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Hordaland

Tre vinnarar av

Målblomen

Amalie Umandi Lien, Eric Selland og
Gudmund Andresen er kåra til vinnarar av
Voss mållag sin årlege skrivekonkurranse
Målblomen. Me gratulerer vinnarane! Her
kan du lesa tekstane deira, som handlar
om språkforskaren Ivar Aasen.

Amalie Umandi Lien sin tekst:

H

ar du nokon gong lurt på kvifor du må læra deg to skriftspråk? Kvifor må nynorsk ha
så rare ord, som røynda og
byrjinga? Kva tenkte Ivar Aasen på når han laga dette skriftspråket, og
kva har skjedd med det sidan då? Det skal
me finna ut i denne teksten.
Heilt frå år 1380 til 1814 var Noreg i
union med Danmark. Det førte til at me
fekk dansk skriftspråk, men me snakka
framleis norske dialektar. Når me braut
ut av unionen, rakk me å laga grunnlova
i 1814, før me kom i union med Sverige. I
den stod det at Noreg var eit «fritt, sjølvstendig, udeleleg og uavhendeleg rike».
Mange vart opptekne av dette, og meinte at me burde tenkja på å endra skriftspråket. Det var tre forslag: å halda fram
med dansk, gradvis fornorska dansken,
eller laga eit heilt nytt, norsk skriftspråk.
Ivar Aasen stod for det tredje alternativet, og dei som var med han, meinte at
me ikkje var heilt sjølvstendige før me
hadde eit eige skriftspråk.
Ivar Aasen var ein bondegut frå Ørsta
på Sunnmøre. Han vaks opp i enkle kår,
og likte ikkje så godt å driva gardsarbeid.
Skuletilbodet var dårleg, så han var
sjølvlært, men svært intelligent. Ein dag
kom Aasen over ei norrøn bok, og byrja å
undra seg over at språket var så likt på
dialekten hans. Han vart interessert i
språk og dialektar, og allereie som
22-åring starta Aasen å samla inn ord,
uttrykk og grammatiske bøyingar frå dialekten på Sunnmøre. Aasen fekk eit stipend av Vitskapssenteret i Trondheim,
som gjorde det mogleg for han å reisa
rundt i landet og gjera det same. Han
dreiv på frå 1842 til 1868, og i 1848 gav

Nynorsken sin far

han ut ei grammatikkbok. Ordboka kom
i 1850 og inneheldt over 25 000 ord. Han
kalla den nye målforma si for landsmål.

Kvifor bygde Ivar Aasen
skriftspråket sitt på dialektar?

Ivar Aasen, som mange andre på den
tida, var veldig oppteken av å finna fram
til det typisk norske. Noreg var midt i nasjonalromantikken, og Ivar Aasen bygde
språket sitt på dialektane til bønder og
folk flest som levde på landet. Han ville
representera det norske folket, og ikkje
berre dei rike. I tillegg ville han finna tilbake til norrønt, som hadde vore Noreg
sitt språk i vikingtida. Han tok blant anna
omsyn til norrøne bøyingar og kjønn for
substantiv, og at infinitivsforma av verba
skulle enda på -a. Likevel hadde han bestemt at han ikkje skulle bruka noko i
landsmål som ikkje var i bruk i nokon av
dialektane på den tida. Sist, men ikkje
minst, ville han ha eit språk som var lett å
læra ettersom det var tilpassa talemålet
folk flest hadde. Det er altså fleire
grunnar til at Aasen ville bygga nynorsken på norske dialektar.

Kva skjedde med landsmålet?

Bruken av landsmål vaks, og i 1885 kom
jamstillingsvedtaket. Det gjekk ut på å
likestilla nynorsk og bokmål ved at
kommunane kunne få velja kva målform borna skulle læra på skulen. Venstre hadde vunne valet i 1884, og landsmål var ei av kjernesakene deira. I 1929
vart det bestemt at landsmål byta namn
til nynorsk. Vidare på 30-talet ville politikarane at me skulle føra skriftspråka
nærare kvarandre, og smelta dei saman
til samnorsk. I 1938 kom samnorskrefor-

ma, noko som førte til ein heftig debatt.
Foreldra som støtta bokmål, starta ein
foreldreaksjon. Nokon strauk til og med
over ord i skulebøkene til borna. Samnorsken vart raskt avskaffa, og dermed
har me enno to skriftspråk.

