
Tegnspråk Film fra Oslo Døveforening http://www.acm1.no/inorge/#T2E1V1 0:00
Norsk Illustrasjon av skriftlige norske tekster http://www.acm1.no/inorge/#T2E1V2 0:00
Bruk av tolk Film av tolkesituasjon med hørende som er vant til å bruke tolk. http://www.acm1.no/inorge/#T2E1V3 0:08

Film av tolkesituasjon med hørende som ikke er vant til å bruke tolk. http://www.acm1.no/inorge/#T2E1V3 1:00
Bilder av ulike måter å bestille tolk på. http://www.acm1.no/inorge/#T2E1V3 2:30

Teknologi Bilder av ulike tekniske løsninger for kommunikasjon. http://www.acm1.no/inorge/#T2E1V4 0:00
Rådgivningskontoret Film fra et rådgivningskontor for døve og døvblinde http://www.acm1.no/inorge/#T2E2V1 0:00

Norgeskart med lokalisering av rådgivningskontor http://www.acm1.no/inorge/#T2E2V1 1:04
Frivillighetssentralen Logo: Frivillighetssentralen http://www.acm1.no/inorge/#T2E2V2 0:00

Bilde av en eldre dame med gåstol http://www.acm1.no/inorge/#T2E2V2 0:27
Bilde av en person som får hjelp med data http://www.acm1.no/inorge/#T2E2V2 0:53

CODA Norge Film av døv mor med hørende sønn. http://www.acm1.no/inorge/#T2E2V3 0:00
Logo og nettadresse til CODA Norge. http://www.acm1.no/inorge/#T2E2V3 1:07

Døveforening Film fra Oslo Døveforening http://www.acm1.no/inorge/#T2E3V1 0:00
Film fra Seniortreff i Oslo døveforening. http://www.acm1.no/inorge/#T2E3V1 1:11
Bilde av døve fra ulike land utenfor Oslo Døveforening http://www.acm1.no/inorge/#T2E3V1 2:35

Døves kulturdager Film fra Døves kulturdager http://www.acm1.no/inorge/#T2E3V2 0:17
Logo: Norges Døveforbund http://www.acm1.no/inorge/#T2E3V2 1:48

Døveidretten Film fra Døveidretten http://www.acm1.no/inorge/#T2E3V3 0:00
Bilde av kvinnelandslaget i fotball http://www.acm1.no/inorge/#T2E3V3 1:33

Ål folkehøyskole Bilde av Ål folkehøyskole http://www.acm1.no/inorge/#T2E3V4 0:00
Døvekirken Bilder av døvekirker i Norge http://www.acm1.no/inorge/#T2E3V5 0:00
Hverdagen Bilder av hverdagssituasjoner http://www.acm1.no/inorge/#T2E4V1 0:00

Googlekart som viser steder i Norge hvor døve møtes http://www.acm1.no/inorge/#T2E5V1 0:00

o

Sprak

Tjenester

Undertema Visuelt materiell Lenke Tid

Kontakt

dov i Norge

http://www.acm1.no/inorge/#T2E1V1
http://www.acm1.no/inorge/#T2E1V2
http://www.acm1.no/inorge/#T2E1V3
http://www.acm1.no/inorge/#T2E1V3
http://www.acm1.no/inorge/#T2E1V3
http://www.acm1.no/inorge/#T2E1V4
http://www.acm1.no/inorge/#T2E2V1
http://www.acm1.no/inorge/#T2E2V1
http://www.acm1.no/inorge/#T2E2V2
http://www.acm1.no/inorge/#T2E2V2
http://www.acm1.no/inorge/#T2E2V2
http://www.acm1.no/inorge/#T2E2V3
http://www.acm1.no/inorge/#T2E2V3
http://www.acm1.no/inorge/#T2E3V1
http://www.acm1.no/inorge/#T2E3V1
http://www.acm1.no/inorge/#T2E3V1
http://www.acm1.no/inorge/#T2E3V2
http://www.acm1.no/inorge/#T2E3V2
http://www.acm1.no/inorge/#T2E3V3
http://www.acm1.no/inorge/#T2E3V3
http://www.acm1.no/inorge/#T2E3V4
http://www.acm1.no/inorge/#T2E3V5
http://www.acm1.no/inorge/#T2E4V1
http://www.acm1.no/inorge/#T2E5V1


helse
Røntgen  Animasjon av kart – illustrerer innvandreres reise til Norge http://www.acm1.no/inorge/#T3E1V1 0:14

