Fritid og helse

Fritid og helse
Temaet Fritid og helse inneholder tre deltemaer: Fritid, Kropp og helse og Å være syk. I dette temaet
jobber deltakerne med emnene fritidsaktiviteter og kropp og helse (A1-nivå) og fritid, livsstil og
kosthold (A2-nivå) som ligger til det personlige domenet i læreplanen. Samtidig gir arbeidet med
temaet et møte med ulike offentlige og private institusjoner i nærmiljøet, f.eks. legesenter,
treningssenter, idrettslag, kino og andre kulturtilbud. Å lære om dette hører til det offentlige
domenet i læreplanen, og temaet bidrar derfor til å dekke emner innenfor både det private og det
offentlige domenet.
I deltemaet Fritid jobber deltakerne blant annet med å lære ord og uttrykk knyttet til ulike
fritidsaktiviteter. De har behov for både å kunne fortelle om egne interesser og for å lese informasjon
fra ulike private og offentlige institusjoner slik at de kan orientere seg om fritidstilbud og ta del i
lokalsamfunnet.
Kropp og helse har et positivt fokus på helsefremmende aktiviteter og valg som bidrar til en sunn
livsstil. Det handler blant annet om trening og om å bruke kroppen riktig, om konkrete råd for et sunt
kosthold, om å legge til rette for god søvn, og om betydningen av venner og sosial omgang for trivsel
i hverdagen.
Å være syk er et deltema som hjelper deltakerne å sette ord på egne plager og behov når de blir syke.
Min norsk legger vekt på at de skal øve seg på relevante kommunikasjonssituasjoner, som å ringe og
bestille en legetime eller å gi beskjed om fravær til jobb eller skole. Deltemaet gir også viktig
informasjon om hvordan helsevesenet fungerer i Norge, om rettighetene til helsetjenester og om
forpliktelsene man har overfor arbeidsgiver eller skole når man blir syk.
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Fritid
Mål og vektlegging
I delemnet Fritid skal deltakerne på A1-nivå lære ord og uttrykk for ulike fritidsaktiviteter og kunne
fortelle enkelt om hva de liker og pleier å gjøre i fritiden. Det er naturlig å bruke tidsuttrykk i
tilknytning til aktivitetene. «Hva gjør du?», «Når gjør du det?» og «Hvor ofte gjør du det?» er gode
spørsmål å stille. Tidsuttrykk er også sentralt i deltemaet Min dag. Om man tidligere har jobbet med
Min dag, er Fritid derfor en god anledning til å repetere akkurat dette.
På A2-nivå videreføres det muntlige målet om at deltakerne skal kunne fortelle om egne
fritidsinteresser. Tekstene i Min norsk løfter også fram frivillig arbeid og gratis aktiviteter samt det å
være medlem av en klubb eller et idrettslag. For å forstå det norske samfunnet og kunne ta del i
fritidstilbud i lokalmiljøet trenger deltakerne å øve på å lese og forstå informasjon fra ulike lag og
organisasjoner som står bak fritidsaktiviteter i sitt nærmiljø. Derfor har Min norsk med flere
autentiske tekster om fritid.

Aktiver forkunnskapene gjennom startsiden
Bildene på startsiden av Fritid viser fire ulike arenaer og fritidsaktiviteter: På hovedbildet ser vi Amir,
Hamid og vennene deres som er sammen på fritiden i en park i nærmiljøet. Fotball, sykkel og
skateboard er synlig på bildet – gjenstander og aktiviteter man kan sette ord på og snakke om. Videre
ser vi Karoline og Ole som driver med hagearbeid. Vi ser Amir som spiller TV-spill på biblioteket, og
med et sjakkbrett i bakgrunnen. Og vi ser Karoline som spiller piano – et utgangspunkt for å kunne
snakke om musikkinstrumenter og musikk som fritidsinteresse.
Vi anbefaler at klassen jobber aktivt med bildene på startsiden. Ved å snakke om bildene og bruke
ord deltakerne allerede kan knyttet til egne fritidsaktiviteter, aktiverer de forkunnskapene sine og får
en god forberedelse til arbeidet med tekstene i deltemaet.

Sentralt innhold i deltemaet
Nedenfor følger en kort oversikt over sentrale læringsmål og grammatiske emner som Min norsk
legger opp til å jobbe med i deltemaet Fritid. Tekstbøkene, arbeidsbøkene og Smart Øving bidrar hver
på sin måte til at deltakerne får jobbet med dette lærestoffet.
I Smartboka, den digitale utgaven av tekstboka, kan deltakerne lytte til alle tekstene. Smartbok A1 for
spor 1–2 inneholder i tillegg egne lytteøvelser – dialoger – til utvalgte bilder.
I Smart Tavle finner du også tekstbøkene med innspilt lyd, arbeidsbøkene samt et rikholdig tavlerom
med bilder, konkreter og aktiviteter til bruk i klasserommet.

