Arbeid med argumenterende tekst ut fra artikkelen ”Krig og avsky i USA”
Aktuelle kompetansemål i arbeidet med dette undervisningsopplegget er innenfor norsk, samfunnsfag og
RLE, se vedlegg 1.

Hovedmål:
 Å lese og forstå en argumenterende tekst ved hjelp av ulike lese- og læringsstrategier
 Å finne argumenter og begrunnelser i en argumenterende tekst
 Å begrunne argumentene dine i egne tekster
 Å vite forskjellen på ulike typer argumentasjon og kunne bruke det i egne tekster
 Å gi kameratvurdering og egenvurdering av tekst ut fra gitte kriterier
 Å respondere på et diskusjonsinnlegg ved å bruke begrunnet argumentasjon
Delmål:
 .
 .
 .
 .
I dette undervisningsopplegget brukes følgende lese- og læringsstrategier:
 Førleseaktiviteter: Refleksjonsspørsmål, Les og si, Sant eller usant
 Leseaktiviteter: Les og let med gule lapper, Tokolonne-begrepsnotat og Lese med fokus:
Spørreord
 Etterleseaktiviteter: Oppsummerende spørsmål
 Skriveaktiviteter: Å skrive med fokus, Tankeskriving og et argumenterende innlegg
Hovedtekst:
”Krig og avsky i USA”, Faktafyk s. 20–21
Andre tekster og kilder:
”En tøff dag”, Faktafyk s. 14–17
”Support our Troops”, Faktafyk s. 18–19
http://www.pluto.no/kulturspeilet/faste/bok/Owen_JaktenBinLaden.html, 7.12.2013
Bokanmeldelse En tøff dag, publisert i Kulturspeilet, som sier boka mangler troverdighet
http://www.vg.no/rampelys/artikkel.php?artid=10113507, 7.12.2013
Bokanmeldelse En tøff dag, publisert i VG, som gir boka terningkast 5
A) FØRLESEAKTIVITETER
Refleksjonsspørsmål:
Hva tror du en artikkel som heter ”Krig og avsky i USA”, handler om?
Denne artikkelen handler om:

Les bokutdragene fra En tøff dag s. 14–17 og/eller Support our Troops s. 18–19.

Hege Fjeld

Side 1 av 12

Arbeid med argumenterende tekst ut fra artikkelen ”Krig og avsky i USA”
Les og si – samarbeid to og to eller i grupper.
En elev leser høyt i to minutter, eleven til høyre sier noe om det som nettopp er lest. Bruk gjerne
startordene under. Eleven til høyre leser så i to minutter, osv. til utdraget er ferdig lest.
•
Jeg mener utdraget handler om …
•
Jeg lurer på hvorfor …
•
Jeg har lært/hørt …
•
Det var rart at …
•
Jeg tenker/tror at …
•
Det var spennende at …
Bilder :
Se på bildene på side 16–17 i Faktafyk. Hva ser du på disse bildene? Beskriv hva du ser.
Jeg ser:

Ingress:
Les ingressen på s. 20. Hva tror du er tema i artikkelen ut fra ingressen?
Jeg tror tema i artikkelen er:

Refleksjonsspørsmål:
Hva tror du nå artikkelen ”Krig og avsky i USA” handler om? Begrunn svaret.
Jeg tror artikkelen ”Krig og avsky i USA” handler om …

