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Kjære lærer!
Vi har satt sammen noen oppgaver som kan 
bidra til en god og lærerik start på norskkurset 
eller brukes som ekstra ressurser utover året.

I denne pakken finner du føgende:
•  Slik starter vi skoleåret. To av forfatterne på 
    Min norsk forteller
•  Opplegg 1: Samtaletrening og arbeidsrettet 
    opplæring fra dag én
•  Opplegg 2: Sosial bingo
•  Hvorfor synes du det er viktig å lære norsk?

Deltakerne i norskopplæringen møter under-
visningen med svært forskjellige forutsetninger 
og behov. Derfor er forslagene utformet slik at 
du lett kan tilpasse innholdet og nivået til din 
klasse.

Min norsk har et tydelig fokus på arbeidsrettet 
og praksisnær opplæring, i tråd med lærepla-
nen og behovene til deltakerne og samfunnet. 
Opplegget «Samtaletrening og arbeidsrettet 
opplæring fra dag én» gir forslag til hvordan du 
kan bruke arbeid som emne for muntlig aktivi-
tet helt fra starten av skoleåret.

Vi ønsker også at Min norsk skal bidra til å gi 
mestringsfølelse og hjelp til å bli bevisst på 
egne mål. Å være bevisst egne mål fremmer 
læring gjennom å skape en indre motivasjon 
i læringsarbeidet. Opplegget «Hvorfor synes 
du det er viktig å lære norsk?» har fokus på 
nettopp dette. Vi tror og håper oppleggene gir 
en god og lærerik start på norskkurset, eller er 
nyttig som ekstra ressurser utover året.

Med vennlig hilsen
Gyldendal Undervisning

Kontakt oss

Mari Lutcherath Guren
Markedsansvarlig for Min norsk
mari.guren@gyldendal.no

Hege Christin Eikeland
Redaktør for Min norsk
Hege.Christin.Eikeland@gyldendal.no

minnorsk.no

Skoleservice
22 03 42 01
undervisning@gyldendal.no
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Visste du at Min norsk har sin egen blogg?
Denne finner du på blogg.minnorsk.no

Du kan også møte oss på Facebook:
www.facebook.com/norsksomandresprak

Kjære lærer!

minnorsk.no

Slik starter vi norskkurset
Fra lærer til lærer: Slik starter to av forfatterne på Min norsk arbeidet i en ny klasse 
i voksenopplæringen.

Nina Jernberg har 20 
års erfaring som lærer 
i voksenopplæring for 
voksne innvandrere og 
har jobbet med arbeids-
rettet norskopplæring. 
Nina har skrevet Opplegg 
1: Samtaletrening og ar-
beidsrettet oppløring fra

Inger-Anne Bergersen 
er utdannet can. philol. 
og har jobbet i voksen-
opplæringen i mer enn 
ti år. Inger-Anne har 
laget opplegget Sosial 
bingo – en aktivitet hun 
bruker til ulike temaer 
gjennom skoleåret.

dag én og har selv brukt dette opplegget i en ny-
begynnerklasse på spor 2. 

– Øvelsen «smultringen» gjør deltakerne bedre 
kjent med hverandre, og de blir tryggere. For 
å arbeidsrette opplæringen så fort som mulig, 
introduserte jeg spørsmål knyttet til jobb og 
arbeidserfaring. Mange av deltakerne mine var 
allerede i jobb da de begynte på norskkurset, selv 
om de ikke kunne norsk. Derfor var det svært 
motiverende for dem å få tid og mulighet til å 
sette ord på arbeidserfaringer og arbeidsoppga-
ver fra dag én. De økte ordforrådet sitt raskt og 
ble mer avslappet i samtalesituasjonen, forteller 
Nina.

