
KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE
NORSKVERKET VÅRT?

KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV
SKULEÅRET?
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 Vi som går i 6. klasse ved Tokke skule, fekk i
år eit nytt norskverk: Ord for alt 6, nynorsk
utgåve. Dette verket består av ei Tekstbok og
Språkbok A og Språkbok B.

 Vi fann 5-6 feil den fyrste månaden på
skulen, og lurte på om det ville bli fleire feil
i tida framover.
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Dato: 4.9.

 Tekstboka s.52

 Feilfinnar: Mariken

 I stykket ”Kolerakyrkjegarden” står det på
side 52: ”Og så Det stille suset frå baugar
som pløgde sjøen”.

Det skal ikkje vere stor D i ordet ”det”.
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 Dato: 6.9.

 Språkbok A s.23

 Feilfinnar: Jørgen

 Under ”Verdsmeistrar i Grand Prix sidan 1994” står
det bl.a. at Jacques Villeneuve kjem frå Kanada.

 Landet skal skrivast Canada.

 Vi har slått opp på nettet og funne at ordet ”Kanada”
er bl.a.

 1. Ein stad i Lier i Buskerud.

 2. Ein hinduvismann og filosof som levde i det 2.
århundre f.Kr.
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 Vi begynte å skrive feila inn på data:

 A) Dato

 B) Kva bok er feilen i og på kva side.

 C) Namnet på feilfinnaren

D) Kva som er feilen.
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Dato: 10.9.

 Språkbok A s.136

 Feilfinnar: Natalie

Her står under ”Skriv substantiva under i
fleirtal”:

 ”ein tøffel – fleire tøfler”.

Dette er eit hankjønnsord som er nytta som
døme på bøying av andre hankjønnsord. Då
synest vi det er ein særs alvorleg feil.

Ordlista seier det skal vere ”fleire tøflar”.
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Dato: 15.9.

 Språkbok A s.136

 Feilfinnar: Gunn Malin

 I boka står det: ”Skriv substantiva under i
fleirtal”.

Her står ”ein dotter”.

Dette er ein grov feil. ”Dotter” er eit
hokjønnsord, og skal ha den ubundne
artikkelen ”ei”.
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Dato: 17.9.

 Språkbok A s.27 og 28

 Feilfinnar: Olav Vindal

 På side 27 under oppg. 17 står spørsmålet:

 ”Kva for ein planet er størst?”

 På side 28 under same oppgåve står dettte
spørsmålet ordrett ein gong til.

Dette synest eg er for dårleg!
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 Dato: 25.9.

 Språkbok A s.28

 Feilfinnar: Olav Vindal

 Vi meiner at i same oppgåve, altså nr. 17 på side
28, står to spørsmål som i praksis er like:

 A) ”Kva for ein planet er mest lik jorda i
diameter?”

 B) ”Kva for ein planet er mest lik jorda i
størrelse?”

 Svara her er sjølvsagt heilt like etter vår
meining.
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Dato: 1.10.

 Tekstboka s.42

 Feilfinnar: Margit

Nedst på side 42: Eg hadde enno til gode å sjå
den hesten som kunne springe

Her manglar det for det fyrste punktum.
Dessutan er vi sikre på at denne setninga
ikkje er ferdig. Noko manglar!
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Dato: 5.10.

 Tekstboka s.44

 Feilfinnar: Lars

Øvst på sida: det, var fyrstinne Alanie av
Bramur, mor til den unge prins Thomien, som
styrte Bramur-klanen etter at far hans vart
sjuk og døydde to år tidlegare.

Det er ein merkeleg start på setningen, utan
stor bokstav og komma etter ”det”.
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Nå begynte vi å lure på om ikkje dette kunne
bli eit nysgjerrigperprosjekt.

Vi har to lærarar i norsktimane. Dei var samde
om at dei ville hjelpe oss med å sjekke om
det var feil eller ikkje.

Den eine læraren bad oss om å skrive eit brev
til Språkrådet. Dei ville kanskje kunne gje oss
eit råd. Eirin, som er tillitsvald i klassa,
skreiv brevet.
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 Vi syntest brevet frå Språkrådet var så
positivt og spanande at vi nå har bestemt oss
for verkeleg å studere dei norskbøkene vi
har. Vi er spente på om vi vil finne fleire feil.
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 Kvifor er det feil i det nye norskverket vårt,
og kor mange feil kan vi finne i løpet av
skuleåret?
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1. Det har gått litt for fort med å lage
bøkene.

2. Dei som skulle sjekke om alt var rett,
har gjort ein for dårleg jobb.

3. Trykkeriet har slurva.

4. Kanskje vi finn 20-30 feil.
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 Eirin fekk ganske snart eit positvt svar på e-post
frå rådgjevar Eilov Runnestø i Språkrådet.

 Her står det: ”Til elevar og lærarar i 6. klasse
ved Tokke skule. Dette var ein svært hyggjeleg
og viktig e-post å få, mange takk! Det er
sjølvsagt ikkje kjekt at de finn mykje feil i
norskbøkene, men det er så bra at de reagerer
og gjer noko med det!

 Fram til år 2000 granska Språkrådet manuskripta
til lærebøkene som vart utgjevne for
barneskulen, ungdomsskulen og den
vidaregåande skulen. Me fann ein god del feil i
manuskripta, og det som me hadde påpeikt, vart
retta opp av forlaga før bøkene vart trykte og
sende ut til skulane.
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 Denne språklege godkjenningsordninga vart det altså
slutt på i 2000, og Språkrådet har i tida etterpå hatt
planar om å sjå på lærebokspråket for å sjekka
korleis det er no. Dessverre har me ikkje fått gjort
alvor av desse planane. Difor er det svært verdfullt,
det ganskingsarbeidet de gjer no. Me har av og til
fått ymt om at det særleg er manglar ved
nynorskbøkene. Forlaga og Utdanningsdirektoratet
må få kjennskap til om språket i lærebøkene ikkje er
bra.

 Me vil seia at for Språkrådet kan dette språklege
granskingsarbeidet dykkar bli svært verdfullt. Me vil
gjerne sjå på det de tek opp av feil og manglar i
norskbøkene, slik at me kan vurdera korleis forlaga
forvaltar det store ansvaret dei har fått no.
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 Såleis ser me fram til å få tilsendt
nysgjerrigpermaterialet dykkar. Deretter vil
me saman med dykk eventuelt gjera forlaga
kjende med denne saka.

 Takk for at de tenkte på å kontakta oss om
dette viktige området for det norske språket.
Hald oss underretta, og me vil òg på vår kant
følgja opp.”
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 Vi er alle på jakt etter det vi trur er feil, og
rapporterer det til norsklærarane våre.

 Vi må skaffe oss den siste ordlista og bruke
ho når vi skal sjekke om ord er godkjente
eller stava feil.

 Vi vil også be foreldra vere merksame på feil
i bøkene.

 Vi vil spørje elevane i 5. og 7. klasse om dei
også kan vere på utkikk etter feil, sidan dei
har det same norskverket.
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 I Språkbok A side 154 er temaet da/når.

