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Tema for presentasjonen

- gi noen eksempler på hvordan spanskelever selv kommer inn på grammatiske 
temaer når de beskriver egen språklæringsprosess 

- gi noen eksempler på spanskelevers vektlegging av praktiske språkferdigheter 
i møte med spansk

- charla en español, citas de los alumnos y PowerPoint en noruego 
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Læreplan i fremmedspråk
 en praktisk og aktiv tilnærming: ta språket i bruk fra første stund 
[…] Å lære et fremmedspråk dreier seg først og fremst om å bruke språket – å
lese, lytte, snakke og skrive – i forskjellige sammenhenger […]
(Utdanningsdirektoratet, 2006) 

 fokus på kommunikative ferdigheter 
[…] Hovedområdet kommunikasjon dreier seg om formidling av mening
gjennom fremmedspråket. Det omfatter lytting, lesing, skriving, muntlig
produksjon og spontan samhandling knyttet til ulike kommunikasjonssituasjoner,
medier, sjangere og språkfunksjoner […] (Utdanningsdirektoratet, 2006) 

 å kunne bruke målspråket i ulike kommunikasjonssituasjoner
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- utvikle kommunikativ språkkompetanse 
Det felles europeiske rammeverket for språk: læring, undervisning, vurdering: 
Kommunikativ språkkompetanse er den kompetansen som 
«… setter et menneske i stand til å handle ved å ta i bruk spesifikt språklige midler» (Utdanningsdirektoratet 2011, s.  

11) 

Språk og ytringer har ikke bare en beskrivende funksjon, brukes også til å utføre handlinger (Austin i Escandell Vidal, 
2003): 

«Jeg ber deg om unnskyldning» 

For å utføre en språkhandling: 
vi gjør bruk av ulike deler av vår kompetanse 
vi tar i bruk ulike strategier avhengig av målet
både lingvistiske og ikke-lingvistiske faktorer inngår i den verbale språkhandlingen

Kontekstens betydning: 
Et utsagn er ikke bare sant/usant, det må også passe inn i/sees i sammenheng med den konteksten det opptrer i.  

Enhver språkhandling kan være adekvat/inadekvat: «Denne boken er virkelig en klassiker»
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Kommunikativ språkkompetanse - delkompetanser
Lingvistisk kompetanse 
- leksikalske, fonologiske og syntaktiske kunnskaper og ferdigheter
- innbefatter den kognitive organiseringen av informasjonen 

(uttale og intonasjon, grammatisk korrekthet, konkordans, ordstilling o.l.) 
(ordforråd : relevant og presist ordvalg, variasjon i bruk av ord og uttrykk) 

-
Pragmatisk kompetanse 
- omfatter den praktiske bruken av språket  
- virker inn på den konkrete situasjonen den muntlige og/eller skriftlige samhandlingen foregår i

(tilpasse språkbruken kommunikasjonssituasjonen: mottakeren, formålet, sjanger)
- inkluderer diskurskompetanse: å bygge opp en tekst med indre sammenheng

Sosiolingvistisk kompetanse 
- de sosiolingvistiske betingelsene for språkbruk 
- hilsningsformer, høflighetsregler, forhold mellom generasjoner, samfunnsklasser m.m. 
(Utdanningsdirektoratet, 2001, s. 130-157)
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Elevenes refleksjoner rundt språk og språklæring  
To kvalitative intervjuundersøkelser:  
 Hvem og når?
- elever som deltok i  det nasjonale pilotprosjektet «Forsøk med fremmedspråk på barnetrinnet» (2010-2012) 

Første undersøkelse (Bjørke & Grønn, 2014): 
• 22 elever i to spanskklasser på 7. trinn (to timer spansk i uka i 6. og 7. trinn)
• juni 2012, på slutten av den toårige forsøksperioden

Andre supplerende undersøkelse (Bjørke & Grønn, in progress): 
• 60 elever i fransk, spansk og tysk på 10. trinn (nivå 1) fra fem ulike skoler 
• 2012, på slutten av den toårige forsøksperioden

 Hvordan 
• semistrukturerte fokusgruppeintervjuer på norsk
• elevene verbaliserte egen og andres språk- og strategibruk og reflekterte over egen språklæringsprosess 

 Fokus her: elevenes egen opplevelse av hvordan de utvikler forståelse for det spanske språket 
(= lingvistisk og pragmatisk kompetanse)
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Forskning på tidlig start med 
fremmedspråklæring
[…] the current results show no solid linguistic benefits of an early start 
except for some limited evidence for speech perception […] (Huang 
2016, s. 269)

