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Innledning
Denne veilederen er laget på bakgrunn av erfaringer med norskopplæring
og kvalifisering av innvandrere og flyktninger rettet mot arbeid og deltakelse i
samfunnet. Den kan brukes både for norskopplæring, i introduksjonsprogram
og kvalifiseringsprogram med praksisplasser og i barnehager.
Dette arbeidet bygger på tidligere bøker og kurshefter for barnehagearbeid
som «Barnehage – norsk for arbeidslivet», «Mangfold i barnehagen», og
«Familieboka». Tidligere samarbeid med førskolelærere og tospråklige lærere
har vært en del av denne prosessen. Det trengtes en opplæringspakke i
barnehagearbeid som var enklere i språket, men samtidig tok vare på et
faglig innhold for hva som er relevant i barnehagearbeid. VOX har utgitt en
veiviser for basiskompetanse og en læringsmappe for hva som er viktig i
barnehagearbeid. Denne læringsmappen vil vi henvise til, og den kan supplere
denne lærerveiledningen.
Hvem er ”Barnehage” laget for?
Målgruppe for ”Barnehage” er innvandrere og flyktninger med liten
utdanningsbakgrunn, som kan tenke seg å jobbe i barnehage, og passer bra
for deltakere i Introduksjonsprogrammet, og Norsk med arbeidspraksis, samt
annen arbeidsrettet norskundervisning. En annen målgruppe er personer som
allerede har jobb i barnehage, men som trenger forbedre norsken sin.
”Barnehage” skal bidra til lese- og skrivetrening og kommunikasjon i virkelige
arbeidssituasjoner. Utvikling av et godt muntlig språk gjør det lettere å
delta i opplæring og kvalifisering på arbeidsplassen. Målrettet opplæring i
barnehagearbeid kan være en vei til praksisplass, videre kvalifisering og jobb.
”Barnehage” er delt i to nivåer, A1 og A2. De første 16 kapitlene er tenkt for
A1, de neste 13 kapitlene for A2. Tempoet for opplæringen må tilpasses
deltakernes forutsetninger. Deltakere på Spor 1 som har svak skolebakgrunn
og lite lese- og skrivetrening, vil trenge mer tid og andre type øvelser enn
deltakere på Spor 2.
”Barnehage” er ikke ment som eneste læreverk, men som noe som kan
brukes parallelt med eller etter andre læreverk i norsk. ”Barnehage” følger
progresjonen i andre læreverk, men har hovedfokuset på vokabular
fra barnehagemiljøet, ikke på systematisk innlæring av grammatikk.
Grammatikkoppgavene deltakerne møter i ”Barnehage” vil være en repetisjon
og styrking av temaer de har lært i øvrig undervisning.

