
Norsk for nyankomne barn



NorskPluss Barn
Læreverk i grunnleggende norsk utviklet av kunnskap.no.
Målgruppe: Nyankomne elever på 1.-4. trinn med skolebakgrunn og 
analfabeter på 1.-7. trinn.
Medforfattere: Marie Aalen, Ragnhild Vasland



Gjennomgangsfigurer 

Barn, voksne og fantasifulle skapninger dukker opp i morsomme
animasjoner og oppgaver i hvert kapittel

Sam og  hans 
amerikanske 
kusine, Ann

Askepott gjør en 
gjestopptreden



Hvorfor NorskPluss Barn?
1. Lærestoffet gjennomgås i 
animasjoner

2. Analfabeter og svake lesere kan 
bli med på gjennomgangene



Hvorfor NorskPluss Barn?
3.Gradvis progresjon i vokabular, 
tekster og grammatikk. 

4. Gir nyankomne elever en rask inngang i 
det norske språket uavhengig  av om de 
kan lese eller ikke.



Ressursperm/digital lærerveiledning

• systematisk gjennomgang av 
hvert kapittel i NorskPluss Barn 
nettressurs

• muntlige aktiviteter 
• forslag til undervisningsopplegg 
• transkripsjoner av alle 

lesetekster, filmer og dialoger 
• arbeidsark
• tips til arbeid med NorskPluss

innholdsoversikter 

Skoler som kjøper nettressursen får 
gratis tilgang til den digitale 
lærerveiledningen. 



Snakke-, lese-, tegne- og skrivehefte
• Innhold basert nettressursen
• Nivådelte oppgaver
• Differensierte tekster
• Fokus på enkeltord for svake 

lesere
• Instruksjoner til læreren nederst 

på siden
• Systematisk trening i alle 

språklige ferdigheter
• Bilder og tekster som 

utgangspunkt for samtaler
• Enkle øvelser i stavelser, 

sammensatte ord, artikler og 
andre språklige former

Dekker de 68 første kapitlene



Organisering
Felles gjennomgang 

• Gjennomgang av et kapittel i 
NorskPluss Barn nettressurs

• Tips i ressurspermen

Arbeid i par og grupper
• Gjennomgåtte animasjoner og 

oppgaver brukes som utgangspunkt 
for aktiviteter i klasserommet

• Ideer til aktiviteter i ressurspermen 
og arbeidsheftene

Selvstendig arbeid
• Elevene jobber alene med NorskPluss

Barn nettressurs eller med 
arbeidsheftene



Hva sier brukerne?
Animasjonene hjelper elevene til å se språket i 
kontekst. De ser barna i NorskPluss Barn 
snakke, kle seg ut, synge, opplever dem i 
klasserommet...
Sara Ringdal, Slemdal skole

Elevene får se hva de har gjort, og er fornøyde 
med det. Jeg har også mulighet til å se hvordan 
de har jobbet; noe som er kjempebra.
Åshild Richartz, Dyrløkkeåsen skole. 

Når et program klarer å gjøre ungene 
følelsesmessig engasjert, vet vi at det 
forsterker læringseffekten. Spill- og 
underholdningsbiten i NorskPluss Barn 
motiverer.
Bente Sparby, Andebu skole.

Les mer i artiklene «Endelig system på særskilt 
norsk for de minste» og «En god start i Norge»

https://www.kunnskap.no/butikk/blog/endelig-system-pa-saerskilt-norsk-for-de-minste-n3
https://www.kunnskap.no/butikk/blog/en-god-start-i-norge-n7


Les mer om læremidlene på kunnskap.no 
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