– I begynnelsen av skoleåret jobber vi med 
temaene «sommerferie», «presentasjon» og «bli 
kjent», sier Inger-Anne, som også kan fortelle 
at hun aldri benytter seg av navneskilt. – Jeg tar 
det som en øvelse i seg selv å huske alle navne-
ne. For eksempel har jeg ofte en øvelse basert 
på suggestopedi: Vi står i ring. Alle deltakerne 
sier navnene sine sammen med en bevegelse 
som de selv velger. Nummer to i ringen skal lage 
en bevegelse og si sitt navn, samt navnet og be-
vegelsen til deltakeren som står foran. Den som 
kommer sist i rekka, får den vanskeligste opp-
gaven. Til slutt skal hele gruppa gjøre bevegel-
sene og si navnene sammen. Det blir ofte mye 
latter og humor av det, forteller Inger-Anne.
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Samtaletrening og arbeidsrettet 
opplæring fra dag én

Opplegg 1:

Metode: Samarbeidslæring med 
«smultringen»
Det er fint å starte timen med 15-20 minutters 
samarbeidslæring. Dette opplegget kan tilpas-
ses alle spor og nivåer.

Ideen til «smultringen» er hentet fra Metodisk 
veiledning for muntlig opplæring, utgitt av Vox, 
og videreutviklet av Nina Jernberg.
•  Deltakerne står i to ringer – den ene utenfor 
    den andre – to og to med ansiktene mot hver
    andre.
•  Læreren gir dem en oppgave med 1-2 spørs-
    mål (for eksempel: Jobber du? Har du jobbet 
    før?)
•  Når de har svart på en oppgave, gir læreren
   instruks om at alle i den ytterste ringen flytter 
   en plass til høyre.

Med dette opplegget får deltakerne god muntlig 
trening og samtaleutfordringer i samspill med 
de andre i klassen. De får snakket med flere om 
de samme tingene, og dette styrker samholdet 
og klassemiljøet. De blir svært trygge på hver-
andre etter hvert, og de samarbeider lettere og 
lettere.

Mål for kursdeltakerne:
•  Deltakerne skal få muntlig samtaletrening på
    sitt nivå i en tilnærmet autentisk samtales-
    ituasjon.
•  De skal lære å sette ord på arbeidserfaringer 
    fra hjemlandet og fra Norge (eller andre  
    land).
•  De skal lære å sette ord på personlige egen-
    skaper og kompetanser/kvalifikasjoner
•  De skal utvide ordforrådet sitt knyttet til 
    yrker og arbeid (domenet Arbeid i Læreplan i 
    norsk og samfunnskunnskap for voksne inn
    vandrere)

Mål for læreren:
•  Kartlegge deltakernes arbeidserfaringer fr
   hjemlandet og Norge, evt. også andre land
   – tidligere arbeidserfaring fra hjemlandet
   – tidligere praksisplass
   – tidligere erfaring med frivillig arbeid
•  Bli bedre kjent med deltakernes erfaringer,
   egenskaper og kompetanser
•  Kartlegge muntlig språk i samtalesitua-
    sjonen: ordforråd, syntaks, bruk av riktig tid, 
    verbbøyning, bestemthet med mer

Tips til forarbeid 
Lag en modelltekst til deltakerne som presen-
terer et yrke på en enkel eller mer avansert 
måte (A1–B2-nivå). Du kan gjerne bruke bilder 
i tillegg til tekst for A1-nivå.