[…] no parallel studies are known to exist that which show empirical
evidence that young starters in a foreign language context consistently
outscore older starters after the same amount of instruction and 
exposure […](Muñoz, 2007, s. 243)
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- om ordlæringstrategier: 
• gjentakelse av ord på ulike vis og i ulike sammenhenger
«På barnetrinnet gjorde vi mange forskjellige ting, og vi gjentok de samme ordene igjen og igjen, da vi 
sang sanger, da vi hadde rollespill, da vi lekte Color, color …»  
(Elev, 10. trinn, 2015)

«Vi leser, hører, skriver og sier de samme ordene flere ganger; det går liksom i ring, da husker vi det»  
(Elev, 10. trinn, 2015)

• delta i verbal interaksjon 
«Det er lett å glemme spanske ord, men hvis noen andre sier dem, så kommer de tilbake til meg.»  
(Elev, 7. trinn, 2012)

• utnytte sin flerspråklighet
«Vi kan ofte si: Tenk på det engelske ordet, så blir det lettere å forstå spansk. For eksempel å 
overraske, det er surprise, og så blir det sorprende på spansk. Da blir det lettere å huske ordene.»  
(Elev, 10. trinn, 2015)
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- om bruk av og analyse av chunks
• oppfatte bruk av samhandlingsstrategier for å opprettholde samtalen:
«Hvis vi ikke forstod hva David fortalte, sa vi bare No comprendo, Otra vez, por 
favor eller Despacio, por favor. Da forklarte han med andre ord eller forenklet litt.»  
(Elev, 7. trinn, 2012)

• uttrykke det man liker:
«Da vi skulle fortelle hva vi likte, sa vi me gusta, og så la vi bare
til det vi likte: Me gusta el fútbol, me gusta el balonmano, me gusta nadar …»
(= legge til elementer uten å analysere strukturen) (Elev, 7. trinn, 2012)

• bruke verbet gustar:
«Verbet gustar kan være vanskelig. Hvis du bytter et lite ord, blir meningen helt 
annerledes» 
(= begynnende forståelse av kompleksiteten i språklige strukturer) (Elev, 10. trinn, 2015)

01.04.2017Berit Grønn 9



Fordeler med en holistisk, praktisk-estetisk 
tilnærming
Kognitiv avlasting 
«På barnetrinnet lærte vi mange ord, så vi kunne basic’en. Da ble det lettere for 
oss på ungdomsskolen å konsentrere oss om andre ting i språket.» (Elev, 10. 
trinn)

«With practice, what previously required effort and attention, may finally become 
automatized and routine-like.» (Muñoz, 2007, p. 231) 

 Elevene mener selv: Ved å starte med spansk på 6. trinn får de frigjort tid til 
å arbeide med og videreutvikle sin grammatiske forståelse i spansk på 
ungdomstrinnet.  
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Overgang fra videregående skole til høyere 
utdanning 
Studieforberedt etter studieforberedende. Overgangen mellom 
studieforberedende utdanningsprogram og høyere utdanning belyst gjennom 
gruppesamtaler med lærere, studenter og elever. (Lødding, B. & Aamodt, P.O., 
2015). 

 De vitenskapelige ansattes erfaringer:  
- liten kapasitet til å lese store mengder tekst, evne til å stole på egne 
vurderinger 
- ferdigheter i skriftlig fremstilling: manglende evne til å formulere seg med 
presisjo, problemer med å fremstille tenkning, utvikle og uttrykke sin faglige 
forståelse 

 Studentenes erfaringer: 
- progresjonen er rask og kan være en utfordring
- utfordrende å orientere seg i stor tekstmengder, sammenfatte og vurdere 

relevant informasjon 
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Overgang fra videregående skole til høyere 
utdanning 
 Manglende hukommelsestrening:
«Hvis du skal lære ting utenat så er du nødt til, i hodet ditt, å finne 
hovedpunkter og sammenhenger i stoffet, ikke sant» (Lødding & Aamodt 2015, 
s. 39)

 gjenfortelling: kunne konsentrere seg om hovedpunkter og gjengi dem på 
sin egen måte 

- man kan øve på dette i spansk på alle nivåer gjennom en global tilnærming til spanskspråklige lytte-
og lesetekster: elevene gjenforteller hovedinnholdet på norsk, lager temaoverskrifter, et par setninger 
på norsk eller spansk o.l. som sammenfatter tema i teksten   
- ordlæringsstrategiene som elever på 7. og 10. trinn selv beskriver, kan bidra til å styrke 
hukommelsen 
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- utvikle reseptive ferdigheter  
Nivå og
hovedområde

