanse 

enn elevene på nivå 1 fra vgs?
 → NEI (men temaer, kommunikasjonssituasjoner etc ( , j j

de behersker vil være noe forskjellig, likedan 
uttrykksmåter)

25



 Insistere på mer “hjelp” fra instanser med Insistere på mer hjelp  fra instanser med 
definisjonsmyndighet (Udir, lokale myndigheter)

 Etterspørre hjelp fra faginstanser (univ., p j p g ,
Fremmedspråksenteret, …)

 Etterspørre og foreslå kurs etc fra ulike instanser (de 
i i jsamme som over + interesseorganisasjoner som 

ANPE, fagforeninger etc) for lærene i 
kommunen/fylketkommunen/fylket

 Samarbeide lokalt, men forsøke å forankre videre 
(regionalt/nasjonalt)g j

 → Skape tolkningsfellesskap lokalt, regionalt, nasjonalt
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 Ny læreplan der usk = A1 og vgs = A2? Ny læreplan der usk  A1 og vgs  A2?
 → Neeei, men en annen forståelse av den vi har, eller en endring 

av hele læreplanen eller tolkningen av /forventningene til denp g g
 Håp: forsøket med fremmedspråk på mellomtrinnet
 → kan gjøre det mer realistisk at usk kan innfri forventningene i gj g

nivå 1 slik læreplanen (og det reelle timetallet) er i dag
 Ny eksamensordning vgs?y g g
 → kommer snart, ut fra erfaringene med de tre første årene 

med 5-timers skriftlig eksamen på nivå 1g p
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 Er de mulig å konkludere? Er de mulig å konkludere?
 → JA og NEI

D i h f ll ik i å h l d lik Det er i hvert fall viktig å ha noenlunde like 
forståelsesrammer / tolkningsfellesskap regionalt og 

j ltnasjonalt
 Kanskje er vi for grammatikkopphengte?
 → Kanskje det ikke gjør noe om 10.trinn ikke arbeider 

aktivt med indefinido/imperfecto, så lenge de er like 
d il å f å k i l å ?gode til å forstå og kommunisere som elever på vgs?
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 Viktig at nivået totalt sett dvs ved slutten av Viktig at nivået totalt sett, dvs ved slutten av 
nivå 2, IKKE blir lavere i K06 enn i R94!!! For 
det var neppe meningen med kunnskapsløftetdet var neppe meningen med kunnskapsløftet…

 Hva kan vi gjøre for ikke å havne der?
 h k t h l ? (f li did kti k → høyne kompetansen hos lærerne? (faglig og didaktisk: 

“praktisk tilnærming”)
 → mindre grammatikkfokus, spesielt i ungdomsskolen?g , p g
 → øke timetallet i ungdomsskolen (eller i hvert fall sørge for at 

ikke så mange timer forsvinner)
d k d i (ikk å l k iftli k å → endre eksamensordningen (ikke så lang skriftlig eksamen på 

nivå 1, ikke bruk av alle hjelpemidler…)
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 Veien blir til mens man Veien blir til mens man 
går!

1

 Og vi har da kommet et 
stykke på vei …?
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