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En lærebase for begrepsinnlæring, språklig bevissthet 
og artikulasjon.

Trollord er en stor lærebase med mer enn 2700 oppgaver 
for begrepsinnlæring, språklig bevissthet og artikulasjon. 
Lærebasen består av de fem modulene Steg for Steg, 
TaleBilder, Se og Si, OrdLeker og RytmeLeker, som kan 
brukes slik de er, eller som også kan brukes på tvers ved 
at læreren henter ut ønsket lærestoff og setter sammen 
til egne oppgaver. 

 
Trollord hjelper elevene til:

• Å bruke stemmen og å produsere lyder. 
• Å øve opp den auditive intelligensen.
• Å forbedre artikulasjonen.
• Å øke aktivt og passivt ordforråd .
• Å øve ferdigheten til å beskrive.
• Å øke konsentrasjon og hukommelse.
 
Formålet med Trollord er:
• Å imøtekomme behovet for tilrettelagt   
 materiell, aktiviteter, oppgaver og spill for   
 språkstimulering for barn med særskilte    
 behov.
• Å stimulere til samarbeid og inkludering for    
 alle barn og elever.

• Å gi foreldre og foresatte mulighet til å    
 involvere seg i bruken av materiellet.
• Å bidra til videreutvikling av multifunksjonelt   
 pedagogisk verktøy i barnehager og skoler.
 
Trollord bygger på det internasjonale læremiddelet 
EduSensus fra SanomaPro, og er bearbeidet og 
videreutviklet for norske forhold av CyberBook. 
Prosjektet er støttet av Utdanningsdirektoratet. 
 
Sentrale personer i prosjektet er:
• Per Jan Svestad, prosjektleder rådgiver,    
 Statped sørøst språk/tale
• Kari Nordhagen, spesialpedagog,  
 Ytre Enebakk skole
• Grete Ambø Redse, lærer, Ryenberget skole    
 og tidligere Ytre Enebakk skole
 
Trollord har vært prøvd ut på de tre pilotskolene:
• Skranevatnet skole i Bergen, 1.-10. trinn
• Frydenhaug skole i Drammen, spes. skole, 1.-10. trinn
• Blindernveien skole i Oslo, spes. skole 1.-4. trinn 
 
Trollord er på læringsportalen kunnskap.no, som  
også kan brukes fra Feide, itslearning  
og Fronter. 

Trollord
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I OrdLeker jobbes det med:

• Å øke aktivt og passivt ordforråd

• Å øve ferdigheten til å beskrive 

• Å forbedre konsentrasjon og hukommelse

• Å trene substantiv i entall og flertall, verb i presens,  
 preteritum og adjektiv 

• Å lære om antonymer 

• Å lære å sortere gjenstander etter egenskaper 

• Å lære å forstå flerleddet instruksjon og   
 gjennomførte sammensatte oppgaver 

• Å øve opp auditivt minne 

• Å sette handlingssekvenser i riktig rekkefølge 

• Å finne riktig spørsmål og svar i Minidialoger

OrdLeker støtter utviklingen av språklig bevissthet og 
generell språklig kompetanse for barn i alderen 4-8 år 
som utviklingsmessig følger aldersnormen. Programmet 
passer for barn med ulike former for språkvansker, 
forsinket språkutvikling,generelle eller spesifikke 
lærevansker, og for barn som har en kognitiv utvikling 
tilsvarende 4-8 år. Programmet egner seg også godt til 
arbeid med språkutvikling hos flerspråklige elever.

9  Trollord g OrdLeker

Mitt nærmiljø - hjem, skole  
og butikk

Gå på tur i nærmiljøet. Besøk 
butikk, leke butikk. Gå på 
lekeplass. Dekke på et bord 
og spise sammen. Kle på 
papirdukker, se på mønster på 
klær….

Sett ord på følelsene 

Gjenkjenne ansiktsuttrykk og 
sette ord på egne og andres 
følelser i ulike situasjoner.

Forstå bilder 

Målet er å oppmuntre barnet 
til å snakke om og å navngi 
illustrasjoner. Eleven skal kunne 
lese av bildet i stolpen på høyre 
side og markere i rutenettet 
hvordan bildet er laget.
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9  Trollord g OrdLeker

Sett ord på bildene - substantiv

Jobbe med entalls- og 
flertallsformene av substantiv og 
å øke ordforrådet. Oppgaveark 
supplerer alle de interaktive 
sidene.

Sett ord på bildene - verb

Beskrive aktiviteter og yrker, 
forstå ulike tider på døgnet og 
bøye verb i presens og  presens 
perfektum (spiser - har spist).
Oppgaveark supplerer alle de 
interaktive sidene.

Sett ord på bildene - adjektiv

Målet med oppgavene er å 
utvikle ferdigheter i å beskrive 
objekter og mennesker og 
svare på spørsmålet: Hvordan 
ser han/hun/det ut? Målet er 
også å utvide aktivt og passivt 
ordforråd. Oppgaveark supplerer 
alle de interaktive sidene.

Utføre sammensatte oppgaver

Øve på preposisjoner, snakke om 
hva som er vanlig å ha på rommet 
sitt, la elevene beskrive rommet 
sitt. Målet med oppgaven er at 
eleven skal utvikle ferdigheter 
i og forstå og utføre enkle 
sammensatte oppgaver.

Finn antonymene

Målet med oppgaven er å utvikle 
ferdigheter i å gjenkjenne og 
gi eksempler på motsetninger 
til gitte ord. Oppgaven trener 
elevene i å finne antonymer og 
sette disse sammen.