1

METODISK VEILEDNING

Hva inneholder ”Barnehage”?
Vi har arbeidet med et undervisningsopplegg som inneholder både lesetekster
med oppgaver i en tekst- og arbeidsboka og en omfattende nettressurs
som kan brukes alene eller sammen med tekst- og arbeidsboka. Denne
veiledningen vi først gi undervisningstips til kapitlene i boka. Deretter gir vi en
innføring i bruken av nettressursen.
Hvorfor ”Barnehage”?
Vår erfaring er at de som ikke får en tilpasset og tilrettelagt opplæring,
lett faller utenfor arbeidslivet eller kommer raskt ut av en jobb eller en
praksisplass. Stoffet er faglig innrettet på viktige felter av barnehagearbeidet,
og tilbyr i nettressursen en oppstart med en ordbank med bilder, samt enkle
setninger fra barnehagehverdagen. Denne opplæringen med bruk av tekstog arbeidsboka og nettressursen vil gi mennesker i voksen alder en aktiv
tilgang til kunnskap, innsikt i barnehagearbeid og ferdigheter som fremmer
personlig utvikling. Dette er i overensstemmelse med læreplan i norsk
og samfunnskunnskap for voksne innvandrere i Norge og Det europeiske
rammeverket for språk. Håpet er å gjøre deltakerne bedre rustet til å søke jobb
eller praksisplass i barnehage eller å styrke norskkunnskapene til deltakere
som allerede jobber der.
Hvordan kan veilederen brukes?
Gjennom veiledningen vil lærer/veileder/programrådgiver etc. få metodiske
tips som kan brukes i kapitlene. Det blir beskrevet hvordan du kan tilrettelegge
undervisningen med tilleggsoppgaver, metoder og ulike aktiviteter. Vi legger i
vårt opplegg hovedvekt på viderekomne deltakeren på Spor 1 og deltakere på
Spor 2 med lav utdanning. Dette passer godt sammen med læringsmappa for
barnehagearbeid fra VOX, som gir eksempler på behovet for kommunikasjon
på arbeidsplassen og forskjellige arbeidsoppgaver, arbeidsinstrukser, skjemaer
og annet hentet fra arbeidsdomenet. Målet for opplæringen er å gjøre
deltakeren i stand til å bruke et enkelt språk, ha et grunnleggende ordforråd for
barnehagearbeid, og kunne enkle fraser som det er naturlig å uttrykke for den
enkelte og på arbeidsplassen.
Globale mål for opplæringen er at deltakerne kan forstå og bruke dagligdagse
uttrykk om konkrete og grunnleggende behov. Derfor er det introdusert
ordforklaringer og uttrykk vi bruker i dagliglivet på arbeidsplassen som vi
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mener trenger en forklaring i hvert kapittel, men ikke mer enn et uttrykk og et
begrep i hvert kapittel. Deltakerne skal også kunne presentere seg selv og
andre, og svare på enkle spørsmål om personlige forhold som hvor en bor,
folk en kjenner og ting en har. Mange av dialogene som følger en fortelling i
hvert kapittel, vil gjøre at de som bruker materialet kan trene seg på dette, og
bli aktive på praksisplassen og arbeidsplassen i kommunikasjonen i daglige
situasjoner. Deltakerne skal kunne samtale på en enkel måte når konteksten
gir støtte, og dersom samtalepartneren snakker langsomt og tydelig. De skal
kunne følge korte, enkle instruksjoner, spesielt hvis de inneholder bilder som
virker forklarende. Her kan vi tilby konkrete situasjoner i barnehagearbeidet,
som er relevant på praksisplass eller i en barnehage.
Systematisk gjentas innholdet på ulike måter både i tekst- og arbeidsboka og
i nettressursen slik at deltakerne får trening i å mestre slike situasjoner også
utenfor klasserommet. Tekst- og arbeidsboka kombinert med nettressursen,
der all teksten er spilt inn med lyd, bidrar til at ”Barnehage” ivaretar alle de fem
ferdighetene i Læreplanen: å lytte, snakke, skrive, lese og samtale. I tillegg
kan digital kompetanse og bruk av data være en vesentlig del av opplæringen.
Nettressursen inneholder de samme tekstene som tekst- og arbeidsboka, men
oppgavene er forskjellige. Mens oppgavene i nettressursen er selvrettende,
er oppgavene i tekst- og arbeidsboka frie. Her finnes det åpne spørsmål som
skal besvares skriftlig og spørsmål til samtale, enkle grammatikkoppgaver
og mange oppgaver som trener forståelse og bruk av nytt vokabular. At alle
tekstene og dialogene er spilt inn med lyd gjør at deltakerne kan øve seg i å
lytte og gjenta. Det finnes også 15 barnesanger og regler i nettressursen.
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Arbeidet i klasserommet
Planlegg hva som skal gjennomgås, men vær åpen for improvisasjon
Læreren eller veilederen kan ha en liste over hva han eller hun vil gjennomgå
for hver kursdag, og deltakerne kan oppfordres til å oppsummere hva de kan
etter å ha gjennomgått hvert kapittel i tekst- og arbeidsboka og nettressursen.
Dette er viktig for memorering og bruk av nye ord fra fagfeltet. Det vil øve opp
evnen til å presentere situasjoner de har gjennomgått gjennom rollespill, ved
tekst og bilder og både i tekst- og arbeidsboka og nettressursen. Det må gis
rom for innspill og ønsker fra deltakerne. Når deltakerne får assosiasjoner
til tekstene, viser det at dialogen med dem fører til større læring og aktivitet.
Det kan berike stoffet i de i ulike kapitlene og i aktivitetene. Vær åpen for
at deltakerne kan få stille spørsmål og ta opp ting du ikke hadde planlagt.
Du kan si fra at du kommer tilbake til temaet senere om det er noe som
ikke passer inn i gruppa. Det viktigste er hva deltakerne lærer, og ikke hva
læreren gjennomgår. Det er også svært viktig at læreren ikke snakker så
mye, men legger til rette for at deltakerne selv får utvikle seg gjennom å
snakke om temaer og løse oppgaver ut fra sitt tempo og bidrag. Her må
læreren være oppmerksom på hvor mye han eller hun bruker av fellestiden i
klasserommet. Det er ikke en pedagogikk hvor «tomme kar skal fylles opp»,
men det må bygges på deltakernes erfaringer, ståsted og læringspotensial
som den enkelte har. De skal lytte til hverandre og til læreren/veilederen,
eventuelt bruke innleste tekster og oppgaver i nettressursen, de skal snakke,
skrive og samtale i forhold til korte, innøvde ytringer som passer i forskjellige
arbeidssituasjoner. Samtidig skal det gis muligheter til kreativitet og innspill
fra deltakerne og deres forståelse og innlevelse.
Under følger en del forslag til aktiviteter i klasserommet som kan gi en god og
variert undervisning.
1. Bli-kjent øvelser
Velg ut noen av disse som du synes passer for deg i din undervisning!
a) La deltakerne bli godt kjent og presentere seg i gruppa.
		
		
		

De kan gå rundt i rommet og hilse på en annen deltaker som de skal
presentere for andre deltakere. La to og to jobbe sammen og bli kjent
med hverandre.
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b) La alle deltakerne ta kontakt med minst tre andre personer i rommet.
		
		
		

De forteller litt om seg selv, utveksler noen hyggelige ord med personen
og sirkulerer til neste person. Ha gjerne litt musikk i bakgrunnen for å
skape god stemning.

c) Lær hverandres navn raskt.
		
