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Populære Teddy
på skolebesøk 
Når Teddy er på besøk,
må alle snakke engelsk.
Det er ikke et problem
for elevene ved Haga
skole. 

LINE VISTE

line@solabladet.no

Den populære bjørnen blir nå
brukt i engelskundervisningen
ved flere skoler både her til
lands og i utlandet. 

– Elevene vil helst at han skal
være med hele tiden. Vi har de

vanlige engelskbøkene, men tar
Teddy frem av og til. Det er like
kjekt hver gang. Han er myk og
god, og ungene blir engasjerte i
timene når han er med, sier
lærer Kirsti Berget. 

Gruppeopplegg
Denne dagen har Haga skole
invitert Teddy sammen med
damen som fant ham opp; peda-
gogen Julie Monsen. 
Hun har 30 års erfaring som
lærer, og savnet et læringsopp-
legg som var spesielt tilrettelagt
for de yngste barna, og barn
med langsom læringsprogre-
sjon.

I mange år har Monsen brukt
Teddy i sin undervisning på
ressurssenteret på Grannes. 

I fjor ga hun ut både lærer-
veiledning, elevhefter, DVD
med undervisningseksempler,
sanghefte, sang-CD og lotto-
spill som brukes i engelsk-
undervisning i skoler over hele
landet.  

Monsen var spent på hvordan
det ville fungere med en så pass
stor gruppe elever. 1. - 4. klasse
er samlet i gymsalen i tre puljer.

– Are you ready?, spør Mon-
sen. – Yes!, ljomer det fra ele-
vene.  

De hilser på Teddy, finner

frem skjerfet med den riktige
fargen, og øver på telling. 

Rikskjendis
Monsen er i disse dager i samta-
ler med NRK om å få til et opp-
legg med Teddy på Barne-tv.

Hvis alt går etter planen kan
barna se på den populære bam-
sen også på fritida. 

– Vi er ikke helt i mål, men
jeg håper selvsagt på det beste,
sier Monsen. 

Julie Monsen bruker sang og musikk til å lære elevene engelsk. Mestring er ett av de viktigste stikkordene. (Alle foto: Line Viste)

Jonathan fikk knytte «the yellow scarf» rundt halsen på Teddy.
Dette er en måte elevene kan lære de engelske ordene for 
fargene på. 

   


