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Norsk Grammatikk Bok
Dette er en bok som er skrevet for studenter, elever i videregående skole og for deltakere på kurs i voksenopplæring som ikke har norsk som morsmål. Grammatikken er også beregnet på lærere som underviser i norsk som fremmedspråk og andrespråk
Norsk grammatikk for viderekomne
Engelsk grammatikk fra A til Z
papers from the conference on the history of linguistics in the Nordic countries, Oslo, November 20-22, 1994
Subject Catalog
nivå B2/C1
Bok og bibliotek
Norsk riksmåls-grammatikk
Håndbok i grammatikk og språkbruk
spørsmål og svar når norsk er andrespråk
Elementære strukturer og syntaks
institusjoner og politikk

Vi er alle lei av laereboker som begynner med Hei! Hva heter du?, ikke sant? Mysteriet om Nils er basert pa en fortlopende historie. Du klarer kanskje ikke a legge den fra deg? Da ma du nok laere norsk! Det er ikke nodvendig at du har jobbet med del 1 av historien siden
introduksjonen forteller deg alt som har skjedd i den forrige boka. Vi har sorget for at historien stort sett bestar av de mest brukte ordene i det norske spraket. Andre tekster og tilleggsoppgaver omhandler konversasjonstemaer og forbereder deg til livet i Norge. Du far
kanskje hodepine av grammatikk? Ikke med Mysteriet om Nils. Oppdag strukturene i det norske spraket med bilder, enkle og likevel omfattende forklaringer og mange eksempler som er lette a huske. Repetisjon er saerlig viktig nar du laerer et sprak. Pa www.skapago.eu/nils
finner du lydklipp til historien, diverse ovelser, en glosetrener, uttalevideoer og mye mer - og det meste av dette er gratis. Laererne vare har vaert med pa a utforme denne boka. De kjenner til alle vanskeligheter du kan snuble over, og de kan stotte deg med individuell
norskundervisning. Siden vi underviser gjennom videokonferanser over Internett, kan du delta fra hvor som helst i hele verden. Avtal en gratis provetime pa www.skapago.eu. Dette er historien: Erna Langvik har laget en personlig bursdagsgave til det atte ar gamle
barnebarnet sitt, Susanne: en dukke som er inspirert av den mytiske figuren nisse i norsk folklore. Nils - som er dukkens navn - lever et lykkelig liv sammen med den nye familien sin i Oslo. Men etter hvert blir det klart at Nils betyr mye mer for Erna enn bare det a vaere
en tilfeldig bursdagsgave som hun har laget. Uten at han vet det, baerer han med seg en smertelig hemmelighet, og i lopet av en eventyrlig tur til Nord-Norge hjelper han Erna med a ta en av de vanskeligste beslutningene i livet hennes."
norsk for innvandrere
Norsk som andre språk : arbeidsbok
Det europeiske fellesskap
Norsk grammatikk
grammatikkoppgaver : nivå B2
Juridiske stridsspørsmål i Norges politiske historie
Årsmelding
formlære I jamføring med norrønt mål og dialektar ; med eit tillegg av tekster til omsetjing
for studerende og lærere
Praktisk norsk
Norges historie: Fra de eldste tider til 1660, av A. Holmsen
Boka inneholder oppgaver med fasti som hører til grunnboka.
Mysteriet Om Nils. Laer Norsk Med En Spennende Historie. Norskkurs for Deg SOM Kan Noe Norsk Fra for (Niva B1-B2).
Norsk grammatikk for læreren
Bok og samfunn B-utgave
En studie i Ibsens romantiske diktning
Øvingsbok i grammatikk for A2 og B1
Norges historie
På livet
Studies in the development of linguistics in Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden
Fra filleproletariatet i Oslo
Quo vadis universitas?
grammatikk
Includes section "Litturatur".
Norsk bokhandlertidende
Aarskatalog over norsk litteratur
Norges historie: Fra 1905 til våre dager, av M. Jensen
Norsk som fremmedspråk
NORSK Biografisk Leksikon
Norsk for deg!
Bok og samfunn
Norge og den 2. [i. e. annen] verdenskrig: Motstandskamp, strategi og marinepolitikk
Norsk grammatikk for utlendinger
Et terskelnivå for norsk
Brand, Kongs-emnerne, Peer Gynt
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