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Enkel Norsk Grammatikk
What is intelligence - why is it so hard to define, and why is there no systematic theory of
intelligence? Kjetil Anders Hatlebrekke creates a new, systematic model of intelligence
analysis, arguing that good intelligence is based on understanding the threats that appear
beyond our experience, and are therefore the most dangerous to society.
1911, issued in one volume: "Festskrift til H. F. Feilberg fra nordiske sprog- og
folkemindeforskere på 80 års dagen den 6. august 1911; utgivet af Svenska landsmålen, Maal
og minne (Bymaalslaget, Kristiania), Universitetsjubilaeets danske samfund (Danske studier)"
(Also issued separately)
Win Maung er frilans burmesisk tolk og oversetter. I denne boken forklarer han enkel norsk
grammatikk på burmesisk for å hjelpe nye burmesiske flyktninger til å forstå norsk. "Norsk
grammatikk" består av følgende hovedkapitler: Ordklasser (halvparten av boken), Tegn, Stor
og liten forbokstav, Setningsledd, Ordstilling, Direkte og indirekte tale. Ord og setninger gjengis
på norsk og forklares på burmesisk.
Includes notes on Norwegian grammar.
Boka inneholder oppgaver med fasti som hører til grunnboka.
This white paper is part of a series that promotes knowledge about language technology and
its potential. It addresses educators, journalists, politicians, language communities and others.
The availability and use of language technology in Europe varies between languages.
Consequently, the actions that are required to further support research and development of
language technologies also differ for each language. The required actions depend on many
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factors, such as the complexity of a given language and the size of its community. META-NET,
a Network of Excellence funded by the European Commission, has conducted an analysis of
current language resources and technologies. This analysis focused on the 23 official
European languages as well as other important national and regional languages in Europe.
The results of this analysis suggest that there are many significant research gaps for each
language. A more detailed expert analysis and assessment of the current situation will help
maximise the impact of additional research and minimize any risks. META-NET consists of 54
research centres from 33 countries that are working with stakeholders from commercial
businesses, government agencies, industry, research organisations, software companies,
technology providers and European universities. Together, they are creating a common
technology vision while developing a strategic research agenda that shows how language
technology applications can address any research gaps by 2020.
Amharisk er et semittisk språk som snakkes i Etiopia og er den nest mest snakket semittiske
språk i verden, etter Arabisk. Det er det nasjonale språket i Etiopia og snakkes ca. 42 millioner
mennsker. Videra uten for Etiopia er amharisk språket av noen 2.7 million emigranter. Det er
skrevet med amharisk Fidel (???), som vokste ut av Geez abugida. Denne grunnleggende
norsk grammatikk boken vil være et nyttig hjelpemiddel for innvandrere fra Etiopia og for de
nordmenn som besøker Etiopia. Grunnleggende norsk grammatikk presenterer de viktigste
grammatiske begrepene det norske språket. Boken gir stor vekt på mestring av verb,
substantiv, adjektiv og adverb. Setninger og grammatiske structurs er presentert i lett å forstå
sammenhenger. Hvert grammatiske punkt er presentert med steg for steg slik at leserne kan
enkelt og fullt ut forstå konseptet av hvert kapittel. Den store fordelen med denne boken er at
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en komplett forklaring av hver grammatiske konsept i amharisk og norsk med enkelt forklaring
slik at leserne kan lett forstå norske gramatikk konsepter. Hensikten med denne boken er
desighed å studere norsk språk så enkelt som mulig for å hjelpe for alle etiopiere å forbedre
det evnen, forstå og bruke det i sine daglige aktiviteter. Boken er spesielt bra for
voksenopplæring og de som har lese norsk på egenhånd. Boken bidrar til norsk språk
begynner og andre som ønsker å vite norsk språk på en enkel måte i løpet av kort tid. Boken
inkluderer også mer enn 500 mest brukte norske substantiver og verb. Dermed vil det være en
god kilde til referansemateriale for elever i voksenopplæring sentre, grunnskoler og
videregående skoler.
Boken gir en enkel og oversiktlig innføring i moderne italiensk grammatikk. Temaene som
gjennomgås er illustrert med eksempler fra moderne italiensk dagligtale som også er oversatt
til norsk. Boken er beregnet for norske brukere, og det er lagt særlig vekt på å sammenligne
norsk og italiensk språk. Egner seg både i skole- og kursundervisning og for selvstudium.

Dager kommer. Og ikke én av dem kommer uten Guds signatur. Gjennom alt det
dagene rommer, skriver Gud seg selv og sitt kjærlighetsbudskap inn i menneskers
hjerter og sinn. Signaturen er ikke alltid lett å tyde. Men når livserfaringene møter ord
fra Bibelen, kan dagene og gudsordet belyse hverandre. Et budskap vokser fram.
Andaktene i denne boka vever bibeltekster og livets tekster sammen og følger leseren
gjennom et helt år. Knut Grønvik har gjennom mange år skrevet andakter og
betraktninger til søndagens prekentekster i avisa Vårt Land. Han har tidligere jobbet
som art director og journalist i Vårt Land. Nå jobber han som sokneprest i Lommedalen.
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Norsk grammatikk enkelt forklart er skrevet for deg som lærer norsk eller underviser i
norsk som andrespråk eller fremmedspråk. Boka bygger på nettstedet grammatikk.com
og forsøker å forklare grammatikken på en enkel og oversiktlig måte, med et enkelt
språk og mange eksempler. Den inneholder også mange oversikter som hjelper deg å
finne riktig form eller uttrykk.Norsk grammatikk enkelt forklart kan brukes på kurs, men
grundige forklaringer gjør at den også passer godt til selvstudium. Terminologien er noe
forenklet for å gjøre læringen enklere, og stjerner viser hvilken grammatikk som er
viktigst å lære. Boka passer best for utlendinger som har lært litt norsk allerede. Den er
også nyttig for norsklærere, lærerstudenter og andre som trenger lett tilgjengelige
grammatikkforklaringer.Kjell Heggvold Ullestad er universitetslektor i norsk for
utlendinger ved Institutt for språk og litteratur, NTNU, og har over 15 års erfaring med
undervisning av utlendinger i norsk. Han har utviklet og drifter nettstedet
grammatikk.com, og har tidligere utgitt Grammatikk-tabeller (2012). Han er også
medforfatter av nettkurset LearnNow (2013)."
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