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På nivå er et nyskapende og moderne grammatikkverk for innlærere av norsk som andrespråk som passer
for både ungdom og voksne. I B2 arbeidsbok går vi i dybden og ser på hvordan vi kan uttrykke detaljer og
nyanser ved hjelp av presis og korrekt grammatikk. Oppgavene i arbeidsbøkene er laget slik at vokabularet
er nyttig i flere sammenhenger. Derfor henger vokabularet og grammatikken i oppgavene nøye sammen.
Det betyr at du kan ha fokus på ordene og på situasjonen og samtidig lære grammatikk.
Bøkene er rikt illustrert for å vise hvordan grammatikk gir innhold til språket i ulike situasjoner, og
forklaringene er bundet sammen gjennom fortellingen om Frida og Even og familiene deres. På nivå
inneholder også en seksjon om arbeid med ulike teksttyper, med et rikt utvalg av eksempler på tekster som
er aktuelle på de ulike nivåene A1, A2, B1 og B2. Denne delen gjennomgår hva som kjennetegner tekstene
når det gjelder sammenbinding, vokabular og grammatikk.
På nivå kombinerer oversikt over grammatiske kategorier med tydelige og selvforklarende eksempler på
hvordan kategoriene brukes. Ved å kombinere produktivt og reseptivt arbeid med grammatikk og ved å
forankre arbeidet tematisk og bruke gjenkjennelige situasjoner og nivåtilpasset vokabular, blir arbeidet med
grammatikk relevant, nyttig og variert.
På nivå består av to teoribøker og fire arbeidsbøker. Serien er sporuavhengig og kan brukes av innlærere
som behersker det latinske alfabetet, enten som en styrking av undervisningen eller som selvstudium.
Gølin K. Nilsen har arbeidet med undervisning i norsk som andrespråk siden 1991 og er forfatter av
læreverk som Norsk nå!, Mer norsk og Klart det!. Nilsen har deltatt i nasjonalt læreplanarbeid og har
inngående kunnskap om Rammeverket (UDIR 2011). Nå arbeider hun ved Universitetet i Stavanger der
hun holder på med en doktorgrad innenfor norsk som andrespråk.
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Grammatikk i norsk som andrespråk A1 - B2
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På nivå er et nyskapende grammatikkverk for innlærere av norsk som andrespråk. På nivå kan brukes på
alle spor, enten som en styrking av undervisningen eller som selvstudium, og passer for både ungdom og
voksne. Verket består av to grammatikkbøker, A1-A2 og B1-B2, fire arbeidsbøker og en gratis nettressurs.
Nettressursen inneholder lydstøtte til bøkene, interaktive oppgaver for deltakere og rikholdige
undervisningstips for lærere.
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Klart det! Deltakarressurs
Nivå B2, Spor 2 og 3, Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Gølin Kaurin Nilsen
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Klart det! er et læreverk for unge og voksne som lærer norsk på høyere mellomnivå (nivå B2). Læreverket
dekker nivå B2 etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (2012) og leder fram
til Norskprøven B1-B2 eller Test i norsk høyere nivå (Bergenstesten).Nettressursen til Klart det! består av
tre deler: en deltakerressurs (årslisens), lærerressurs (årslisens), og en gratis del som er åpen for alle.
Nettressurs for deltaker
- Lydbok: Alle tekstbokas tekster innlest samt noen oppgaver i arbeidsboka
- Lytteøvinger: Lyd til lytteoppgavene i arbeidsboka og tekster til lytteøvingene
- Digital utgave av tekstboka
Gratis og åpen del
- Vokabulartrening
- Oppgaver i grammatikk
- Uttaleøvinger
- Fasit til arbeidsboka
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Klart det! Lytteøvinger - lydfiler (BM)
Nivå B2, Spor 2 og 3, Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Gølin Kaurin Nilsen

ISBN
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Forlag
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:
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KLART DET! er et læreverk i norsk som andrespråk for voksne innvandrere. Verket er utviklet for opplæring
på spor 2 eller 3 med middels til rask progresjon, og dekker nivå B2 etter Læreplan i norsk og
samfunnskunnskap for voksne innvandrere.
Klart det! lytteøvinger inneholder lytteøvingene til verket samt tekst tilhørende tekst som kan skrives ut.
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Klart det! Nettressurs (gratis)
Nivå B2, Spor 2 og 3, Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Gølin Kaurin Nilsen