Kompetansemål
Læreplan i fremmedspråk (Utdanningsdirektoratet, 2006)

Nivå I
Kommunikasjon

- finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i 
skriftlige og muntlige tilpassede og autentiske tekster i 
ulike sjangere

Nivå II
Kommunikasjon 

- forstå innholdet i skriftlige og muntlige autentiske tekster 
i ulike sjangere
- lese formelle og uformelle tekster i ulike sjangere og 
gjøre rede for forfatterens synspunkter og holdninger

Nivå III - forstå innholdet i lengre muntlige og skriftlige autentiske 
tekster i ulike sjangere
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Lesestrategier - global tilnærming til lesetekster 
• gjette betydningen av og gjenkjenne ord 
«Først plukker jeg ut ordene jeg forstår, sånn finner jeg sammenhengen.» 

• om verb, verbtider og endelser
«Hvis vi kjenner til verbet fra før, er det ikke så farlig om vi ikke får med oss 
endelsen, 
for vi forstår jo verbet.» (= gjenkjenne verbstammen)

• om trykklette pronomen (lo, la, le, se … )
«Det er ofte vanskelig å vite hva det lille ordet refererer til, og det kan endre 
hele betydningen.» (= krever tolkning på setnings- og tekstnivå)

Elever på 10. trinn, tre år etter Forsøk med fremmedspråk på barnetrinnet (2010-2012)
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- utvikle skrivekompetanse 

Nivå
og hovedområde

Kompetansemål
Læreplan i fremmedspråk (Utdanningsdirektoratet, 2006)

Nivå 1
Kommunikasjon 

- gi uttrykk for egne meninger og følelser
- skrive tekster som forteller, beskriver eller informerer

Nivå 2
Kommunikasjon 

- skrive sammenhengende tekster i ulike sjangere

Nivå 3
Kommunikasjon 

- skrive sammenhengende og godt strukturerte tekster i 
ulike sjangere
- gi uttrykk for egne synspunkter og tanker, opplevelser 
og følelser muntlig og skriftlig
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- utvikle skrivekompetanse 
- alle tre nivåer krever at eleven utvikler en pragmatisk kompetanse 

 Uføre språkhandlinger:
Nivå I: sammenligne tradisjoner, levemåter … , gi uttrykk for opplevelser … 
Nivå II: drøfte sider ved …, beskrive, gjøre rede for, drøfte hvordan … 
Nivå III: formidle kunnskaper, opplevelser, diskutere, reflektere, analysere 
form og innhold, presentere, sammenligne, drøfte 

 tilpasse språkbruken ulike kommunikasjonssituasjoner 
 utvikle sjangerkompetanse
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- anvende kunnskaper om språket 

Nivå og
hovedområder:

Kompetansemål
Læreplan i fremmedspråk (Utdanningsdirektoratet, 2006)

Nivå I 
Kommunikasjon 

- bruke grunnleggende språklige strukturer og former 
for tekstbinding

Nivå II
Kommunikasjon

- bruke ord, setningsoppbygning og 
tekstbindingsformer målrettet og variert

Nivå III
Språklæring

- anvende kunnskaper om ord, setningsoppbygging, 
tekstbinding og språkbruk for å forbedre eget språk
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- anvende grammatikk-kunnskaper i skriftlig 
produksjon 
• Om plassering av adjektiv på spansk:  
«Da må vi passe på hvor vi skal plassere det og at det får riktig endelse» (Elev 10. trinn, 
2015)

• Om trykklette pronomen / direkte og indirekte objekt (lo, la, le):
«Ett ord kan ha flere betydninger, man må tenke over hvordan man bruker det slik at det 
blir riktig» (= begynnende forståelse av kontekstavhengig språkbruk) (Elev 10. trinn, 
2015)

• Kontrastering konkordans norsk/engelsk/spansk: 
«Verbene bytter endelser etter person hele tiden på spansk» (Elev 10. trinn, 2015)
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- kunne møte autentisk språk 
• Gjennom undervisning i spansk skal vi ruste elevene til å møte språket 

utenom skolen (og ikke bare forberede dem til eksamen … ):
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Nivå og 
hovedområde

Kompetansemål
Læreplan i fremmedspråk (Utdanningsdirektoratet, 2006)