Gi en kort beskrivelse av
•  arbeidssted
•  yrke
•  arbeidstid
•  arbeidsoppgaver
•  navn på arbeidsredskaper og hjelpemidler
•  navn på rom på jobben
•  personlige egenskaper for jobben/yrket 
   (A2–B1-nivå)
•  kvalifikasjoner og utdanning for jobben/
    yrket (A1–B1-nivå)
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Her er noen arbeidsrettede spørsmål du kan bruke 
til «smultringen»
•  Har du jobb? Jobber du nå?
•  Jobbet du i hjemlandet ditt? Har du jobbet før?
•  Har du praksisplass? Har du hatt praksisplass?
•  Hva er yrket ditt? Hvilket yrke har du?
•  Hvor jobber du? Hvor jobbet du før?
•  Er det lenge siden du jobbet?
•  Snakker du mye på jobben? Snakket du mye på
    jobben?
•  Skriver du på jobben? Skrev du mye på jobben?
•  Leser du noe på jobben? Leste du mye i jobben?
•  Liker/likte du jobben? Hva liker/likte du best? Hva
    liker/likte du ikke?
•  Har du ekstrajobb? Har du kveldsjobb?
•  Hvor mange timer jobber du? Når starter du på 
    jobb? Når slutter du på jobb?
•  Hva er arbeidstiden på jobben din?
•  Har du kontrakt? Har du arbeidsavtale? Har du en
    arbeidsinstruks?
•  Jobber du heltid eller deltid?
•  Har du fast jobb? Har du vikarjobb?
•  Hva gjør/gjorde du på jobben?
•  Hvilke arbeidsoppgaver har du?
•  Gjør du de samme tingene hver dag?
•  Hva slags ting/redskaper/hjelpemidler bruker du
    i jobben?
•  Er du medlem i fagforening? Var du medlem i
    fagforening?

Du kan også gi deltakerne noen av spørsmålene 
skriftlig på forhånd. Velg ut noen få i første omgang. 
Forklar nye ord og begreper. Bruk 1–2 spørsmål hver 
dag og spre dem utover semesteret.

Tips til læreren:
•  Tilpass spørsmålets syntaks og ordforråd til delta-
    kernes nivå.
•  Start med ett spørsmål av gangen eller to varianter 
    av det samme spørsmålet.
•  Deretter kan du introdusere nye spørsmål eller 
    flere spørsmål samtidig.
•  Deltakerne kan med fordel få den samme oppgaven
    noen ganger slik at de får snakket med flere om det
    samme spørsmålet.
•  Noen av de samme spørsmålene kan også gjentas 
    en uke etterpå. Repetisjon er bra!

Tips til skriftlig etterarbeid
Lenger bak i heftet finner du arbeidsark som kan egne 
seg til å skriftliggjøre egne arbeidserfaringer i etter-
kant av det muntlige opplegget. Disse er hentet fra del 
tre i Læringsmappe for pleieassistent. Du kan skrive 
ut disse arkene eller finne dem på nettsidene til Kom-
petanse Norge (www.kompetansenorge.no).
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Læringsmappe for pleieassisten
– Tidligere arbeidserfaring

Hentet fra nettsidene til Kompetanse Norge (www.kompetansenorge.no)
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Læringsmappe for pleieassisten
– Jobb eller praksisplass i Norge

Hentet fra nettsidene til Kompetanse Norge (www.kompetansenorge.no)



7

Læringsmappe for pleieassisten
– Arbeidsplassen min

Hentet fra nettsidene til Kompetanse Norge (www.kompetansenorge.no)
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Sosial bingo
Opplegg 2:

Sosial bingo er en sosial aktivitet der deltakeren får øvet på både muntlige og 
skriftlige ferdigheter.

Sosial bingo kan tilpasses alle spor og nivåer. 
Inger-Anne Bergersen bruker dette med sine 
spor 1- og spor 2-deltakere.

I dette heftet finner du tre skjemaer for sosial 
bingo som du enkelt kan skrive ut og bruke. De 
tar for seg sommerferien, høst og det å bli mer 
kjent.

Slik gjør du:
Deltakerne får hvert sitt bingoark og skal gå 
rundt i klasserommet og stille de andre delta-
kerne spørsmålene som står på arket. 

Når en deltaker svarer ja på spørsmålet, skal 
deltakeren som spør, skrive ned navnet til den 
som svarer, i riktig rute på bingoarket sitt. Den 
som svarer, må da ofte stave navnet sitt. Når 
noen svarer nei på spørsmålet, må man spørre 
en annen deltaker.