ISBN
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Forlag
Utgitt
Utgave
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:

9788211027948
0,Fagbokforlaget
2018
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Klart det! er et læreverk for unge og voksne som lærer norsk på høyere mellomnivå (nivå B2). Læreverket
dekker nivå B2 etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (2012) og leder fram
til Norskprøven B1-B2 eller Test i norsk høyere nivå (Bergenstesten).I nettressursen til Klart det! finner du
flere oppgaver som ligger gratis og åpent for alle. Her finner du blant annet vokabulartrening, oppgaver i
grammatikk, uttaleøvinger og fasit til arbeidsboka.
Du kan også kjøpe tilgang til lydbok, lytteøvinger og nyttig stoff for læreren.
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Klart det! Lydbok, digital (NN)
Nivå B2, Spor 2 og 3, Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Gølin Kaurin Nilsen

ISBN
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Forlag
Utgitt
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:
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:
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235,Fagbokforlaget
2017
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Klart det! er eit skreddarsydd læreverk for deltakarar som vil lære meir norsk eller ønsker å bestå ein av
språktestane på høgare mellomnivå (B2). Klart det! lydbok inneheld innlest tekst frå tekstboka samt lydspor
til arbeidsboka, og blir spilt av i nettressursen til Klart det!.
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Klart det! Lytteøvinger - lydfiler (NN)
Nivå B2, Spor 2 og 3, Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Gølin Kaurin Nilsen

ISBN
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Forlag
Utgitt
Utgave

:
:
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:

9788211025739
379,Fagbokforlaget
2017
1

Klart det! er eit skreddersydd læreverk for deltakarar som vil lære meir norsk eller ønsker å bestå ein av
språktestane på høgare mellomnivå (B2). Klart det! Lytteøvingar inneheld lyd til lytteoppgavane til Klart det!
og tilhøyrande tekst som kan skrivast ut.
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Mer norsk lærer-CD nett
Nivå B1, Spor 2 og 3, Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Ingeborg Gjerseth, Gølin Kaurin Nilsen

ISBN
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Forlag
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:
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425,Fagbokforlaget
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Mer norsk er et læreverk rettet mot voksne innvandrere som ønsker å øke sin kompetanse innenfor norsk
språk og samfunn. Verket er utviklet for deltakere på spor 2 og 3 og dekker nivå B1 etter Læreplan i norsk
og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Lærer-CD-ene inneholder lydspor til alle lytteøvingene i
"Øvinger i lytteforståelse".
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Klart det! Lærarressurs Nynorsk
Nivå B2, Spor 2 og 3, Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Gølin Kaurin Nilsen

ISBN
Pris
Utgitt
Utgave

:
:
:
:

9788211022875
819,2015
1

Klart det! er skreddersydd for vaksne som vil lære meir norsk eller ønsker å bestå ein av språktestane på
høgare mellomnivå (Nivå B2). På lærarressursen finn ein blant anna digital lærarrettleiing, digital lydbok
(tekstbok), lyd og tekster til lytteøvingane, hjelpeark, skriftlege prøver og fasit til arbeidsboka. Klart det!
består av:
- Tekstbok
- Arbeidsbok inkludert lytteøvingar
- Lærarrettleiing
- Digital utgåve av tekstboka med innleste tekster og ordlistefunksjon
- Lydbøker tilgjengeleg på nettressursen eller på CD
- Eige nettstad for læraren og for deltakaren
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Klart det! Lærerressurs
Nivå B2, Spor 2 og 3, Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Gølin Kaurin Nilsen

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave

:
:
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:

9788211022653
819,Fagbokforlaget
2015
1

Klart det! er et læreverk for unge og voksne som lærer norsk på høyere mellomnivå (nivå B2). Læreverket
dekker nivå B2 etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (2012) og leder fram
til Norskprøven B1-B2 eller Test i norsk høyere nivå (Bergenstesten). Nettressurs for læreren
- Digital lærerveiledning
- Hjelpeark til hver leksjon
- Skriftlige prøver (bruk som tavlebok eller skriv ut)
- Muntlige prøver Lytteøvingene: Lyd til lytteoppgavene i arbeidsboka og tekster til lytteøvingene
- Lydbok: Alle tekstbokas tekster innlest
- Fasit til arbeidsboka
- Digital utgave av tekstboka
- Arbeidsboka som bla-i-bok (bruk som tavlebok)
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Klart det! deltakerressurs (BM og NYN)
Nivå B2, Spor 2 og 3, Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Gølin Kaurin Nilsen