		
		
		
		
		
		

La gruppa stå i en stor eller liten ring (avhengig av antall deltakere). La
nummer en si navnet sitt, og henvende seg til nummer to. Nummer		
to sier først sitt navn, nummer en sitt navn og deretter sitt eget en gang
til. Deretter fortsetter nr. 3 med å si sitt navn, nr. 1 sitt navn, nr. 2 sitt
navn og deretter sitt eget navn en gang til. Slik fortsetter runden. Dette
er en fin metode for å lære alle navnene forholdsvis raskt, for både 		
lærer/veileder og deltakere.

d) Si noe positivt om deg selv.
La alle deltakerne skrive ned på hver sin lapp to positive ting som de er
(for eksempel ryddig, positiv.) Veileder/lærer samler inn alle lappene.
La deltakerne trekke lapper og spørre hvem som er ryddige blant
deltakerne. Vis hva det vil si å være ryddig. Trekk frem gode eksempler.
Lærer kan selv skrive noen ekstra lapper som han/hun vet at deltakerne
er (for eksempel hjelpsom, sosial etc). Øvelsen er morsom og den gjør
deltakerne bedre kjent med hverandre. Den gir noen viktige begreper
om væremåter og gode egenskaper som er viktige i arbeidslivet, i
familie og blant venner.
e) To positive ting du kan.
La deltakerne skrive to ting som de kan på hver sin lapp. Veileder/
lærer samler igjen samler inn lappene. La deltakerne trekke lapper
og spør hvem som kan det som er skrevet på lappene. Lærer kan
selv skrive noen ekstra lapper som han/hun vet at deltakerne kan (for
eksempel: lage salat, sy klær, strikke). Det er lett å demonstrere de ulike
aktivitetene slik at alle får med seg verbene og hva de betyr. Øvelsen
gir noen viktige begreper om forskjellige ferdigheter. Forklar vanskelige
ord. Dette skrives opp på tavle/overhead etc. Denne øvelsen viser den
samlede kompetansen som gruppa har. Gjenta ordene og begrepene
muntlig og la ordene “vandre” rundt i gruppa.
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Del også deltakerne inn i mindre grupper. La de sette lapper på ryggen
til andre deltakere. Oppgaven blir å gi positiv tilbakemelding om
egenskaper som andre kursdeltakere har.
f)

Hvordan hilser du i hjemlandet på andre?
Vis ulike hilsemåter og la deltakerne prøve seg. Hvordan er det vanlig
å hilse i ditt hjemland? Hvordan er det vanlig å hilse på venner? På
kollegaer? På ledere? Vis dette med rollespill og la deltakere få komme
med flere eksempler på hilsemåter. Demonstrer og la deltakerne
demonstrere håndtrykk, nærhet til den andre personen de hilser på, hva
som er viktige kulturkoder etc. i møtet mellom mennesker. La deltakerne
hilse på fire nye personer i gruppa, og gå rundt. Vis noen måter å hilse
på, og hva som er vanlig når du kjenne personer litt, mye eller kollegaer
på arbeidsplassen.

2. Økt ordforråd og setningsbank
Tekst- og arbeidsboka kan brukes til lesetrening og oppøving av ordforråd.
La deltakere gjenta setninger de leser, og la samme setning gå på omgang
slik at tonefall og forståelse når frem til alle. Det dreier seg om en konkret
og praksisnær opplæring, og dermed er det lettere for mange deltakere å
få sving på språket hvis de er på praksisplass eller på en arbeidsplass. De
praktiske eksemplene og oppgavene gjør at det skapes interesse for å få
med seg et relevant ordforråd gjennom ulike metoder. Setningsbanken blir
en slags felleseie i gruppa/klassen og kan brukes aktivt i undervisningen.
Deltakerne kan for eksempel skrive ordene og setningene også på
morsmålet sitt eller tegne eller bruke bilder for å illustrere ordene og
handlingene. Da er det lettere å huske ord og ytringer.
3. Arbeid med lesetekster
En historie presenteres i hvert kapittel
Kapitlene i tekst- og arbeidsboka er likt bygget opp og starter med en
historie først i kapittelet. Setningene er korte og inneholder et par ord
og uttrykk som er sentrale i kapitlene. Deretter presenteres spørsmål til
historien. I nettressursen er tekstene fulgt av oppgaver der deltakerne får
trene på bruken av ord og uttrykk. Svarene til spørsmålene som deretter
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stilles, finnes i leseteksten. På denne måten får deltakerne brukt den første
historien systematisk videre i språkopplæringen.
Skriv opp setninger på stiv papp og lage enkle spill for å sette sammen
ordene til tilsvarende setninger som i leseteksten.
La deltakerne gjenfortelle hva som står i teksten.
4. Arbeid med dialoger
La to og to lese dialogen, og la to og to spille rollespill med dialogen som
utgangspunkt. For eksempel må halve gruppa være Amina og den andre
halve kollegaen. La deltakere bevege seg rundt i rommet og hilse på «nye
kollegaer». Her vil deltakerne få brukt fantasi og lære å kommunisere på en
aktiv måte.
Dialogen kan skrives på stive pappstrimler. En gruppe deltakere kan
få utfordringen med å legge setning for setning etter hverandre til en
meningsfylt samtale. Aminas replikker kan for eksempel ha grønn farge,
mens den andre replikker kan være røde. Stokk om replikkene igjen og la
en annen gruppe prøve seg.
5. Beskjeder
På en av de siste sidene i hvert kapittel presenteres beskjeder og oppslag
på arbeidsplassen. Dette er tilnærmet autentiske tekster som kan inneholde
for eksempel passiv form av verbet og annen grammatikk som deltakerne
eventuelt ikke har lært, men som de likevel må forsøke å hente informasjon
ut av.
Deltakerne kan repetere i grupper og finne andre beskjeder og oppslag fra
praksisplass eller arbeidsplass. Her kan grammatikken være noe vanskelig
og ulike tider av verbet kan bli presentert tidlig, men dette er noe deltakerne
også vil møte ute på arbeidsplassene og trenger å bli vant til.
Tren på å gi en beskjed ved først å sende den fra deltaker til deltaker ved å
viske.
La den siste deltakeren si hva beskjeden er. Skriv deretter opp den
opprinnelige beskjeden på tavla. Del deretter beskjeden i to. La alle gjenta
hver del av beskjeden. Gå deretter tilbake til beskjeden de fikk før den
ble gitt fra person til person. La beskjeden gjentas og fremført av alle
deltakerne.
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Tren på å stave og skrive ordene i beskjeden ut fra den enkeltes
skriveferdigheter og la deltakerne arbeide i eget tempo. La de som blir fort
ferdige skrive andre beskjeder og hjelp til med skrivemåte og ordstilling.
6. Sanger og regler
Det siste innslaget i hvert kapittel er flere steder et dikt eller en sang slik
at de som bruker tekst- og arbeidsboka blir kjent med en viktig del av
barnehagekulturen. I nettressursen kan deltakerne høre sangen spilt inn.
Sang er en god måte å trene på melodien i ordene vi bruker i daglig tale,
og ikke bare i sangen. Klapp takten. La deltakerne trene seg på å skrive
sangen og synge sangene. La også deltakerne presentere sanger fra sine
hjemland.
7. Video
Nettressursen omfatter i alt seks videosnutter fra barnehagearbeid. Disse
kan brukes på mange måter, som diskusjon, som det å oppfatte ukjent
tekst etc. Det er tre situasjoner som beskrives, og to snutter for hver
situasjon. «Den riktige» kommer først. Vi tror det kan være spennende at
barnehageassistenten har to ulike tilnærmingsmåter til samme situasjon.
Videoene kan reise diskusjoner om hvordan en barnehageassistent
kan reagere på ulike måter og med de konsekvenser det kan få. Her
kan deltakerne aktivt være med å vurdere hva de selv ville ha sagt eller
gjort i tilsvarende situasjoner. Dette kan også åpne for å spille rollespill i
klasserom, i grupper eller på personalmøter /fagmøter på arbeidsplassen.
Dette gir muligheter for refleksjon over egen praksis og væremåte, og
gir gode innspill for hvordan samtaler kan knyttes til daglige situasjoner i
barnehagen.
Her er forslag til spørsmål:
•