Bilde av røntgenapparat http://www.acm1.no/inorge/#T3E1V1 1:00
Røntgenbilde http://www.acm1.no/inorge/#T3E1V1 1:26

Prøver Film av blodprøvetaking http://www.acm1.no/inorge/#T3E1V2 0:00
Bilde av tuberkulinprøve http://www.acm1.no/inorge/#T3E1V2 1:44
Animasjon av døgn http://www.acm1.no/inorge/#T3E1V2 2:00
Bilde av resultat av tuberkulinprøve http://www.acm1.no/inorge/#T3E1V2 2:28

Fastlege Bilde av sykehus http://www.acm1.no/inorge/#T3E1V2 0:08
Bilde av fastlege http://www.acm1.no/inorge/#T3E1V2 0:43

Tolk og taushetsplikt Film fra besøk hos fastlege http://www.acm1.no/inorge/#T3E1V2 0:00
Illustrasjon av besøk hos lege hvor man har med pårørende som tolk http://www.acm1.no/inorge/#T3E1V2 2:19
Illustrasjon av besøk hos lege hvor man har med egne barn som tolk http://www.acm1.no/inorge/#T3E1V2 2:59

Legevakt Bilde av fastlege http://www.acm1.no/inorge/#T3E2V3 0:00
Bilde av et mørkt legekontor http://www.acm1.no/inorge/#T3E2V1 0:40
Bilde av legevakt http://www.acm1.no/inorge/#T3E2V1 0:48

Spesialist Bilde av fastlege http://www.acm1.no/inorge/#T3E2V2 0:00
Bilder av spesialist http://www.acm1.no/inorge/#T3E2V2 0:40
Bilde av deprimert dame http://www.acm1.no/inorge/#T3E2V3 1:08

Henvisning Film av legebesøk http://www.acm1.no/inorge/#T3E3V2 0:00
Animasjoner som illustrerer henvisning http://www.acm1.no/inorge/#T3E3V2 3:26
Bilde av behandling hos kiropraktor http://www.acm1.no/inorge/#T3E3V2 6:14
Bilde av hørselsmåling http://www.acm1.no/inorge/#T3E3V2 6:42

Sykehus Bilde av pasient og sykepleier http://www.acm1.no/inorge/#T3E3V3 0:00
Bilde av ambulanse -innvendig og utvendig http://www.acm1.no/inorge/#T3E3V3 1:06
Bilde av far og datter på sykehus http://www.acm1.no/inorge/#T3E3V3 1:40

Tuberkulose

Fastlege

Spesialist

Undertema Visuelt materiell Lenke Tid

http://www.acm1.no/inorge/#T3E1V1
http://www.acm1.no/inorge/#T3E1V1
http://www.acm1.no/inorge/#T3E1V1
http://www.acm1.no/inorge/#T3E1V2
http://www.acm1.no/inorge/#T3E1V2
http://www.acm1.no/inorge/#T3E1V2
http://www.acm1.no/inorge/#T3E1V2
http://www.acm1.no/inorge/#T3E1V2
http://www.acm1.no/inorge/#T3E1V2
http://www.acm1.no/inorge/#T3E1V2
http://www.acm1.no/inorge/#T3E1V2
http://www.acm1.no/inorge/#T3E1V2
http://www.acm1.no/inorge/#T3E2V3
http://www.acm1.no/inorge/#T3E2V1
http://www.acm1.no/inorge/#T3E2V1
http://www.acm1.no/inorge/#T3E2V2
http://www.acm1.no/inorge/#T3E2V2
http://www.acm1.no/inorge/#T3E2V3
http://www.acm1.no/inorge/#T3E3V2
http://www.acm1.no/inorge/#T3E3V2
http://www.acm1.no/inorge/#T3E3V2
http://www.acm1.no/inorge/#T3E3V2
http://www.acm1.no/inorge/#T3E3V3
http://www.acm1.no/inorge/#T3E3V3
http://www.acm1.no/inorge/#T3E3V3


helse

Apotek Film fra handel på apotek http://www.acm1.no/inorge/#T3E4V1 0:00
Bilde av farmasøyt http://www.acm1.no/inorge/#T3E4V1 1:44
Bilde av resept http://www.acm1.no/inorge/#T3E4V1 2:29