Muntlige læringsmål
A1
•
•
•
•

å lære ord og uttrykk for fritidsaktiviteter
å gi uttrykk for hva man liker og pleier å gjøre
å stille og svare på spørsmål om hva, når og hvor ofte man gjør en fritidsaktivitet
å spørre om noen vil bli med på noe
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A2
•
•
•

å snakke om fritidsinteresser
å snakke om framtiden ved å gi uttrykk for hva man har lyst til eller planlegger å gjøre
å fortelle enkelt om aktiviteter eller hendelser i fortiden

Skriftlige læringsmål
A1
•
•
•
•
•

å lese og forstå informasjon om en fritidsaktivitet
å lese og forstå enkle beskjeder
å lese og forstå informasjon om dag, dato og tidspunkt
å skrive enkle setninger om egen fritid
å fylle ut et skjema med personopplysninger (A1/A2)

•
•
•
•
•

å lese og forstå informasjon om påmelding til aktiviteter
å lese og forstå beskjeder
å søke etter informasjon på internett
å skrive en tekst om fritidsinteresser
å fylle ut et skjema med personopplysninger (A1/A2)
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Grammatikk i kontekst
A1
•
•
•
•
•

verb i presens for fritidsaktiviteter
verb i presens + infinitiv: liker å …, pleier å …, er glad i å …
tidsuttrykk for regelmessighet: hver dag, en dag i uka, to dager i uka, noen ganger, ofte, aldri
(Hvor ofte …?)
ordstilling i enkle spørsmål
ordstilling i enkle helsetninger med og uten setningsadverbialet ikke

•
•
•
•
•
•

verb i presens for flere fritidsaktiviteter
verb i presens + infinitiv: liker å …, pleier å …, er glad i å …, er flink til å …, har lyst til å …
noen verb i fortid
substantiv: sammensatte ord
ordstilling i enkle spørsmål med og uten spørreord
ordstilling i enkle helsetninger med og uten setningsadverbialet ikke

A2

I Smart Øving jobber deltakerne med
A1
•
•
•
•
•

å lytte og forstå ord knyttet til fritid
å lytte og forstå svært enkle samtaler om ulike fritidsaktiviteter (sport, håndarbeid, kultur)
å lese og forstå en veldig enkel tilrettelagt tekst om fritidsaktiviteter
å lese og forstå en veldig enkel autentisk tekst knyttet til fritidsaktiviteter
å bruke riktig ordstilling i enkle helsetninger knyttet til fritid (S–V–O) og enkle spørsmål
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•

velge og skrive inn riktig konjunksjon i setninger om fritid (og, men, eller)

•
•
•
•
•
•
•

å lytte og forstå enkle samtaler om fritid
å lese og forstå en enkel tilrettelagt tekst i nåtid og fortid om fritid
å lese og forstå en enkel autentisk tekst knyttet til fritidsaktiviteter
å lese og velge riktig ord i tekster om fritid
å velge og skrive rett ord inn i setninger knyttet til fritid
å bruke helsetning med tidsuttrykk (SVA og AVS) og verb i nåtid og i fortid
å velge og skrive verb for fritidsaktiviteter i setninger i nåtid og fortid

A2
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Kropp og helse
Mål og vektlegging
Deltemaet Kropp og helse har en nær sammenheng med Fritid gjennom tekster som handler om
trening og betydningen av en aktiv hverdag. Kropp og helse har ikke bare fokus på den fysiske helsen,
men også på psykisk helse gjennom tekster som handler om god søvn, trivsel og betydningen av
venner. Deltemaet gir konkrete og praktiske råd for et sunt kosthold og en aktiv livsstil ut fra et mål
om å støtte deltakerne i å gjøre valg som bidrar til økt livskvalitet og livsmestring.
På A1-nivå begynner deltakerne med å lære navn på kroppsdeler og ord for enkle bevegelser. Det er
et muntlig mål at de skal kunne snakke om hvordan de bruker kroppen i hverdagen, både på arbeid
og i fritiden. Noen enkle råd for et sunt kosthold tas også opp på A1-nivå.
På A2-nivå er det et mål at deltakerne kan snakke om ulike aspekter ved kropp og helse. Både
kosthold, søvn og trening tematiseres her. Deltakerne får trening i å lese ulike typer autentiske
lesetekster, deriblant en faktatekst med nasjonale kostråd.

