
Nynorskkonferansen 2019
Bakgrunnen for fagfornyinga. Kva er endra? Grunnlag for endringane.



Kompetansemål

• - revisjon 2013

• fordjupingsoppgåva ut

• fagartikkel inn på vg1, vg2 og vg3 (SF)

• essay inne (igjen), no på Vg3

• lite skjønnlitterær skriving Vg2 og Vg3

• språkhistoriske perspektiv: status quo

• fire kompetansemål YF/SF
• retorikk: retorisk situasjon 

• ut med kreativ tekst som «teksttype». Alle tekstar kan vere kreative

• komparativt perspektiv på språk og litteratur 



Kompetansemål – nye verb

- utforske og samtale om forskjeller og likheter mellom bokmål og 
nynorsk (4.trinn)

- utforske og reflektere over hvordan skjønnlitteratur fra den realistiske og 
den modernistiske tradisjonen framstiller menneske, natur og samfunn
(Vg3)

Å utforske handler om å oppleve og eksperimentere og kan ivareta 
nysgjerrighet og undring. Å utforske kan bety å sanse, søke, oppdage, 
observere og granske. I noen tilfeller betyr det å undersøke ulike sider av en 
sak gjennom åpen og kritisk drøfting. Å utforske kan også bety å teste eller 
prøve ut og evaluere arbeidsmetoder, produkter eller utstyr. (Udir: 
Retningslinjer for utforming av læreplaner i fag) 



Vurderingstekstane

2. og 4. trinn

Læreren skal legge til rette for elevmedvirkning og stimulere til lærelyst 
ved å la elevene være i bevegelse, leke, undre seg og bruke sansene 
sine. Videre skal læreren legge til rette for at elevene utvikler muntlig 
og skriftlig språk ved å få prøve seg fram og være kreative.



Historisk orientering

Gjennom rundene med høringsutspill og innspill i forbindelse med 
fagfornyelsen i 2020 har reaksjonene vært mange og skarpe på det som har 
blitt forstått som en (aksentuering av Kunnskapsløftets) avhistorisering av 
norskfaget. Men slik planen i skrivende stund foreligger som siste utkast, 
framstår de litteraturhistoriske kompetansemålene som vel så omfattende og 
som mer forpliktende enn Kunnskapsløftets tilsvarende (Claudi 2019, s. 1).

https://www.norskundervisning.no/nyheter-og-artikler/i-blindsonen

https://www.norskundervisning.no/nyheter-og-artikler/i-blindsonen


Historisk orientering

Vg2SF

• lese norrøne tekster i oversettelse og sammenligne dem med tekster fra nyere tid

• lese og tolke tekster fra 1500 til 1850 i kulturhistorisk kontekst og drøfte hvordan de er 
relevante i dag

• utforske og reflektere over hvordan tekster fra romantikken og nasjonalromantikken 
framstiller menneske, natur og samfunn, og sammenligne med tekster fra nyere tid

• reflektere over sakprosatekster og gjøre rede for den retoriske situasjonen de er blitt til i

• skrive fagartikler som gjør rede for og drøfter tekster i kontekst

• bruke tilbakemeldinger og kunnskap om språk, tekst og sjanger til å utvikle egne tekster

• bruke fagkunnskap og retoriske ferdigheter i norskfaglige diskusjoner og presentasjoner

• bruke fagspråk til å beskrive særtrekk ved norsk sammenlignet med svensk, dansk og 
norrønt

• gjøre rede for den historiske bakgrunnen for språksituasjonen i Norge i dag



Lesestrategiar

2.trinn

• lese med sammenheng og forståelse på papir og digitalt og bruke enkle strategier for leseforståelse

4.trinn

• lese tekster med flyt og forståelse og bruke lesestrategier målrettet for å lære

7.trinn

• bruke lesestrategier tilpasset formålet med lesingen

10.trinn

• beskrive og reflektere over egen bruk av lesestrategier i lesing av skjønnlitteratur og sakprosa

Vg2YF

• orientere seg i faglitteratur fra eget yrkesfaglig område for å finne, kombinere og vurdere relevant informasjon



Grammatikk

Beskrive og samanlikne språk

«sammenlikne særtrekk ved norsk med 

andre språk og vise hvordan språklige 

møter kan skape språkendringer» (Vg1 

Sf/vg2Yf)

«bruke fagspråk til å beskrive særtrekk 

ved norsk sammenlignet med svensk, 

dansk og norrønt» (Vg2 Sf)

«skrive tekster med funksjonell 

tekstbinding og riktig tegnsetting og mestre 

rettskriving og ordbøying på hovedmål og 

sidemål» (10. årstrinn)

Rettskriving, teiknsetting og 

skriftspråka

Skriveprosess

«bruke fagspråk og kunnskap om 

grammatikk, tekststruktur og sjanger 

i samtale om og bearbeiding av 

tekster» (10. årstrinn)