 Vi synest det er unaturleg for oss å skrive
”da”. Vi vil gjere ei undersøking om kvar i
landet det er naturleg å skrive og seie ”da”.
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 Vi fekk vite at ho brukte ordlista av Hellevik
m.fl. frå 2005, utgåve nr. 10.

Ho syntest det var lurt å kjøpe inn
bokmålsutgåvene av ”Ord for alt” for å
samanlikne med nynorskutgåvene.

Ho gjentok at Språkrådet gjerne ville hjelpe
oss i prosjektet, sjølv om det kunne ta litt tid
før vi fekk svar.
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 Sylfest Lomheim, direktør

 Sigfrid Tvitekkja, fagkoordinator

 Svein Arne Orvik, informasjonssjef

 Eilov Runnestø, som er vår kontaktperson, er
rådgjevar.

 Vi sjekka på nettsida til Språkrådet.
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Dato: 3.11.

 Tekstboka s.68

 Feilfinnarar: Eirin og Jørgen

Dette står i lesestykket ”Vaffelhjarte”.

 Feil: ”hjernerystelse”.

 I ordlista står det at vi skal bruke
”hjerneristing” eller ”hjerneskaking”.
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Dato:3.11.

 Tekstboka s.69.

 Lesestykket ”Vaffelhjarte”

 Feilfinnar: Eivind.

Her står det: ”Av og til slår hos seg på låra
også”.

Det er ein slurvefeil: hos = ho
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 Vi skriv eit brev til Språkrådet der vi fortel
om dei fyrste 9 feila vi har funne. Vi er
spente på svaret!!
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 Eivind og Malene går inn i 5. og 6. klasse og
spør om elevane der kan tenkje seg å
rapportere til oss dersom dei finn feil i
norskbøkene sine. Det vil dei gjerne.

 Alle har det same norskverket ”Ord for alt”.
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Når vi har nynorske lesestykke i norskbøkene
våre, er det greitt at forfattarane brukar ord
som ikkje er tillate i nynorske ordlister?

 Vi vil skrive til forlaga og be om svar på det!
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Dato: 4.11.

 Språkbok A s.160.

 Feilfinnar: Olav Vindal.

Det står:

 I 1814 ble Grunnlova underteikna.

 Feil: ”Ble” skal vere ”blei”.
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Dato: 5.11.

 Språkbok A s.160.

 Feilfinnar: Eivind.

 Feil: ”Norge vann i landskamp mot Sverige”.

 ”Norge” skal vere ”Noreg”.

Men vi trur at mange skriv ”Norge” sjølv om
det ikkje står i ordlista frå 2005. Dette er frå
eit dikt som heiter ”T.V.sending” av Astrid
Sveinsson.
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 Dato: 5.11.
 Språkbok A s.160.
 Feilfinnar: Olav Vågslid.

 I diktet til Astrid Sveinsson meiner vi
 ”Kambotsjea” skal vere ”Kambodsja”.

 Vi har fått eit svar frå Eilov i Språkrådet. Ho
skriv: ”Det har alltid vore vanskeleg å få diktarar
til å skriva slik rettskrivingsreglane krev. Men det
spørst om ikkje forlaga burde umaka seg med å
retta slike klåre forfattarfeil sidan dette skal
brukast i ei lærebok og vera føredøme for
elevar.”
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Dato: 5.11.

 Språkbok A s.160.

 Feilfinnar: Viktor

 Astrid Sveinsson har skrive ”T.V. sending”.

Her står det ”nyhets-sendinga”.

Det burde vere ”nyheitssendinga”.
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Dato: 5.11.

 Språkbok A s.162.

 Feilfinnarar: Kristin, Malene og Olav Vågslid.

 Feil: I oppgåve 43 a står det:
”håndballtrening”.

Det skal vere ”handballtrening”.
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Her står det bl.a.

”rettskriving”
Kven gjeld det, tru?
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 Malene skriv eit brev til forlaget den 11.11.09
der ho spør om fylgjande ting:

 1. Når det gjeld teksten til forfattarar/diktarar,
er det ok med språklege feil når teksten står i
lærebøker? Vi tenkjer då på at det kan vere ord
som ikkje står i nynorsk ordliste.

 2. Kven er det som godkjenner lærebøkene til
slutt?

 3. Har forfattarane av læreverket ”Ord for alt”
skrive bøkene fyrst på bokmål?

 4. Har trykkeriet ansvar for eventuelle feil?
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Vi ringte til forlaget og fortalde at vi heldt på
med eit prosjekt som gjekk ut på å finne feil
i lærebøkene deira. Dei vart svært
nysgjerrige, og meinte at dei hadde svært
gode kontrollrutinar, og at særleg var dei
grundige med nynorske lærebøker.

Vi spurde om dei ville gje oss gratiseksemplar
av bokmålsbøkene til ”Ord for alt”.

Det kunne dei ikkje, men dei syntest opplegget
vårt var så spanande at dei ville gje oss eit
oppslagsverk. Det var moro. Dei såg fram til
å få brevet frå oss.
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 Læraren vår har fortalt at i avisene går det
føre seg ein diskusjon om språket i NRK.
Direktøren i Språkrådet, Sylfest Lomheim,
har sagt at språket til nyheitsopplesarar og
programleiarar i NRK ikkje alltid fylgjer
reglane for god språkføring.

 Vi synest språket i ”Ord for alt” ofte ikkje
passar for den nynorsken vi har i Vest-
Telemark. Kanskje bøkene passar betre for
nynorskbrukarar andre stader i landet. Det
kunne vere artig å undersøke.
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Vi fekk i dag ein
flott atlas for
barnesteget frå
forlaget fordi vi er
opptatt av å finne
feil i bøkene deira.

Det er jammen bra
gjort!

 Flott atlas
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Dato: 17.11.

 Tekstboka s.76.

 Feilfinnarar: Mariken og Margit.

 Feil: Midt på side 76 endar ei setning med
eit komma: …… så kjøper vi eit nytt,

Her må det vere eit punktum fordi neste
setning begynner med stor bokstav.
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 Vi har fått kontakt med Unni Wiel i Cappelen
Damm AS. Ho ringte og snakka med læraren
vår om brevet ho hadde fått frå Malene. Ho
sa at ho ville sende svar til Malene, og lurte
på om ho kunne bruke e-posten til læraren.
Det var ok, sa han.
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 Ho var glad for at vi hadde begynt med dette prosjektet, og
fortalde at det var nyttig for dei å få tilbakemelding frå elevar og
andre. Då kunne dei rette feila til neste utgåve.

 Ho fortalde om framgangsmåten korleis ei lærebok vart til.
Interessant!

 Fleire personar las gjennom bøkene for å finne og fjerne feil.
(språkvaskarar)

 Sjølv om forfattarane skreiv på bokmål, vart bøkene oversett til
nynorsk av folk som var ekspertar på nynorsk og omvendt.