Korleis går det med
nynorsken i dag?

Frå 1950 vaks bokmål, og bruken av nynorsk sokk. Me har framleis klart å oppretthalda jamstillingsvedtaket ved å ha
både hovudmål og sidemål i skulen. 25%
av innslaga til NRK er på nynorsk, men
bokmål står framleis sterkast i Noreg.
Nynorsk har utvikla seg på ein måte som
gjer at me får meir valfriheit, og den er
meir lik på bokmål. Til dømes kan me no
velja om me vil skriva med -e eller -a-endingar i infinitiv, og om me vil skriva enkeltord som t.d. gjenferd i staden for attergangar. Språket vårt, både munnleg
og skriftleg, er òg veldig prega av engelsk
som me vert utsett for gjennom bøker,
filmar, seriar, sosiale media og TV.
For å oppsummera, laga Ivar Aasen
nynorsk av ulike grunnar. Noreg ynskte
eit nytt, norsk skriftspråk, han ville få
fram det typisk norske, og han ville ha
eit skriftspråk som var tileigna talemålet
til flest mogleg. Etter at han skapte nynorsk, auka bruken av språket, og alle
elevar måtte læra seg å skriva både nynorsk og bokmål takka vera jamstillingsvedtaket. På starten av 1900-talet prøvde politikarane å føra skriftspråka saman, men det gjekk ikkje. I dag høyrer
me mykje meir til bokmål enn nynorsk,
men begge delar er offisielle målformer i
Noreg.

Amalie
U m a n d i Lien
15 år
Klasse 10A
Voss ungdomsskule
– Korleis reagerte du på å vinna?
– Eg vart sjølvsagt veldig glad for å
vinna. Det er stas å vinna noko
slikt. Det gjev motivasjon til å skriva vidare.
– Kva er det kjekkaste med å skriva?
– Det er ein måte å uttrykkja tankar
og kjensler på. Ein kan òg dikta og
skapa noko nytt. Kvar gong ein
skriv ein tekst, vert den heilt unik.
– Kva ambisjonar har du med
skrivinga di?
– Eg har tenkt å bruka skrivinga mi
til vidare utdanning, så får me
sjå.:-)

Kjelder: 1. Blichfeldt, K., & Heggem, T. G. (2014). Nye kontekst 8-10 Basisbok. Oslo: Gyldendal undervisning. 2. Bull, T. (2021, August 11). Ivar Aasen. Hentet Februar 3, 2022 fra
Store Norske Leksikon: https://snl.no/Ivar_Aasen. 3. CDU. (u.d.). Hentet fra Skolen Min: https://skolenmin.cdu.no/_/norsk/sprakhistorie-60ddabc71213020caf9fe9fe-5f3539105
276b9e7a5a44712?showIntro=true. 4. Hefte, S. S. (2021, April 22). Heine og Åsmund vant årets skrivetevling. Avisa Hordaland, ss. 20-21. 5. Hoel, O. L. (2015, November 25). Då
nynorsk vart offisielt språk. Hentet fra Universitetet i Oslo: https://www.norgeshistorie.no/industrialisering-og-demokrati/1553-da-nynorsk-vart-offisielt-sprak.html
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Eric Selland sin tekst:

V

Ivar Aasen

i har skapt ein tidsmaskin så
vi kan gå tilbake i tid og snakke med nynorsken sin far.
Det fyrste vi gjorde då vi var
bak i tid, var å finne mannen.
Vi fann han i Kristiania. Mannen vi såg
hadde eit langt kvitt skjegg som gjekk
opp til det kvite håret hans. Han sat på
ein stol og åt noko mat. Vi gjekk opp til
han. «Er du Ivar Aasen?» spurde vi. «Ja,
kven er du?» «Vi er her for å møte han
som prøver å lage eit nytt skriftspråk»
svarte vi. «Det er meg!» sa Aasen. Han
hadde tid til å svare på spørsmåla våre,
og 15 minuttar seinare starta intervjuet.  

de eg på ein gard i Ørsta. Vi var isolerte
der, så eg brukte mykje av tida aleine.
Mor mi døydde då eg var tre, og faren
min døydde ti år seinare. Det var nesten
ingen skulegang, berre ti dagar kvart år,
og det var nokre få bøker på garden. Etter litt fann eg ut at ein gard som var
nærme hadde mange bøker som eg kunne lese. Då eg var 18, kvalifiserte eg meg
for å vere skulehaldar. Deretter utdanna
eg meg i latin, historie, geografi, retorikk og jamvel diktekunst frå 1833 til
1835. I 1835 blei eg huslærar i Skodje og
var der i 7 år.

Når starta du å lage
dette skriftspråket?

For at dette skriftspråket skulle vere
rettferdig trengte eg å ta ord og andre
trekk frå dialektar i heile landet. Alle
system, samanhengar, ulikskapar og
ord var viktige, så eg måtte sjå på kvar
einaste dialekt. Dette førte til at eg reiste
over heile landet frå Lindesnes til Tromsø. Eg reiste rundt meir enn ein gong, og
det tok meir enn eit år før eg var ferdig.
Reisa har ført til at eg blei veldig kjent
rundt i landet, og eg er kanskje ein av
dei mest kjente personane i heile landet.

Eg har lært om språk og dialekter mesteparten av livet. Språkdebatten har eksistert i veldig lang tid, men det var ikkje
før i 1842, då eg var 29 år, at eg starta å
skrive det nye skriftspråket. Dansk har
dominert Noreg i lang tid, og landet burde få sitt eige språk som ikkje er påverka
av dansk. Det var to utgangspunkt som
språket kunne bli basert på. Du kan anten bruke dialekten frå eit område eller
alle dialektane i landet. Eg syntest at
den siste måten er den mest demokratiske og den mest rettferdige.

Fortel om kva du gjorde før dette?

Mesteparten av barndommen min bud-

Korleis laga du landsmålet?

Kan du sjå at du har endra
Noreg på nokon måte?

ke med folk frå andre sida av landet. Det
nye skriftspråket har ført til at folk kan
snakke dialekt i alle sosiale situasjonar.
Eg har lese nokre bøker som er skrivne
på dette skriftspråket, og for nokre dagar sidan las eg ei avis som vart skriven
på nynorsk. Fleire folk startar å skrive
nynorsk, og Noreg får no eit skriftspråk
som ikkje er prega av dansk. Nynorsk
har vore likestilt med dansk i nesten
fem år no. Eg håpar at nokon snart vil
fullføre grunnskulen på dette nye skriftspråket.
Etter kvart måtte Aasen gå, og vi sa
farvel til han. Intervjuet skjedde i 1890,
og Aasen døydde seks år seinare, men
sjølv om han døydde det året, lever
skriftspråket hans i dag. Det Aasen har
gjort vil føre til at namnet hans er i folk
sine tankar i hundrevis av år.
Vi gjekk ut av kaféen og tilbake til tidsmaskina vår. Då vi kom tilbake, såg vi eit
land som hadde to skriftspråk. Ingen av
dei var dansk. Det var bokmål som var
prega av dansk, men det var også nynorsk, skriftspråket som Aasen skreiv på
og det han brukte livet sitt til å lage. Noreg hadde vore veldig annleis om denne
mannen ikkje budde her for over 100 år
sidan.