Jeg tror artikkelen handler om dette, fordi …

Sant eller usant
Læreren leser opp noen påstander, som enten er Sant eller usant. Hvis du tror det læreren leser, er
fakta, reiser du deg opp og står ved siden av pulten. Hvis du tror det læreren sier, ikke er sant, blir du
sittende rolig. Kryss av i skjemaet nedenfor etter hvert.
Spørsmål
Sant
Usant
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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11
12
13
14
15
B) LESEAKTIVITETER
Les og let med gule lapper etter vanskelige ord i artikkelen ”Krig og avsky i USA”, s. 20–21 i Faktafyk.
Sett gule lapper under de ordene, begrepene eller frasene som er vanskelige å forstå. Ordene du
markerer, setter du inn i tokolonnenotatet under. Finn ordforklaringer i ordbøker eller fagbøker eller
på nettet. Når du er sikker på hva et ord betyr, skriver du en setning hvor du bruker ordet.
Ord
Ordforklaring
Ordet brukt i en setning
Motivasjon
Drivkraft, noe som får deg til
Jeg er motivert for å lære meg hvordan jeg
å gjøre ting
skal skrive bedre argumenterende tekster.
Politisk leiing
Masseøydeleggingsvåpen
Terrorisme
Økonomiske
interesser
Oljeressursar
Stabilt
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Finn ordet – samarbeidsoppgave i mindre grupper
 Ta utgangspunkt i ordene dere skrev inn i tabellen over, eventuelt flere ord fra læreren. Alle må
ha de samme ordene. Pugg ordene og forklaringene godt.
 Når dere kan forklare ordene, skriver dere dem på gule lapper.
 To og to elever spiller mot hverandre. Laget med den deltakeren som har bursdag nærmest i dag,
er Lag 1 og får begynne.
 Lag 2 setter stoppeklokka på 1 minutt. Spiller A på Lag 1 trekker en lapp og forklarer ordet på
lappen, uten å si ordet. Spiller B på Lag 1 gjetter, og dersom svaret er riktig, trekker spiller A en ny
lapp. Det er om å gjøre å klare så mange ord som mulig i løpet av 1 minutt.
 Lag 1 setter stoppeklokka på 1 minutt, og lag 2 får sin tur.
 I neste runde skal spiller B trekke lapp og spiller A gjette.
 HUSK: Forklaringene skal være faglige og relevante.
Lag 1
Lag 2
Antall ord runde 1:
Antall ord runde 2:

Å lese med fokus: Spørreord – samarbeid i grupper
Ta med teksten ”Krig og avsky i USA” og sett deg i en gruppe. Dere får nå delt ut spørreord som skal
fordeles slik at alle får hver sitt. Nå skal alle lese ut fra sitt spørreord. Noter ned stikkord og/eller
setninger som svar på ditt spørreord.
Mitt fokus:

Når alle har lest tekstene med sitt fokus og gjort ferdig notatene sine, skal dere fortelle hva
dere har funnet. Hver elev forteller med utgangspunkt i sitt spørreord, og de andre skriver
ned stikkord eller oppsummering etter hvert.
Fokus _________:
Fokus _________:
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Fokus _________:

Fokus _________:

C) ETTERLESEAKTIVITETER
Oppsummerende spørsmål til artikkelen ”Krig og avsky i USA”:
Svar med fullstendige setninger og i sammenhengende tekst. Ha gjerne artikkelen foran deg mens du
arbeider. Etter å ha svart på spørsmålene kan du fylle ut den siste kolonnen i VØL-skjemaet.
Hvem er forfatteren av denne artikkelen, og hvem er det forfatteren snakker med?

Hvorfor passet det å lese bokutdragene fra En tøff dag og Support our Troops før dere leste selve
artikkelen?

I artikkelen står det mye om ulike former for motivasjon. Forklar motivasjonen det er snakk om når
det gjelder Irak og Afghanistan – bare én setning som forklaring til hvert punkt.
1. motivasjon

2. motivasjon

3. motivasjon

4. motivasjon

Forklar hvilke former for motivasjon unge amerikanere som verver seg, og som drar ut i krig, har
– bare én setning som forklaring til hvert punkt.
1. motivasjon

2. motivasjon

3. motivasjon

Forklar hvilke motiver USA hadde for å ta Osama bin Laden – bare én setning som forklaring til hvert
punkt.
1. motiv
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2. motiv

3. motiv

D) SKRIVEAKTIVITET
Å skrive med fokus
Ta utgangspunkt i notatene dine og skriv et sammendrag av teksten ”Krig og avsky i USA” basert på
spørreordene under.
Hvem …

Hvor …

Hva …

Når …

Hvorfor …

Hvordan …

Tankeskriving
Hva vil du diskutere? Nå har du fått et lite innblikk i hva som gjør at unge amerikanere verver seg til
krig, og hvilket forhold det er mellom USA, Irak og Afghanistan. Du har kanskje også hørt noe om
dette før. Du skal nå bruke 2 minutter på å skrive ned noe du kan tenke deg å diskutere ut fra dette,
enten i stikkordsform eller som sammenhengende tekst. Bruk startordene dersom du står fast.
 Jeg kunne tenke meg å diskutere …
 Jeg mener det er viktig å få frem meningene om …
 Jeg blir så frustrert når jeg hører om …
 Det er viktig å se på begge sidene ved …

Hege Fjeld

Side 6 av 12

Arbeid med argumenterende tekst ut fra artikkelen ”Krig og avsky i USA”

Skriveramme til argumenterende tekster
1. Lag en skriveplan, skriv nøkkelord i rutene under eller skriv av tabellen i boka di:
Overskrift
Hva handler teksten
om?