 Unni Wiel meinte at i skjønnlitterære tekster kunne ikkje forlaga
endre på tekstene utan å spørje forfattaren. Det gjorde dei bare
dersom det var graverande feil eller umoderne språk. Difor kunne
det vere ”feil” i desse tekstene.

 Forlaget er liberal i språket, seier ho. Det vil seie at forlaget
brukar ord som er så tett opp til bokmål som mogleg. Då kan det
hende at nokre synest det vert svært likt bokmål.
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Vi har lært eit nytt
ord!

Ein språkvaskar er
altså ein som går
gjennom teksten i
ei bok for å finne
stavefeil, feil i
teiknsetting m.m.

45



 Eilov Runnestø i Språkrådet meiner at det
ikkje bør vere språklege feil i prosatekster
når desse står i lærebøker for grunnskulen.
Det kan føre til at vi som elevar gjer dei
same feila, og blir retta av læraren vår.

Det er vi einige i.
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 Vi synest vi har oppnådd mykje på kort tid.
 Vi har nå funne det vi meiner er 17 feil i dei to

lærebøkene. Desse er sendt til Språkrådet og til
Cappelen Damm for kommentarar.

 Vi vil halde fram med å leite etter feil, men vil sjå
om det er fleire vi bør kontakte for å få kommentarar
til det vi held på med.

 Vi synest det er interessant å legge merke til at
nokon i Språkrådet er ueinig med forlaget i at vi kan
tåle feil i skjønnlitterære tekster.

 Fint at forlaget set pris på det arbeidet vi gjer.
 Vi vil skrive til andre forlag for å høyre om dei har

det same synet som Cappelen Damm når det gjeld
feil i prosatekster.

 Vi vil gjerne understreke at vi er svært godt fornøgd
med norskverket vårt, både Tekstbok og Språkbok.
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 Det er IKKJE LOV å skrive Norge på nynorsk, får
vi vite av Eilov Runnestø i Språkrådet.

 Eilov skriv: ”Språkrådet vedtok i 1995 at forma
Norge skulle vera sideform/klammeform. Det vil
seia at elevar og privatpersonar kunne skriva
Norge, men dei som arbeider i offentleg teneste
(som Språkrådet), må skriva Noreg.
Kulturdepartementet godkjende ikkje dette
vedtaket, truleg var tanken bak at om Norge
først vart klammeform, ville det òg snart bli
hovudform (sidan det òg er bokmålsforma). Og
om Noreg og Norge vart jamstilte former i
nynorsk, kunne lett Noreg bli borte for godt.”
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Dato: 24.11.

 Tekstboka s.203.

 Feilfinnar: Ingebjørg.

 Feil: ”hva” skal vere ”kva”.

 Står under ”Språkoppgåve”.
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Dato: 24.11.

 Tekstboka s.208 og 195

 Feilfinnarar: Malene og Lars.

 ”Vi tenkjer ikkje på det i det hele teke”.
Side 208

 ”…som ikkje handla om kattar i det hele
teke”. Side 195

 ”hele” skal vere ”heile”.
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Dato: 26.11.

 Tekstboka s.205.

 Feilfinnar: Malene.

Under overskrifta ”Hestar i Norge” står det
rett under: ”Noreg har no ca. 50 000 hestar.”

Her må vel overskrifta også vere ”Noreg”?
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 Viktor har skrive brev, og sender dei same
feila som vi har funne og sendt til
Språkrådet.

Nå er vi spente på kva kommentarar vi får
frå forlaget.
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Dato: 26.11.

 Tekstboka s.205.

 Feilfinnarar: Olav Vågslid og Margit.

Også denne feilen står under ”Hestar i
Norge”.

 ”……. Sprang, dressur, fletritt og
distanseritt”.

 Vi meiner det må stå ”feltritt”.
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Dato: 26.11.

 Språkbok A s.166.

 Feilfinnar: Erlend.

Under ”Test deg sjølv” står det :

 ”Lag eit substantivskjema og bøy
substantiva:

 - ein gutt”

Grov feil: Det skal vere ”gut”.
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Dato: 17.12.

 Språkbok A s.181

 Feilfinnar: Gunn Malin.

 I oppgåve 73 finn vi igjen ordet ”gutt”, der
det står ” Bruk fleire adjektiv og beskriv
substantiva under: - ein gutt
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 Kristin skriv brev til Noregs Mållag der ho orienterer om
prosjektet vårt.

 Ho stiller fylgjande spørsmål til Mållaget:

 1. Ser Noregs Mållag på språket i lærebøkene for
grunnskulen?

 2. Synest N.M. at det er greitt at forlag legg språket i
lærebøkene så nær opp til bokmål som mogleg?

 Døme : ”da” i staden for ”då”, ”skole” i staden for
”skule”, ”bruker” i staden for ”brukar”.

 3. Synest N.M. at det er greitt at forlag ikkje rettar feil i
prosatekster dersom det ikkje er svært grove feil? Vi som
elevar kan ikkje vite så godt kva som er feil.

 4. Sjølv om ordlista og Språkrådet seier vi ikkje kan skrive
”Norge”, er det likevel vanleg å gjere det?

 5. Kvar i landet brukar nynorskfolk ”da” og ”skole”?
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 Gunn Malin fann ein feil i den leksa ho hadde til i
dag i Språkbok A side 168.

 Leksa er diktet ”Bånsull” av Åse Marie Nesse.
 Her står det bl.a.:

 ”Men på himlen månen står”.

 Vi gjekk inn på Språkrådet si ordliste på nettet,
og fann fort ut at ”himlen” ikkje var eit nynorsk
ord.

 Då vi søkte på ”himmelen”, fekk vi positivt svar.
 Men sidan dette er eit dikt, er det vel lovleg å

skrive ”himlen”? Vi synest likevel at det var fint
av Gunn Malin at ho fann denne feilen.
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 Eilov skriv: ”Sidan dette er eit dikt, lyt me
lata forma ”himlen” stå, sjølv om det
eigentleg ikkje er rett. ”Himlen” gjev ein
annan rytme enn ”himmelen”, og rytmen er
ofte viktig i eit dikt.”

Det kan vi vere einige i!
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Dato: 17.12.

 Språkbok A s.71 og s.75.

 Feilfinnar: Håkon.

 Igjen manglar punktum i slutten av ei setning
i oppgåve 60 c side 71 og i oppgåve 63 d side
75.
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 Dato: 17.12.

 Språkbok A s.50.

 Observert av: Eirin

 Overskrifta her er ”Personbeskrivingar”.

 I oppgåve 37 b står det: ”Kva for ord bruker vi
når vi skildrar personar?

 Her burde vel forfattarane bruke ordet ”beskriv”
i staden for ”skildrar” ?

 Eilov kommenterer: ”Den som skriv, vil kanskje
skapa variasjon i teksten”.
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Dato: 17.12.

 Språkbok A s.175 og s.177.

 Feilfinnar: Eivind.

 På side 175 vert verbet å gå skrive ”gikk” i
preteritum.