Medisin Film av legen som skriver en resept http://www.acm1.no/inorge/#T3E4V2 0:00
Bilde av apotek og farmasøyt http://www.acm1.no/inorge/#T3E4V2 0:40
Bilde av medisin – apotekets etikett på legemidlet http://www.acm1.no/inorge/#T3E4V2 0:57

Tannlege Film fra tannlege http://www.acm1.no/inorge/#T3E5V1 0:00
Bilde av tannregulering http://www.acm1.no/inorge/#T3E5V1 2:14

Helsestasjon Bilder av: Gravid- ultralydundersøkelse, gutt som spiller fotball, baby 
på helsestasjonen, gutter som sykler, eldre par som går tur, mor og 
barn på helsestasjon 

http://www.acm1.no/inorge/#T3E6V1 0:00

Bilde av helsestasjon http://www.acm1.no/inorge/#T3E6V1 1:25
Barn og unge Film fra kontroll og vaksinering på helsestasjon http://www.acm1.no/inorge/#T3E6V2 0:00

Bilde av skolebarn http://www.acm1.no/inorge/#T3E6V2 4:08
Gravide Film av gravid kvinne på kontroll på helsestasjon http://www.acm1.no/inorge/#T3E6V3 0:00

Medisin

Tannlege

Helsestasjon

Undertema Visuelt materiell Lenke Tid

http://www.acm1.no/inorge/#T3E4V1
http://www.acm1.no/inorge/#T3E4V1
http://www.acm1.no/inorge/#T3E4V1
http://www.acm1.no/inorge/#T3E4V2
http://www.acm1.no/inorge/#T3E4V2
http://www.acm1.no/inorge/#T3E4V2
http://www.acm1.no/inorge/#T3E5V1
http://www.acm1.no/inorge/#T3E5V1
http://www.acm1.no/inorge/#T3E6V1
http://www.acm1.no/inorge/#T3E6V1
http://www.acm1.no/inorge/#T3E6V2
http://www.acm1.no/inorge/#T3E6V2
http://www.acm1.no/inorge/#T3E6V3


familien
Lønn Film om det å få lønn http://www.acm1.no/inorge/#T4E1V1 0:00

Bilde av lønnsslipp http://www.acm1.no/inorge/#T4E1V1 0:55
MVA Bilde av skattekort http://www.acm1.no/inorge/#T4E1V1 1:19

Film av handling i matvarebutikk http://www.acm1.no/inorge/#T4E1V2 0:00
Bilde av kvittering http://www.acm1.no/inorge/#T4E1V2 1:59

Penger Film av ulike måter å betale på http://www.acm1.no/inorge/#T4E1V3 0:00
Utgifter Film om det å betale regninger http://www.acm1.no/inorge/#T4E1V4 0:00
Selvangivelse Bilde av selvangivelse http://www.acm1.no/inorge/#T4E1V5 0:05

Bolig Bilde av årsoppgave http://www.acm1.no/inorge/#T4E1V5 0:32
Bilde av rettelse i selvangivelsen http://www.acm1.no/inorge/#T4E1V5 1:14
Bilder av ulike typer boliger http://www.acm1.no/inorge/#T4E2V1 0:00

Leie bolig Film av visning på leilighet http://www.acm1.no/inorge/#T4E2V2 0:15
Bilde av liste for trappevask http://www.acm1.no/inorge/#T4E2V2 8:08

Hjelpemidler Bilde av ordensregler i husleiekontrakt http://www.acm1.no/inorge/#T4E2V2 8:18
Animasjon som illustrerer dugnad http://www.acm1.no/inorge/#T4E2V2 9:25
Bilder av varslingsutstyr til hjemmet http://www.acm1.no/inorge/#T4E2V3 0:00

