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Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. 
Gjennom aktiv bruk av det norske språket i arbeid med egne tekster og i møte med andres 
innlemmes barn og unge i kultur og samfunnsliv. Norskfaget åpner en arena der de får anledning til å 
finne sine egne stemmer, ytre seg, bli hørt og få svar. Slik representerer faget en demokratisk 
offentlighet som ruster til deltakelse i samfunnsliv og arbeidsliv. Mer enn noen gang krever 
samfunnet mennesker som mestrer språk og et stort mangfold av tekster. Norskfaget skal legge til 
rette for utvikling av den enkelte elevs språk- og tekstkompetanse ut fra elevens evner og 
forutsetninger. Lese- og skrivekompetanse er både et mål i seg selv og et nødvendig grunnlag for 
læring og forståelse i alle fag på alle trinn.  
 
Et hovedmål for opplæringen i norsk gjennom hele grunnopplæringen er språklig selvtillit og trygghet 
i egen kultur som grunnlag for utvikling av identitet, respekt for andre kulturer, aktiv 
samfunnsdeltakelse og livslang læring. Norskfaget etablerer seg i spenningsfeltet mellom det 
historiske og det samtidige, det nasjonale og det globale. Å se norsk språk og kultur i et historisk og 
nasjonalt perspektiv kan gi elevene innsikt i og forståelse for det samfunnet de er en del av. 
Internasjonale perspektiver i norskfaget kan bidra til å utvikle kulturforståelse, toleranse og respekt 
for mennesker fra andre kulturer. Dagens situasjon er preget av kulturutveksling og kommunikasjon 
på tvers av tidligere grenser — språklig, kulturelt, sosialt og geografisk. I denne sammenheng byr 
norsk kulturarv på et forråd av tekster som kan få ny og uventet betydning nettopp når 
kommunikasjonen får nye former og perspektivene utvides. Kulturarven er slik sett en levende 
tradisjon som forandres og skapes på nytt, og norskfaget skal oppmuntre elevene til å bli aktive 
bidragsytere i denne prosessen.  
 
I Norge er både bokmål, nynorsk og samisk offisielle skriftspråk, og det tales mange ulike dialekter og 
sosiolekter, men også andre språk enn norsk. Norsk språk og kultur utvikles i en situasjon preget av 
kulturelt mangfold og internasjonalisering, i samspill med nordiske nabospråk og minoritetsspråk i 
Norge og med impulser fra engelsk. I dette språklige og kulturelle mangfoldet utvikler barn og unge 
sin språkkompetanse. Med utgangspunkt i denne språksituasjonen skal det legges til rette for at barn 
og unge får et bevisst forhold til språklig mangfold og lærer å lese og skrive både bokmål og nynorsk.  
 
Norskfaget forholder seg til et bredt spekter av tekster, både muntlige, skriftlige og sammensatte 
tekster, der skrift, lyd og bilder spiller sammen. Et norskfag for vår tid bygger på et utvidet 
tekstbegrep som inkluderer alle disse tekstformene. Faget skal hjelpe elevene til å orientere seg i 
mangfoldet av tekster og gi rom for opplevelse, læring, refleksjon og vurdering. I tillegg skal faget 
stimulere til utvikling av gode læringsstrategier og evne til kritisk tenkning og motivere til utvikling av 
lese- og skrivelyst og gode lese- og skrivevaner. Gjennom lesing og skriving kan barn tidlig utvikle 
tanker, utforske nye verdener og stå fram med egne meninger og vurderinger. Etter hvert vil de unge 
få orientere seg i og tolke skjønnlitteratur og sakprosa fra fortid og samtid og fordype seg i selvvalgte 
emner. Slik får de mulighet til å utvikle perspektiv på teksthistoriens lange linjer, brudd og konflikter. 
 

Tillegg  
Tekstene som elevene møter i faget vil påvirke deres dannelse og identitetsutvikling, også på det 
livssynsmessige området. Mer eller mindre tydelig bærer tekstene med seg et grunnleggende syn på 
mennesket, samfunnet og meningen med livet. Utvikling av evne til kritisk tenkning vil innebære at 
elevene lærer å analysere hvilke normer og verdier som formidles og å vurdere disse. I faget skal de 
møte tekster som gir dem positive forbilder, utvider deres horisont og skaper empati.  
 



Bibelen og kristendommen generelt er grunnleggende i vår kultur. Bruk av tekster som gir innsikt i 
kristen tro og etikk vil derfor være viktig for kulturforståelsen. Slike tekster vil også kunne være et 
kritisk korrektiv til dagens majoritetskultur og slik hjelpe elevene til å bli reflekterte 
samfunnsborgere, med respekt for mennesker med forskjellig ståsted. 
 
Gud har gitt mennesket evner til kommunikasjon og kreativitet. Faget skal hjelpe elevene til å bruke 
språket ansvarlig, til Guds ære og til tjeneste og glede for sine medmennesker, både individuelt og på 
samfunnsnivå.   
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