 På side 177 vert det same verbet skrive
”gjekk” i preteritum.

 Skal vel halde seg til ei form?

62



Dato: 17.12.

 Språkbok A s.172.

 Feilfinnar: Erlend

 I oppgåve 59 a står det:

 ”Kva åt du til frukost i dag”

Manglar spørjeteikn.
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 Vi fekk brev frå Eilov Runnestø den 18.
januar.

Ho kommenterte dei feila vi hadde funne.
Bortsett frå ein, var ho samd med oss.
Særleg syntest ho at feila ”ein dotter” og
”fleire tøfler” var alvorlege.

Ho ville gjerne at vi skulle halde fram med
kontakten.

Det vil vi.
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Dato: 18.1.

 Tekstboka s.157

 Feilfinnar: Eivind

 På same sida står orda: lesarbrev og
leserbrev. Det siste er bokmål.
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 Dato: 18.01.10

 Tekstboka s.157

 Under Språkoppgåve står det:

 Kva betyr frasane ”bli servert på eit sølvfat” og ”det er vi unge
som er framtida”?

 Under Tekstoppgåve står det:

 Skriv di meining om påstandane til Jente Imot: ”Foreldre og
lærarar seier berre ifrå når dei har gjort feil” eller ”Barn lærer
betre om dei blir påskjønte”.

 Spørsmålet mitt er: Kvifor skal det vere stor bokstav i ”Barn”?
Dette er ikkje direkte sitat frå teksten, difor burde det vel vere
liten bokstav i ”Barn”. Det er det nemleg i dei to frasane øvst.

 Eilov sin kommentar: ”Einig med Olav”.
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 Kristin har ikkje fått svar frå Noregs Mållag,
og sendte same brevet til Telemark Mållag
v/Einar Søreide.

Han var på lærarromet i dag, og sa til
læraren vår at han hadde sendt brevet til
nestleiaren i Noregs Mållag etter å ha snakka
med ho. Ho ville gjerne svare på brevet vårt.
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 Lars skriv e-post til Aud Søyland, nestleiar i
Noregs Mållag.

 Lars takkar for at Noregs Mållag er
interessert i prosjektet vårt, og ser fram til å
få skriftlege svar på brevet Kristin sende.
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Dato: 26.1.

 Tekstboka s.125

 Feilfinnar: Natalie

 Feil: ”lommen” skal vere ”lomma”
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 Avisa ”Varden” har blitt interessert i
nysgjerrigperprosjektet vårt. Journalist John
Straume ville bli kontakta når vi hadde funne
50 feil.

 I dag har Sondre skrive brev til redaktøren av
bilaget ”Telemark Tidend” i ”Varden”. Dette
bilaget er bare på nynorsk. Sondre skriv ein
e-post der han orienterer om prosjektet, og
spør om det kan vere av interesse å trykke
ein artikkel i ”Telemark Tidend”.
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 Sondre fekk svar alt same dagen som han
sende brevet til redaktøren av Telemark
Tidend. Gary Payton skriv at dette er
kjempegodt stoff til hans bilag. Han kan
tenkje seg å bruke 2 heile sider til ein
reportasje. Alt neste veke ynskjer dei å kome
hit. Dette er utruleg morosamt!
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Dato: 26.1.

 Tekstboka s.126

 Feilfinnarar: Mariken og Olav Vindal

 Feil: ”lovt” skal vere ”lova” eller ”lovde”.
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 Aud Søyland, nestleiar i Noregs Mållag, ringte
i dag og sa at ho ville svare på spørsmåla frå
Lars så fort ho fekk tid.

Ho kunne opplyse om at ho var sekretær i eit
utval som Språkrådet hadde sett ned. Det
skal kome med forslag til forandringar av
nynorsken. Sist gong det var så grundig
gjennomgang av det nynorske skriftspråket,
var i 1959.

 Snart ville det bli oppretta ei nettside, sa ho.
Her kunne vi få lov til å vere med å blogge!

Det har vi aldri gjort, og det må vi lære oss!
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 Torsdag 28.1.

 Vi gjekk inn på Språkrådet si nettside, og
søkte på Nynorskordboka.

 Vi prøvde med fleire av dei orda som vi
meiner er feil. Det stemte bortsett frå to
ord: størrelse og masse

 Vi har faktisk lov til å skrive størrelse og
masse som adjektiv på nynorsk.
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 Journalist John Straume besøkte oss i dag for
å intervjue oss om prosjektet.

 Artikkelen kjem i bilaget ”Telemark Tidend”
laurdag 6.2.

 Journalisten var imponert over alle dei feila
vi hadde funne så langt.
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Dato: 1.2.

 Tekstboka s.249

 Feilfinnar: Eivind

 Feil: Deling av ordet ”oppgitt”.

Her er ordet delt slik: op-pgitt.

 Sidan ordet er samansett, må det bøyast slik:
opp-gitt.
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Dato: 1.2.

 Tekstboka s.251

 Feilfinnar: Malene

 Feil staving: ”gamlelfrøkna” må vere
”gamlefrøkna”.
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Dato: 1.2.

 Tekstboka s.252

 Feilfinnar: Olav Vågslid

 Feil: Igjen finn vi ordet ”lomme” bøygd feil.

Her står det ”lommane”, men det skal vere
hokjønnsforma ”lommene”.
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 Tekstboka s.249

 I stykket ”Tom Sawyer” står det: ”Jenter og
gutar, kvite, mulattar og negrar stod alltid
der og venta på tur.”

 Ingebjørg: ”Får vi lov til å bruke ordet
”neger” i dag?”

Dette må vi gå vidare med. Dette er skrive i
1876, men spørsmålet er om det burde
omskrivast i dag.
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 ”Viser til nettsidene våre:
http://www.sprakradet.no/Sprakhjelp/Raad/Sensitiv
e ord/.

 Eit hovudpoeng i ”Sensitive ord” er at ein bør visa
folkeskikk ved å tenkja over kven ein snakkar med,
og velja ord som ikkje verkar krenkjande. Det finst
ikkje nokon annan generell regel som kan følgjast i
alle samanhengar. Viss nokon reagerer på å bli omtala
som ”neger”, bør ein ikkje bruka ordet.

 Språkrådet tykkjer ikkje det er grunn til å fjerna slike
ord frå litteraturen som var brukeleg på den tida då
tekstane vart skrivne, eller vart omsette til norsk.
Men me kan kjenna til at t.d. ”neger” er eit ord som
ikkje alle oppfattar som nøytralt.”
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Hans Lunde er lektor i norsk, og har
undervist i mange år i vidaregåande skule.
Han er nå på skulen vår, og er interessert i
prosjektet vårt. Han seier at ord i
klammeform ikkje skal brukast i lærebøker.

 Er dette sant, så er det mange fleire ord som
må nemnast i vårt norskverk!

 Vi må spørje Språkrådet.
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 Språkrådet har gjeve oss svar.