Fargelegg med riktig farge

Utvikler og styrke elevens 
ferdigheter i å beskrive farger og 
grunnleggende substantiv. 
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9  Trollord g OrdLeker

Enkle setninger 

Målet med disse oppgavene 
er at eleven skal lære 
setningsstruktur ved å koble 
bilde med opplest setning.

Lag tidslinjer 

Oppgavene trener evnen til å 
forstå kronologiske hendelser  på 
grunnlag av en kort bildehistorie. 
Den trener også evnen til å 
forstå årsak og virkning, verbal 
flyt og fortellerferdigheter.

Bruk språket 

Målet med denne oppgaven er å 
utvikle språklig kompetanse ved 
å lage forskjellige kort med bruk 
av bilder eller sammensatte 
tekster med bilder og ord/
setninger.

Minidialoger

Målene med oppgavene er å 
trene evnen til å forstå logiske 
svar på spørsmål,  og å utvikle 
riktig aksent og intonasjon i 
spørsmål og svar. 
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RytmeLeker gir elevene trening i:

• Å imitere lyd 

• Å kunne sette melodi til en tekst

• Å bli bevisst på variasjoner i lyd som tempo, rytme,  
 styrke, trykk, klang og melodi  
 
Med RytmeLeker skal eleven oppleve mestring og 
arbeidet som positivt. Læringsmål er:

• Å oppøve auditiv intelligens 

• Å bli bevisst ulike variasjoner og uttrykk i lyd

• Å få grunnleggende musikalske begreper 

• Å øke konsentrasjon og hukommelse 
 
Lærerens oppgave er da:

• Å være veileder

• Å snakke med eleven om bildene

• Å oppmuntre eleven til å bruke lyder og språket 
 
Elevene kan jobbe med oppgavene inividuelt eller i 
grupper med lærer eller terapeut. Gruppeøvelser kan 
fint gjøres med Interaktiv tavle.

Enkelte oppgaver krever gode leseferdigheter. Eleven 
må kunne enkle musikalske begreper og eleven må ha 
interesse for sang og musikk.

Auditive øvelser: Variere 
tempo

Elevene skal: Holde takten med 
ulike instrumenter. Lytte og 
finne samme takt (bildet: takt 
av hoppetau). Lytte til takten 
av hoppetauet. Slå ballen etter 
takten (bildet). Lytte og finne 
takten til dyr.

Auditive øvelser: Variere rytme

Elevene skal: Lytte og finne 
samme rytme i klapping. Lytte 
og setter klosser som passer i 
samme rytmerekkefølge (bildet)
Tegne rytmen selv som prikker 
og streker. Lytte og finne samme 
rytme.

Auditive øvelser: Variere klang

Elevene skal: Bli kjent med 
klangen til ulike instrumenter 
og spille lydlotto. Lytte og 
finne instrumentet som spiller. 
Lytte på ulike lyder fra dyr 
og mennesker og gjenkjenne 
lyden.

9  Trollord g RytmeLeker
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Auditive øvelser: Variere trykk

Elevene skal: Gjenkjenne toner 
som spilles med sterkt trykk. 
Finne ut hvor ofte tonene har 
sterkt trykk. Bli kjent med toner 
spilt med og uten trykk og spille 
lydlotto. Lytte på lyder og tegne 
inn toner med og uten trykk.

Auditive øvelser: Variere 
mellom stakkato og legato

Elevene skal: Tegne inn 
om det spilles legato eller 
stakkato. Bruke brikker for å 
vise om det spilles legato eller 
stakkato.Lytte og finne ut hva 
instrumentet spiller og markere 
det med egne tegn.

Auditive øvelser: Variere 
melodi

Elevene skal: Plassere noter 
på notelinjen. Hvilke melodier 
passer til det å gå opp og det å 
gå ned en trapp? Sammenligne 
melodier og finne den rette.
Spill: Få prinsessa og prinsen til 
å møtes.

Musikalske og verbale øvelser: 
Bamse

Les diktet og lytt til diktet lest 
opp. Slå på tromma ved det 
første ordet i hver setning.

Musikalske og verbale øvelser: 
Vuggesang

Lytt til diktet. Lag en melodi 
som går ned på bestemte steder 
i diktet. Syng sangen og gjør 
opptak.

Musikalske og verbale øvelser: 
Dyr

Lytt til diktet. Lag en melodi 
som er slik at hver strofe er 
høyere enn den forrige. Syng 
sangen og gjør opptak.

9  Trollord g RytmeLeker
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Musikalske og verbale øvelser: 
Dag for dag 

Diktet mangler ord og du skal 
fylle inn ordene slik at det 
passer til diktet.

Musikalske og verbale øvelser: 
Samtale

Lytt til diktet. Lag en melodi 
som er slik at den første strofen 
går langsommere enn den 
andre. Syng sangen og ta den 
opp.

Musikalske og verbale øvelser: 
Bestemor

Lytt til sangen. Prøv så å synge 
den selv som karoke. Når du 
synes du kan sangen, kan du 
gjøre opptak.

Musikalske og verbale øvelser: 
Lyder av vann

Lytt til sangen. Prøv så å synge 
den selv som karoke. Når du 
synes du kan sangen, kan du 
gjøre opptak.

Musikalske og verbale øvelser: 
Stemmer 

Lytt til sangen. Prøv så å synge 
den selv som karoke. Når du 
synes du kan sangen, kan du 
gjøre opptak.