Mål for kursdeltakerne:
•  Deltakerne skal få trening i å stille spørsmål 
    og svare på spørsmål uten spørreord og 
    spørsmål med verbene liker/pleier + infinitiv.
•  De skal få trening i å spørre hvordan man 
    staver et ord/navn.
•  De skal få trening i å stave sitt eget navn og
    forstå når andre staver et ord/navn.
•  De skal øve på å skrive navn.

minnorsk.no
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Hvorfor synes du det er viktig å lære norsk?
Opplegg 3:

Hvorfor synes du det er viktig å 
lære norsk? 

Dette spørsmålet stilte fotograf 
og designer Christine Faltner sine 
medelever ved Glåmdal Interkom-
munale Voksenopplæringssenter 
(GIV IKS). Selv om deltakerne hadde 
forskjellig bakgrunn, hadde de minst 
én ting til felles: ønsket om å lære 
språket i landet de bor i. Lærerne 
ved GIV IKS lot Christine bruke sine 
kunstneriske evner, og resultatet ble 
en flot fotoserie som forteller mye 
om deltakernes motivasjon, ambi-
sjoner og drømmer.

minnorsk.no

Christine Faltner er selv 
oppvokst i en liten lands-
by i Østerrike og flyttet til 
Norge i 2015. Hun driver i 
dag sin egen bedrift som 

fotograf.
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Her er noen forslag til hvordan du kan bruke 
Christines spørsmål og fotoserie i klassen din:

Forslagene passer best for A2–B2-nivå

Vis Christines fotoserie til klassen via interaktiv 
tavle eller projektor. Vi har laget en PowerPoint av 
bildene. Denne kan du finne på bloggen vår: blogg.
minnorsk.no. Gå gjennom svarene på hvert av bilde-
ne for å sikre at deltakerne forstår utsagnene som 
står på tavlene. 

Forslag 1. Muntlig aktivitet og 
motivasjonsplakater
Del deltakerne i par eller grupper og la dem 
snakke om to spørsmål:
•  Hvorfor vil du lære norsk?
•  Er du enig med personene på bildet?

La deltakerne deretter skrive sitt eget svar på et A3-
ark. La alle presentere svarene sine for klassen, og 
snakk i plenum om det som har kommet fram. Heng 
gjerne svarene på veggen i klasserommet som en fin 
påminnelse om elevenes motivasjon.

Forslag 2. Lag et motivasjonstankekart
Del deltakerne i par eller grupper som får føl-
gende oppgaver:
•  Lag et tankekart der dere skriver inn stikkord  
    fra svarene som deltakerne på bildene har 
    gitt.
•  Hvilke andre grunner kan være viktige for å 
    lære norsk? Legg til flere stikkord på tanke-
    kartet deres. 

Bruk tankekartene fra gruppene til å lage et 
felles tankekart i klassen. Tankekartet kan bru-
kes som utgangspunkt for å jobbe videre med 
bevisstgjøring rundt deltakernes motivasjon.

Hvorfor er det viktig
for deg å lære norsk?

Studere videre

Lettere å
finne jobb

Bryte barriererNøkkelen til 
mange aktiviteter

Delta i
samfunnet

Snakke med
norske naboer

Hjelpe familien min
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Forslag 3. Klassens eget foto- eller filmprosjekt
Christines fotoserie kan også brukes som utgangspunkt for 
et prosjektarbeid i klassen med tema motivasjon og mål. Pro-
sjektet kan munne ut i en presentasjon i form av en fotoserie 
eller film. Del evt. klassen i mindre grupper.

•  Prosjektets tittel: Hvorfor synes du det er viktig å lære 
    norsk?
•  Ladeltakerne stille spørsmålet til medelever i klassen eller
    på skolen. Klassen/gruppene bør i så stor grad som mulig 
    selv planlegge hvordan de skal gjennomføre oppgaven og 
    presentere resultatet. 
•  Legg til rette for at klassen/gruppene får vist fram resulta-
    tet av prosjektarbeidet. Kanskje kan de presentere fotose-
    rien/filmen for andre klasser på skolen, i skolens fellesom-
    råder, på frivillighetssentralen eller i andre sammenhenger 
    i lokalmiljøet.
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