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Kvifor må elevar lære både nynorsk og bokmål? Denne pamfletten går rett inn i det vanskelege og viktige
ordskiftet om sidemål. Dei unge forfattarane legg fram ein god og grundig argumentasjon for kvifor opplæring
i begge dei norske språka er viktig, både for den enkelte og samfunnet. Er norskundervisninga god nok? Og
korleis burde norskfaget eigentleg sjå ut? Les om fordelane med å lære både nynorsk og bokmål, og korleis vi
kan lukkast med det. Med bidragsytarar som Øystein Vangsnes, Gunnar Skirbekk og Eli Bjørhusdal tek
pamfletten føre seg både den faglege og den politiske sida ved spørsmålet. Denne boka er både for dei som
berre vil ha svar på kvifor vi har sidemål i skulen og for dei som leitar etter harde fakta og gjennomtenkte
resonnement.
I den harde konkurransen om videre utdanning og yrke har noen elever i grunnskole og videregående
opplæring rett til fritak fra vurdering med karakter. 2. verdenskrig i Europa Denne stilen inneholder fakta om
Tysklands krigføring og hva som skjedde med land de angrep. Artikkel Nynorsk blir fortsatt snakket idag,
men de fleste i landet snakker bokmål. De er veldig få som har nynorsk som bokmål. De fleste elever i Norge
lærer nynorsk på.

Under Forsiden finner du Trampoline, Skoleveien , Kanal S, MFL. Logg inn. Salaby Kåseri (610 stk.) - Skal
lære av andres feil Show no mercy! Bokmål - Skyt en elg, skaff deg en klimakvote Du visste kanskje ikke at
elgen er en skikkelig. Skolen din har et ansvar for at du skal kjenne til og være trygg på hvilke hjelpemidler du
kan bruke på eksamen. Du avgjør selv, gjerne i samråd med lærer. Dinside Guru er en poengbasert
kunnskapstjeneste. Alle skal kunne stille spørsmål om ting de lurer på, og du skal få et skikkelig svar av
brukere som vet og kan. Kanskje en kontroversiell overskrift her, men, ja, du leste riktig! Hvis du lider av
eksamensnerver og angst, så er det da verdt det? Hvis du er en av de som vet på. Norsk er et sentralt fag for
kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom norskfaget skal elevene møte et
forråd av tekster, både. Skriftsrpåket i Norge ? Kan det bli norsk? Det hele startet med at den danskfødte
soknepresten Jacob Nicolai Wilse skrev ned i 1779, at hadde ikke Norge vært i.