Hva ville du ha sagt og gjort hvis du var barnehageassistent?

•

Hvordan synes du Amina skal snakke for å vise respekt og hjelp?

•

Hvordan synes du at faren skal være for å gi god støtte til barnet sitt?

•

Hva kan Amina si som er høflig og passende å si?

•

Hva synes du er bra av det Amina gjør og hva synes du er mindre bra?
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Gi eksempler og prøv å la deltakerne begrunne hvorfor de mener noe er
bra og mindre bra.
La deltakerne spille rollespill. Legg til noen tilleggsopplysninger for
å gjøre oppgaven noe vanskeligere. La også Amina være lukket og
vanskelig å jobbe sammen med. La de andre deltakerne kommentere
hvordan de synes barnehageassistenten opptrer. Deltakerne får tid til å
kommentere videoen eller rollespillet. Lærer kan rette opp feil i muntlig
språk ved å notere seg underveis og ta det opp rett etter rollespillet er
ferdig.
Videoene reiser viktige spørsmål om hvordan barnehageassistenten
skal oppføre seg eller ikke. Det gis rom for å spille et rollespill om ikke
nettressursen brukes. Disse scenene vil gi refleksjoner og muligens “ahaopplevelser” for noen. Det gjør at deltakerne øves opp til å kommentere
og komme frem med sine synspunkter, samtidig som de må si hvorfor de
mener det de mener. Dette gir god trening i kommunikasjonssituasjoner
langt utover å lære fagnorsk og ha en norskopplæring knyttes til enkle
arbeidsoppgaver.
8. Diskusjon
”Barnehage” gir mange muligheter for diskusjon. I stedet for å stille
spørsmål generelt til hele klassen, kan det være en god måte å få
involvert deltakerne med ulike metoder. To og to kan jobbe sammen i
par og finne løsninger og diskutere seg imellom før diskusjonen tas opp
i hele klassen. Det kan også være fruktbart å dele klassen i to eller fire
hvor de finner løsninger i gruppa, og deretter diskuterer med et annet lag/
gruppe. Dette kan gi gode diskusjoner og trener deltakerne opp i å hevde
meninger på norsk. Pass likevel på at diskusjonen ikke blir for avansert.
Skriv opp hva deltakerne sier, og bistå med å rette opp setningsstruktur
og uttale der det er nødvendig.
Gi tilbakemeldinger når deltakerne mestrer å uttrykke meninger, og velger
forskjellige løsninger for hva de vil si eller gjøre.
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Her er noen eksempler på temaer:
a) Å komme i god tid
Få deltakerne til å fortelle når de vil komme hvis barnehagen åpner
klokka åtte. Det er viktig å forklare at i norsk arbeidsliv legger mange
ledere og arbeidskollegaer merke til når man er på jobb, og man er vant
til effektivitet fra tida man starter å jobbe. Denne registreringen skjer selv
om lederen kan være blid og hyggelig. Noen kan også fortelle om egne
erfaringer fra arbeidslivet i Norge og i hjemlandet i forhold til punktlighet
og om oppstart av arbeidsdagen.
b) Å være borte fra jobben
•

Hva kan du gjøre for å ikke være borte fra jobben?

