
 

Barn trenger ikke bare å lære ord, de trenger også  
å lære begreper 
 

Uten en klar forståelse av hva ordene sikter til, blir det vanskelig å forstå 
og huske instruksjoner, forklaringer og sammenheng i fagstoffet. Derfor er 
det viktig å undervise de grunnleggende begrepene barna trenger i sin 
videre læring. Det dreier seg da om begreper og begrepssystemer om 
former, størrelser, plass, stilling, retning, funksjon, antall, verdi, mønster 
osv.  
 

En systematisk undervisning av disse begrepene har vist seg å virke både 
læringsfremmende og forebyggende med hensyn til lærevansker. For barn 
som har ekstra utfordringer med språket, er dette en særlig godt tilpasset 
tilnærming. Også godt egnet som tiltak i intensivopplæring i regning, lesing 
og skriving på 1.-4. trinn.     
 

Innføringskurset for Systematisk begrepsundervisning gir opplæring i 
Magne Nyborgs begrepsundervisningsmodell i teori og praksis. Her lærer 
du prinsippene for begrepsundervisning og hvilke begreper og 
tenkeferdigheter som er spesielt viktige for elevene å få på plass tidlig i 
skoleløpet.  
Presentasjon av Gan Aschehougs nye tverrfaglige læreverk for 1.-4. trinn: 
Aha! Begripe med begreper 

Kontakt 

Nyborg Pedagogikk 
post@nyborgped.no 
48244945 
 

 
   Webinar høsten 20, kull E: 4.nov + 25.nov kl. 08-14 
 
   Webinar våren 21, kull A: 8.jan+29.jan kl. 08-14 
 
   Webinar våren 21, kull B:12.mars + 9.april 
 
   Påbyggingskurs: 22.april+6.mai+20.mai  
 
   Målgruppe: Lærere, spesialpedagoger, logopeder, barnehagelærere, assistenter 
 
Mer info og påmelding via våre hjemmesider: www.nyborgped.no/innforingskurs 
 
 
   

 

Systematisk 
begrepsundervisning: 
Nødvendig for noen, 

nyttig for alle 
 

www.nyborgped.no 

Innføringskurs 
Systematisk begrepsundervisning 

PRIS: 3.700  
(2 dager) 

Sagt om:   Viktig begynneropplæring - Forståelsen for ord og begreper er så viktig for alle - Perfekt 
for meg som er spesialpedagog - Kjekt med ideer om hvordan jobbe med begreper, for det trengs 
- Midt i blinken med tanke på dybdelæring og fagfornyelsen - Begrepsopplæring satt i system - En 
god støtte i videreutvikling av vår skoles opplæring av minoritetsspråklige elever - Grundig, og 
veldig vellykket i undervisningen - Veldig spennende og givende å jobbe med systematisk 
begrepsundervisning. Ikke minst det å se at de klarer å overføre læringen til andre situasjoner – 
Veldig interessant kurs - Under teoriøktene fikk jeg mange aha-opplevelser - Opplevde kurset som 
godt, interessant og nyttig for mitt videre arbeid - Veldig matnyttig og interessant. 
 


