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Norsk start 5.-7 trinn
Ordbank, oppgaver og ressurser til bruk i undervisning for
�erspråklige elever på 5.-7 trinn.

Hovedmeny
600 oppgaver og en innholdsrik ordbank
med innlest lyd. For lærere
Lærerveiledninger, aktiviteter og
tilleggsressurser for deg som underviser.
Lærerlisensen inkluderer også Tavlebok-
versjon av bøkene i serien.

CAPPELENDAMM

Norsk start for 3.-4.trinn
Ordbank, oppgaver og ressurser til bruk i undervisning for
�erspråklige elever på 3.-4.trinn

Hovedmeny
600 oppgaver og en innholdsrik ordbank
med innlest lyd. For lærere
Lærerveiledninger, aktiviteter og
tilleggsressurser for deg som underviser.
Lærerlisensen inkluderer også Tavlebok-
versjon av bøkene i serien.

CAPPELENDAMM

Norsk start for 1.-2.trinn
Ordbank, oppgaver og ressurser til undervisningen av de yngste
�erspråklige elevene

Hovedmeny
600 oppgaver og en innholdsrik ordbank
med innlest lyd. For lærere
Lærerveiledninger, aktiviteter og
tilleggsressurser for deg som underviser.
Lærerlisensen inkluderer også Tavlebok-
versjon av bøkene i serien.

CAPPELENDAMM

Grammatikk på Salaby
Øv grammatikk og setningsoppbygning 

Norsk
Under Norsk finner du Substantiv, Verb,
Adjektiv, Adverb, Preposisjoner, Hvilket ord
står igjen?, Dobbel konsonant,
Sammensatte ord, Forkortelser, Da eller
når?, Og eller å?, Lyd og bokstav, Sorter
ordene, Hvilket ord er skrevet rett?, Bokstaven mangler, Stokk
bokstavene, Sorter ordene, Diktater, Grammatikk-Quiz.

SALABY INTRO

Klokka
Still klokka, og hør det på norsk

Klokka - på norsk
NOTE! The the clock is experimental and
may not work in all browsers. The purpose
of this page is to teach you the Norwegian
way of telling time. Use the interactive
clock as a tool to learn some Norwegian by
dragging the clock hands.

SANDEFJORDSKOLEN

Bukkene bruse på flere språk
Her kan du høre eventyret om Bukkene Bruse på �ere språk. Hva
er likheter og forskjeller på ditt morsmål, og på norsk? 

Bukkene Bruse på flere språk
Nettsted for morsmål og tospråklig
fagopplæring

MORSMAL

Oppgaver på tre nivåer for deg som kan lese. Brukes sammen med
Klar-ferdig-norsk

Norsk start 1-10 er læreverket for
minoritetsspråklige
Norsk start er viktig for den
minoritetsspråklige eleven!

CAPPELENDAMM

Norsk pluss.
Demoversjon. Norsk pluss for nyankomne elever gir eleven en
morsom inngang til det norske språket ? Denne kan benyttes
uavhengig av leseferdigheter. 

BrettKunnskap | demo
NorsPluss Barn gir nyankomne elever på
barnetrinnet, enten de kan lese eller ikke,
en rask inngang i det norske språket.
Sjarmerende tegneseriefigurer - barn,
voksne og fantasifulle skapninger -
stimulerer den språklige produksjonen.

KUNNSKAP

Klar-ferdig-norsk.
Ny utgave med nivå 1 og 2. For 1.-4.trinn, og 5.-7.trinn  
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Ord 1
Alfabetisering for de eldste �erspråklige elevene

Ord1 Oppgaver: Hovedmeny

CAPPELENDAMM

Klar tale
Klar tale er en lettlest avis med daglig oppdaterte nyheter 

Klar Tale
page_description

KLARTALE

Bildetema
Bildetema er en bildeordbok med tekst og lyd på norsk og ulike
morsmål. Bildetema er spesielt laget for �erspråklige barn og unge
og kan brukes både i barnehage og grunnskole. Bildeordboken er
delt inn i hovedtemaer som for eks. klær, natur og landskap, idrett
og sport, pattedyr og insekter.

Tema Morsmål - Bildetema norsk
Bildetema er en bildeordbok med tekst og
lyd på norsk og ulike morsmål. Bildetema
er spesielt laget for flerspråklige barn og
unge og kan brukes både i barnehage og
grunnskole. Bildeordboken er delt inn i
hovedtemaer som for eks. klær, natur og landskap, idrett og sport,
pattedyr og insekter.

MORSMAL

Vi snakker
Her kan du få muntlig språktrening gjennom motiverende
oppgaver om dagligdagse tema. 

Vi snakker - muntlig språktrening
Muntlig språktrening

VISNAKKER

SKOLEKASSA
SKOLEKASSA er en lenkesamling . Den inneholder lenker til
digitale læremidler og læringsressurser i norsk,
matematikk,engelsk, naturfag og samfunnsfag. Det �nnes også
ressurssider til morsmålsundervisning. 

skolekassa.no

SKOLEKASSA
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