Aktiver forkunnskapene gjennom startsiden
Bildene på startsiden av Kropp og helse viser eksempler på en aktiv hverdag. På hovedbildet er Selam
på treningssenteret. Bildet viser kroppen i bevegelse, og man kan bruke bildet til å sette ord på både
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kroppsdelene og til å snakke om hva hun gjør. Bilder inneholder også noen hjelpemidler man kan
sette navn på: ball, matte, stepkasse og en slynge (TRX).
To av de små bildene viser uteaktiviteter. Vi ser Selam og Maneerat som går tur, og Julia som sykler
til skolen. På det siste bildet ser vi Amir som ser på noen produkter på apoteket, og vi ser hyller med
en rekke ulike produkter i bakgrunnen. Til alle bildene kan man snakke om både hvor de er, hva de
har på seg, hva de gjør, og om gjenstander man ser på bildet.
Vi anbefaler at klassen jobber aktivt med bildene på startsiden. Ved å snakke om bildene og bruke
ord de allerede kan knyttet til kroppen, gjenstander, steder og aktiviteter, aktiverer deltakerne
forkunnskapene sine og får en god forberedelse til arbeidet med tekstene i deltemaet.

Muntlige læringsmål
A1
•
•
•
•

å kunne navn på kroppsdeler
å gi uttrykk for positive opplevelser eller følelser
å snakke om kropp og trening
å bruke vanlige høflighetsfraser for å tilby eller invitere til noe

•
•

å snakke om kropp og helse
å snakke om sunn og usunn mat
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Skriftlige læringsmål
A1
•
•
•
•

å lese og forstå navn på kroppsdeler
å lese og forstå ord for vanlige bevegelser og aktiviteter
å lese og forstå en enkel tekst om kropp og helse
å skrive ord og enkle setninger om kropp og helse

•
•
•
•

å lese og forstå vanlig varemerking og en faktatekst om sunn og usunn mat
å lese og forstå informasjon om god søvn
å lese og forstå informasjon om å bruke kroppen riktig
å skrive en enkel tekst om kropp og helse
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Grammatikk i kontekst
A1
•
•
•
•
•
•
•

substantiv: navn på kroppsdeler
verb i presens for bevegelse: løfter, bøyer, strekker, puster, slapper av
verb i presens for sansene (spor 1–2): smaker, lukter, ser, kjenner, hører
verb i imperativ
preposisjoner: over, foran, på, opp, ned
ordstilling i spørsmål uten spørreord
ordstilling i enkle helsetninger, fokus på S – V

Fritid og helse
A2
•
•
•
•
•
•

kategorisering av substantiv: sunn og usunn mat
verbaluttrykk med være og bli, f.eks.: å være sliten, å være sosial, å være slapp, å bli kjent
bøyning av adjektiv (ny, gammel, fin, billig, dyr) i entall og flertall i samsvar med substantivet
setninger med foreløpig subjekt: Det er sunt; Det er bra for kroppen
helsetninger knyttet sammen med og og men
enkle leddsetninger

I Smart Øving jobber deltakerne med
A1
•
•
•
•
•
•
•

å lytte og forstå ord knyttet til kropp og helse
å lytte og forstå svært enkle samtaler om kropp og helse
å lese og forstå ord knyttet til kropp og helse
å lese og forstå en veldig enkel tilrettelagt tekst om kropp og helse
å lese og forstå en veldig enkel autentisk tekst knyttet til kropp og helse
ordstilling i enkle setninger med imperativ knyttet til instrukser på trening på jobb eller
skolen
å velge og skrive inn substantiv entall og flertall ubestemt og bestemt form (navn på
kroppsdeler)

A2
•
•
•
•
•
•
•

å lytte og forstå enkle samtaler om kropp og helse
å lese og forstå en enkel tilrettelagt tekst om kropp og helse
å lese og forstå en enkel autentisk tekst om kropp og helse
å lese og velge riktig ord i setninger om kropp og helse
å lese og skrive inn riktig ord i tekster om kropp og helse
ordstilling i setninger om kropp og helse som inneholder leddsetninger med subjunksjonene
at og om
å velge og skrive inn riktig form av verbet i infinitiv, presens og preteritum
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Å være syk
Mål og vektlegging
I deltemaet Å være syk lærer deltakerne en rekke ord, uttrykk og fraser som de har behov for å kunne
når de selv eller noen i familien blir syke. For å få best mulig hjelp er viktig at de klarer å beskrive så
tydelig og presist som mulig hvilke symptomer og plager de har, og at de klarer å oppfatte spørsmål
og råd fra lege og annet helsepersonell. Min norsk legger derfor vekt på å bygge et godt muntlig
ordforråd. Deltakerne skal få øve på å kunne snakke med en lege om hvordan de har det, og på å gi
uttrykk for symptomer og behov.
Kommunikasjon med arbeidsgiver og skole er også viktig når man er syk, og deltakerne trenger
informasjon om forventningene som norske arbeidsgivere, skole og offentlige myndigheter har til oss
som arbeidstakere og skoleelever når det gjelder melding om fravær. Deltemaet lar derfor
deltakerne øve på å skrive beskjeder om fravær og å fylle ut skjema for egenmelding. Deltemaet gir
også viktig informasjon om hvordan helsevesenet fungerer i Norge, og om de rettighetene og
forpliktelsene man har i forhold til arbeidsgiver eller skole når man blir syk.