Musikalske og verbale øvelser: 
Navn

Lytt til sangen. Prøv så å synge 
den selv som karoke. Når du 
synes du kan sangen, kan du 
gjøre opptak.

9  Trollord g RytmeLeker
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Musikalske og verbale øvelser: 
Musene til Mons 

Lytt til sangen. Prøv så å synge 
den selv som karoke. Når du 
synes du kan sangen, kan 
du gjøre opptak. Kan brukes 
sammen med emner fra 
OrdLeker og Se og Si.

Musikalske og verbale øvelser: 
Hjertet mitt

Lytt til sangen. Prøv så å synge 
den selv som karoke. Når du 
synes du kan sangen, kan 
du gjøre opptak. Kan brukes 
sammen med emner fra 
OrdLeker og Se og Si.

Musikalske og verbale øvelser: 
Dokkeballet

Lytt til sangen. Prøv så å synge 
den selv som karoke. Når du 
synes du kan sangen, kan 
du gjøre opptak. Kan brukes 
sammen med emner fra 
OrdLeker og Se og Si.

Musikalske og verbale øvelser: 
Min pappa

Lytt til sangen. Prøv så å synge 
den selv som karoke. Når du 
synes du kan sangen, kan 
du gjøre opptak. Kan brukes 
sammen med emner fra 
OrdLeker og Se og Si.

Musikalske og verbale øvelser: 
Katten Nussi 

Lytt til sangen. Prøv så å synge 
den selv som karoke. Når du 
synes du kan sangen, kan 
du gjøre opptak. Kan brukes 
sammen med emner fra 
OrdLeker og Se og Si.

Musikalske og verbale øvelser: 
Hender og føtter

Lytt til sangen. Prøv så å synge 
den selv som karoke. Når du 
synes du kan sangen, kan 
du gjøre opptak. Kan brukes 
sammen med emner fra 
OrdLeker og Se og Si.

9  Trollord g RytmeLeker
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Verktøy: Ordliste

Liten musikalsk ordliste – 
kanskje mest til hjelp for 
læreren.

Verktøy: Keyboard 

Sett på metronomen og spill 
en melodi. Velg mellom å få 
navnene på de sorte eller hvite 
tangentene.

Verktøy: Komponere melodi

Skriv notene på notelinja og 
velg det instrumentet du vil skal 
spille melodien din. Skriv ut det 
du komponerte etterpå.

Verktøy: C-dur skalaen

Se både notene på notelinja og 
hva notene heter og spill selv. 
Lær også om noter – helnoter, 
halvnoter osv og om pauser og 
tegnene for dette.

Verktøy: Noteverdier

Lytt på notene og sett sammen 
en liten strofe og spill den. Gjør 
den gjerne om igjen og lag nye 
melodier.

9  Trollord g RytmeLeker
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Se og Si

Se og Si styrker elevens begrepsforståelse gjennom 
systematisk arbeid med inntil 726 ord fra 30 ulike 
kategorier/tema. Kategoriene er presentert som 
overbegreper og eleven jobber innenfor ulike 
kategorier (over-/underbegreper). Ordene presenteres i 
egne temakapitler med et nytt ord på hver side. Eleven 
kan lytte til, og gjøre opptak av sin egen uttale av ordet, 
for deretter å sammenlikne sin egen uttale med den 
originale innlesningen. Deretter gjør elevene varierte 
interaktive oppgaver og oppgaver på arbeidsark, og til 
slutt kan de spille morsomme spill (se under). 
 
Målgruppe
Se og Si er med på å støtte utviklingen av språklig 
bevissthet og generell språklig kompetanse for 
barn i alderen 3-8 år som utviklingsmessig følger 
aldersnormen, samt barn med ulike former for 
språkvansker, forsinket språk, generelle eller spesifikke 
lærevansker, og som har en kognitiv utvikling 
tilsvarende 3-8 år. Programmet egner seg også godt 
til arbeid med språkutvikling hos minoritetsspråklige 
elever. Barnet må være i stand til å kunne benytte 
musepeker eller berøringskjerm.
 
Om bruk
Se og Si kan brukes i hel klasse, i små grupper og i 
eneundervisning. Imidlertid vil vi anbefale at en voksen 
jobber tett med ett eller et par-tre barn på én skjerm. På 
denne måten vil eleven(e) få en tettere dialog.

9  Trollord g Se og Si

Mine leker

Dokke, dokkevogn, bamse, 
klovn, hånddokke, robot, drage, 
bok, bil, brannbil, politibil, 
sykebil, gravemaskin, lastebil, 
tog, hoppetau, sparkesykkel, 
brettspill, klosser, ballong, ball, 
puslespill, form, bøtte, rake, 
spade, snurrebass, rangle

Familie

Mamma, pappa, foreldre, datter, 
sønn, søster, bror, søsken, 
tvillinger, bestemor, bestefar, 
besteforeldre, oldemor, oldefar, 
barnebarn, fetter, kusine, tante, 
onkel, barn, baby, ektepar, 
brudgom, brud, forlovede

Kropp

Hode, øye, nese, munn, øre, 
kinn, tunge, tann, panne, hake, 
hår, bart, øyenbryn, øyenvipper, 
hals, mage, rygg, arm, hånd, 
finger, negl, legg, fot, kne, lår
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Fargene 

Hvit, svart, rød, gul, blå, grønn, 
brun, lilla, grå, rosa, oransje, 
marineblå, mørkerød, beige

Dyr i dyrepark

Løve, tiger, leopard, apekatt, 
sebra, flodhest, elefant, kamel, 
sjiraff, kenguru, krokodille, 
slange, kameleon, lama, struts, 
påfugl, pingvin, neshorn, 
papegøye

Ville dyr

Gaupe, hegre, sel, villsvin, 
ekorn, ugle, mus, stork, ulv, 
hare, moskus, muldvarp, 
bever, gresshoppe, marihøne, 
maur, edderkopp, veps, bie, 
sommerfugl, flue, mygg, snegle, 
frosk, kreps, firfirsle, pinnsvin, 
bjørn, rådyr, hjort, rev, spurv ...

