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FORDYPNING - NORSK 

MÅL FOR FAGET 
 
Fordypning i norsk bygger på det samme faglige grunnlaget og de samme 
danningsmålsetningene som norskfaget og skal bidra til identitetsutvikling og 
kulturell kompetanse for deltaking i demokratisk offentlighet, i samfunnsliv og 
arbeidsliv. Opplæringen skal legge til rette for faglig fordypning og bidra til 
videreutvikling av språklig og kulturell kompetanse i norsk. Dette innebærer 
mestring av språk på ulike arenaer, innsikt i eget språk og forståelse for at språk 
brukes forskjellige i ulike sammenhenger. Fordypningsfaget skal også stimulere til 
engasjement for språk og språkbruk hos den enkelte og bidra til større motivasjon 
og selvtillit til aktiv språkbruk. 

En bred språklig og kulturell kompetanse kan bidra til å gjøre elevene bedre i stand 
til å møte andre innenfor og utenfor egen kultur med åpenhet, toleranse og 
respekt. I det moderne samfunnet finner vi både tradisjonelle tekster og en rekke 
nye tekstformer sammensatt av ulike elementer som språk, lyd og bilde. Å kunne 
forholde seg til dette vide spekteret av ulike tekster og både forstå andres budskap 
og formidle egne meninger er en vesentlig del av den enkeltes språkkompetanse.  

Arbeidet med ulike tekster skal bidra til å videreutvikle kritisk tenkning, estetisk 
sans og evne til å orientere seg i en mangfoldig medievirkelighet. Ved å utforske og 
produsere både tradisjonelle og sammensatte tekster vil elevene få økt kunnskap 
og større forståelse for hvordan tekster fungerer i samfunnet og hvordan de 
påvirker enkeltindivider. 

Fordypning i norsk skal gi mulighet til å utforske tekster fra ulike emneområder og 
inspirere til praktisk og kreativ språkbruk. Et vidt spekter av tekster skal være 
utgangspunkt for arbeidet med språk og tekst. Fordypning i norsk skal bidra til 
både lesing og tekstproduksjon og være en arena for muntlig og skriftlig 
kommunikasjon gjennom bruk av ulike medier. Faget skal også fremme innsikt i og 
kritisk vurdering av egen språkutvikling og tekstkompetanse. 

 

FORMELL VURDERING 
 

NORSK FORDYPNING 
Muntlig aktivitet i timene  
Framføringer/presentasjoner             
Arbeidsbok 
Formidlingsevne 
Fordypningsarbeider 
Temaarbeid/gruppearbeid 
Særemner 
Skriftlige prøver i muntlig pensumstoff 
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Stor grad av muntlig aktivitet i timene.  
Viser stor interesse for faget.  
Eleven mestrer diskusjonsteknikk svært godt. 
 

Planlegger, gjennomfører og presenterer undersøkelsene på en forbilledlig 
måte. 
Ved framøringer: Bruker andre kilder i tillegg til læreboka, viser stor grad av 
evne til kritisk kildeutvelgelse. Formidler fakta om temaet med stort 
engasjement.  
Kan vurdere egne og andres framføringer. 
 

Kan samtale om fagstoff på en måte som virker gjennomtenkt og reflektert.  
Svært gode resultater på fagprøver. 
Skriver svært godt i alle sjangere og har få feil og har evne til selv å 
vurdere tekstene. 
Leser med svært tydelig uttale, med god flyt og stor grad av innlevelse. 
Kan lese, forstå og snakke om krevende tekster. 
 

Svært god struktur, orden og oversikt i arbeidsboka. 
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Deltar i muntlige aktiviteter i timene.  
Viser interesse for faget.  
Eleven mestrer delvis diskusjonsteknikk. 
 

Planlegger, gjennomfører og presenterer undersøkelsene på en 
gjennomsnittlig måte. 
Ved framøringer: Bruker helst læreboka, viser noe evne til kritisk 
kildeutvelgelse og formidler fakta om temaet med et visst engasjement.  
Kan delvis vurdere egne og andres framføringer. 
 

Deltar i samtaler om fagstoff, men med litt varierende kvalitet/refleksjon.  
Gode resultater på fagprøver. 
Skriver godt i alle sjangere og har noen feil og delvis evne til selv å vurdere 
tekstene. 
Leser med tydelig uttale, med delvis god flyt og noe innlevelse. 
Kan lese, forstå og snakke om enklere tekster. 
 

God struktur, orden og oversikt i arbeidsboka.  
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Sier svært lite og viser liten interesse for faget.  
Eleven deltar stort sett ikke i diskusjoner. 
 

Har vansker med å planlegge, gjennomfører og presenterer undersøkelser. 
Ved framøringer: Bruker læreboka og har liten evne til kritisk 
kildeutvelgelse.  
Klarer ikke å vurdere egne og andres framføringer. 
 

Deltar lite i samtaler om fagstoff.  
Har dårlige resultater på fagprøver. 
Skriver dårlig og behersker få sjangere og det er mange feil. 
 Leser med utydelig uttale, dårlig flyt og liten innlevelse. 
Kan lese, men har vansker med å forstå eller snakke om enkle tekster. 
 

Dårlig struktur, orden og oversikt i arbeidsboka. 
 

 


