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KAPITTEL 6 / LESERIKET / FORENKLET TEKST
Bokmål

Nynorsk eller bokmål? Ja takk, begge deler!
Hvorfor har vi to skriftspråk som begge
er norsk? For å finne svaret på dette
spørsmålet må vi gå tilbake i tid.
Da Norge fikk sin egen grunnlov i 1814,
hadde landet vært i union med Danmark
i nesten 400 år. I 400 år hadde vi snakket
norsk, men måttet skrive dansk. Nå var vi
endelig blitt selvstendige, og vi ville også
ha vårt eget skriftspråk. Men hvordan
skulle vi få det?
Det er ikke en lett jobb å lage et språk! Mange hadde
meninger om hvordan det skulle gjøres. En av dem var Ivar
Aasen. Ivar Aasen mente at det norske skriftspråket måtte
ligne mest mulig på det vi snakket. Det måtte altså bygge på
dialektene våre. Derfor brukte han flere år på å reise rundt og
gjøre seg kjent med ulike norske dialekter. Han fant ut hva de
hadde felles, og laget ordlister og grammatikkregler som passet
til slik vi snakket. Det ble et nytt språk, men et kjent språk! I dag
heter dette språket nynorsk.
Det var mange som ikke syntes det var noen god idé å lage et
nytt skriftspråk. En lærer som het Knud Knudsen, mente at en
kunne beholde det danske og gjøre det mer norsk litt etter litt.
Når elevene strevde med å lese og skrive dansken, forandret han
skrivemåten slik at ordene ble mer lik uttalen. Det skriftspråket
han jobbet med å lage, heter i dag bokmål.
Dermed hadde vi plutselig to skriftspråk. Hvilket av dem
skulle bli det offisielle norske språket? Begge. I 1885 bestemte
Stortinget at begge språkene er norsk. Men hvilket språk
skulle elevene da lære på skolen? Stortinget sa at det måtte
Oppgaver:
kommunene bestemme selv. Slik er det fortsatt. Det du lærer
Se Elevbok 7B
deg å lese og skrive fra første klasse, er hovedmålet ditt. Senere
side 15.
lærer du sidemålet ditt, som er det andre språket. Noen elever
Gjør oppgavene
1, 3, 4, 5, 6, og 7.
har nynorsk som hovedmål, andre har bokmål.
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