Grammatikk 

2013 – 10.trinn

• beherske grammatiske begreper 
som beskriver hvordan språk er 
bygd opp

2020 – 10.trinn

• bruke fagspråk og kunnskap om 
grammatikk, tekststruktur og 
sjanger i samtale om og 
bearbeiding av tekster



Talespråk 

2. trinn: utforske eget talespråk og samtale om forskjeller og likheter mellom 
talespråk og skriftspråk

4. trinn: utforske og samtale om språklig variasjon og mangfold i nærmiljøet
7. trinn: sammenligne talespråk i nærmiljøet med andre talespråksvarianter i Norge

10. trinn: utforske og reflektere over språklig variasjon og mangfold i Norge

Vg1: sammenlikne særtrekk ved norsk med andre språk og vise hvordan språklige 
møter kan skape språkendringer
Vg2: bruke fagspråk til å beskrive særtrekk ved norsk sammenlignet med svensk, 
dansk og norrønt

gjøre rede for den historiske bakgrunnen for språksituasjonen i Norge i dag

Vg3: gjøre rede for endringer i talespråk i Norge i dag og reflektere over 
sammenhenger mellom språk, kultur og identitet



Vurdering av munnleg kompetanse 
standpunkt 10.trinn og Vg3 SF

Læreren skal sette karakter i norsk muntlig basert på kompetansen 
eleven har vist når eleven har kommunisert faglig innhold muntlig.



Sidemål

OBS! Grunnleggande ferdigheiter

Å kunne skrive

Den første skriveopplæringen skal foregå på elevens hovedmål.

Å kunne lese

Den første leseopplæringen skal foregå på elevens hovedmål.



Sidemål

4.trinn: 

utforske forskjeller og likheter mellom skriving på hovedmål og sidemål

7.trinn

prøve ut skriving av tekster på sidemål

10.trinn

skrive tekster med funksjonell tekstbinding og riktig tegnsetting og mestre rettskriving og ordbøying
på hovedmål og sidemål

Vg1 SF

skrive tekster med god struktur og tekstbinding og mestre tegnsetting og rettskriving på hovedmål 
og sidemål

Vg2 SF: vurderingstekst: Karakteren i norsk skriftlig skal gis på grunnlag av kortere og lengre 
elevtekster i ulike sjangre på både hovedmål og sidemål.

Vg3 SF: mestre språklige formkrav på hovedmål og sidemål og skrive tekster med etterrettelig 
kildebruk og et presist og nyansert språk



Vurdering 10.trinn 

I halvårsvurderingene på 8. og 9. trinn skal læreren gi én karakter i 
norsk muntlig og én i norsk skriftlig. Halvårsvurderingen i norsk skriftlig 
skal gis ut fra elevenes skrivekompetanse i både hovedmål og sidemål. I 
halvårsvurderingen for 10. trinn skal læreren gi tre karakterer, som i 
standpunktvurderingen etter 10. trinn.



Vurdering

Oppdragsbrev 32-18 



Færre karakterar i 
undervegsvurderinga i norsk gir 
ikkje mindre læring

https://www.udir.no/tall-og-
forskning/finn-
forskning/rapporter/stabilt-
karakterniva-med-farre-
halvarskarakterar-i-norsk/



Kvifor ein skriftleg karakter?

Sluttrapporten frå karakterforsøket:

- fann ingen innverknad på resultata til standpunkt og eksamen

- tilbakemelding frå lærarane

- betre tid til skriveopplæring

- mindre tid til vurdering, betre tid til planlegging

- ein stor del av lærarane er positive

To skriftspråk - ein karakter: Skriving i norsk er skriving på nynorsk og 
bokmål



Sidemål standpunkt 

10.trinn

Læreren skal sette karakterer i norsk 
skriftlig hovedmål og norsk skriftlig 
sidemål basert på kompetansen 
eleven har vist i et utvalg tekster i 
ulike sjangre og for ulike formål. I 
vurderingen av norsk skriftlig 
sidemål skal læreren ta hensyn til at 
elevene har hatt lengre tid med 
formell opplæring i hovedmål enn i 
sidemål.

Vg3 SF

Læreren skal sette karakter i norsk 
skriftlig hovedmål og norsk skriftlig 
sidemål basert på kompetansen 
eleven har vist i et bredt utvalg 
elevtekster i ulike sjangre. I 
vurderingen av norsk skriftlig sidemål 
skal læreren ta hensyn til at elevene 
har hatt lengre tid med formell 
opplæring i hovedmål enn i sidemål.



Sensorrettleiing 2018 norsk sidemål Vg3

Bokmål og nynorsk – hovudmål og sidemål

Det er ingen fagleg nivåforskjell på innhaldet i hovudmålseksamen og 
sidemålseksamen. Matrisen med kjenneteikn på måloppnåing er felles 
for dei to eksamensdagane, men når det gjeld underpunkta om 
ortografi og formverk, kan sensorane vente at eksaminandane meistrar 
hovudmålet sitt noko betre enn sidemålet.