Det er rett som Hans seier. Forlaget skal
ikkje bruke ord i klammeform i lærebøkene.
Unntaket er i prosatekster.
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Vi har i dag fått dette svaret:

1. N.M. får ein del reaksjonar frå skular og
lærarar, og av og til elevar i vidaregåande
skule om skrivefeil/slurvefeil i
nynorskbøkene.

2. Elles er det mest det at nynorskbøkene er
vanskelege å få tak i.

3. N.M. har ikkje ressursar til å gå gjennom
lærebøkene.

4. Ordet ”då” står klart sterkare enn ”da” der
nynorsk er hovudmålet i skulen.

85



 Forlaga bør ikkje leggje språket tettast opp mot
bokmål. Dei bør tenkje over kven målgruppa er.

 Forlaga overlet til omsetjarar å avgjere formval.
Desse er frilansarar som sit utanfor forlaga.

 Språkrådet hadde retningslinjer dei fylgde då dei
godkjente lærebøkene. I prosatekster skulle det
mest mogleg rettast til gjeldande rettskriving,
mindre retting i ungdomsskulen.

 I 1996 ville Språkrådet godkjenne ”Norge” som
klammeform, men Kulturdepartementet sa nei.
Det var N.M. også imot. ”Noreg” er eit viktig
symbol for nynorsken.

 Vi takkar Noregs Mållag for gode svar!
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 Dato: 2.2.
 Tekstboka s.196
 Kommentar/feilfinnar: Malene

 Det står: Han må tore å gå til statsministeren, sjølv
om han sit i badekaret, og spørje: ”Sei meg, kva har
Du gjort i natt?”

 Malene lurar på om det burde stå ”De” eller bare
”du” med liten d.

 På nettsida til Språkrådet står det at vi aldri skal
bruke stor bokstav ved ”du” i høfleg tiltale.

 Eilov skriv: Malene har rett. Anten De (høfleg tiltale)
eller du. Skrivemåten ”Du” er feil i alle fall.
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Dato: 2.2.

 Språkbok B s.196

 Feilfinnar: Eivind

I Faktadelen står det preteritumsformer:

Kasta, lurte,høyre og nådde.

Feilen er ”høyre”. Her skal stå ”høyrde” eller
”hørte”.
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 Eilov i Språkrådet har invitert ein av
lærarane våre til å stikke innom Språkrådet
når han er i Oslo den 12.2.

Det blir eit spanande møte.
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Laurdag den 6.
februar hadde
”Telemark Tidend”
2 heile sider om
prosjektet vårt.

Det var flott!
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Dato: 8.2.

 Språkbok B s.198

 Feilfinnar: Eivind

 På sida står det: Kva verb får ikkje endring i
preteritum.

Det skal stå ending.
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Gunstein møtte Sylfest Lomheim, Eilov
Runnestø og Sigfrid Tvitekkja. Gunstein sa at
det var eit utbytterikt møte, der han fekk
fortelje meir om prosjektet.

Han hadde også ein hemmelegheit med seg
heim att. Den kunne han ikkje røpe endå.

92



Dato: 16.2.

 Språkbok B s.196

 Feilfinnar: Olav Vågslid

Det står ”se”.

 Skal stå ”sjå”.
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Dato: 16.2.

 Tekstboka s.260

 Feilfinnar: Eirin

Det står ”ropta”.

 Skal stå ”ropa”.
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 Dato: 16.2.

 Tekstboka s.261

 Gunn Malin og Andrea

 I boka stod det ”skjønta”, men rett ord skal
vere ”skjønte”.
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Dato: 16.2.

 Språkbok B s.169

 Feilfinnar: Ingebjørg,

 I stykket ”Keeperen frå Tunisia” står det:
Skjønar du ikkje norsk? seier han.

 Det skal vere:

 -Skjønar du ikkje norsk? seier han.

 Dette er direkte tale, og då skal det vere
anten hermeteikn eller tankestrek føre.
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 Dato: 16.2.

 Språkbok B s.169

 Feilfinnar: Ingebjørg.

Det står i oppgåve 44 under ”Eksempel”:

 ”Det er ikke så farlig”, sa hun.

Her er ikkje setninga oversett til nynorsk.
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 Dato: 5.3.

 Tekstboka s.289.

 Kommentar: Eivind.

 - Du blei vel ikkje redd, sa han.

 Det skal vere: -Du blei vel ikkje redd? sa han.

 Manglar spørjeteikn.

 Erna Osland kommenterer dette:”Eivind kan ha
rett. Men her er det meininga at dette skal vere
ei stadfesting og ikkje eit spørsmål.”
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Dato: 4.3.

 Språkbok B s.170 nr. 46

 Kommentar: Eivind.

Det står ”føreslå”.

 Sidan forlaget vil legge seg så langt opp til
bokmål som mogleg, bør det vel vere:
”Foreslå”.

 Begge orda er likestilte i ordlista.
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Dato: 5.3.

 Tekstboka s.300

 Feilfinnar: Magnus

Heilt til slutt står det: Heilt kliss er ho når ho
snur seg mot han: -Eg

Dette er ein merkeleg slutt. Det manglar
sikkert noko her.
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Dato: 8.3.

 Språkbok B s.172

 Feilfinnarar: Eirin og Ingebjørg

Her finn vi stor bokstav etter komma:

…bort, Snart …

Her skal det vere liten s i ”snart”.
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 Forfattaren Erna Osland har skrive fleire
prosatekster i tekstboka vår. Vi likar svært
godt dei stykka vi har lese. Men i stykket på
side 289 ”Ligge på vinden”, har ho bruka
svært mange ord som endar på –lig:

 plutselig, ordentlig, mulig, farlig, verkelig,
endelig, umulig

Gunn Malin har skrive eit brev til Erna Osland
for å spørje henne om det er slik ho har
skrive teksten. Ho har også stilt henne ein
del andre spørsmål som vi håpar å få svar på.
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Dato: 10.3.

 Tekstboka s.176

 Feilfinnar: Lars

Nedst på sida står det bare eitt ord:
”hadde”.

 På neste side står det: ”papir”. Dette ordet
skulle stå etter ”hadde”.

Her har det blitt ein ombrekkingsfeil frå
trykkeriet, trur vi. Men nokon burde ha sett
feilen!
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Dato: 11.3.

 Tekstboka s.178 og s.180

 Feilfinnar: Eirin

 På s.178 står namnet Johann (Gutenberg)
med to n-ar.

 På s.180 står det Johan med ein n.
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 Godt nytt: Heile klassa er invitert inn til Språkrådet
for å presentere nysgjerrigperprosjektet vårt. Heile
Språkrådet vil vere til stades.

 Vi skal få 2 timar.
 Vi får også mat og drikke.
 Vi har alt tinga buss.
 Kultur- og oppvekstsjefen, Tove Palmork Haavelmoen,

syntest dette var flott, og ville betale bussturen.
 Ho og pedagogisk sekretær, Gro Egeli, vert med

innover.
 Journalist John Straume frå ”Varden” vert med.
 Avisa ”Nationen” er kanskje også der.
 Vi har invitert 5. klasse med på turen fordi det er

plass i bussen.
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Dato: 23.3.