•

Hva kan du gjøre for å ordne ting etter arbeidstid?

•

Men noen ganger må du til legen eller tannlegen på dagtid.

•

Hva kan du si til styrer?

c) Å hilse
Spør deltakerne hva som er vanlig hilsemåte i ulike kulturer? Hvor langt
står du fra personen? Hvordan er det med øyekontakt? Hva er høflig og
hva er uhøflig? La deltakerne to og to hilse på ulike måter som er vanlig
i forskjellige land. Hvordan hilser kvinner og menn på hverandre? Hva
er vanlig på arbeidsplassen? Hvordan hilser Amina den første gangen
hun møter foreldrene? Hvilke erfaringer har gruppa og de enkelte fra
hva de har opplevd i Norge og i hjemlandet? Hvordan synes de at det er
å ha kontakt med andre kollegaer og hvordan blir de møtt? Hvordan er
kulturkodene på arbeidsplassen?
d) Tannhelse
Hvorfor er det viktig å unngå søtsaker og sukker? Hvorfor er tannpuss
og fluor bra? Hva skjer med ei tann du legger i cola over natta? Hva
skjer med tanna om den ligger der i flere dager? La deltakerne sitte i
smågrupper og diskutere alternativer for handlinger:
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e) Sykt barn
Et av barna i barnehagen er sykt. Hva vil du gjøre? La de argumentere
for det valget de tar.

f)

•

Ikke ringe fordi det er vanskelig å snakke i telefonen.

•

Trene på hva du skal si, og så ringe til far eller mor.

•

Be en kollega om å ringe for deg.

Krangling og slåssing
Hva kan vi gjøre når to barn krangler og slåss? Hva tror du virker og
ikke virker?
•

trampe i gulvet

•

gi dem begge en ørefik

•

be dem stoppe, og komme og sette seg

•

snakke rolig med dem

•

holde dem hardt i armen

•

holde rundt dem

g) To barn krangler mye, og du vet ikke helt hvem som startet.
Du forsøker å stoppe dem og skriker ”nå er det nok”. Barna stopper,
men fortsetter å klype hverandre. De er ikke ferdige med krangelen, selv
om de ikke tør å fortsette å sloss. Hva ville du ha gjort? Hva tror du de
ulike alternativene føre til?
•

Jeg ville holdt begge barna fast i armen og sett alvorlig på dem.

•

Jeg ville latt barna sloss litt til slik at de ble ferdige med krangelen.

•

Jeg ville sagt: ”Vær stille nå, ellers blir det ingen lesing i kosekroken”.

•

Jeg ville stilt spørsmål til barna om hva som var i veien.
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Tips til positiv kommunikasjon
Kryss av hvordan du veileder barna:
•

Vis barna hva de kan gjøre istedenfor å si hva de ikke skal gjøre.

•

De kan bruke spaden til å grave med i sanden istedenfor å slå.

•

De kan tegne på arket istedenfor å tegne på bordet.

•

De kan slå på bordet, bite på en pute istedenfor å slå et annet barn.

•

Prøv å avlede: La barnet se noe annet, for eksempel en leke, hvis 		
barnet er på vei til å slå.

9. Gruppearbeid
a) Lag setninger
La deltakerne trekke lapper med verb og bruke dem i en setning. Lag
gjerne to lag som konkurrerer med å lage setninger av verbene hvor de
får poeng hvis de lager korte, riktige setninger.
Tren deretter på alle verbene og si den fortere og fortere sammen med
deltakerne. I denne omgang holder det å lære verbene. Noen ganger
kommer det verbformer i teksten som ikke er forklart, og som kan være
vanskelige å huske og forstå. Bruk ikke tid på å forklare for mye om
verbbøyninger i begynnelsen av tekst- og arbeidsboka og nettressursen,
men la deltakerne bruke verbene i setninger de lager.
b) Stasjonsjobbing
Lag oppgaver hvor et par eller tre og tre kan gå fra stasjon til stasjon
hvor de får oppgaver med å sette sammen ord til setninger. Setningene
er for eksempel fra samtalen Amina har med en kollega. Skriv en og en
setning på et ark og klipp opp i de enkelte ordene. La deltakerne sette
ordene sammen igjen til en setning.
Når det er laget setninger av alle ordene, kan de sortere hva som
kommer først og sist. Lag lapper med ett og ett ord. Legg ordene hulter
til bulter. La deltakerne arbeid med å sette sammen alle ordene til
setninger. Noen som har svake lese- og skriveferdigheter, kan få hjelp
av andre i gruppa i gruppearbeidet. Pararbeid eller gruppearbeid gjør
det lettere å finne løsninger sammen.
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c) Fargeoppgave - samtaler rundt grønnsaker og frukt
Denne oppgaven passer best etter at deltakerne har vært på kurset en
tid. La deltakerne si navnet på fargene på norsk og eventuelt på sitt
morsmål. La deltakerne gruppere seg etter fargene rød, grønn, oransje
og gul. La det være 4-5 i hver gruppe. Om det er få deltakere på kurset/i
klassen, kan du velge 2-3 farger med tilhørende oppgaver. Ha gjerne en
plansje med frukt og grønnsaker tilgjengelig. Da kan deltakerne forholde
seg til bilder og lettere identifisere forskjellig frukt og grønnsaker.
		 1. Oppgave for rød fargegruppe: Fortell om grønnsaker som er røde.
			 Hvorfor er de bra for helsa? Hva lager du av dem?
		 2. Oppgave for grønn fargegruppe: Fortell om grønne grønnsaker og
			 hvorfor det er viktig med grønne grønnsaker.
		 3. Oppgave for oransje fargegruppe: Fortell om oransje frukt og 		
			 grønnsaker. Hva lager du med grønnsakene?
		 4. Oppgave for gul fargegruppe: Fortell om frukt og grønnsaker du 		
			 kjenner som er gule. Hva bruker du dem til?
		