Forsikring Bilde av logoer til forsikringsselskap http://www.acm1.no/inorge/#T4E2V4 0:00
Familien Bilder av ulike familiesammensetninger: mor og far med barn, mor 

med barn, far med barn, to mødre med barn, to fedre med barn
http://www.acm1.no/inorge/#T4E3V1 0:00

Bilde av dame som klipper gress http://www.acm1.no/inorge/#T4E3V1 2:00
Bilde av mann med barnevogn http://www.acm1.no/inorge/#T4E3V1 2:00

Likestilling Bilde av kvinner og menn i ulike yrker http://www.acm1.no/inorge/#T4E3V2 0:00
Barnehage og SFO Bilde av en innvandrerfamilie http://www.acm1.no/inorge/#T4E3V3 0:12

Film av en far som leverer sønnen i barnehage http://www.acm1.no/inorge/#T4E3V3 1:00
Bilde av utelek på SFO http://www.acm1.no/inorge/#T4E3V3 3:47

Okonomi

Bolig

Familien

Undertema Visuelt materiell Lenke Tid

http://www.acm1.no/inorge/#T4E1V1 
http://www.acm1.no/inorge/#T4E1V1
http://www.acm1.no/inorge/#T4E1V1
http://www.acm1.no/inorge/#T4E1V2
http://www.acm1.no/inorge/#T4E1V2
http://www.acm1.no/inorge/#T4E1V3
http://www.acm1.no/inorge/#T4E1V4
http://www.acm1.no/inorge/#T4E1V5
http://www.acm1.no/inorge/#T4E1V5
http://www.acm1.no/inorge/#T4E1V5
http://www.acm1.no/inorge/#T4E2V1
http://www.acm1.no/inorge/#T4E2V2
http://www.acm1.no/inorge/#T4E2V2
http://www.acm1.no/inorge/#T4E2V2
http://www.acm1.no/inorge/#T4E2V2
http://www.acm1.no/inorge/#T4E2V3
http://www.acm1.no/inorge/#T4E2V4
http://www.acm1.no/inorge/#T4E3V1
http://www.acm1.no/inorge/#T4E3V1
http://www.acm1.no/inorge/#T4E3V1
http://www.acm1.no/inorge/#T4E3V2
http://www.acm1.no/inorge/#T4E3V3
http://www.acm1.no/inorge/#T4E3V3
http://www.acm1.no/inorge/#T4E3V3


familien

utdanning

Eldreomsorg Bilde av en eldre dame http://www.acm1.no/inorge/#T4E3V4 0:00
Film fra sykehjem http://www.acm1.no/inorge/#T4E3V4 1:05

Bursdag Film fra bursdagsselskap http://www.acm1.no/inorge/#T4E3V5 0:00
Bilde av bursdagsinvitasjon http://www.acm1.no/inorge/#T4E3V5 6:15

Barnehage Film fra barnehagen (utenfor) http://www.acm1.no/inorge/#T5E1V1 0:00
Film fra garderoben i barnehagen http://www.acm1.no/inorge/#T5E1V2 0:00
Film av at gutt blir levert i barnehagen http://www.acm1.no/inorge/#T5E1V2 1:17
Bilde av foreldremøte i barnehagen http://www.acm1.no/inorge/#T5E1V2 1:28
Film fra barnehagen (inne) http://www.acm1.no/inorge/#T5E1V3 0:00
Film fra barnehagen om stell, hygiene og soving http://www.acm1.no/inorge/#T5E1V4 0:00 

Grunnskole Film fra grunnskole http://www.acm1.no/inorge/#T5E2V1 0:00
I klasserommet Film fra et klasserom og fellesareal på skolen http://www.acm1.no/inorge/#T5E2V1 0:00

Bilde fra utelek på SFO http://www.acm1.no/inorge/#T5E2V1 1:18
Andre rom Film fra bibliotek, gymsal, skolekjøkken og sløydsal http://www.acm1.no/inorge/#T5E2V1 0:00
Studieretning Film fra undervisning i videregående skole http://www.acm1.no/inorge/#T5E3V1 0:00

Bilde fra klasseromsundervisning i videregående skole http://www.acm1.no/inorge/#T5E3V2 0:00
Bilde av elektriker, snekker og rørlegger http://www.acm1.no/inorge/#T5E3V2 1:44