Innledning
Argumenter
Meningen din, formålet Hvorfor mener du dette?
med teksten.
Skriv minst to
argumenter – velg ulike
typer fra lista bakerst.

Avslutning
Si en gang til hva du
mener, som en
oppsummering.

2. Følg skriveplanen og skriv første utkast:
 Skriv et avsnitt til hver av rutene i skriveplanen.
 Hold deg til saken – hvert argument må handle om det som står i innledningen.
 Skriv hvert argument for seg og begrunn – begynn med det viktigste.
3. Sett dere to og to eller i små grupper. Les og snakk om første utkast, og ta for dere alle
spørsmålene etter hver tekst:
 Kommer meningen med teksten klart frem i innledningen?
 Hvilket av argumentene er best? Hvorfor?
 Ble du enig med forfatteren? Hvorfor / hvorfor ikke?
 Hvilke andre argumenter kunne forfatteren brukt?
Gjør forandringer i teksten hvis du fikk gode tips.
4. Forbered deg på innlevering ved å gå gjennom sjekklista for deg selv:
 Er overskriften fengende, og hinter den om hva innlegget skal handle om?
 Forklarer innledningen hva innlegget skal handle om?
 Har du skrevet argumenter som passer til påstanden din?
 Hvilke typer argumenter har du brukt?
 Har du husket å begrunne alle argumentene dine på en god måte?
 Sjekk at alle setningene begynner med stor bokstav og slutter med punktum.
 Sjekk at alle ord har riktig enkel eller dobbel konsonant.
 Sjekk at du har skrevet inn og/å på riktig plass.
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5. Publiser og responder:
 Du skal nå publisere teksten på www.Faktafyk.no for diskusjon.
 Du skal deretter gi en saklig tilbakemelding med et motargument til en annen elevs
diskusjonsinnlegg. Start innlegget slik: Jeg er helt uenig med deg fordi jeg mener at …

Ulike typer argumenter
Faktaargumenter: Viser til fakta
Flertallsargumenter: Viser til hva «alle» mener, generaliserer
Parallellargumenter: Viser til liknende tilfeller
Fornuftsargumenter: Viser til hva sunn fornuft sier
Følelsesargumenter: Viser til egne eller andres følelser
Ekspertargumenter: Viser til noen som har høy troverdighet når det gjelder temaet
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Vedlegg 1

Aktuelle kompetansemål i arbeidet med dette opplegget:
Kompetansemål etter 10. årstrinn, norsk
Muntlig kommunikasjon
 Delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon
 Presentere norskfaglige og tverrfaglige emner med relevant terminologi og formålstjenlig
bruk av digitale verktøy og medier
Skriftlig kommunikasjon
 Orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere og vurdere
relevant informasjon i arbeid med faget
 Lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og
formidle mulige tolkninger
 Skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder
 Planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis
i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst
 Skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og
sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium
 Integrere, referere og sitere relevante kilder på en etterprøvbar måte der det er
hensiktsmessig
Språk, litteratur og kultur
 Gjenkjenne retoriske appellformer og måter å argumentere på
 Drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende
Kompetansemål etter 10. årstrinn, samfunnsfag
Utforskeren
•
Vise hvordan hendelser kan fremstilles ulikt, og drøfte hvordan ulike interesser og ideologier
kan prege synet på hva som blir opplevd som fakta og sannhet
•
Reflektere over samfunnsfaglige spørsmål ved hjelp av informasjon fra ulike digitale og
papirbaserte kilder og diskutere kildenes formål og relevans
•
Identifisere samfunnsfaglige argumenter, fakta og påstander i samfunnsdebatter og
diskusjoner på Internett, vurdere dem kritisk og vurdere rettigheter og konsekvenser når en
offentliggjør noe på Internett
•
Skrive samfunnsfaglige tekster med presis bruk av fagbegrep, grunngitte konklusjoner og
kildehenvisninger
Historie
•
Drøfte årsaker til og ettervirkninger av sentrale internasjonale konflikter på 1900- og 2000tallet
Samfunnskunnskap
•
Gjøre rede for hovedprinsippene i FN-pakten, FNs menneskerettighetserklæring og sentrale
FN-konvensjoner, blant annet ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter, vise hvordan de
kommer til syne i lovgivning, og drøfte konsekvenser av brudd på menneskerettigheter
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Kompetansemål etter 10. årstrinn, RLE
Filosofi og etikk
•
Reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og
død, rett og galt
•
Drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og
likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder
•
Drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar,
teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati
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Vedlegg 2

Sant eller usant
Påstand
1. Hovedpersonen i utdraget fra En tøff dag var med på å ta livet av
Osama bin Laden.
2. Hovedpersonen i utdraget fra En tøff dag falt ut av helikopteret
på vei mot oppdraget.
3. Saddam Hussein stod bak terrorangrepene på World Trade
Center i 2001.