Husdyr 

Ku, okse, hest, gris, geit, sau, 
vær, geitebukk, hane, høne, 
gås, and, kalkun, kanin, hund, 
katt, hamster, marsvin, fisk, 
kanarifugl, skilpadde

Grønnsaker 

Potet, løk, agurk, tomat, gulrot, 
rødbet, reddik, kål, salat, hvitløk, 
persillerot, purre, selleri, erter, 
bønner, paprika, gresskar, 
blomkål, brokkoli, gressløk, dill

Frukt og bær

Eple, pære, kirsebær, plomme, 
morell, jordbær, markjordbær, 
bringebær, blåbær, bjørnebær, 
rips, stikkelsbær, banan, sitron, 
appelsin, mandarin, grapefrukt, 
druer, ananas, vannmelon, 
fersken

9  Trollord g Se og Si
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9  Trollord g Se og Si

Kaker og søtsaker 

Sjokolade, bursdagskake, 
kake, kjeks, konfekt, sukkertøy, 
tyggegummi, kjærlighet på 
pinne, is, seigmenn, gullvaffel, 
sjokolade, softis, potetgull, 
gjærbakst, vaffel, smultbolle

Mat og drikke 

Brød, rundstykke, horn, 
smørbrød, ristet brød, melk, ost, 
smør, myk ost, yoghurt, rømme, 
sukker, mel, ris, semulegryn, 
pasta, egg, kjøtt, fiskeboller, 
skinke, grillpølse, laksefilet, 
syltetøy, salt, pepper, majones, 
sennep, ketchup, honning ...

Møbler 

Seng, lenestol, stol, krakk, bord, 
sofa, garderobeskap, kommode, 
bokhylle, skrivebord, hylle, 
seksjon, stumtjener, skuff, speil

Skolesaker

Nettbrett, skolesekk, gympose, 
blyant, mus, kulepenn, 
fargeblyanter, tusjer, viskelær, 
korrekturlakk, pennal, lim, 
tape, saks, linjal, blyantspisser, 
skrivebok, kladdebok, 
malepensel, maleskrin, 
tegnebok, papirutklipp ...

Klær og sko 

Sko, støvler, sandaler, joggesko, 
gummistøvler, kjipp-kjapper 
(slippers), tøfler, truse, sokker, 
strømpebukse, badedrakt, 
badebukse, pysjamas, trøye, 
t-skjorte, genser, bluse, 
bomullsgenser, treningsdress, 
skjørt, kjole, bukse, shorts ..

Utstyr i hjemmet 

Kjøleskap, komfyr, 
mikrobølgeovn, oppvaskmaskin, 
stavmikser, vaskemaskin, 
hårføner, krølltang, tv, klokke, 
mobiltelefon, dørtelefon, radio, 
stereoanlegg, dvd-spiller, 
pc, vekkerklokke, støvsuger, 
strykejern, lyspøre ...
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Vær og vind 

Himmel, regn, dam, snø, hagl, 
vind, tåke, sol, skyer, tordenvær, 
lyn, regnbue, hete, kulde, 
stjerne, måne

Transport 

Motorsykkel, bil, buss, trikk, tog, 
T-bane, søppelbil, traktor, vogn, 
lastebil, tankbil, taxi, turbuss, fly, 
helikopter, robåt, skip, speedbåt, 
motorbåt, seilbåt

Musikk-instrumenter

Piano, flygel, gitar, fløyte, 
slagverk, tromme, cymbaler, 
xylofon, trompet, trombone, 
saxofon, klarinett, fiolin, 
kontrabass, cello, harpe, 
triangel, trekkspill, tamburin, 
orgel

Tid

Vår, sommer, høst, vinter, januar, 
februar, mars, april, mai, juni, 
juli, august, september, oktober, 
november, desember, mandag, 
tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, 
lørdag, søndag

Utstyr vi bruker

Tannbørste, hårbørste, kam, 
tannkrem, såpe, sjampo, papir-
lommetørklær, hårspenne, 
hårbånd, svamp, håndkle, 
plaster, dopapir, vaskepulver, 
nøkkel, vannkoker, kjele, steke-
panne, sausekjele, rivjern, 
dørslag, tallerken, bolle ..