 Språkbok B s.45

 Feilfinnar: Olav Vågslid

Manglar bindestrek: skil

drar

 Skal vere: skil-
drar
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Dato: 23.3.

 Språkbok B s.156

 Feilfinnar: Viktor

 På s.158 står det under Fakta: Samansette
ord deler vi mellom ledda.

 På s.156 er ordet ”rimorda” delt slik: ri-

morda.

Det skal vere rim-orda.
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Dato: 23.3.

 Språkbok B s.158

 Feilfinnar: Ingebjørg

Under ”Fakta” står ordet ”svømmeføter”.

Det skal vere ”symjeføter”.
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Dato: 24.3.

 Språkbok B s.61

 Feilfinnar: Eivind

Ordet ”valentinfrimerket” er delt slik: valent

infrimerket.

Det er feil delt, og det manglar bindestrek.
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Dato: 23.3.

 Språkbok B s.34

 Feilfinnar: Erlend

Manglar bindestrek: informasjons

fridom.
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Dato: 24.3.

 Språkbok B s.19

 Feilfinnar: Olav V.

Her manglar det bindestrek: reklame

annonsen.
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Dato: 24.3.

 Språkbok B s.20

 Feilfinnar: Magnus og Malene

Manglar bindestrek: nettut

gåva.
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Dato: 24.3.

 Språkbok B s.45

 Feilfinnar: Eivind

 I oppgåve 41 d står ordet ”passende”. Finn
ikkje det ordet i ordlista. Det bør vel vere
”høveleg”.
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Dato: 24.3.

 Språkbok B s.45

 Feilfinnar: Sondre

Det manglar bindestrek: skil

drar.

Dessutan var det god plass til heile ordet på
linja.
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Dato: 24.3.

 Språkbok B s.43

 Feilfinnarar: Jørgen og Lars

Det står: ”Lag ei innleiing til kvart av
intervjua der du fortelkort om…”

Det skal stå: ”fortel kort”.

Det skal også vere eit komma etter
”intervjua”.
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Dato: 24.3.

 Språkbok B s.15

 Feilfinnar: Håkon

Manglar bindestrek: boksta

var.
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Dato: 29.3.

 Språkbok B s.170 nr. 45

 Feilfinnar: Andrea

Det står ”utroleg”.

Det skal vere ”utruleg”.

Men sidan det er ein gut på 12 år som har
skrive dette, skal det kanskje ikkje reknast
som feil?
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Dato: 29.3.

 Språkbok B s.170 nr. 45

 Feilfinnar: Klassa

 Frode på 12 år har skrive :”Eg likte spesielt
godt jentelaget frå Kenya”, braut Kristoffer
ut.

 ”Utbryte” er bokmål. Ordlista seier at vi skal
bruke ”rope ut” eller ”setje i”.
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Dato:29.3.

 Språkbok B s.138

 Feilfinnar: Kurt Andrè

Det står: Ta med bøker heimefrå.

Det skal vere ”heima(n)frå”
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Dato: 29.3.

 Språkbok B s.184 oppg. 64 a

 Feilfinnar: Malene

Her står ei samling konkrete og abstrakte
substantiv. Eitt av orda er ”sannleik”.

Det må vere ”sanning”.
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 ”Alle kan ta feil. Men at eit læreverk har så
mykje feil som det de har funne i desse
bøkene, det er ille. Og det må vera ein
tankevekkjar for forlaget. Dei må ta lærdom
av dette, for det er slett ikkje alle elevar
som lærer av å lesa språkfeil, slik de har
gjort. Lukke til med innspurten,
sjetteklassingar og lærarar! De må berre
skriva eller ringja om det er noko de treng
raskt svar på.”
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Dato: 6.4.

 Språkbok B s.34

 Feilfinnar: Eivind

Under Fakta står det: …informasjons

fridom …

Det må vere ein bindestrek her!
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Dato: 6.4.

 Språkbok B s.40

 Feilfinnar: Eivind

 I oppgåve 36 g står det …………….......under

vegs i intervjuet?

Her manglar bindestrek.
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 Gunn Malin har fått svar på eit brev som ho
sendte til Unni Wiel for å orientere om at vi nå
har funne 50 feil. Dette syntest Unni Wiel
høyrdest mykje ut, og lurte på om kanskje dei
fleste var feil i skjønnlitterære tekster, og då
kunne ikkje forlaga rette ”uten tillatelse frå
forfatteren.”

 Ho skriv også eit brev til læraren vår, og der står
det bl.a.: ”Vi sliter for øvrig alltid med å finne
gode nynorsktekster, så be gjerne klassen sende
meg tips om nynorske tekster de liker.”

 Det skal vi jammen gjere!
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 Dato: 7.4.

 Tekstboka s.210

 Feilfinnar: Heile klassa

 Læraren vår gav oss eit tips om at her var ein feil. Han sa
det hadde med bøying av substantiv å gjere. Han skreiv
ned bøyingsformene til hokjønn og hankjønn.

 Då fann vi ut at feilen var bøyinga av ordet ”gravemaskin”.

 Ein stad står det ”gravemaskiner”. Det er fleirtal av ”ei
gravemaskin”.

 Ein annan stad i same stykke står det ”gravemaskinen”.
Det er bunden form eintal av ”ein gravemaskin”.

 Anten er det hankjønnsord eller så er det hokjønnsord.
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Mariken, Gunn
Malin, Magnus og
Erlend presenterer
nysgjerrigper-

prosjektet laurdag
den 10. april.

Dette klarte vi heilt
aleine utan hjelp frå
lærar eller andre
vaksne!
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Bilete i avisa ”Varden” den 17.4. Avisa skriv: ”Fire dyktige elevar frå 6. klasse på
Tokke skule fortalde om Nysgjerrigperprosjektet sitt der dei ser med kritisk blikk på
lærebøkene dei har i norsk. Dei har vore dyktige detektivar og har funne mange
feil.”
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 Vi fekk besøk av leiaren for Telemark Mållag,
Einar Søreide, leiaren for Noregs Mållag,
Håvard Øvregård, og næringssjefen i Tokke,
Nils Gjerde. Dei ville takke dei fire av oss
som hadde vore i Rauland på årsmøtet, og
heile klassa for prosjektet med å finne feil i
norskbøkene. Vi skulle få ein sjekk når dei
hadde bestemt seg for kor mykje vi skulle få.

 TAKK!
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Da lynet gjorde tv-en
Til ein oskehaug i stua,
Kjende eg meg trakka på
Og trakkasert og kua.
Først grein eg i to timar,
Men så b’jynte eg å lese
Og gløymde både video og
Tv-spel og PC.
No har eg ingen kviser,
Og er blitt pen og kul og klok.
Sånn blir du når du byter
Ut all trashen med ei bok!
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Håvard meiner elevane som skal overta
norskbøkene våre neste år, bør få nye frå
forlaget. ”Dersom eg kjøper ei ny bukse,
og glidelåsen er sund, får eg ei ny bukse
frå butikken. Slik bør det vere når det er
mange feil i norskverket også”, sa han.
Vi er einige!
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 Den 15. april fekk Gunn Malin svar på spørsmåla ho hadde sendt
til Erna.