Usant

*
*
*

4. Det har vært knyttet større terrorangrep til al-Qaida siden 1993.
5. I utdraget fra Support our Troops drar hovedpersonen til Irak for
å finne ut hvorfor amerikanske ungdommer melder seg til
militærtjeneste.
6. Siden 2001 har det amerikanske forsvaret sendt over 2,4
millioner soldater til Afghanistan og Irak.
7. Organisasjonene for amerikanske militærfamilier ønsket ikke å
snakke med hovedpersonen i Support our Troops.
8. Hovedpersonen i Support our Troops angret på at hun ikke hadde
dratt til Chicago i stedet.
9. Amerikanerne sender tropper til Irak og Afghanistan fordi de
ønsker å forsvare seg mot angrep og hevne seg etter 11.09.2001.
10. Amerikanerne sender tropper til Irak og Afghanistan fordi de
ønsker å bevise at de har makt.
11. Oljeressursene i Midtøsten betyr ingenting i denne konflikten.
12. Osama bin Laden og al-Qaida så på Saddam Hussein og Irak som
like store fiender som USA.
13. Amerikanske ungdommer verver seg kun for å utføre sin plikt,
for å verge landet og sine medsoldater.
14. Mange amerikanske ungdommer verver seg fordi de søker
spenning.
15. Alle syntes det var fint da Osama bin Laden ble drept.
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Vedlegg 3

Spørreord

HVEM

HVA

HVOR HVORFOR
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Fagtekster

3

2

Innhold og
refleksjon
Innfallsvinkler:
Informere
Gjøre rede for
Reflektere
Argumentere/drøfte
Begrunne

Alle innholdsmomenter er
sentrale.
Teksten har vært innom de
fleste av innfallsvinklene,
med fagbegrunnet drøfting.
Meningen med teksten er
klar, tydelig og
overbevisende.

De fleste
innholdsmomentene er
sentrale.
Teksten har flere ulike
innfallsvinkler, med
fagbegrunnet drøfting.
Meningen med teksten er
klar og tydelig.

Innholdsmomentene er
stort sett sentrale.
Teksten har noen ulike
innfallsvinkler, men
mangler fagbegrunnet
argumentasjon.
Meningen med teksten er
tydelig.

Innholdsmomentene er stort
sett sentrale.
Teksten har enkle
innfallsvinkler, som
informasjon og redegjørelse.
Meningen med teksten er
stort sett tydelig.

Innholdsmomentene er
delvis sentrale.
Teksten har en enkel
innfallsvinkel, som å
informere eller å gjøre rede
for.
Meningen med teksten er
delvis tydelig.

Struktur

Innledningen er klar og
tydelig og fenger
interessen.
Avslutningen er klar og
tydelig, oppsummerende ut
fra innledningen og
konkluderende.
Hoveddelen er klart inndelt
i avsnitt, og det er meget
god sammenheng både i og
mellom avsnittene.
Hvert avsnitt har et poeng
som blir klart og tydelig
underbygd faglig.

Innledningen er klar og
tydelig og fenger interessen
til en viss grad.
Avslutningen er klar og
tydelig, oppsummerende og
til en viss grad
konkluderende.
Hoveddelen er klart inndelt
i avsnitt, og det er god
sammenheng både i og
mellom avsnittene.
Stort sett hvert avsnitt har et
poeng som blir underbygd
faglig.

Innledningen er tydelig.
Avslutningen er tydelig,
og delvis oppsummerende
Hoveddelen er stort sett
inndelt i avsnitt, og med
sammenheng både i og
mellom avsnittene.
Mange avsnitt har et
poeng som blir underbygd
faglig.

Innledningen og
avslutningen er stort sett klar
og tydelig.
Hoveddelen er til en viss
grad inndelt i avsnitt og har
delvis sammenheng i og
mellom avsnittene.
Noen avsnitt har et poeng
som blir underbygd faglig.

