
 
 

Felles fagdag for lærere og ledere i voksenopplæringene i Hedmark 
 

Å lære et andrespråk er en kompleks og krevende prosess. Å bli utsatt for og få mulighet til å bruke 
språket, blir sett på som en av flere viktige forutsetninger for språkutvikling i dag. I kurset legges det 
vekt på hvordan en gjennom systematisk og styrt bruk av grupper kan skape gode læringssituasjoner 
der deltagerne får rikelig med anledning til både å lytte til og bruke språket i meningsfull interaksjon 
med hverandre. Gjennomtenkte gruppeinndelinger er et annet tema som blir behandlet. De 
praktiske øvelsene som blir presenterte er enkle og gode didaktiske grep som bidrar til å aktivisere 
deltagere på alle spor og nivå og som legger til rettefor god klasseledelse.  
 
Kursdagen inneholder en teoretisk innføring kombinert med mange og varierte didaktiske og 
praktiske øvelser. Øvelsene som blir gjennomgått, kan tilpasses alle nivå i norskopplæringa og 
grunnskolen for voksne.  
 
KURSHOLDER 
Toril Kristin Sjo har vært førstelektor i norsk som andrespråk ved Institutt for lingvistiske og nordiske 
studium ved Universitetet i Oslo fra 2007. Hun underviser i norsk for internasjonale studenter og på 
NOAS. Hun har lang erfaring fra voksenopplæringen, med kurs for lærere som underviser i 
voksenopplæringen og kurs for lærere som underviser i grunnskolen. Hun har publisert lærebøker, 
fagbøker og fagartikler innenfor dette fagområdet.  
 
Program for dagen: 

9:30 Oppmøte m/kaffe og noe å bite i 
10:00 Velkommen v/Gry Høgberg 
 Toril Kristin Sjo: Om andrespråksinnlæring i grupper 
12:00 Lunsj 
13:00 Foredraget fortsetter 
15:30 Avslutning og vel hjem 
 
Påmelding skjer til lederne i voksenopplæringene.  
 
Vel møtt!  

Gry Høgberg,        Tor Reinemo, 

leder for ledernettverket i Hedmark    Fylkesmannen i Hedmark 

Vi ønsker velkommen til felles fagdag 30.11.18 på Scandic Hamar. 

 

Om andrespråksinnlæring i grupper 
Ved Toril Kristin Sjo, førstelektor i norsk som andrespråk ved Institutt for lingvistiske og 

nordiske studium ved Universitetet i Oslo.  