Hus og hjem 

Enebolig, høyblokk, entre, 
kjøkken, bad, toalett, stue, 
soverom, barnerom, kjeller, 
garasje, hage, veranda, dør, 
vindu, heis, trapp, port, tak

9  Trollord g Se og Si
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Følelser 

Glad, forelsket, glad i, lengter 
etter, redd, trist, sint, kjeder seg, 
glad, forvirret, overrasket, flau

Preposisjoner

På, oppå, under, ved siden av, 
over, mellom, like ved, høyre, 
venstre, inni, foran, i, inn i, bak, 
ovenfor

Pronomen 

Jeg, du, han, hun, den, det, vi, 
dere, de, hvem er det?, hva er 
det? Min, din, hans, hennes, vår, 
deres

Adjektiv

Stor-liten, skitne-rene, våte-
tørre, kort-lang, tynn-tykk, syk-
frisk, gammel-ny, pen-stygg, 
sulten-mett, tom-full, myk-hard, 
rett-bøyd, høy-lav, tung-lett, 
stille-bråkete, lat-arbeidsom, 
billig-dyr, svak-sterk

Adverb

Rask-langsom, sterk-svak, mørk-
lys, varm-kald, fjern-nær, stramt-
løst, høy-lav

Yrker 

Maler, lærer, renholder, data-
ingeniør, lege, sykepleier, kokk, 
politimann, bonde, bussjåfør, 
postbud, sjåfør, soldat, frisør, 
mekaniker, flyver, sjømann, 
butikkmedarbeider, feier, 
rørlegger, snekker, tannlege, 
skuespiller, journalist, fotograf ...
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Sport

Basketball, volleyball, 
fotball, tennis, bordtennis, 
badminton, padling, seiling, 
sykling, langrenn, skihopping, 
slalåm, svømming, dykking, 
fjellklatring, kunstløp, hockey, 
turn, selskapsdans, vektløfting, 
stavsprang, lengdehopp ...

Tematisk ordliste 

I parken, ved innsjøen, på 
stranda, på fjellet, på gården, 
i byen, i skogen, på jern-
banestasjonen, på lekeplassen, 
eventyrfigurer, tall (1-10), 
alfabetet

Verb

Lytt og gjenta, stå, sitte, gå, 
løpe, skate, ri, hoppe, sparke, 
kaste, ta i mot, snakke, lytte, le, 
gråte, gå inn, gå ut, åpne, lukke, 
spise, drikke, leke, se på TV, lese, 
skrive, tegne, male, sove, ligge, 
bade, tørke seg, kle på seg, kle 
av seg, gre håret, vaske seg ...

9  Trollord g Se og Si
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Steg for Steg

I Steg for Steg arbeider barna både med ekspressivt og 
impressivt språk, og det inneholder nøkkelbegreper 
hentet fra de mest vanlig brukte ordene i et barns 
hverdag.

 
Målgruppe
Steg for Steg er med å støtte utviklingen av språklig 
bevissthet og generell språklig kompetanse for 
barn i alderen 3-8 år som utviklingsmessig følger 
aldersnormen, samt barn med ulike former for 
språkvansker, forsinket språk, generelle eller 
spesifikke lærevansker, og som har en kognitiv 
utvikling tilsvarende 3-8 år. Steg for Steg egner seg 
også veldig godt til arbeid med språkutvikling hos 
minoritetsspråklige elever. Barnet må være i stand til å 
kunne benytte musepeker eller bryter.

Steg for Steg inneholder ca. 555 enkle, vanlige norske 
ord fra barns dagligliv og hverdag. Det er lagt opp på 
en slik måte at de mest vanlige ordene (f.eks. klær, 
kroppsdeler, leker) blir presentert først, så utvides 
vokabularet til mer avanserte ord etter hvert (eks.
blomsternavn, vær og begreper fra dyrehage).

Steg for Steg består av fire moduler, en for hver årstid.
Hver årstid er igjen delt inn i 14 kapitler. Hvert kapittel 
inneholder minimum ni oppgaver. 

9  Trollord g Steg for Steg

Høst: Evne til å forstå årsak og 
virkning

Dokke, bil, bondegård, 
bursdag, tog, park, hage, torget, 
barnehage

Vinter: Evne til å forstå årsak 
og virkning

Snømann, juletre, julegaver, 
aketur, fuglebrett, det snør, 
julenisse, dyrefór

Vår: Evne til å forstå årsak og 
virkning

Hage, regnbue, fuglerede, 
hønsegård, dam, vårdag, 
blomster, andefamilie
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Sommer: Evne til å forstå årsak 
og virkning 

Skip, strand, bålkveld, ved elva, 
tivoli, kiosk, svømme-basseng, 
ridetur, dyrepark

Høst: Visuell persepsjon og 
visuell-motorisk koordinasjon

Finn riktig objekt, fullfør, rydd, 
gruppér

Vinter: Visuell persepsjon og 
visuell-motorisk koordinasjon

Finn samme, hva mangler, hva 
passer ikke inn

Vår: Visuell persepsjon og 
visuell-motorisk koordinasjon

Finn samme, hva passer ikke inn

Sommer: Visuell persepsjon og 
visuell-motorisk koordinasjon

Finn samme, sett i riktig 
rekkefølge

Høst: Auditiv persepsjon og 
audio-motorisk koordinasjon

Katt, hund, ku, hest, dokke tog, 
bil, ball, vær

9  Trollord g Steg for Steg
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Vinter: Auditiv persepsjon og 
audio-motorisk koordinasjon

Tromme, bjelle, klokkespill, 
latter, grå, sterk/svak, lyder ute

Vår: Auditiv persepsjon og 
audio-motorisk koordinasjon

Tromme, bjeller, frosk, stork, bie, 
and, kylling, fugl, lyder ute

Sommer: Auditiv persepsjon og 
audio-motorisk koordinasjon

Ku, hest, gris, hund, katt, høne, 
sau, hane, tog, bil, måke, bål, 
bølger, torden, sterk/svak

Høst: Audio-visuell-motorisk 
koordinasjon

Klikk på det som beveger seg 
og/eller lager lyd (av objektene 
nevnt ovenfor)