Innledningen og
avslutningen er til en viss
grad forståelig.
Hoveddelen har utydelige
avsnitt og mangler
sammenheng i og mellom
avsnittene.
Det er få avsnitt og få
poeng som blir faglig
underbygd.

Fagtekster

6

5

4

3

2
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Språk

Bruken av fremmedord og
begreper er fagrelatert,
avklart og presis.
Ordforrådet er særskilt godt
og variert.
Setningsbygningen er svært
god og variert.
Språkstilen passer spesielt
godt til sjangeren.
Rettskrivingen og
tegnsettingen er så å si
feilfri.
Sammenhengen i og
mellom resonnementene er
helt klar, tydelig og
overbevisende.

Bruken av fremmedord og
begreper er i stor grad
fagrelatert, avklart og
presis.
Ordforrådet er godt og
variert.
Setningsbygningen er god
og variert.
Språkstilen passer godt til
sjangeren.
Rettskrivingen og
tegnsettingen er god.
Sammenhengen i og
mellom resonnementene er
klar og tydelig.

Bruken av fremmedord og
begreper er stort sett
fagrelatert.
Ordforrådet er godt.
Setningsbygningen er god.
Språkstilen passer til
sjangeren.
Rettskrivingen og
tegnsettingen er god.
Sammenhengen i og
mellom resonnementene er
stort sett tydelig.

Bruk av kilder

Kildene er meget relevante
i forhold til oppgaven.
De oppgitte kildene er
utnyttet særdeles godt.
Kildene er omskrevet på en
meget god måte, og direkte
sitat er skråstilt og referert
til på en korrekt måte.
Kildelista er alfabetisert, og
alle kildene er referert til på
en korrekt måte.

Kildene er relevante i
forhold til oppgaven.
De oppgitte kildene er
utnyttet godt.
Kildene er omskrevet på en
god måte, og direkte sitat er
skråstilt og referert til på en
korrekt måte.
Kildelista er alfabetisert, og
alle kildene er referert til på
en korrekt måte.

Kildene er stort sett
relevante i forhold til
oppgaven.
De oppgitte kildene er
brukt på en grei måte.
Kildene er til en viss grad
omskrevet, og direkte sitat
er skråstilt eller referert til
på en korrekt måte.
Kildelista er alfabetisert.

Helhet

Teksten virker særdeles
godt gjennomarbeidet.
Teksten er meget
innholdsrik, systematisk og
oversiktlig.
Teksten er interessant
vinklet og har et originalt
preg.

Teksten virker godt
gjennomarbeidet.
Teksten er innholdsrik,
systematisk og oversiktlig.
Teksten er interessant
vinklet.

Teksten virker
gjennomarbeidet.
Teksten har godt innhold
og er oversiktlig.
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Det er liten bruk av
fagrelaterte fremmedord og
begreper.
Ordforrådet er enkelt, men
forståelig.
Setningsbygningen er enkel,
men stort sett
sammenhengende.
Språkstilen passer stort sett
til sjangeren.
Rettskrivingen og
tegnsettingen er stort sett
god, men har enkelte
gjentakende feil.
Det er til en viss grad brudd i
sammenhengen i og mellom
resonnementene.
Kildene er stort sett
relevante i forhold til
oppgaven.
De oppgitte kildene er brukt
på en grei måte.
Kildene er i liten grad
omskrevet, og teksten
inneholder mange direkte
sitat som ikke er referert til
på en korrekt måte.
Kildelista er til en viss grad
korrekt.
Teksten virker stort sett
gjennomarbeidet.
Teksten har stort sett
forståelig innhold, men er
ikke så oversiktlig.

Det er ingen bruk av
fagrelaterte fremmedord og
begreper.
Ordforrådet er enkelt, og
ikke bestandig forståelig.
Setningsbygningen er
enkel, med brudd på
sammenheng.
Språkstilen passer stort sett
til sjangeren.
Rettskrivingen og
tegnsettingen har flere
gjentakende feil.
Det er klare brudd i
sammenhengen i og mellom
resonnementene.
Kildene er lite relevante i
forhold til oppgaven.
De oppgitte kildene er brukt
på en lite hensiktsmessig
måte.
Kildene er ikke omskrevet,
og teksten inneholder
mange direkte sitat som
ikke er referert til på en
korrekt måte.
Kildelista er ufullstendig og
lite korrekt.
Teksten virker ufullstendig
og uferdig.
Teksten kan til en viss grad
forstås, men har klare brudd
på sammenheng og er ikke
oversiktlig.

