
NYTTIGE SIDER OG TJENESTER PÅ NETT 
 

OM BØKER OG LESING, GRATIS BØKER PÅ NETT   

• Ungdomsboka Blogg med boktips  

• Boksøk Lettleste bøker for alle, stor skrift og punktskrift   

• Boknett Nettside med oversikt over nye bøker, anmeldelser, aktuelle blogger osv.  

• Bokhylla Her kan du lese bøker på nett – alt som er utgitt i Norge, nesten frem til i dag  

• Bookbites Lån e-bøker og lydbøker via appen Bookbites   

  

AVISER OG TIDSSKRIFTER  

• Pressreader Aviser og tidsskrifter fra 100 land/60 språk - Fri tilgang når du er på skolen (Alle 

mulige blader for alle interessefelt! Her finnes noe for alle!)  

• Nasjonalbiografien Norske og nordiske tidsskriftartikler   

 

 

LÆREBØKER PÅ NETT 

• Brettboka Mange av lærebøkene dine digitalt, dersom du har lisens   

• Gyldendal Lærebøker på nett, dersom du har lisens 

• NDLA Nasjonal digital læringsarena  Åpne digitale læremidler for alle fag i videregående 

opplæring  

   

 

ANDRE BIBLIOTEKER 

Søk og finn hvilken du vil låne, eller vi bestiller inn for deg – hent hos oss!  

• Harstad bibliotek Folkebiblioteket har mye som vi ikke har - vi kan låne inn til deg  

• Biblioteksøk Bøker og trykte utgivelser i 400 norske bibliotek  

• Søk i Oria Universiteter, høgskoler, Nasjonalbiblioteket, og andre fagbibliotek i Norge  

• Det flerspråklige bibliotek (DFB) Morsmålslitteratur til språklige minoriteter i Norge  

• Verdensbiblioteket Lytt til bøker og les e-bøker på ulike språk  

 

ORDBØKER PÅ NETT  

• Ordnett.no  

• McMillan Dictionary  

• Dictionary.com  

• Duden Tysk ordbok  

• Ordbøkene  

  

 

 

 

http://ungdomsboka.blogspot.no/
http://www.boksok.no/
https://www.boknett.no/
http://www.bokhylla.no/
https://bookbites.com/no/
https://www.pressreader.com/catalog
https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?search_scope=norart&vid=BIBLIOGRAFI
https://brettboka.no/
https://www.gyldendal.no/vgs
http://ndla.no/
http://www.harstadbibliotek.no/
https://bibsok.no/
http://www.oria.no/
https://dfb.nb.no/
https://www.verdensbiblioteket.no/
https://www.duden.de/
https://ordbok.uib.no/


FORDYPNINGSOPPGAVEN VG3  

• Biblioteket Senja videregående skole - idébank Stor temabank for fordypningsoppgaven  

• Hjelp til fordypningsoppgaven fra Deichman  Hele Oslos hovedbibliotek  

• Sølvberget - hjelp til fordypningsoppgave  Bibliotek i Stavanger sine sider om 

fordypningsoppgaven  

  

OPPGAVESKRIVING –  INFORMASJONSSØK, KILDEKRITIKK OG KILDEBRUK  

• VIKO Hjelp til litteratursøk og oppgaveskriving fra NTNU  

• Kildekompasset Kildekritikk og referansestiler  

• Du bestemmer Nettressurs om personvern, nettvett og digital dømmekraft  

• TONE verktøy for å vurdere kilder Skolebibliotek.no sin nettside  

• Søk&skriv Side med hjelp til hele skriveprosessen, fra kildesøk til studieteknikk, skriving, 

kildebruk og frasebank.  

 

  

LEKSIKON OG OPPSLAGSVERK 

• Store norske leksikon – her finner du også Store medisinske leksikon, Norsk biografisk leksikon 

og Norsk kunstnerleksikon  

• Norgeshistorie.no God nettside for historiefaget  

• Digitalarkivet Kirkebøker, folketellinger, og mye mer  

  

 

OFFENTLIG INFORMASJON 

• Ung.no er en offentlig informasjonskanal for ungdom  

• Idunn Fag- og forskningstidsskrifter.  

• Regjeringa.no er en elektronisk informasjonstjeneste fra regjeringen og departementene  

• LOVDATA  Lover, sentrale og lokale forskrifter, nye høyesteretts- og lagmannsrettsavgjørelser 

samt avgjørelser fra Den europeiske menneskerettsdomstolen – EMD  

• Norge.no  Veiviser til offentlige tjenester i Norge  

• SSB Statistisk Sentralbyrå gir offisiell statistikk om det norske samfunnet  

• NUPI - Norsk Utenrikspolitisk Institutt Forskning og formidling av internasjonale spørsmål med 

relevans for Norge  

• PRIO - Fredsforskningsinstituttet i Oslo  

• FN-sambandet Forente Nasjoner - aktuelle og engasjerende aktiviteter og undervisningsopplegg 

om FN og verden vi lever i – for videregående skole her  

• Global Informasjon om internasjonale miljø- og utviklingsspørsmål  

  

 

https://senjavgsbiblioteket.wordpress.com/
http://tema.deichman.no/
https://www.sølvberget.no/Laering/Fordypningsoppgave
https://www.ntnu.no/viko/
http://www.kildekompasset.no/
http://www.dubestemmer.no/
https://www.skolebibliotek.no/videregaende-skole/informasjonssok-og-kildekritikk/verktoy-for-a-vurdere-kilder-2/
https://www.sokogskriv.no/
https://snl.no/
https://www.norgeshistorie.no/
https://www.digitalarkivet.no/
https://www.ung.no/
https://www.idunn.no/
http://odin.dep.no/
http://www.lovdata.no/
http://norge.no/
http://www.ssb.no/
https://www.nupi.no/
https://www.prio.org/
http://www.fn.no/
https://www.fn.no/Undervisning?grade=34086
http://www.global.no/