Vinter: Audio-visuell-motorisk 
koordinasjon 

Klikk på det som beveger seg 
og/eller lager lyd (av objektene 
nevnt ovenfor)

Vår: Audio-visuell-motorisk 
koordinasjon

Klikk på det som beveger seg 
og/eller lager lyd (av objektene 
nevnt ovenfor)

9  Trollord g Steg for Steg
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Sommer: Audio-visuell-
motorisk koordinasjon

Klikk på det som beveger seg 
og/eller lager lyd (av objektene 
nevnt ovenfor)

Høst: Grafomotoriske 
ferdigheter

Ball, teddybjørn, bil, eple, 
blader, paraply, sopp, regn

Vinter: Grafomotoriske 
ferdigheter

Julekule, julestjerne, juletre, 
genser, skjerf, istapp, stjerne

Vår: Grafomotoriske 
ferdigheter

Sommerfugl, blomst, marihøne, 
regnbue, perlekjede

Sommer: Grafomotoriske 
ferdigheter

Ball, bøtte, kjole, badering, 
bølger, iskrem, fregner, kirsebær

Høst: Matematikkferdigheter

Mengder, stor, liten, tell til to 
og tre

9  Trollord g Steg for Steg
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Vinter: Matematikkferdigheter 

Like mange, flere, færre, stor 
liten, trekant, hvor mange (1-
2-3)

Vår: Matematikkferdigheter

Stor, liten, sirkel, trekant, 
rektangel, like mange, logisk 
rekkefølge

Sommer: Matematikk-
ferdigheter 

Sirkel, trekant, rektangel, 
kvadrat, oval, store, små, hvor 
mange

Høst: Begrepsinnlæring

Vær, pærer epler, gulerøtter, 
tomater, kastanjer, nøtter, ekorn, 
pinnsvin

Vinter: Begrepsinnlæring

Vær, årstider, fugler, blåmeis, 
fugle- og mat til dyr

Vår: Begrepsinnlæring 

Årstider, blomster, fugler, 
dyreunger, fortell historier om 
kylling, tulipan, regnbue

9  Trollord g Steg for Steg
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Sommer: Begrepsinnlæring

Vær, bringebær, moreller i 
krukke, tomater, agurker i kurv, 
solsikker, roser, i butikken

Høst: Romforståelse

Øverst, nederst, i, på, under, 
foran, bak, først og sist

Vinter: Romforståelse

Over, under, høyre, venstre

Vår: Romforståelse

Høyre, venstre, øverst, nederst, 
foran, bak, midten, ved siden av

Sommer: Romforståelse

Øverst, nederst, på, i, foran, bak, 
høyt, lavt, høyre, venstre

Høst: Kognitive ferdigheter

Bursdagskake, tre, høstbilde, 
bygge-klosser, kategorisering 
av klær, leker, grønnsaker, frukt, 
husdyr og ville dyr

9  Trollord g Steg for Steg
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Vinter: Kognitive ferdigheter

Fortelle om julekuler, juletre, 
snømann, hva passer (ikke) inn

Vår: Kognitive ferdigheter

Kort til mamma, tre om våren, 
påskeegg, memoryspill, finn feil

Sommer: Kognitive ferdigheter

Sandslott, is, sommerbilde, ved 
bålet, sylte agurker, telttur

Høst: Sosiale aktiviteter

Bruk verktøyene til å lage et 
høstkort, et bilde av mor, tante, 
far, onkel og venner.

Vinter: Sosiale aktiviteter

Lag et kort, et julekort, et brev 
til nissen og valentins-kort. Bruk 
bildene og skriv selv.

Vår: Sosiale aktiviteter

Lag kort til ulike personer du 
kjenner. Bruk bildene og skriv 
selv.

9  Trollord g Steg for Steg
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Sommer: Sosiale aktiviteter

Bruk verktøyene til å lage et 
brev, en pakkeliste eller et bilde 
av en du har møtt i ferien.

Høst: Lag et høstalbum

Lag et høstalbum. Skriv ut 
arkene og skriv selv.

Vinter: Uttaletrening

Uttaletrening, julekort, dikt, 
puslespill

Vår:  Lag en hønsefamilie

Lag en hønsefamile. Skriv ut 
arkene, fargelegg, klipp ut og 
lim sammen.

Sommer: Lag en boks til 
ferieminnene

Lag en boks for å kan samle 
minner om ferien. Skriv ut, klipp 
ut og lim på figurer.

Høst: Lag en bok om deg selv

Lag et høstalbum, bok om deg 
selv, bilderamme, memoryspill

9  Trollord g Steg for Steg
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9  Trollord g Steg for Steg

Vinter: Lag et julekort

Lag et julekort. Skriv ut arket, 
fargelegg og skriv selv.

Vår: Lag en påske-uro

Lag en påske-uro. Velg bilde, 
skriv ut, klipp ut, fargelegg om 
nødvendig og heng opp.

Sommer: Lag slott av sand og 
trolldeig

Lag et slott av sand og et av 
trolldeig.

Høst: Lag en bilderamme

Lag en bilderamme. Velg 
form, sett inn bilde og følg 
instruksjonen.

Vinter: Dikt til vinteren

Dikt til vinteren. Lytt til diktet og 
les inn selv.

Vår: Lag et eggeglass

Lag et eggeglass. Velg om du vil 
fargelegge selv, skriv ut, klipp ut 
og lim sammen.
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Sommer: Lag et herbarium

Lag er herbarium. Skriv ut 
omslag og enkeltsider og bind 
sidene samme.