Side 2 av 2

Kameratvurderingsskjema for fagtekster
Brukes sammen med helhetsvurderingsskjema for fagtekster

1. Les gjennom teksten en gang uten blyant i hånden. Skriv ned en
kommentar med en gang du er ferdig med å lese. Si noe om hva
du syns var bra skrevet.
2. Les gjennom teksten og se på struktur. Strek under utsagnene du
mener passer til teksten i vurderingsskjemaet.
3. Les gjennom teksten og se på språk. Strek under utsagnene du
mener passer til teksten i vurderingsskjemaet.
4. Les gjennom teksten og se på innhold. Strek under utsagnene du
mener passer til teksten i vurderingsskjemaet.
5. Les gjennom teksten og se på kildebruk. Strek under utsagnene du
mener passer til teksten i vurderingsskjemaet.
6. Les gjennom teksten og se på helhet. Strek under utsagnene du
mener passer til teksten i vurderingsskjemaet.
7. Les gjennom teksten en gang til og se over hva du har markert i
vurderingsskjemaet. Påpek det du mener kameraten din bør
endre på for å få en bedre karakter.
8. Avslutt med å påpeke to ting du mener kameraten din gjorde bra.
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Hvordan er din estetiske kompetanse? Dette er en øvelse i å vurdere oppsett og utseende på nett og papir,
å vurdere ulike elementer i sammensatte tekster, med utgangspunkt i Faktafyk. Det er ingen fasit til disse
oppgavene, for alle har sin egen smak, men du må begrunne meningene dine faglig. Forbered deg ved å lese
artikkelen ”Betre bilete med smarttelefonen” s. 54–55 i Faktafyk, og se hva læreboka di sier om layout og
bruk av bilder i sammensatte tekster. Skriv svarene på eget ark eller på data, og husk å bruke sidetall når du
refererer til ulike sider og bilder.


Stikkord layout: skålvektsprinsippet, luft, leseretning, skrift, farger, estetisk kompetanse



Stikkord bildebruk: motiv, format, bildeutsnitt, former, flater og linjer, layout, komposisjon, synsvinkel,
lys og farge, rytme og kontrast, symbol, assosiasjoner, bildemanipulasjon

MAGASINET FAKTAFYK
1. Se på forsiden og baksiden av magasinet. Liker du dem? Layout? Motiv? Farger? Logo? Hva fenger
interessen din mest? Hva virker minst interessant? Er det tydelig hva som er begynnelsen av magasinet,
og hva som er slutten? Begrunn svarene dine.

2. Hva mener du om layouten i magasinet? Bla gjennom magasinet og noter underveis.

3. Finn den artikkelen du mener har den beste layouten. Forklar hva du mener gjør at denne skiller seg
positivt ut.

4. Finn den artikkelen du mener har den dårligste layouten. Forklar hva du mener gjør at denne skiller seg
negativt ut.

5. Hva slags bilder er det i magasinet? Bla gjennom magasinet og noter underveis.

6. Noen av artiklene har flere bilder, og bilder som er satt sammen. Finn eksempler på dette. Hvorfor tror
du akkurat disse bildene er satt sammen? Syns du den som har satt bildene sammen, har gjort gode
valg? Begrunn svarene.

7. Noen steder ligger teksten oppå bildene. Hva syns du om det?

8. Velg fem bilder og skildre dem grundig ut fra stikkordene til bildebruk.
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9. Velg ut det bildet du liker best, og det du liker minst. Hva er det som gjør at du liker eller ikke liker disse?
Hvilken funksjon har bildene? Er bildene knyttet til teksten, eller stikker de seg frem i seg selv?

E-magasinet FAKTAFYK
1. Klikk deg inn på e-magasinet www.faktafyk.no. Er det lett å finne frem til siden, er den søkbar på for
eksempel google eller bing? Hvordan liker du siden ved første øyekast? Layout? Motiv? Farger? Logo?
Hva fenger interessen din mest? Hva virker minst interessant? Hvordan ser det ut som om siden er bygd
opp, og hvordan finner man frem til det man leter etter? Har siden en egen søkefunksjon? Begrunn
svarene dine.

2. Klikk deg inn og se over ekstramaterialet i e-magasinet. Finn den artikkelen som fenger mest, og som du
får mest lyst til å lese. Hvordan er bruken av bilder og layout i denne artikkelen? Forklar hva du mener
gjør at denne skiller seg positivt ut.