Når det er kort avstand mellom skrift og
tale, er det mykje enklare for folk å snak-

Kjelder: Bull, Tove. Ivar Aasen: Ivar Aasen – Store norske leksikon (snl.no) Henta 27.02.2022. Fet, Maria. Ivar Aasen: Ivar Aasen Nynorsk.no Henta 27.02.2022

Gudmund Andresen sin tekst:

I

denne teksten får du høyre om Ivar
Aasen og arbeidet han har gjort for
norsk språkhistorie. Fyrst vil eg ta
føre meg kvifor Ivar Aasen bygde
eit nytt skriftsspråk på dialektar i
landet. Deretter vil eg sjå på kva arbeidet til Aasen har hatt å seie for norsk
språkhistorie.

Ivar Aasen

Ivar Aasen vart fødd i Ørsta i 1813. Her
vaks han opp under enkle kår som yngstemann i ein søskenflokk på ni. Aasen
merka tidleg at han var noko utanom
det vanlege. Han var uvanleg evnerik,
og trong berre lese ting ein gong før han
hugsa det. Han levde eit langt liv, og
døydde 83 år gammal i 1896. Då hadde
han brukt heile livet sitt på å skape eit
nytt, norsk skriftspråk, som han kalla
landsmål. Dette er grunnlaget for det
me i dag kallar nynorsk.

Kvifor bygde Ivar Aasen eit nytt
skriftspråk på dialektar i landet?

Aasen vaks opp under tidsepoken som
blir kalla nasjonalromantikken. Det som
kjenneteiknar denne perioden, er det
store fokuset på det som er typisk norsk.
Noreg hadde vore under dansk styre i
400 år, men i 1814 vart unionen oppløyst. Då samla 112 menn seg på Eidsvoll
og laga ei grunnlov. Trass i at Noreg kort
tid etter kom i union med Sverige, hadde no landet ei eiga grunnlov. Den gjorde landet meir sjølvstendig enn det hadde vore under det danske styret. Under
Danmark hadde dansk vore skriftspråket i Noreg. Aasen meinte at det var på
tide at Noreg fekk eit eige skriftspråk.
Me var trass alt ikkje under dansk styre
lenger. Han meinte det vart heilt feil at

Eric Selland
10. Klasse, Vossestrand
barne- og ungdomsskule
– Korleis reagerte du på å vinna?
– Då eg vann denne konkuransen
vart eg sjokkert. Det var andre i
klassen som eg kjenner som er betre på å skriva tekster og slikt, så eg
trudde ikkje at eg kunne vinna. Eg
var òg ganske glad for å ha vunne.
– Kva er det kjekkaste med å skriva?
– Det kjekkaste med å skriva er å
ha ein god ide og å skriva det ned.
Eg liker når ein har ein ide og klarer å få alt på eit ark med ord.
– Kva ambisjonar har du med
skrivinga di?
– Eg vil skriva ned informasjon og
fakta på eit måte som er enkelt å
forstå. Websider som wikipedia
skriv alt på ein profesjonell måte,
men det er ofte vanskeleg å forstå.
Eg vil at teksten skal vera enkel å
forstå for alle.

Nynorsken sin far

folk skulle skrive annleis enn dei snakka. Det gjorde at det vart vanskelegare å
lære seg å lese og skrive. Dessutan hadde Noreg hatt eit eige skriftspråk tidlegare.
Då svartedauden kom på midten av
1300-talet, var det for det meste prestar
som kunne lese og skrive, og pesten
gjekk særleg hardt utover dei. Sjølv om
det ikkje var nokon som kunne skrive
gammalnorsk lenger, så kunne ein finne
igjen gammalnorsken i dialektane rundt
om i Noreg, meinte Aasen. Bøndene
snakka ikkje dansk, dei snakka norsk.
Derfor bestemte Ivar Aasen seg, då han
var 22 år gammal, for å dra rundt i Noreg
og finne ut korleis bøndene og folk på
landet snakka. Han reiste mykje rundt i
landet om sommaren og lytta til bøndene sine dialektar. Han samanlikna ord
frå forskjellige dialektar og skreiv ned
dei orda som var mest like i dialektane.
Det same gjorde han med grammatikken. Basert på dette ville han skape eit
nytt, norsk skriftspråk.