Høst: Memory-spill

Lag et memoryspill. Skriv ut, 
klipp ut og spill.

Vinter: Lag et puslespill

Lag et puslespill. Velg bilde til 
spillet.

Vår:  Dikt til våren

Dikt til våren. Lytt til diktet og 
les inn selv.

Sommer: Lag en minnebok

Lag en minnebok fra ferien.

9  Trollord g Steg for Steg
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TaleBilder trener elevene til: 

• Å bli bevisst og trygg på egen lydproduksjon

• Å få økt lydproduksjon 

• Å forbedre munnmotorikk 

• Å forbedre artikulasjon 

• Å bli bevisst egen stemmebruk 

• Å forbinde lyd og bilde 

• Å lære og forstå preposisjoner, farger og antonymer 

• Å få økt ordforråd 

• Å forbedre arbeidsminne og evne til å følge   
 instruksjoner 
 
TaleBilder kan brukes som individuell øvelse eller 
som gruppeøvelse med lærer eller terapeut. I grupper 
er bruk av interaktiv tavle eller berøringsskjerm godt 
egnet.

Lærerens oppgave er å være veileder og snakke med 
eleven(e) om bildene. Læreren må oppmuntre eleven(e) 
til å bruke lyder og språket. 

Utvalgte kapitler er lest inn med skarre-r.

9  Trollord g TaleBilder

Dyrelyder

Imitere forskjellige bokstavlyder 
og dyrelyder. Det er dyr fra 
dyrehage, dyr i skogen og dyr på 
gården.

Musikkinstrumenter

Imitere musikk-lyder og lære 
navn på musikkinstrumenter: 
piano, trompet, klokke, liten 
bjelle, gitar, trommer, fiolin, 
fløyte, tamburin og maracas.

Lyder fra transportmidler

Imitere lyder fra ulike transport-
midler: tog, små og store fly, 
skip, bil, helikopter, traktor, 
politibil, sykebil, brannbil og 
sykkel.
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9  Trollord g TaleBilder

Lyder innendørs

Imitere lyder fra dagliglivet. 
Lære og forstå begreper fra 
dagliglivet som: vask, kran, 
støvsuger, mobiltelefon, 
vekkerklokke, vaskemaskin, 
hårføner, nøkkel. kopp, bok, 
huske, egg, drill med flere.

Lyder utendørs

Imitere lyder fra naturen 
gjennom ulike årstider som fra 
tordenvær, regn, vind, foss, skog, 
eng og fra snø.

Farger

Imitere navnet på fargene og 
lære om fargene: rød, gul, grønn, 
blå, svart, hvit, rosa, oransje 
med flere. Lære om kontrastene 
lyst og mørkt.

Posisjon

Innlæring av preposisjoner: 
nær-fjern, mellom, ved siden av, 
foran-bak, over-under, på-i og 
rundt.

Antonymer

Innlæring av motsetninger: høy-
lav, tynn-tykk, varm-kald, smal-
bred, ny-gammel, lett-tung, 
stor-liten, glad-lei seg, syk-frisk, 
full-tom, snill-slem med flere.

Romvesener

Imitere ulike og morsomme 
lyder: høm, tripp trapp tripp 
trapp, kjkjkjkj , slafs slafs, bank 
bank bank, ætsjo, buuhuuhuu, 
snork snork med flere.
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9  Trollord g TaleBilder

Lydlotto

Kombinere lyd og bilde av 
dyr, musikkinstrumenter, fra 
årstider, transportmidler, farger, 
motsetninger, preposisjoner og 
innendørsaktiviteter.

Spill

Spille ulike lydspill, finne fem 
feil, spille konstruksjonsspill, 
plasseringsspill og rekke-
følgespill. Repetisjon av de 
foregående kapitlene.

Høytlesing

Lytte til tekst og lytte til egen 
lesing. Diktene er om emner 
som barna har jobbet med 
tidligere, som farger, dagliglivet, 
lyder utendørs, musikk osv.



I Språkstien leker, improviserer og eksperimenterer 
elevene med rim, rytme, språklyder og ord. Oppgavene 
er basert på Jørgen Frosts veiledende plan over åtte 
måneder.

• Forberedende lese- og skriveopplæring 
• Fra lyd til bokstav
• Selvrettende oppgaver
• Fire nivå 
• For nettbrett og pc
• Bokmål og nynorsk

Prøv selv: www.kunnskap.no/sprakstien

Språkstien NY VERSJON!



Trollord gjør det enklere 
for barn med lærevansker å 
holde fokus.  
 
- Når elevene jobber med 
Trollord holder de fokus. De 
flakker ikke rundt i rommet 
og blir mer konsentrert 
når de sitter foran PC, sier 
Kari Haugan, logoped ved 
Blindernveien skole. Skolen er 
en av flere piloter i utprøving 
av den nye læremiddelserien 
som lanseres i 2013.  
Elevene hennes har alle ulike 
typer generelle lærevansker. 
Noen har språkvansker, 
og noen er lettere psykisk 
utviklingshemmet. 

- Da er det viktig med gode 
læringsstrategier som kan 
gjøre elevene mest mulig 
selvgående, slik at de kan 

få ei arbeidsøkt der de kan 
jobbe alene, sier Haugan.  

 
Utvider vokabularet 
Skolen legger opp til små 
grupper med lærer og elev. 

