Boktips og inspirasjon til særemne i norskfaget.
Når du skal velge emne og tekster til fordypningsoppgaven har du mange muligheter, og det
er ikke alltid så enkelt å bestemme seg for hva man vil fordype seg i. Du kan velge en
forfatter du liker, en sjanger eller noe annet innen norskfaget som fenger.
På denne siden har skolebiblioteket samlet noen ideer og ressurser som kan gi deg
inspirasjon og tips for å komme i gang.

Hvordan komme i gang.

Her har du fire tips til hvordan du raskt kan komme i gang med oppgaven:
1. Idémyldring.
Er det noe du er interessert i? Kanskje du har sett en film eller lest ei bok du likte?
Skriv ned titler på bøker og filmer du kjenner til, og lag gjerne et venn-diagram. I den
ene sirkelen skriver du dine egne interesser, i den andre sirkelen skriver du emner i
norskfaget. Finner du noen emner som overlapper?
2. Spør norsklæreren!
Lærere vet hvilke bøker eller filmer som kan være interessante å fordype seg i, hvilke
typer oppgaver som gir godt sluttresultat, og hvilke oppgaver som sjelden blir så
vellykkede.
3. Gå på biblioteket!
Der kan du få veiledning og inspirasjon. Kanskje oppdager du filmer og bøker du ikke
visste om fra før.
4. Snakk og diskuter!
Snakk og diskuter med andre elever, med venner og familie.

Velge tema og problemstilling

Et godt tips når du skal i gang med oppgaven, er å tenke gjennom hva du skal finne ut med å
velge de tekstene du velger. Tenk kreativt, finn gjerne nye tekster og diskuter ideene med
læreren. Velg et emne du synes er interessant - som du har lyst til å lære mer om.
Valgene du tar i arbeidet med oppgaven din må du avklare med norsklæreren. Det er
læreren som skal godkjenne valg av emne og problemstilling og vurdere arbeidet ditt til
slutt. Når du har avklart dette, kan skolebiblioteket hjelpe deg med å få tak i
de bøkene du trenger.

Men hvilken bok skal jeg lese? Hvilket tema skal jeg skrive om?
Her er noen gode nettsider du kan bruke:
Stavanger bibliotek – https://stavanger-kulturhus.no/Laering/Saeremne
Senja Videregående skole - https://senjavgsbiblioteket.wordpress.com/
Deichmann bibliotek - http://tema.deichman.no/
Gode kilder til sekundærlitteratur:
A-tekst
Pressreader
https://snl.no/
Om du trenger hjelp til oppgaveskriving har NTNU utviklet en hjelpeside for oppgaveskriving:
https://innsida.ntnu.no/oppgaveskriving
Her kan du hente tips i forhold til utforming av oppgaven, problemstilling og kildebruk. Denne
nettsiden er ment for studenter, men kan også være til god hjelp for elever ved videregående
skole.
Hvordan bruke kildene dine: http://www.kildekompasset.no/

Hvordan finne de bøkene du har bruk for?

Søk etter bøker hos bibliotek i hele Norge gjennom Bibsøk.no: https://bibsok.no/
Du kan også søke i bibliotekkatalogene hos de lokale bibliotekene i regionen:
Levanger bibliotek
Steinkjer videregående skole
Steinkjer bibliotek
Verdal videregående skole
Verdal bibliotek
Ole Vig videregående skole
Stjørdal bibliotek
På nettstedet http://bokhylla.no finner du over 192 000 digitaliserte, frigitte bøker utgitt i 1999
eller tidligere. Der finner du også mange forfatterhefter, bøker om litteraturhistorie og fagbøker
som kan brukes som sekundærlitteratur.
På nettstedet http://bokselskap.no/ finner du også digitaliserte bøker som er frigitte.
Skal du lese tekster fra perioden 1300 – 1910 kan du finne dem på en tidslinje her.
Disse bøkene kan lastes ned til pc/mac, nettbrett eller lesebrett.

Finner du ikke det materialet du har behov for?

Ta kontakt med ditt skolebibliotek, så prøver jeg å skaffe bøker, filmer eller artikler du har behov
for til særemnet ditt.

Lånetid

Lånetid på bøker er normalt 4 uker. Men til særemne kan du gjøre avtale med skolebiblioteket
om å få lengre lånetid på skolens bøker. LYKKE TIL!