Hvordan var oppgaven?

		
		
		

•
•
•

		

Litt hvordan du kan bruke denne oppgaven videre

Fikk alle snakket i gruppa?
Hva lærte deltakerne av de andre gruppene?
Andre kommentarer

Deltakerne blir kjent i gruppa og i klassen. De løser en oppgave
sammen i ca. 10 minutter. Deretter går to fra gruppa til neste gruppe,
og alle roterer rundt. De presenter sin løsning av oppgaven for den
andre gruppa. Etter 10 minutter bytter de igjen til en ny gruppe. Slik kan
de blande seg med ulike grupper og de forteller om sin fargehistorie til
andre grupper. Avpass tiden deltakerne får ut fra hva de trenger. Dette
gir god muntlig trening og mange får prøvd seg.
De må også hilse på hverandre i den nye gruppa før de begynner
å fortelle. De forteller om oppgaven sin til en annen gruppe. Slik får
deltakerne trening i å uttrykke seg på norsk.
Etter at alle har gått rundt og fått informasjon og har fortalt om hva
de har lært på de ulike gruppene, oppsummerer lærer /veileder hva
gruppene kom frem til.
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10. Avspenning
Ta enkle øvelser og tøy ut hele kroppen, bøy ned og strekk ut kroppen
igjen. La armene strekkes fra side til side. Dette kan være en god start på
en leksjon eller før en pause.
Etter for eksempel en til to timer er det også bra at deltakerne får rørt
på seg. La deltakerne strekke seg, ta enkle øvelser og pusteteknikk, alt
ettersom hva som faller naturlig for kursleder. Dette kan gjennomføres
både med og uten musikk. Noen av deltakerne vil være gode instruktører.
Det finnes ofte uante talenter blant deltakerne!
Det er også viktig å la deltakerne reise seg, gå rundt i rommet til musikk.
La deltakerne fysisk gå fra person til person når de skal intervjue og
snakke med andre kursdeltakerne om det ene eller det andre. Bruk
musikk, tøys og bevegelser for å løse opp både stemningen og få opp ny
energi. Tilby øvelser for avspenning og forskjellige trimøvelser alt ut fra hva
som passer. Ofte opplever du god stemning, godt humør og latter gjennom
bevegelse og trening blant deltakerne.
Ta sammen i en ring og gå inn mot midten og ut igjen i god fart. La
deretter deltakerne gå i ring og klappe i hendene. Bruk gjerne musikk. La
deltakerne reise seg og stå i ring. Sett på musikk og la dem prøve seg på
stolleken.
11. Bruk av PC
Materialet gir gode muligheter til å skrive noen av ordene og setningene
på datamaskin. Noen kan skrive hele den første teksten på PC. Det er fint
å bruke PC mest mulig for referater og språklæring generelt. Skriv gjerne
flere setninger og bruk projektor. Deltakerne får da en god mestringsfølelse
når de ser sine egne formuleringer på veggen.
La deltakerne trene på datamaskin og bli kjent med tastaturet. Noen
vil allerede være vant til å bruke data, andre kan ha sperrer for data
og ikke vite hvordan man skal komme i gang. Vår erfaring er at bruk
av data kan lette skriveopplæringen hos voksne og kan øke selvtilliten
både i klassen og på hjemmebane, og ikke minst i forhold til fremtidige
arbeidsoppgaver. En av grunnene til at vi også har en nettbasert ressurs,
er de store mulighetene dette gir til å øve seg i eget tempo og differensiere
undervisningen. Det er fint å prøve seg på tastaturtrening selv om
norskkunnskapene kan være dårlige. Alt som blir skrevet feil, kan rettes
opp slik at alle lærer av feilene og får en flytende tekst. Klassen eller
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gruppa vil synes det var gøy å jobbe på denne måten, og flere blir stolte av
å ha vært med på å lage noe som ble vist på projektor.
Dess flere måter å lære noe på, jo bedre!
12. Skriveoppgaver
En del av kapitlene i nettressursen inneholder skriveoppgaver.
Her er flere forslag:
• Skriv om årstidene (vinter, sommer, høst, vår)
• Fortell om barnehagen din eller en barnehage du kjenner til. Hvor 		
store er barna? Hvilke aktiviteter har de? Hva er bra med denne 		
barnehagen? Hva synes du er mindre bra?
• Fortell om barnehageassistentens hverdag.
• Fortell om morsmål som en ressurs i barnehagen.
• Fortell om hvorfor det er viktig med utelek for barna.
• Fortell om vennskap i barnehagen og hvorfor det er viktig.
• Fortell om hva barna lærer i barnehagen.
• Fortell om barnas behov.
• Fortell hvordan barna kommuniserer med deg, med lyder, ord, setninger
og med kroppsspråk.
• Hvordan kan du få til gode forhold mellom kollegaene i barnehagen?
• Fortell om oppveksten i hjemlandet ditt.
• Fortell om en barnelek fra hjemlandet ditt.
13. Logg
Oppsummering eller logg fra hver økt eller time er et hjelpemiddel til å
få større bevissthet om egen læring. Noen kan da kopiere tekster eller