Nivå I
Kommunikasjon 

- bruke kommunikasjonsteknologi til samarbeid og møte med 
autentisk språk

Nivå II
Språklæring
Kommunikasjon

- utnytte ulike kilder for autentiske tekster i
egen språklæring
- vurdere og utnytte kommunikasjonsteknologi 
til samarbeid og møte med autentisk språk

Nivå III 
Kommunikasjon 

- anvende Internett og digitale verktøy i kommunikasjon med 
morsmålsbrukere og andre brukere av språket



- kontakt med spansk utenom skolen 
• om spansk i innlegg eller kommentarer på Facebook, YouTube og liknende: 

- refleksjoner rundt hva som er presis og korrekt språkbruk:
«… [i]nternettspråk ikke alltid er god spansk. Det er mye slang i sosiale medier, på snap, 
insta og Facebook» (Elev, vg3, nivå III, 2016)

• om å oppsøke spansk mer og mindre bevisst (musikk, film, radio og/eller TV) for 
styrke sine lytte- og leseferdigheter og utvide ordforrådet

- fordeler med å følger med på blogger, videoblogger, tv-serier på nett o.l. 
« [j]eg kan lytte flere ganger. Og ta det saktere.» (Elev, vg3, nivå III, 2016)

- elevene uttrykker ønske om og behov for å møte språket på forskjellige vis og fordype seg på egne 
premisser og i eget tempo (Christiansen & Grønn, 2017) 
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- støte på spansk tilfeldigvis og oppsøke språket 
aktivt
• deltakelse i verbal samhandling på spansk: mest i fysiske møter, mindre i 

sosiale medier 
- de fleste har opplevd å benytte spansk som fellesspråk i konkrete 

kommunikasjonssituasjoner: skoleturer, kafeer og restauranter, butikker, 
bekjente, venner, familie 

• om opphold og fritidsreiser til spansktalende eller andre land: 
De inntar ofte rollen som ressurs for andre ved at de 

«[o]rdner opp på spansk» (Elever, vg3, nivå III, 2016)

 Hovedtendens: Elevene viser interesse for de praktiske språkferdighetene, de 
opplever det som meningsfullt å engasjere seg i møte med språket (Christiansen & 
Grønn, 2017)
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Spansk i framtida
Generelle tendenser:
- få elever har konkrete planer om å studere spansk som språkfag
- flesteparten anser spansk som relevant i framtidig jobb- og studiesammenheng selv 

om de planlegger å studere andre fag:  utvekslingsmuligheter, karriere- og 
nettverksbygging

«Spansk kommer til å bli veldig relevant i business, fordi, etter hvert, kommer majoriteten 
til å snakke spansk. Tysk er viktig i Norge nå, men i framtida blir spansk mye viktigere 
internasjonalt.» (Elev, vg3, nivå III, 2016)

- ha muligheten til å snakke med flere folk, gir innpass i spanskspråklige miljøer i 
Norge og i utlandet  

«I utlandet blir de positivt overrasket når jeg snakker spansk, det gir litt status der.» 
(Elev, vg3, nivå III, 2016) (Christiansen & Grønn, 2017)
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Skriveoppgave: En ungdom i Latin-Amerika
• Eleven vil gjøre bruk av så vel sin lingvistiske som sin pragmatiske kompetanse:
Du skal «være» en latinamerikansk ungdom og skrive en tekst hvor du beskriver/presenterer livet ditt. Teksten kan være delvis 
faktabasert, men også handle om tanker, oppfatninger og drømmer. 
Du må velge land, sted, alder og skrive om familiesituasjon, hjemsted, venner, interesser/fritid/hobbyer, idrett, skole, kultur, 
foreldrenes yrker, sosial klassetilhørighet, om livet til personen og framtidsutsikter 

HVA: Brev, blogg, film, PP – Office Mix, plakat, rollespill, dokumentar, HVEM ER MÅLGRUPPEN FOR TEKSTEN? Du 
bestemmer. 
OMFANG: To uker
HVEM SKAL VURDERE? Kameratvurdering + lærervurdering

VURDERINGSKRITERIER:
Språk: Riktig grammatikk (samsvarbøying, verb i rett person og tid, Riktig uttale, god setningsbygging, flyt
Innhold:
- teksten må gi mening
- realistisk, kan være sant
- skal være basert på fakta
- kildebruk – oppgi kilder
Helhetsvurdering:
- Ha med alle punkter
- Kreativitet,  originalitet
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