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Generell informasjon om Begrepsbyggeren
Begrepsbyggeren, Grunnpakken, inneholder til sammen 530 begreper som anses å være et
nødvendig minimum for at minoritetsspråklige skal kunne tilpasse seg det norske samfunn.
Innlæringen av begrepene skjer ved en naturlig prosess for språktilegnelse: læringen begynner
med elevens nærområde (kropp, mat og hus), fortsetter med mellomstadiet kommunikasjon,
natur og fritid, og tilslutt å ende med samfunnsarenaene butikk, skole og arbeid.
Opplæringskonseptet er kostnadseffektivt i den forstand, at eleven etter en kort innføring i
bruken av læremidlet, kan fullføre opplæringen uten særskilt oppfølging av læreren.
Siden de fleste minoritetsspråklige med kort oppholdstid i Norge har behov for å gjennomføre
opplæringsprogrammet mer enn én gang, selges alltid læremidlet som duplikat, dvs. 2
gjennomføringer pr. elev.
Selv om læremidlet primært er utviklet for personer med minoritetsspråklig bakgrunn, kan det
med fordel også benyttes av norskspråklige personer med mangelfullt utviklet begrepsapparat
på ulike begrepsområder.

For å gjennomføre opplæring med Begrepsbyggeren må følgende betingelser være oppfylt:
1. Tilgang til læremidlet gis ved bruk av brukernavn og passord. Disse mottas etter
bestilling av elevtilgang hos NetPed. Elevtilgang/brukerlisens følger eleven og slettes
når opplæringen er gjennomført.
2. Datamaskinen som skal brukes til opplæring må være utstyrt etter dagens tekniske
standard. Dataskjermen må ha en oppløsning på minst 800x600 dpi.
3. I tillegg må opplæringsmaskinen være utstyrt med høytalere eller tilkoplete
hodetelefoner av tilfredsstillende kvalitet. Hvis flere elever skal ha
fellesundervisning med Begrepsbyggeren, må samtlige datamaskiner utstyres med
hodetelefoner for å unngå forstyrrelser fra medelever.
4. For hurtig nedlasting av lydfiler er det en fordel at opplæringsmaskinen har
tilknytning til Internet via høykapasitetslinjer av typen ADSL eller bedre.
For nærmere informasjon om elevtilgang og priser, se www.raadgiveren.no eller ring
telefon 38 09 81 13 / 940 10 213.
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INNLOGGING
Denne manualen er kun beregnet for læreren. Eleven skal ikke bruke manualen, men instrueres
muntlig av læreren, helt til fremgangsmåten ”sitter i fingrene”.

Innloggingen skjer ved at læreren skriver inn brukernavn og passord i de tomme rubrikkene.
Deretter skal knappene Lydprøve/+/- brukes for å justere lyden til et behagelig nivå.

Tale-Bilde assosiasjon (Nivå 1)

Innlæringsmetoden som benyttes her er å kople Tale og Bilde (f. eks. Talen Panne og Bildet
Panne, dvs. bildet med en pil som peker på Pannen). Oppgaven er å trykke på riktig Bilde.
Hvis eleven svarer feil, blir oppgaven gjentatt en eller flere ganger. Er eleven usikker på Talen,
kan denne repeteres ved å trykke på høytalersymbolet. (Nivå 2)
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Skrift-Bilde assosiasjon (Nivå 2)

Innlæringsmetoden som benyttes her er å kople Skrift og Bilde (f. eks. Skriften Panne og Bildet
Panne). Oppgaven er å trykke på riktig Bilde. Hvis eleven svarer feil, blir oppgaven gjentatt en
eller flere ganger.

Bilde-Skrift assosiasjon (Nivå 3)

Innlæringsmetoden som benyttes her er å kople Bilde og Skrift. Hvis eleven ser et bilde,
f.eks. bildet Panne, skal han skrive 5-bokstavsordet Panne i rubrikken og tykke OK. Det er
viktig at tekstmarkøren står til høyre for den første bokstaven i Skriften.
I denne oppgavetypen godtas feil med dobbeltkonsonanter, forvekslinger mellom entalls- og
flertallsord, forveksling mellom stavelsene SJ og SKJ, forveksling mellom bokstavene O og Å,
samt enkelte synonymer med samme førstebokstav.
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Klarer eleven ikke å skrive skriften riktig, blir oppgaven gjentatt med 2 hjelpebokstaver.

Klarer eleven ikke å skrive skriften riktig, blir oppgaven gjentatt med 3 hjelpebokstaver.

Klarer eleven ikke å skrive skriften riktig med fra 1-3 hjelpebokstaver, blir oppgaven gjentatt
med alle bokstavene i skriften. Eleven skal nå kopiere skriften slik det fremstår i ruta med det
norske flagget. Mestrer eleven denne enkle kopierings-oppgaven, anses oppgaven som riktig
besvart.
Samme innlæringdprosedyre benyttes for de øvrige begrepene under begreps-klassene Kropp,
Mat, Hus, Kommunikasjon, Natur, Fritid, Butikk, Skole, Arbeid og Diverse, til sammen 530
begreper.
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Elevopplysninger

Når eleven er ferdig med de 530 begrepene, fremkommer et skjema hvor elevens fornavn,
etternavn og fødselsdato skal skrives inn. Dette skjemaet fylles ut eller endres, slik at
korrekte opplysninger fremkommer i Opplæringsbeviset (se nedenfor).

Opplæringsbevis

Dette opplæringsbeviset viser at eleven har gjennomført 1 opplæring med
Begrepsbyggeren, Grunnpakken, innenfor tidsrommet som er spesifisert.
Opplæringsbevis for hver gjennomføring skrives ut ved å trykke på skriversymbolet oppe til
høyre på beviset.
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