gjenfortelle dem. De kan fortelle om barnehageassistenten og hva hun liker
og gjør på arbeidsplassen. Rett gjerne loggen for å bidra til at deltakerne
blir trygge når de uttrykker seg på norsk. Det gir større sikkerhet og er en
av metodene vi bruker for å bli gode i norsk.
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Lag gjerne en felles muntlig logg. Varier med å la en deltaker skrive logg
på tavle, to og to sammen etc. Setningene skal være enkle. Loggen kan
være en oppsummering av hva som har skjedd, og hva en deltaker har
lært. Det kan også være refleksjoner om det er interessant, lett, vanskelig
eller morsomt. Logg bør jobbes systematisk med, av og til rettes og
henges opp.
Etter opplæringen ønsker vi at deltakerne lager et referat muntlig for hva
den enkelte har lært. De kan for eksempel fortelle at «Jeg har lært å stille
spørsmål. Jeg har lært å sette ord sammen til mening.» Jeg har lært nye
ord som «å trives, i god tid »
En logg vil da både kunne være muntlig og skriftlig. Det gir en begynnende
trening på referater og samtaler om hva man har lært, hva som har skjedd
etc. Læreren eller en av deltakerne kan skrive opp setningene på tavla.
Loggen som inneholder enkle setninger, kan igjen brukes som diktat ved
neste leksjon. Dette øker ofte interessen for å trene på loggen og øve seg
systematisk på å uttrykke hva som har skjedd eller hva man har lært eller
hva man kan. Etter de første kapitlene kan diktaten være å øve på å skrive
nøkkelord fra stoffet som er gjennomgått. Deretter kan man øve på å
uttrykke handlinger ved å starte med ”først, deretter, etterpå og til slutt”.
14. En god avslutning på dagen
Ta noen øvelser, sett på litt musikk og få deltakerne til å uttrykke om de har
lært noe nytt. Få til en god stemning og gruppedynamikk. Det er da lettere
å få til et godt læringsmiljø hvor deltakerne driver hverandre fremover
og har det morsomt sammen, men ikke på en barnslig måte. Repeter
vanskelige og nye ord ved at lærer/veileder sier ordene høyt og tydelig.
La deltakerne spille et rollespill om hva de har lært. Få fram hva deltakerne
vil lære mer om, og hva de kan øve seg på til neste leksjon.
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Arbeidet med nettressursen
Nettressursen består av to deler. Den første er bildeordbanken med seks
kapitler med til sammen 150 nyttige ord og uttrykk fra barnehagen. Den andre
delen, hoveddelen, består av 29 kapitler med tekster og dialoger, sanger,
videoer og en rekke ulike oppgaver.
Nettressursen for ”Barnehage” er et kurs i NorskPluss-serien. Vi anbefaler at
deltakerne også arbeider med andre kurs i NorskPluss-serien for å sikre at de
mestrer alle målene i Læreplan i norsk med samfunnskunnskap.
Bildeordbanken
I bildeordbanken presenteres seks ord eller setninger med tilhørende bilde på
hver side. Deltakerne skal tilegne seg stoffet ved:
A = å lytte, se på bildene og lese
B = høre lyd og dra lydikonet til riktig bilde
C = lese ordbildet og dra dette til riktig bilde
D = skrive de samme ordene som diktat
E = se på bildene og skrive ordene riktig under bildene
For hver oppgave som blir gjort riktig får man en grønn hake og en positiv lyd
som respons.
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Hoveddelen: Nivå A1-A2
Hvert kapittel i nettressursens hoveddel består av en tekstside med to
oppgavesider, og en dialogside med to oppgavesider. I tillegg innholder mange
av kapitlene en sang og ulike typer autentiske tekster som beskjeder, oppslag,
oppskrifter o.l. I kapittel 6, 7, 15, 16, 25 og 26 er det lagt inn videoesnutter. På
slutten av kurset er det også lagt inn en del friskrivingsoppgaver.
Under vil vi gi noen tips til hvordan nettsidene kan brukes. I de fleste tilfeller
vil det være bra å jobbe med de samme tekstene i tekst- og arbeidsboka
før deltakerne jobber med nettressursen. Når de jobber med nettressursen,
får de repetisjon. Oppgavene i nettressursen er av typen flervalg, diktat,
lukeoppgave, ordstilling, paroppgave m.m. Disse interaktive oppgavene gir
elevene umiddelbar respons, og skiller seg fra de åpne skriveoppgavene i
tekst- og arbeidsboka.
Forside (Introduksjon)
Her presenteres innholdet i kapitlet. Forsidebildet i hvert kapittel kan forstørres
og være utgangspunkt for en samtale med deltakerne:
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Side 2 - Tekst
All teksten er spilt inn med lyd. Dette gir støtte til lesesvake deltakere. Vis
deltakerne at de kan bruke pauseknappen. Det er bra å øve seg på å gjenta
teksten setning for setning. Denne øvelsen kan gjøres både mens man leser
teksten, og uten at man leser.