Høyere utdanning Bilde fra undervisning i auditorium på universitet http://www.acm1.no/inorge/#T5E4V1 0:00
Voksenopplæring Film fra undervisning ved Skullerud voksenopplæring, Oslo http://www.acm1.no/inorge/#T5E5V1 0:00
Ål folkehøyskole Bilde av Ål folkehøyskole http://www.acm1.no/inorge/#T5E6V1 0:00

Barnehage

Grunnskole

Videregaende

Hoyere utdanning

Voksenopplæring

Al folkehoyskole

Undertema

Undertema

Visuelt materiell

Visuelt materiell

Lenke

Lenke

Tid

Tid

o

o

http://www.acm1.no/inorge/#T4E3V4
http://www.acm1.no/inorge/#T4E3V4
http://www.acm1.no/inorge/#T4E3V5
http://www.acm1.no/inorge/#T4E3V5
http://www.acm1.no/inorge/#T5E1V1
http://www.acm1.no/inorge/#T5E1V2
http://www.acm1.no/inorge/#T5E1V2
http://www.acm1.no/inorge/#T5E1V2
http://www.acm1.no/inorge/#T5E1V3
http://www.acm1.no/inorge/#T5E1V4
http://www.acm1.no/inorge/#T5E2V1
http://www.acm1.no/inorge/#T5E2V1
http://www.acm1.no/inorge/#T5E2V1
http://www.acm1.no/inorge/#T5E2V1
http://www.acm1.no/inorge/#T5E3V1
http://www.acm1.no/inorge/#T5E3V2
http://www.acm1.no/inorge/#T5E3V2
http://www.acm1.no/inorge/#T5E4V1
http://www.acm1.no/inorge/#T5E5V1
http://www.acm1.no/inorge/#T5E6V1


arbeid
Søke hjelp Norgeskart med plassering av rådgivningskontor http://www.acm1.no/inorge/#T6E1V1 0:00

Film fra Rådgivningskontoret for døvet og døvblinde i Trondheim http://www.acm1.no/inorge/#T6E1V1 1:07
Ulike yrker Film fra ulike yrker: sykepleier, maskinoperatør, pakking av frukt, kon-

torarbeid, bilverksted og lærer.
http://www.acm1.no/inorge/#T6E1V2 0:13

Animasjon av tungt kroppsarbeid http://www.acm1.no/inorge/#T6E1V2 1:43
Animasjon av kontorarbeid http://www.acm1.no/inorge/#T6E1V2 1:52
Animasjon av pleie av syke http://www.acm1.no/inorge/#T6E1V2 2:00

Utdanning Bilde av elever i klasserommet http://www.acm1.no/inorge/#T6E1V3 0:00
Bilde av truckopplæring http://www.acm1.no/inorge/#T6E1V3 0:15
Bilde av opplæring i bruk av vekt http://www.acm1.no/inorge/#T6E1V3 0:28

Søke jobb Film av to som snakker sammen om det å søke jobb http://www.acm1.no/inorge/#T6E1V4 0:00
Drømmejobb Bilder og film av en person som søker jobb i barnehage, men som ist-

eden må ta en vaktmesterjobb.
http://www.acm1.no/inorge/#T6E1V5 0:00

Arbeidsavtale Bilde av arbeidsavtale http://www.acm1.no/inorge/#T6E2V1 0:00
Arbeidstid Film om å komme for seint på jobb http://www.acm1.no/inorge/#T6E2V2 0:00
Sykdom Bilde av syk dame http://www.acm1.no/inorge/#T6E2V3 0:00
Kommunikasjon Bilder av ulike tolkesituasjoner http://www.acm1.no/inorge/#T6E3V1 0:00
Tolk Film av en tolkesituasjon http://www.acm1.no/inorge/#T6E3V1 0:00
Tolke via 3G Film av en tolkesituasjon med tolk fysisk til stede http://www.acm1.no/inorge/#T6E3V3 0:00

Film av en tolkesituasjon via 3G på mobil http://www.acm1.no/inorge/#T6E3V3 0:35
Døv som tolk Film hvor en døv bidrar i tolkingen for å hjelpe den hørende tolken http://www.acm1.no/inorge/#T6E3V4 0:24
Kroppsspråk Film av en hørende og døv som kommuniserer med kroppsspråk http://www.acm1.no/inorge/#T6E3V5 0:20
Arbeidsmiljølov Bilde av forsiden på arbeidsmiljøloven http://www.acm1.no/inorge/#T6E4V1 0:00