De jobber i korte økter, 
sjelden mer enn 20 minutter 
med Trollord. Haugan er 
opptatt av å skape en dialog 
sammen med elevene. Det 
er viktig at elevene ikke 
bare klikker seg utålmodig 

– Endelig sitter elevene stille



framover i nettressursen, men 
at de stopper opp og snakker 
om det som skjer. 

- Fokuset mitt er å skape 
dialog slik at det kan skje 
en vokabularutvikling hos 
eleven. Dette gir igjen 
grunnlag for å kunne skrive. Vi 
snakker gjerne om et tema i 
fellesskap i god tid før de går i 
gang med oppgaver i Trollord. 
For eksempel så snakker vi 
først om “kroppen” i 14 dager, 
før vi knytter temaet opp mot 
Trollord etterpå. 

 
Utholdenhetstrening 
I tillegg til å utvide vokabular 
og begrepsapparat, mener 
hun Trollord bidrar til å styrke 
utholdenhet hos elevene. 

- Vi ser jo at læremidlet 
fenger. Grafikken beveger seg. 
Det er situasjoner med lyd 
og bevegelser som elevene 
gjenkjenner. Det er noe som 

skjer kontinuerlig, og dette 
er action og underholdning 
for elevene. Det gjør det 
enklere å holde fokus over 
tid, påpeker Haugan. 

 
Årsak og virkning 
Til å begynne med klikket 
elevene mye rundt i 
nettressursen uten mye 
refleksjon. Over tid har 
imidlertid elevene opplevd en 
læringsprogresjon. 

- De har lært å orientere seg 
rundt på skjermen, og de 
har fått økt forståelse for 
årsak og virkning. Hva skjer 
for eksempel når jeg klikker 
akkurat der?, eksemplifiserer 
Haugan. 

I tillegg har Trollord lært dem 
noen nye sangregler. 

- Disse har vært veldig 
populære og engasjerer 
elevene. 

Gjentaking og overlæring 
Logopeden trekker dessuten 
fram mangfoldet av oppgaver 
i Trollord. 

- Nettressursen består av 
veldig mange sett med 
oppgaver. Til sammenligning 
kan elevene fort bli lei av 
lærebøker. 

Oppgavene legger opp til mye 
repetisjon og overlæring, noe 
som er ekstra viktig for disse 
elevene. 

Som spesialpedagogisk 
ressurs er vi veldig fornøyd 
med Trollord, avslutter 
Haugan. 

 Foto: Kari H
augan



”Jeg kan regne” gjør det abstrakte konkret og lettere 
å forstå. Den langsomme progresjonen sikrer at alle er 
med.  

•  Tilpasset kompetansemålene i Kunnskapsløftet for   
 1.-4.-trinn 
•  Gradvis progresjon fra konkret til abstrakt, og fra lett  
 til vanskelig
•  Hvert emne er nivådelt i basis, trene og ekstra
•  For nettbrett og pc

Prøv selv: www.kunnskap.no/jkr

Jeg kan regne
NY VERSJON!



Skole ISBN bokmål ISBN nynorsk Pris eks. mva

1 lisens per år 978-82-93379-43-0 978-82-93379-44-7 1 950,-

5 lisenser, årlig lisens 978-82-93379-45-4 978-82-93379-46-1 2 650,-

Skoleavtale, årlig lisens 978-82-93379-47-8 978-82-93379-48-5 4 950,-

Barnehage ISBN bokmål ISBN nynorsk Pris eks. mva

1 lisens per år 978-82-93379-43-0 978-82-93379-44-7 1 950,-

5 lisenser, årlig lisens 978-82-93379-45-4 978-82-93379-46-1 2 650,-

Barnehageavtale, årlig lisens 978-82-93379-47-8 978-82-93379-48-5 4 950,-

PPT ISBN bokmål ISBN nynorsk Pris eks. mva

10 lisenser, årlig lisens 978-82-93379-49-2 978-82-93379-50-8 4 800,-

Elevlisenser: Ved bestilling av elevlisenser får barna personlige arbeidsbøker på Internett de kan jobbe med i barnehagen, 
hjemme og på skolen. Lisensene er knyttet til et bestemt antall elevbrukere og ikke enkeltpersoner. Hvis elever slutter, kan 
andre elever overta lisensen i lisensperioden. Lærerlisenser er inkludert i prisen. Lisensene varer ett år fra bestillingsdatoen. 
Hvis skolen eller barnehagen ikke ber om noe annet, vil innloggingen foregå direkte via Kunnskap.no. Be gjerne om FEIDE-
tilgang i stedet. 

Skoleavtale: Med en skole- eller barnehageavtale får alle barn og lærere tilgang til læremidlet. Avtalen løper automatisk hvert 
år med utgangspunkt i bestillingsdatoen med mindre det foreligger en skriftlig oppsigelse. 

Lisenser kan bestilles per telefon, epost, i nettbutikken eller hos BS Undervisning. 
Telefon: 22 95 80 80, epost: kunnskap@kunnskap.no, web: www.kunnskap.no



Prøv også våre 
   læremidler i ...  

CyberBook AS
Forskningsparken
Gaustadalléen 21

0349 Oslo

Telefon: 22 95 80 80
kunnskap@kunnskap.no

www.kunnskap.no

Engelsk  
Friends 1.-7. trinn 
 
Matematikk 
Jeg kan regne 1.-4. trinn 
 
Norsk 
Språkstien 1.-2. trinn

 
Norsk som andrespråk 
NorskPluss Barn 1.-7. trinn
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