 Ho meiner ho kan bruke alle dei orda som endar på –lig: nemlig,
vanlig, mulig, ordentlig m.fl. Dei er etter ordlista, skriv ho.

 Det er faktisk sant! I ordlista står ikkje desse orda, men Eilov
har gjort oss merksam på at framme i ordlista på side 15 står
det under ”Minigrammatikk”: Adjektiv på –leg har sideform på
(-lig). Sideforma er ikkje teken med i sjølve ordlista.

 Dette var ikkje lett, nei!

 Det er dialekten hennar som har styrt valet av skrivemåte, skriv
Erna Osland også.

 Ho ser at vi har funne 2 feil som ikkje står i originalane hennar.
Det er ho lei seg for. Ho er heller ikkje særleg glad for at forlaget
har kutta slutten på ei av novellene hennar.

 Ho trur det har gått litt for fort med trykkinga, for ein
korrekturlesar ville ha sett desse to feila som stod i tekstene
hennar.
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 Viktig: Erna Osland skriv til slutt: ”Dersom
nokon vil at eg skal skrive ein tekst for ei
lærebok, bruker eg læreboknormal. I andre
tekster kan eg gjere andre val. Eg er einig
med dykk i at alt bør vere rett i ei lesebok.
Vi må alle gjere kva vi kan for å få det til. De
gjer no eit fint arbeid for at bøkene skal bli
betre. Og i tillegg lærer de om korleis
lesebøker blir til. Ikkje minst får de innsikt i
korleis skriftspråket blir forma. Vi er så
mange som vil skrive, og vi kjem med orda
våre frå ulike stader.”
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Dato: 16.4.

 Tekstboka s.314

 Feilfinnar : Eivind

 I stykket om Jon Bing står det ”røvaroman”.

Det må vere ”røvarroman.”
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 Dato: 15.4.
 Tekstboka s.314
 Feilfinnar: Jørgen

 I stykket om Rune Belsvik står det:
 ”Skriv noko som gjer meg litt glad. Noko som

gjer at eg får lyst til å gå ut til dei
andre igjen
Alle dei greie, fæle, skumle, koselege,
merkelege folka på jorda her. Skriv då vel.”

Det er ei rar ombrekking, og det manglar punktum
etter ”igjen.”
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Dato: 15.4.

 Tekstboka s.302

 Feilfinnar: Kristin

Her står teksten slik: Når Terje og faren må

flytte inn hos Jim og

mora, går det verkeleg unna.

Feil i ombrekkinga!
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Dato: 15.4.

 Tekstboka s.308

 Feilfinnar: Mariken

Her står: ”Tause skrik” er nifs. Den handla
om kidnapping av barn frå …”

 Verbet å handle må stå i presens, ikkje i
preteritum. Verbet å vere står i presens.
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Dato: 15.4.

 Språkbok B s.159

 Feilfinnarar: Olav V. og Olav H.V.

 I oppgåve 37 står det: Skriv teksten til
Martine for hand og del det siste ordet du
skriv, på kvar linje dersom regelen seier at
du kan dele det.

 Kan ikkje skjøne anna enn at kommaet er på
feil plass.
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Dato: 15.4.

 Språkbok B side 128

 Feilfinnar: Kristin

 I stykket ”Ringdrotten” står det:

 ”Der stod han og var bått vaksen til stor høgd
og ruva over dei.”

Ordet ”bått” må vere ”brått”. Dette er ein
slurvefeil.
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 Dato: 15.4.

 Tekstboka s.95

 I ”Donald dukkar opp” står det: ”Her otta vi like mykje for
kva Spøkelseskladden pønska på”.

 I Hellevik si ordliste finn vi ikkje verbet ”otte”.

 Då spør vi: Er ikkje Hellevik si ordliste heilt til å stole på?

 Eilov svarar: ”Verbet ”otte” er ikkje klammeform. Det er
hovudform, men det er ikkje teke med i Nynorsk ordliste.
Det er berre dei mest brukte nynorskorda som blir tekne
med der. Nynorskordboka har fleire ord, men aller mest
har Norsk Ordbok som skal ha 12 tjukke bind med
nynorskord og dialektord når verket er ferdig!

 Verbet ”å ottast” blir nok meir brukt enn ”å otte”.
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 Vi i 6. klasse hadde bestemt oss for å
avslutte prosjektet nå. Vi har ikkje rokke å
lese alle tekstene, men det er ikkje mange vi
ikkje har lese. Så dukka brevet frå Eilov opp:

Ho skriv: ”Det eg skriv for no, er noko eg la
merke til på sidene 92 og 93 i tekstboka. Her
står det om teikneseriemusa. Det som er
påfallande og gale, er at musa blir omtala
som ”han”. Eg trur det må hengja att etter
bokmålsteksten, ”en mus – han”. Men her
burde ”ho” ha vore tilvisingspronomenet,
altså ei mus – ho, slik det vanlegvis er i
nynorsk og i mange dialektar.
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 Andre feil i forteljinga:

Det siste avsnittet: ”satt”!

 Elles har dei både ”svarte” og ”svarde” på
desse to sidene, og forma ”tygde” er korkje
hovudform eller sideform i nynorsk. Og ”om
bord” skal skrivast i to ord i begge
målformene. Huff, her hadde ein språkvaskar
hatt arbeid, er eg redd.”
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SLUTTRESULTAT

•73 FEIL
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 Randi som er norsklærar i 7. klasse fortel at
hennar klasse har også funne mange feil i
norskverket for 7. klasse.

 Elin som er kontaktlærar i 5. klasse seier det
same.
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 Wenche Fossen i Samlaget: ”Rettar klare feil i
dikt eller ein sakprosatekst”.

 Bjørn Ivar Fyksen i Gyldendal: ”Tegnsettingsfeil
retter vi nesten aldri, men åpenbare taste-og
trykkfeil retter vi, og av og til feil bøyning hvis vi
vurderer det slik at forfatteren antageligvis ville
ha ønsket å rette det opp. Men det er jo ikke
alltid at vi oppdager alle feilene, selvsagt”.

 Synnøve Hilden i Aschehoug: Ho skriv at det kan
vere ein vanskeleg valsituasjon, anten å bruke
teksten slik han er, eller ikkje trykke teksten i
boka. Dermed kan det vere fine og viktige
tekstar som ikkje kjem med i bøkene. Rettar
bare vanlege korrekturfeilar.
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 Samlaget: ”Det blir gjerne både 4 og 5 omgangar
mellom forlaget, formgjevar og korrekturlesarar
før endeleg manus går til trykkeriet. Det kan
skje at heile trykkeprosessen må skje ein gong til
grunna feil.”