3. Finn den artikkelen som overhodet ikke ser interessant ut, og som du virkelig ikke har lyst til å lese.
Hvordan er bruken av bilder og layout i denne artikkelen? Forklar hva du mener gjør at denne skiller seg
negativt ut.

4. Hva syns du om brukervennligheten til e-magasinet så langt? Er siden oversiktlig og lett å finne frem på?
Trenger man mange klikk for å navigere på siden? Hvordan er brukervennligheten i forhold til andre
sider du bruker?

5. Klikk deg inn på artiklene. Hva slags bilder er det i artiklene på nett? Se gjennom artiklene og noter
underveis.
6. Velg ut det bildet du liker best, og det du liker minst. Hva er det som gjør at du liker eller ikke liker disse?
Hvilken funksjon har bildene? Er bildene knyttet til teksten, eller stikker de seg frem i seg selv?

7. Syns du det er forskjell på bildebruken i magasinet og på nett? Begrunn svaret.

8. Hva er de største forskjellene på layouten i magasinet og på nett? Hva likte du best, magasinet eller
nettstedet? Begrunn svaret.
9. Du skal nå gi en tilbakemelding til dem som har laget Faktafyk. Du kan velge om du vil kommentere
magasinet, e-magasinet eller begge deler – og du får selv velge om du vil gi en positiv kommentar,
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konstruktiv kritikk eller begge deler. Se forslag til hvordan du kan gjøre det, nedenfor. Hvis du skriver
dine tilbakemeldinger på www.Faktafyk.no, er du med i trekningen av en Imac Pro.

HVA MENER JEG OM LAYOUT OG BILDEBRUK I FAKTAFYK?
Skrivetrekanten
Hva mener du om magasinet og/eller e-magasinet www.Faktafyk.no? Ta utgangspunkt i oppgavene du har
gjort, og skriv en kort argumenterende tekst:
a) HVORFOR: Hensikten er å få frem din mening, positiv eller negativ, om layout og bildebruk i
magasinet og/eller e-magasinet www.Faktafyk.no.
b) HVA: Teksten skal skrives som et debattinnlegg til e-magasinet www.Faktafyk.no.
c) HVEM: Tenk at teksten skal kunne leses av andre ungdommer og av dem som har laget Faktafyk.
d) HVORDAN: Det viktigste er at du begrunner alle argumentene dine faglig, at du ikke bare skriver
«Bildet er fint» eller «Layouten er stygg». Eksempel: «Jeg syns layouten i artikkelen ”Leken
teknologi” på s. 36–38 var kjedelig. Spill er noe som mange er opptatt av og syns er morsomt, og
derfor syns jeg det var dumt at det var så få bilder til artikkelen. Den kunne ha fått flere bilder og
mer spennende skrift.» Eller: «Det var lurt å bruke fugleperspektivet på bildet av den lille jenta
på s. 59, for det får jenta til å se enda mindre ut.»

Struktur

Skrivetips

En fengende

Hva handler teksten om?

Disposisjon

overskrift
En kort

Meningen din, formålet med

Jeg skriver dette for å …

innledning

teksten

Jeg syns det er viktig å …

Hoveddel

Argument 1

Jeg liker / liker ikke …

Begrunnelse

En av fordelene/ulempene med…

Argument 2

For det andre syns jeg at …

Begrunnelse

Grunnen til dette er …

Argument 3

Jeg mener også at …

Begrunnelse

Det positive/negative med dette er …
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En kort

Si en gang til hva du mener,

Til slutt vil jeg si …

avslutning

som en oppsummering

Jeg mener nå at jeg har …

Vedlegg 1

Aktuelle kompetansemål i arbeidet med dette opplegget:
Kompetansemål etter 10. årstrinn, norsk
Muntlig kommunikasjon


Delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon



Presentere norskfaglige og tverrfaglige emner med relevant terminologi og formålstjenlig bruk av
digitale verktøy og medier

Skriftlig kommunikasjon


Orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere og vurdere relevant
informasjon i arbeid med faget



Skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder



Planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis i
prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst



Skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med
begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium



Integrere, referere og sitere relevante kilder på en etterprøvbar måte der det er hensiktsmessig

Språk, litteratur og kultur


Beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte tekster, og reflektere over hvordan
vi påvirkes av lyd, språk og bilder



Forklare og bruke grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett ved publisering og bruk
av tekster