Aktiver forkunnskapene gjennom startsiden
Bildene på startsiden viser fire dagligdagse situasjoner når man er syk. Hovedbildet viser Julia i senga
si, der hun får hjelp av Wioletta til å måle temperaturen. På de små bildene ser vi Julia hos legen, et
detaljbilde av en blodprøvetaking og Amir som leser informasjonen på en pakke Paracet.
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Ved å sette ord på det de ser på bildene og hente fram ord og uttrykk knyttet til sykdom, symptomer
og legebesøk, kan deltakerne både få aktivert forkunnskapene sine og trolig lære nye ord allerede før
de jobber med tekstene i deltemaet. Bildene gir smakebiter på hva deltemaet handler om, og
forbereder deltakerne på arbeidet med tekstene.

Muntlige læringsmål
A1
•
•
•
•
•

å kunne ord og uttrykk for sykdom og symptomer
å kunne ringe og bestille en time hos legen
å kunne snakke med legen om sykdom og symptomer
å gi beskjed til leder og lærer når om fravær på grunn av sykdom
å bruke ord og enkle setninger for å gi uttrykk for hvordan man har det, og hva man har
behov for

•
•
•
•
•
•

å kunne ord og uttrykk for sykdom og symptomer
å kunne ord og uttrykk knyttet til graviditet
å kunne ord og uttrykk for tannhelse
å kunne snakke med lege og tannlege om sykdom og symptomer
å kunne gi uttrykk for hvordan man har det, og hva man har behov for
å snakke om egne erfaringer på sykehus og hos tannlege
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Skriftlige læringsmål
A1
•
•
•
•
•

å lese og forstå en enkel melding om timeavtale
å lese og forstå tekst på en betalingsautomat på legekontoret
å lese og forstå informasjon om dosering på vanlige legemidler
å skrive en beskjed til leder eller lærer om fravær på grunn av sykdom
å fylle ut et egenmeldingsskjema

•

å lese og forstå informasjon om helsetjenester i Norge, f.eks. om sykmelding, egenmelding
og tannbehandling
å lese og forstå en melding om timeavtale
å gi beskjed til leder eller lærer om fravær på grunn av sykdom
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•
•

Grammatikk i kontekst
A1
•
•

•
•

substantiv: navn på kroppsdeler, sykdommer og symptomer
verbaluttrykk for symptomer med være og ha:
o å være gravid/sliten/kvalm/bekymret/syk
o å ha hull i ei tann/tannverk; å ha utslett/feber/et sår
motsetninger: positiv – negativ, offentlig – privat
ordstilling i spørsmål med spørreord: Hva feiler det deg? Hvor har du vondt? Hvor lenge …?
Hvor mye …?
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•
•

ordstilling i spørsmål uten spørreord: Gjør det vondt? Kan jeg få se i …? Kan du hjelpe meg?
ordstilling i enkle helsetninger, fokus på S – V

•
•

substantiv: navn på sykdommer, symptomer og helsetjenester
verbaluttrykk for symptomer med være og ha:
o å være syk/svimmel/kvalm/forkjølet/slapp/tett i nesa
o å ha vondt i ryggen/hodet osv., å ha utslett/feber/et sår
ordstilling i enkle helsetninger med ulike ledd i forfeltet
ordstilling i enkle leddsetninger med subjuksjonene at og om
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•
•

I Smart Øving jobber deltakerne med
A1
•
•
•
•
•
•
•

å lytte og forstå ord knyttet til sykdom og symptomer
å lytte og forstå svært enkle samtaler om sykdom og helse, og å bestille time hos legen
å lese og forstå ord knyttet til sykdom og symptomer
å lese og forstå en veldig enkel tilrettelagt tekst om sykdom og helse
å lese og forstå en veldig enkel autentisk tekst knyttet legebesøk og fravær på jobb pga.
sykdom
ordstilling i enkle helsetninger med S – V – O/A
å velge og skrive inn riktig form av verbet i presens

•
•
•
•
•
•
•

å lytte og forstå enkle samtaler om sykdom og helse, og å bestille time hos legen
å lese og forstå en enkel tilrettelagt tekst om sykdom og helse
å lese og forstå en enkel autentisk tekst knyttet til legebesøk og fravær på jobb pga. sykdom
å lese og velge riktig ord i tekster om sykdom og helse
å velge og skrive riktig ord i tekster om sykdom og helse
ordstilling i enkle helsetninger i fortid med S – V – O – A
å velge og skrive inn riktig tid av verbet i nåtid eller fortid, å kunne velge rett form
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