På hver side finnes det et nedtrekksfelt med en lenke til LEXINs flerspråklige
ordbok og bildeordbok. Hvis deltakerne hvordan de kan søke i LEXIN.
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Side 3 - Spørsmål
Spørsmål til teksten (side 2) er laget i form av en paroppgave. Man peker med
musa på en gul knapp til venstre og drar linjen over til det svaret som passer
til høyre. Gjør man feil, klikker man på linjen for å fjerne den og starter på nytt.
Denne oppgaven gir lesetrening og viser om deltakerne har forstått teksten.
La deltakerne bla tilbake til teksten (side 2) for å høre og lese den en gang til
om nødvendig. Et felt under oppgaven blir fylt med grønn farge etterhvert som
oppgaven gjøres riktig. Ved riktig svar gis en positiv lydrespons og ved feil svar
gis en negativ lydrespons.

Ved å klikke på krysset (under oppgaven) kan svarene slettes. Ved å klikke på
haken (under oppgaven) åpnes et vindu der man kan se hva som er gjort rett
eller galt. Det finnes også en knapp som viser fasit (Vis svar)
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Side 4 - Riktig ord
På denne oppgavesiden får deltakerne jobbet mer med vokabularet i teksten,
vanligvis ved en lukeoppgave der de skal sette inn, skrive inn eller velge riktig
ord på plass i riktig setning.

Side 5 - Dialog
På denne siden har vi en dialog som er spilt inn med ulike stemmer. Her kan
deltakerne ta opp sin egen stemme og sammenlikne seg med den originale
lyden. Dette gir øvelse i lytting, uttale og flyt. (NB! For å bruke opptaksfunksjonen må det installeres et programvaretillegg i Internet Explorer).
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Side 6 - Diktat eller ordstillingsoppgave
Dialogen følges ofte av en diktat der deltakerne lytter til ordene i dialogen og
fyller inn luker i teksten. Dette gir dem lyttetrening, skrivetrening og øvelse i
rettskriving.

Side 6 kan inneholde en ordstillingsoppgave, der man lager setninger ved å
flytte ord sidelengs. En tilsvarende øvelse kan gjøres i klasserommet med
setninger som er klippet opp. Det er viktig at deltakerne bevisstgjøres i reglene
for norsk ordstilling, slik at oppgaven ikke gjøres tilfeldig med prøving og
feiling.
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Side 7 - Grammatikkoppgaver
Denne siden kan ha oppgaver av ulik art. Det kan være oppgaver med
vokabular, adjektiv, verbformer, adverb, substantivbøyning mm. Oppgavene
tar utgangspunkt at disse temaene til en viss grad er fra den øvrige norskundervisningen har fått, men gir en repetisjon og videre et signal til læreren om
hvilke ting i grammatikken som elevene er utrygge på og trenger mer trening i.

Side 8-9 - Beskjeder og andre autentiske tekster
Side 8 inneholder ofte en beskjed eller oppslag som viser hvordan språket
brukes i kommunikasjon mellom ansatte, og ansatte og foreldre i barnehagen.
Det er derfor viktig å arbeide med å trekke ut innholdet av slike beskjeder og
øve på å skrive slike beskjeder. Oppgaven på side 9 er en lukeoppgave der
deltakerne kan skrive inn ordene som mangler. For å klare dette må de ha
jobbet mye med beskjeden i klasserommet først, f.eks. med avskrift.
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Side 10 - Sang eller skriveoppgave
Over halvparten av kapitlene avsluttes med en barnesang eller regle. Det
er fint om deltakerne kan øve mye med klassen slik at melodien blir riktig
og mest mulig av sangene læres utenat. Denne kjennskapen til den norske
barnekulturen vil bli en styrke for dem som vil jobber eller jobber i barnehage.

Side 10 kan inneholde en skriveoppgave. Her kan deltakerne øve seg på å
skrive frie tekster, mens læreren går rundt og veileder. Tekst- og arbeidsboka
har andre skriveoppgaver.
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Video i kapittel 6, 7, 12, 13, 22 og 23
Kurset inneholder i alt seks videosnutter.
Kapittel 6 - ”Samtale ved levering - A”
Kapittel 7 - ”Samtale ved levering - B”
Kapittel 15 - ”Samtale ved henting - A”
Kapittel 16 - ”Samtale ved henting - B”
Kapittel 25 - ”Samtale med kollega - A”
Kapittel 26 - ”Samtale med kollega - B”
Videosnutt A framstår mer positiv, mens videosnutt B framstår mer negativ.
Tanken er å skape refleksjon rundt ulike måter å kommunisere på.
Videosnutten finnes på side 8.

Tilhørende oppgaven finnes på side 9. Der finner man også en knapp for å
lese en utskrift av videosnutten.
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Læreren bør vise videosnuttene på en projektor og la deltakerne i felleskap
løse oppgavene slik at man sikrer seg at dialogene og situasjonen er forstått.
Deretter kan klassen samtale om ulike måter å kommunisere på.
Side 11 - Resultatside
På denne siden kan man se hvor mye som er gjort riktig på hver oppgaveside.
Ved å klikke på en sidetittel kan man gå direkte tilbake til siden. Ved å klikke
på krysset kan man slette alle svarene i kapittelet.
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