 Gyldendal: ” Redaktør – én oversetter – én
språkvasker. Viss et ord kan bøyes på flere
måter, skal vi bøye det på samme måte gjennom
hele boken.”

 Aschehoug: Redaktør – forfattar – ein
språkvaskar og korrekturlesar – redaktør –
produksjonskonsulent – designar/ombrekkar.
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 Forlaga er forsiktige med å rette feil i skjønnlitterære
tekster. Samlaget er nok det forlaget som er mest open for
å rette feil.

 Det verkar som om forlaga har litt ulik praksis på kor
mange som er med på å sjå gjennom lærebøkene før bruk.

 Dei har som mål ikkje å bruke klammeformer i
læreboktekster, bortsett frå i skjønnlitterære tekster. Men
bare Cappelen Damm har som mål å legge nynorske
lærebøker så tett opp mot bokmål som mogleg.

 Det er sjeldan trykkeriet gjer feil.

 Samlaget får sjeldan tilbakemeldingar frå elevar.

 Gyldendal får ganske mange, men ikkje så ofte om
skulebøker, mest om nettsidene.

 Aschehoug får av og til, oftast fordi elevar har funne feil,
men også fordi dei har vore begeistra for læreverka.

 Alle set pris på ros og ris!
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”Eg har lese nokre kilometer med bøker, skrive
eit lass med lærebøker i norsk for
vidaregåande skole og har vore redaktør i eit
forlag no sidan 1996, og eg har aldri opplevd
ei bok utan feil. Det ser ut til å vere ei lov!”
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 Litt feil er greitt. Ein lærer jo av feil, men
når andre skal lære av ei bok der det er
mange feil, er det ikkje greitt.

Når det er ca. 70 feil i læringsbøker som me
og sjetteklassingar over heile landet skal
lære av, går det ikkje greitt.

Men når feila først er der, kan me jo gjere
det beste ut av det. Så me har laga eit
prosjekt om feila som det er mange av.
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Melodi: ”Hvor er buksa mi?”

Vi har eit norskverk i år

Som heiter Ord for alt.

Det er spanande og lærerikt

Ja, visdom vi får.

Tekstbok og Språkbok

Med prosa og dikt,

ja, til og med litt bokmål, svensk og dansk.

Det er ingen ting å utsetje på det.
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Men så skjedde det

som ikkje skulle skje.

Det var i Språkbok A på side 72.

”Ein dotter” dukka opp på sida vår.

Ja, jamvel ”fleire tøfler” stod det òg.

Var det hankjønnsord

eller hokjønnsord?

Læraren klødde seg i hovudet og lo.
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Vi bestemte oss

for å vere på vakt.

Kanskje kunne vi finne fleire artige ting.

Og det rare var vi fann fleire ord

som ikkje stemte heilt med fasiten.

Var det Kanada med K

Eller Canada med C?

Vi fann nemleg ut kva svaret var på det.
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Det var hjelp å få

for å sjekke ut

kva var rett og kva var gale ut i nynorskland.

Språkråd og Mållag og forlag dei stod

klare til å hjelpe oss med råd.

Var det punktum der?

Var det deling der?

Ja, er det lov å skrive ”verkelig”?
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Og vi lurte fælt

kan ein skrive feil

i ei tekstbok for elevar som er 11 år?

Vi fekk nokre svar, men dei sprikte fælt.

Forlaga dei meinte det var greitt.

Det er åndsverk her

Og det er åndsverk der.

Det er bare lov å rette lite grann!
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Då bestemte vi oss

for å vere med

i dette årets nysgjerrigper.

Kanskje vi lykkast med oppgåva vår?

Det vil bare tida vise oss.

Vi har laga powerpoint

Over feil som vi har sett

Det vert spanande å sjå kva som vil skje!

Bare framtida vil truleg vise det!
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 Hypotese 1: Det har gått litt for fort.

 Det er mykje som tyder på det. Også forfattaren Erna
Osland meiner det. Det er for mange slurvefeil.

 Hypotese 2: Dei som skulle gjere jobben sin, har gjort ein
for dårleg jobb.

 Det er heilt sikkert. Både forlag og språkvaskarar har skuld
i at det er så mange feil.

 Hypotese 3: Trykkeriet har gjort for mange feil.

 Sjølv om forlaga seier det er sjeldan feil frå trykkeriet,
trur vi at ombrekkingsfeil og feil i deling av ord er mykje
trykkeriet si skuld.

 Hypotese 4: Vi vil finne 20-30 feil.

 Her bomma vi!

 NB: Det er forlaget som har hovudansvaret for at bøkene
skal vere feilfrie!
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Siste dagen med
prosjektet vårt,
den 28.april,
sendte vi våre
kommentarar til
den nemnda som
nå skal sjå på
nynorsk
rettskriving. Her
er Aud Søyland
sekretær.
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1. Vi skal ikkje stole på at alt er rett i
lærebøkene.

2. Vi har blitt flinke til å bruke ordlista, både
Hellevik si og Nynorskordboka (nettutgåva)
til Språkrådet. Men ikkje alle ord står i
Hellevik si ordliste. Det er ikkje plass.

3. Vi visste ikkje at dette prosjektet skulle bli
så interessant, og at så mange blei
interesserte i det før vi var ferdige.

4. Nå veit vi kva Språkrådet er og kva Noregs
Mållag er for noko.

5. Vi veit kva ein språkvaskar er for noko.
6 Vi likar framleis norskverket vårt godt.
7. Vi veit meir om korleis ei lærebok vert til.
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 Korleis vil Cappelen Damm forlag reagere når dei får
vite om alle feila i norskverket ”Ord for alt”, nynorsk
utgåve, for 6. klasse?

 Vil dette prosjektet føre til at skulen vår får nye
norskbøker av forlaget?

 Korleis vil Språkrådet reagere på alle feila?
 Språkrådet vil sende prosjektet til

Utdanningsdirektoratet. Kva skjer der?
 Vil forlaga få beskjed om at også skjønnlitterære

tekster skal vere feilfrie?
 Skal neste års sjetteklassingar i Noreg som har ”Ord

for alt” på nynorsk få vite om alle feila i lærebøkene?
 Er det mange feil i ”Ord for alt” bøkene på dei andre

klassestega?
 Har bokmålsbøkene til ”Ord for alt” mange feil også?
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 Språkrådet v/Eilov Runnestø

 Telemark Mållag v/Einar Søreide

Noregs Mållag v/Håvard Øvregård

 Cappelen Damm forlag v/Unni Wiel

 Forfattar Erna Osland

 Kultur- og oppvekstsjefen i Tokke v/Tove P.
Haavelmoen

 Rettleiarane våre: Øyvind Ø. Liane og
Gunstein Seltveit
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 Eilov har sett gjennom heile prosjektet, og
ho har funne mange feil som vi har gjort. Vi
har gjort mest alle mogelege feil.

Det har vi også lært mykje av.

Nå forstår vi at det er ikkje heilt lett å vere
språkvaskar. Men så skal vi ikkje gje ut bøker
ennå heller!

 TAKK FOR OSS!
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