Kva har arbeidet til Aasen hatt å
seie for norsk språkhistorie?

Ivar Aasen la ned ein enorm innsats for å
skape eit nytt, norsk skriftspråk. Han
stod på heile livet for at folk rundt om i
landet skulle få skrive så nært talemålet
sitt som mogleg. Det var heller ikkje alle
som var einige med Ivar Aasen. Mange
meinte at me skulle halde på eller fornorske det danske skriftspråket. Dette
meinte ikkje Ivar Aasen. Han ville ha eit
heilt eige skriftspråk. Norsk skulle ikkje
baserast på dansk. Utan Aasen hadde
bokmål truleg vore det einaste offisielle
skriftspråket i Noreg i dag. Det hadde
vore vanskelegare for mange å lese og

skrive, då dei måtte ha skrive annleis
enn dei snakka.
Det er i dag mange fleire som skriv bokmål enn nynorsk i Noreg, men også desse
har fått nyte godt av Aasen sitt arbeid.
Trass i at bokmål er eit fornorska dansk,
har det blitt kraftig påverka av Aasen sin
nynorsk. Både ordforrådet og ordstillinga i bokmål er i dag mykje nærare det
norske talemålet enn det danske skriftspråket. Dette har fleire årsaker, men Ivar
Aasen sitt arbeid er ein viktig grunn.
Aasen sitt arbeid har gjort veldig mange i Noreg meir språkleg medvitne. Dei
store debattane rundt skriftspråket i Noreg på 1800-talet har gjeve mange i Noreg meir forståing for dei norske skriftspråka. I dag får nesten alle ungdommar
i Noreg undervisning i både nynorsk og
bokmål på skulen.
Aasen har og laga songar og dikt. Den
mest kjende songen er «Nordmannen».
Ivar Aasen har påverka den norske
språkhistoria på fleire måtar, og det aller
største han gjorde var å lage eit nytt,
norsk skriftspråk. I 1885 vart det vedtatt
på Stortinget at både landsmål (nynorsk)
og riksmål (bokmål) skulle vere offisielle
skriftspråk i Noreg. Dette blir kalla jamstillingsvedtaket.

Oppsummering

Ivar Aasen la ned ein enorm jobb for å
skape eit nytt, norsk skriftspråk. Målet
hans var å hjelpe det norske folk til å få
skrive norsk og ikkje dansk. Han er truleg den enkeltpersonen som har påverka den norske språkhistoria mest dei
siste 200 åra. Over hundre år etter at Aasen døydde er nynorsk framleis eit offisielt skriftspråk i Noreg. Det utrettelege
arbeidet hans vart ein stor suksess!

Gudmund
Andresen
16 år
Klasse 10C
Voss ungdomsskule
– Korleis reagerte du på å vinna?
– Det var litt overraskande, men òg
kjekt.
– Kva er det kjekkaste med å skriva?
– Det kjekkaste med å skriva er når
eg får til å svara godt på oppgåvene
eg får og har kontroll på temaet eg
skal skriva om. Og alltid kjekt å få
positiv tilbakemelding på tekstane
eg skriv.
– Kva ambisjonar har du med
skrivinga di?
–Eg har ikkje så mange ambisjonar
med skrivinga mi, utanom å gjera
det bra på skriveøkter og å kunna
gjera meg godt forstått skriftleg.

Kjelder: 1. Blichfeldt, Kathinka, og Heggem, Tor Gunnar, Basisbok, Gyldendal, 2014 . 2. Skolenmin.cdu.no. Henta 03.02.2022 frå https://skolenmin.cdu.no/komponent/5fff0a2
25377733e4933f8b1/9?_=norsk/sprakhistorie-60ddabc71213020caf9fe9fe-5f3539105276b9e7a5a44712. 3. Bull, Tove: Ivar Aasen - Store norske leksikon. Henta 03.02.2022 frå
https://snl.no/Ivar_Aasen