ISBN
Pris
Utgitt
Utgave

:
:
:
:

9788211022646
589,2015
1

Klart det! er et læreverk for unge og voksne som lærer norsk på høyere mellomnivå (nivå B2). Læreverket
dekker nivå B2 etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (2012) og leder fram
til Norskprøven B1-B2 eller Test i norsk høyere nivå (Bergenstesten).Nettressursen til Klart det! består av
tre deler: en deltakerressurs (årslisens), lærerressurs (årslisens), og en gratis del som er åpen for alle.
Nettressurs for deltaker
- Lydbok: Alle tekstbokas tekster innlest samt noen oppgaver i arbeidsboka
- Lytteøvinger: Lyd til lytteoppgavene i arbeidsboka og tekster til lytteøvingene
- Digital utgave av tekstboka
Gratis og åpen del
- Vokabulartrening
- Oppgaver i grammatikk
- Uttaleøvinger
- Fasit til arbeidsboka
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Klart det! Tekstbok, d-bok
Nivå B2, Spor 2 og 3, Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Gølin Kaurin Nilsen

ISBN
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Forlag
Utgitt
Utgave
Sider

:
:
:
:
:
:

9788211020291
415,Fagbokforlaget
2015
1
128

Klart det! er skreddersydd for voksne som vil lære mer norsk eller ønsker å bestå en av språktestene på
høyere mellomnivå (nivå B2).
- Temaer som motiverer
- Rikelig med lytteøvinger
- Egen grammatikkdel
- Diskusjonsoppgaver
- Visuelt uttrykk som engasjerer
- Mange autentiske tekster
- Gradvis progresjon fra B1 til B2
Klart det! dekker nivå B2 etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (2012) og
leder fram til Norskprøven B1-B2 eller Test i norsk - høyere nivå (Bergenstesten). Verket passer for
opplæring på spor 2 og 3 med normal eller rask progresjon.

Digitalutgaven av Klart det! er en beriket utgave av tekstboka i papir. Deltakeren kan navigere, utheve
ønsket tekst, merke sider de raskt vil finne, lage egne notater og samle dem på ett sted. D-boka har også
klikkbar innholdsfortegnelse og søkefunksjon.
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Mer norsk nettressurs
Nivå B1, Spor 2 og 3, Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Gølin Kaurin Nilsen, Ingeborg Gjerseth

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave

:
:
:
:
:

9788211017888
0,Fagbokforlaget
2013
1

Mer norsk er et læreverk rettet mot voksne innvandrere som ønsker å øke sin kompetanse innen norsk og
samfunn. Verket er utviklet for deltakere på spor 2 og 3, og dekker nivå B1 etter læreplanen i norsk og
samfunnskunnskap for voksne innvandrere.
På nettressursen til Mer norsk finner du et godt utvalg av oppgaver til hver leksjon. Nettressursen kan også
brukes uavhengig av verk. På nettressursen kan du også kjøpe tilgang til digital utgave av tekstboka og
lydmateriell for læreren.
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Mer norsk Tekstbok, d-bok
Nivå B1, Spor 2 og 3, Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Gølin Kaurin Nilsen, Ingeborg Gjerseth

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Sider

:
:
:
:
:
:

9788211014665
419,Fagbokforlaget
2013
1
160

Mer norsk er et læreverk med et friskt uttrykk, rettet mot voksne innvandrere som ønsker å øke sin
kompetanse innenfor norsk språk og samfunn. Verket er utviklet for deltakere på spor 2 og 3 og dekker nivå
B1 etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Verket forbereder deltagerne på
Norskprøve 3.Verket dekker en rekke aktuelle temaer i norsk dagligliv og samfunnsliv, følger en tydelig
progresjon og er bygget opp på en oversiktlig og strukturert måte.
Mer norsk Tekstbok, d-bok er en digital utgave av papirboka. Med d-boken åpner det seg nye muligheter
og den er tilpasset bruk på PC, Mac og nettbrett.
Mer norsk Tekstbok, d-bok har følgende funksjonalitet:
- Utheving og notater
- Slå opp i ordbøker, søkemotorer og leksikon på nett
- Lagre og skrive uthevninger og notater
- Favorittmerke sider
- Søke etter ord og fraser
Se www.fagbokforlaget.no/d-bok for mer informasjon.
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