Bilder av trygge og utrygge arbeidssituasjoner http://www.acm1.no/inorge/#T6E4V1 0:39
Bilde av trakassering http://www.acm1.no/inorge/#T6E4V1 1:06

Soke jobb

I arbeidslivet

Kommunikasjon

Arbeidsmiljolov

Undertema Visuelt materiell Lenke Tid

http://www.acm1.no/inorge/#T6E1V1
http://www.acm1.no/inorge/#T6E1V1
http://www.acm1.no/inorge/#T6E1V2
http://www.acm1.no/inorge/#T6E1V2
http://www.acm1.no/inorge/#T6E1V2
http://www.acm1.no/inorge/#T6E1V2
http://www.acm1.no/inorge/#T6E1V3
http://www.acm1.no/inorge/#T6E1V3
http://www.acm1.no/inorge/#T6E1V3
http://www.acm1.no/inorge/#T6E1V4
http://www.acm1.no/inorge/#T6E1V5
http://www.acm1.no/inorge/#T6E2V1
http://www.acm1.no/inorge/#T6E2V2
http://www.acm1.no/inorge/#T6E2V3
http://www.acm1.no/inorge/#T6E3V1
http://www.acm1.no/inorge/#T6E3V1
http://www.acm1.no/inorge/#T6E3V3
http://www.acm1.no/inorge/#T6E3V3
http://www.acm1.no/inorge/#T6E3V4
http://www.acm1.no/inorge/#T6E3V5
http://www.acm1.no/inorge/#T6E4V1
http://www.acm1.no/inorge/#T6E4V1
http://www.acm1.no/inorge/#T6E4V1


arbeid

Sjefens ansvar Bilde av personløfter http://www.acm1.no/inorge/#T6E4V2 0:29
Bilde av arbeidere med hjelm http://www.acm1.no/inorge/#T6E4V2 0:38

Ansattes ansvar Bilder av farlige og trygge arbeidssituasjoner http://www.acm1.no/inorge/#T6E4V3 0:00
Bilde av personløfter på sykehjem http://www.acm1.no/inorge/#T6E4V3 1:12

Trakassering Bilde av trakassering http://www.acm1.no/inorge/#T6E4V4 0:00
Film som illustrerer trakassering på arbeidsplassen http://www.acm1.no/inorge/#T6E4V4 0:35

Tilrettelegging Bilder av tekniske hjelpemidler for tilrettelegging på arbeidsplassen http://www.acm1.no/inorge/#T6E4V5 0:00
Logo: NAV http://www.acm1.no/inorge/#T6E4V5 1:52
Bilde av rådgivningskontor for døve og døvblinde http://www.acm1.no/inorge/#T6E4V5 1:59

Undertema Visuelt materiell Lenke Tid

http://www.acm1.no/inorge/#T6E4V2
http://www.acm1.no/inorge/#T6E4V2
http://www.acm1.no/inorge/#T6E4V3
http://www.acm1.no/inorge/#T6E4V3
http://www.acm1.no/inorge/#T6E4V4
http://www.acm1.no/inorge/#T6E4V4
http://www.acm1.no/inorge/#T6E4V5
http://www.acm1.no/inorge/#T6E4V5
http://www.acm1.no/inorge/#T6E4V5


levesett
Landsdeler Norgeskartet med animasjon av fylker og kommuner http://www.acm1.no/inorge/#T7E1V1 0:18
Bosetting Animasjon som illustrerer bosettingen i Norge http://www.acm1.no/inorge/#T7E1V2 0:00
Historie Animasjon som illustrerer noe av Norges utvikling frem til i dag http://www.acm1.no/inorge/#T7E2V1 0:00
Kalender Animasjon av kalender http://www.acm1.no/inorge/#T7E3V1 0:00

Animasjon av fyrverkeri http://www.acm1.no/inorge/#T7E3V1 3:40
Mars - april Animasjon av kalenderen http://www.acm1.no/inorge/#T7E3V2 0:00

