
Landslaget for Norskundervisning (LNU), 
Institutt for lærerutdanning (ILS) og Institutt for 
lingvistiske og nordiske studier (ILN) tilbyr kurset

Helga Engs hus, Universitetet i Oslo, 
Blindern, fredag 6. november 2009

er rettet mot lærere i ungdoms-
skole- og videregående skole. 

Det tar utgangspunkt i LNUs sakprosakanon for 
skolen og viser hvordan man kan bruke tekstene 
i undervisningen. 

Til tross for at Kunnskapsløftet likestiller sakprosa 
og skjønnlitteratur, inneholder læreverkene fremde-
les langt mindre sakprosa enn skjønnlitteratur. Ut-
valget av tekster er også preget av «gjengangere» og 
liten bredde i sjangere. Skriveforskning og PISA-un-
dersøkelsene viser at norske elever er langt bedre på 
skriving og lesing av skjønnlitterære tekster enn sak-
prosatekster. Samtidig er noen av hovedformålene 
med norskfaget å gjøre elevene i stand til å kunne 
navigere i informasjonsfl ommen, tenke kritisk, ta 
standpunkt i saker og kunne delta i den off entlige de-
batten. Her står sakprosalesing, sakprosaskriving og 
arbeid med muntlige ferdigheter sentralt. 

Dette kan du lære mer om på kurset:
❚ Sakprosaens historie i norskfaget ❚ LNUs sakpro-
sakanon ❚ Hvordan bruke tekstene i klasserommet? 
❚ Analyse av sakprosatekster ❚ Sakprosalesing ❚ Sak-
prosaskriving ❚ Muntlige ferdigheter .... og mye mer.

Kurset

Sakprosa i skolen

Jo
na

s B
akken

Jo
na

s Bakken

Jo
ha

n 
Tø

nnesson

Kristin Helstad

As
tri

d Roe

Tove Frønes

K
je

til

 S. Østli

Frøydis Hertzberg

O
ve

 Eide

Sakprosa
tz

O
ve

EE

Sakprosa
E

Sakprosa
ii

Sakprosa
i

Sakprosa
dd

Sakprosa
d

Sakprosa
e

Sakprosa
e

Sakprosa
program

08.45 – 09.15  Registrering

09.15   Åpning ved arrangørene 

09.20  Kulturelt innslag

09.30 – 10.15 Johan Tønnesson: ”LNUs sakprosakanon – idéer til bruk”

10.30 – 11.15 Ove Eide: ”Sakprosa i norskfaget før og no”

11.30 – 12.00 Kjetil S. Østli: “Hvordan skape med språk?”

12.00 – 13.00 Lunsj

12.45   Kulturelt innslag

13.00 – 13.45  Parallellsesjoner med vekt på praksis og teksteksempler 
  fra LNUs sakprosakanon

  ❚ Kristin Helstad/Kjersti Rossland: ”Sakprosaskriving” 
  ❚ Astrid Roe/Tove Frønes: ”Sakprosalesing”

14.00 – 14.30 Jonas Bakken: ”LNUs sakprosakanon – begrunnelser og eksempler”

14.30 – 15.00  Frøydis Hertzberg: ”Muntlige ferdigheter”

15.15 – 15.35  Forfatterkåseri 

15.35 – 15.45  Evaluering og avrunding

i skolen

Få 
med deg 

disse!



gir LNU ut to bøker om sakprosaundervisn-
ing i skolen. Den første er Sakprosaboka for 

lærere og lærerutdanning, med alle kanontekstene, bakgrunnsinformasjon 
om dem, og artikler om hvordan man kan bruke disse i klasserommet. Blant 
forfatterne er Johan Tønnesson, Frøydis Hertzberg, Kjell Lars Berge, Dagrun 
Skjelbred, Arne Torp, Gunnar Sivertsen, Astrid Roe, Tove Frønes, Jørgen Se-
jersted, Ove Eide, Gudmund Hernes, Jonas Bakken, Kristin Helstad, Karianne 
Bjellås Gilje, Kjell Ivar Vannebo, Svein Sjøberg, Magne Lindholm, Kjersti Ross-
land, Jill Walker Retteberg og Helene Næss. 

På samme tid vil LNU også dele ut en sakprosabok for elever i form av et klasse-
sett til alle landets videregående skoler. Bokprosjektet er muliggjort gjennom 
støtte fra Utdanningsdirektoratet, Norsk faglitterær forfatter- og overset-
terforening (NFF), Fritt Ord, Språkrådet, Lesesenteret (UiS), Skrivesenteret 
(HiST) og Nynorsksenteret i Volda. Forfatterne er Anne Lise Jomisko og Ivo de 
Figueiredo. Denne boka vil inneholde tekster fra LNUs sakprosakanon, andre 
sakprosatekster og undervisningsopplegg. 

❚ Få med deg foredrag ved noen de fremste forskerne på sakprosa og   
 sakprosaundervisning knyttet til grunnleggende ferdigheter som 
 lesing, skriving og muntlig aktivitet
❚ Bli kjent med LNUs sakprosakanon – få ideer til nye tekster  og   
 opplegg som kan brukes i undervisningen
❚ Få bedre kompetanse på sakprosaundervisning 

Våren 2010 Påmelding til kurset ”Sakprosa i skolen” 
fredag 6. november 2009

Elektronisk påmeldingsskjema: www.norskundervisning.no

Priser (inkluderer lunsj, kaff e/te, forfriskninger i pausene):
Medlem i LNU  kr. 1200,-
Ikke medlem i LNU*  kr. 1600,-

*) Man kan benytte anledningen til å melde seg inn i LNU og betale kursavgift for 
medlemmer. Årskontingent inkluderer blant annet abonnement på Norsklæreren.  

Privat  kr 350,-  
Studentmedlemskap  kr. 175,-  

Påmeldingsfrist: 25. september 2009.
(Kurset kan bli fulltegnet før dette tidspunktet)

NB! Tilsendt faktura er en bekreftelse på mottatt påmelding, og denne skal 
betales innen fristen på fakturaen. Påmeldingen din er bindende og du faktureres 
for kurset dersom du ikke melder avbud innen 15. oktober. Før denne datoen kan 
du trekke deg ved å sende en e-post til stian.hjertaas@fagbokforlaget.no

Spørsmål om kurset rettes til:
Kirsten Kalleberg (leder, LNUs skriftstyre):  kirsten.kalleberg@gmail.com
Astrid Elisabeth Kleiveland (redaktør, Norsklæreren): astridkleiveland@gmail.com

Les mer om LNUs sakprosakanon på www.norskundervisning.no

Velkommen! 


