
Kom i gang
Kom i gang med Min norsk
Temaet Kom i gang gir deltakerne en god start på arbeidet med Min norsk. Det inneholder to deltemaer: 
Hei! og En ny start. Her blir deltakerne kjent med hovedpersonene i læreverket, og de jobber med emner 
som det er naturlig å begynne med i en ny klasse. Her øver de på grunnleggende ord og fraser, og de blir 
kjent med begreper og arbeidsmåter fra skolehverdagen.

Mål og vektlegging
I Kom i gang jobber deltakerne primært med de 
muntlige ferdighetene. Viktige muntlige mål på 
A1-nivå er å kunne hilse, presentere seg selv og 
andre samt å kunne fortelle kort om seg selv.

Å hilse gjør vi primært muntlig, men enkle 
hilsener er også relevante som innledning til 
og avslutning på SMS og e-post. Derfor er det 
å kunne lese og skrive noen kjerneord og enkle 
fraser også mål i dette temaet. Et viktig skrift-
lig mål er også å kunne fylle ut enkle skjemaer 
med personopplysninger.

Korte hilsener og presentasjonsfraser ligger 
naturlig på A1-nivå. I praksis vil imidlertid 
samtaler som innledes med en presentasjon, 
fort komme opp på A2-nivå. Det er en 
utfordring for deltakerne.
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Hei!
Aktivere forkunnskaper
Bildene på startsiden viser ulike situasjoner fra hverdagen der vi pleier å hilse: Vi hilser på venner, på kol-
legaer og i butikken. Bildene viser også ulike måter å hilse på: ved et håndtrykk, ved å vinke, ved en klem 
eller bare ved blikkontakt og et smil. Alle bildene er eksempler på muntlig kommunikasjon i hverdagen. Vi 
anbefaler at klassen jobber aktivt med startsiden. Ved å snakke om bildene og ulike måter å hilse på kan 
deltakerne få aktivert forkunnskapene sine og få en god start på arbeidet med deltemaet.

Nedenfor følger en kort oversikt over læringsmål og grammatiske emner som Min norsk legger opp til å job-
be med i deltemaet Hei!. Tekstboka, arbeidsboka og Smart Øving bidrar på hver sin måte til at deltakerne 
får jobbet med emnene under. I Smartboka kan deltakerne også lytte til alle tekstene i tekstboka. Smartbok 
A1 for spor 1–2 inneholder i tillegg egne lytteøvelser – dialoger – til utvalgte bilder. I Smart Tavle finner du 
også hele tekstboka med lyd, arbeidsboka samt et rikholdig tavlerom med bilder, konkreter og aktiviteter til 
bruk i klasserommet.

Muntlige læringsmål
• å kunne hilse
• å presentere seg selv og andre
• å starte og avslutte en samtale
• å samtale for å bli kjent
• å stave navn og adresse
• å forstå og bruke noen vanlige høflighetsfraser
• å ringe og si at man er forsinket
• å lytte og si hele tall 0–100 og telefonnummer
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Skriftlige læringsmål
• å lese og skrive hele tall 0–100
• å skrive navn og adresser når noen staver dem
• å lese og fylle inn et skjema med personopplysninger
• å sende og svare på enkle hilsener og beskjeder på SMS

Grammatikk i kontekst
• personlige pronomen i subjektsform
• verb i presens: er, har, heter, kommer fra, bor
• spørreord: hvem, hva, hvor
• ordstilling i spørsmål med spørreord
• ordstilling i enkle helsetninger, fokus på S – V

I Smart Øving jobber deltakerne med
• hele tall 0–100
• bokstavene: konsonanter og vokaler
• navn, bosted, hjemland og morsmål
• personlig pronomen i subjektform
• å søkelese etter informasjon i enkle skjemaer for personopplysninger
• å velge riktig spørreord i spørsmål om navn, adresse, hjemland og morsmål
• ordstilling i spørsmål med spørreord
• ordstilling S – V i enkle fortellende setninger
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Om deltemaet En ny start
Aktivere forkunnskaper
Bildene på startsiden viser fire situasjoner fra skolehverdagen og praksis i arbeidslivet. De viser ulike kom-
munikasjonssituasjoner og gir eksempler på både muntlig kommunikasjon, skriftlig aktivitet med penn og 
papir og bruk av digitale verktøy. Vi anbefaler at klassen jobber aktivt med bildene på førsteoppslaget. Ved 
å snakke om bildene kan deltakerne få aktivert forkunnskapene sine og slik få en god start på arbeidet med 
deltemaet.

Muntlige læringsmål
• å snakke om å lære norsk
• å spørre om å få låne noe
• å spørre hva noen gjør, og hva noe heter
• å be om hjelp eller forklaring
• å spørre noen om å modifisere språket
• å spørre om og svare på hvor mye klokka er

Skriftlige læringsmål
• å lese og forstå en timeplan/ukeplan
• å lese og forstå klokka både analogt og digitalt
• å gi beskjed om at man er syk
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Grammatikk i kontekst
• personlige pronomen i subjektform
• viktige verb: begynne, slutte, skrive, lese, snakke, lytte, lære, forstå
• spørreord: hvor mye, hva, når
• ordstilling i spørsmål med og uten spørreord
• ordstilling i enkle helsetninger, fokus på S – V

I Smart Øving jobber deltakerne med
• klokka, analogt og digitalt
• ukedagene
• timeplan og begreper fra hverdagen på norskkurs
• personlig pronomen i subjektform
• spørreord i spørsmål om klokka, timeplan og hverdagen på norskkurs
• ordstilling i spørsmål med spørreord
• ordstilling S – V i enkle fortellende setninger
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