Bilde av Jesus på korset http://www.acm1.no/inorge/#T7E3V2 0:43
Mai Animasjon av kalenderen http://www.acm1.no/inorge/#T7E3V3 0:00

Bilde av 1. mai tog http://www.acm1.no/inorge/#T7E3V3 0:34
Nasjonaldag Animasjon av kalenderen http://www.acm1.no/inorge/#T7E3V4 0:00

Bilde av flaggborg, Kongens garde, 17. mai tog, russetog, slottet og Karl 
Johan på 17. mai. 

http://www.acm1.no/inorge/#T7E3V4 0:30

Programlederen kledd for 17. maifeiring http://www.acm1.no/inorge/#T7E3V4 0:49
Bilde fra en døveforening på 17. mai http://www.acm1.no/inorge/#T7E3V4 1:16
Bilde av sekkeløp http://www.acm1.no/inorge/#T7E3V4 2:03
Bilde av mennene på Eidsvoll http://www.acm1.no/inorge/#T7E3V4 2:22
Bilde av det norske flagget http://www.acm1.no/inorge/#T7E3V4 3:55
Bilde av det samiske flagget http://www.acm1.no/inorge/#T7E3V4 4:09
Bilde av samisk klesdrakt http://www.acm1.no/inorge/#T7E3V4 4:50

Desember Animasjon av kalenderen http://www.acm1.no/inorge/#T7E3V5 0:00
Bilde av Josef og Maria med Jesubarnet http://www.acm1.no/inorge/#T7E3V5 0:15
Bilde av pepperkaker og julegaver http://www.acm1.no/inorge/#T7E3V5 0:44
Bilde av pinnekjøtt http://www.acm1.no/inorge/#T7E3V5 1:14
Bilde av julenisse http://www.acm1.no/inorge/#T7E3V5 1:28

Geografi

Historie
Kalender

Undertema Visuelt materiell Lenke Tid

http://www.acm1.no/inorge/#T7E1V1
http://www.acm1.no/inorge/#T7E1V2
http://www.acm1.no/inorge/#T7E2V1
http://www.acm1.no/inorge/#T7E3V1
http://www.acm1.no/inorge/#T7E3V1
http://www.acm1.no/inorge/#T7E3V2
http://www.acm1.no/inorge/#T7E3V2
http://www.acm1.no/inorge/#T7E3V3
http://www.acm1.no/inorge/#T7E3V3
http://www.acm1.no/inorge/#T7E3V4
http://www.acm1.no/inorge/#T7E3V4
http://www.acm1.no/inorge/#T7E3V4
http://www.acm1.no/inorge/#T7E3V4
http://www.acm1.no/inorge/#T7E3V4
http://www.acm1.no/inorge/#T7E3V4
http://www.acm1.no/inorge/#T7E3V4
http://www.acm1.no/inorge/#T7E3V4
http://www.acm1.no/inorge/#T7E3V4
http://www.acm1.no/inorge/#T7E3V5
http://www.acm1.no/inorge/#T7E3V5
http://www.acm1.no/inorge/#T7E3V5
http://www.acm1.no/inorge/#T7E3V5
http://www.acm1.no/inorge/#T7E3V5


demokrati
Demokrati Bilde av norgeskart http://www.acm1.no/inorge/#T8E1V1 0:00

Bilde av person som stemmer http://www.acm1.no/inorge/#T8E1V1 0:41
Bilde av logo til ulike politiske parti http://www.acm1.no/inorge/#T8E1V1 1:02

Valg Bilde av Stortinget http://www.acm1.no/inorge/#T8E1V2 0:09
Animasjon av norgeskart http://www.acm1.no/inorge/#T8E1V2 0:23
Bilde av logo til ulike politiske parti http://www.acm1.no/inorge/#T8E1V2 2:45

Stemme Tegning av Norge med stemmeurner http://www.acm1.no/inorge/#T8E1V3 0:00
Bilde av Stortinget og norsk pass http://www.acm1.no/inorge/#T8E1V3 0:33
Tegning av norgeskartet http://www.acm1.no/inorge/#T8E1V3 0:48
Bilde av stemmeavlukke http://www.acm1.no/inorge/#T8E1V3 1:00

Monarki Film fra utenfor Slottet http://www.acm1.no/inorge/#T8E2V1 0:00
Bilde av Kongefamilien http://www.acm1.no/inorge/#T8E2V1 0:12
Bilde av Kong Harald http://www.acm1.no/inorge/#T8E2V1 0:52
Bilde av Kong Harald og Dronning Sonja http://www.acm1.no/inorge/#T8E2V1 1:13
Bilde av Kronprins Haakon Magnus http://www.acm1.no/inorge/#T8E2V1 1:38
Bilde av Kronprins Haakon Magnus og Kronprinsesse Mette Marit http://www.acm1.no/inorge/#T8E2V1 1:59
Bilde av Kong Harald, Kronprins Haakon Magnus og Prinsesse Ingrid 
Alexandra

http://www.acm1.no/inorge/#T8E2V1 2:04

Storting  Bilde av Stortinget utvendig http://www.acm1.no/inorge/#T8E2V2 0:00
Bilde av Stortinget innvendig http://www.acm1.no/inorge/#T8E2V2 0:25
Bilde av Regjeringen Stoltenberg II http://www.acm1.no/inorge/#T8E2V2 1:27
Illustrasjon av lover http://www.acm1.no/inorge/#T8E2V2 1:58

Stemmerett

Makt og innflytelse

Undertema Visuelt materiell Lenke Tid

http://www.acm1.no/inorge/#T8E1V1
http://www.acm1.no/inorge/#T8E1V1
http://www.acm1.no/inorge/#T8E1V1
http://www.acm1.no/inorge/#T8E1V2
http://www.acm1.no/inorge/#T8E1V2
http://www.acm1.no/inorge/#T8E1V2
http://www.acm1.no/inorge/#T8E1V3
http://www.acm1.no/inorge/#T8E1V3
http://www.acm1.no/inorge/#T8E1V3
http://www.acm1.no/inorge/#T8E1V3
http://www.acm1.no/inorge/#T8E2V1
http://www.acm1.no/inorge/#T8E2V1
http://www.acm1.no/inorge/#T8E2V1
http://www.acm1.no/inorge/#T8E2V1
http://www.acm1.no/inorge/#T8E2V1
http://www.acm1.no/inorge/#T8E2V1
http://www.acm1.no/inorge/#T8E2V1
http://www.acm1.no/inorge/#T8E2V2
http://www.acm1.no/inorge/#T8E2V2
http://www.acm1.no/inorge/#T8E2V2
http://www.acm1.no/inorge/#T8E2V2


demokrati
Illustrasjon av penger http://www.acm1.no/inorge/#T8E2V2 2:05
Bilde av regjeringen Stoltenberg i Statsråd hos Kongen http://www.acm1.no/inorge/#T8E2V2 3:16

Domstolene Illustrasjon av personer i domstolene http://www.acm1.no/inorge/#T8E2V3 0:00
Makt Illustrasjon av maktfordelingsprinsippet http://www.acm1.no/inorge/#T8E2V4 0:00
Media Bilde av radio, aviser, TV og internett http://www.acm1.no/inorge/#T8E2V5 0:00
Rettigheter Film av samtale mellom to personer som snakker om menneske- 

rettigheter
http://www.acm1.no/inorge/#T8E2V6 0:00

Velferdsstaten Bilde av barnehage, lege, sykehusopphold, behandling til spesialist, 
skole, sykehus, universitet, videregående skole og tannlege

http://www.acm1.no/inorge/#T8E3V1 0:00

Skatt Film om selvangivelse http://www.acm1.no/inorge/#T8E3V2 0:00
Logo: NAV http://www.acm1.no/inorge/#T8E3V2 1:16

Undertema Visuelt materiell Lenke Tid

Velferdssamfunnet

http://www.acm1.no/inorge/#T8E2V2
http://www.acm1.no/inorge/#T8E2V2
http://www.acm1.no/inorge/#T8E2V3
http://www.acm1.no/inorge/#T8E2V4
http://www.acm1.no/inorge/#T8E2V5
http://www.acm1.no/inorge/#T8E2V6
http://www.acm1.no/inorge/#T8E3V1
http://www.acm1.no/inorge/#T8E3V2
http://www.acm1.no/inorge/#T8E3V2