Kompetansemål etter 10. årstrinn, kunst og håndverk
Visuell kommunikasjon


Bruke ulike funksjoner i bildebehandlingsprogram



Vurdere ulike budskap, etiske problemstillinger og visuell kvalitet i reklame, film, nettsteder og
dataspill

Kunst


Samtale om opplevelse av hvordan kunstnere til forskjellige tider og i ulike kulturer har uttrykt seg
gjennom foto, film og video, og bruke dette som utgangspunkt for eget arbeid
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Tekst:
Forfatter:
Utgitt når:
Publisert hvor:

1. Hva tror du forfatteren ville si med denne teksten? Hva er hovedhensikten?

2. Hvem tror du forfatteren skrev denne teksten til? Forklar hvorfor du tror dette er målgruppa,
og vis hvordan det er synlig i teksten.

3. Hvorfor tror du forfatteren skrev denne teksten? Hvis du mener teksten har en spesiell
målgruppe, hvorfor tror du teksten ble rettet mot disse menneskene?

4. Hvordan er teksten bygd opp, og hvilke sjangertrekk finner du? Forklar.

5. Hvordan får forfatteren frem hensikten med teksten, hvilke virkemidler og hva slags
argumentasjon blir brukt? (Bruk baksiden av arket dersom du får dårlig plass.)

6. Syns du at teksten fungerer etter hovedhensikten? Fungerer sjangeren og virkemidlene
forfatteren bruker? Begrunn svaret.

7. Syns du at forfatteren treffer målgruppa? Begrunn svaret.
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Aktuelle kompetansemål i arbeidet med dette undervisningsopplegget er innenfor norsk og kunst og
håndverk, se vedlegg 1.

Hovedmål:
 Å lese og forstå tekst ved hjelp av ulike lese- og læringsstrategier
 Å resirkulere og transponere en tekst
Delmål:
Delmålene avhenger av hvilken teksttype dere velger å transponere
 .
 .
 .
I dette undervisningsopplegget brukes følgende lese- og læringsstrategier:
 Førleseaktiviteter: Sorter
 Leseaktiviteter: Flerkolonnenotat, Strukturert tankekart og Å lese ut fra spørsmål
 Skriveaktiviteter: Å resirkulere og transponere tekst

Tekst:
”Teikneseriar”, Faktafyk s. 31–35
”Kid Astray”, Faktafyk s. 11–13
”Mattis’ Mat”, Faktafyk s. 25–27
”Kleskoden”, Faktafyk s. 50–51
Andre kilder:
”Betre bilete med smarttelefon”, Faktafyk s. 54–55
http://www.nynorsksenteret.no/teikneseriar/lag_seriar.html, 7.12.2013
Nynorsksenteret, Lær å lage teikneseriar
http://www.nynorsksenteret.no/teikneseriar/123nynorsk.html, 7.12.2013
Nynorsksenteret, Nynorskkurs på 1-2-3, Spør ho Rakel
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A) FØRLESEAKTIVITETER
Sortere – to og to eller i små grupper:
Lær å lage teikneseriar: http://www.nynorsksenteret.no/teikneseriar/lag_seriar.html
Bruk lenka og gå gjennom Tommelfingerreglar og Kva du kan gjere med ein teikneserie som du
ikkje må fortelje mor di. Disse tegneseriene gir en god innføring i ulike virkemidler man kan bruke i
en tegneserie. Sorter de ulike virkemidlene i disse gruppene:
Bildeutsnitt, synsvinkel
Figurene, streken
Teksten
Eks. nærbilde
Eks. realistisk
Eks. ruter

B) LESEAKTIVITETER
Flerkolonnenotat
Les ”Teikneseriar” s. 31–35 i Faktafyk. Bruk flerkolonnenotatet under og skriv ned de ulike
virkemidlene som blir brukt i de forskjellige tegneseriene i Faktafyk.
Tegneserie
Bildeutsnitt, synsvinkel
Figur, strek
Tekst
Donald Duck

Watchmen

Sin City
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Lone Wolf
and Cub

Moskva

Strukturert tankekart – to og to eller i mindre grupper
Les artikkelen ”Kid Astray” s. 11–13 og lag et strukturert tankekart. Forslag til stikkord som kan
brukes: Hvem er Kid Astray?, Ruud videregående, management, Urørt på P3.
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Å lese med fokus – to og to eller i mindre grupper
Les artikkelen ”Mattis Mat” s. 25–27 og noter stikkord ut fra spørreordene etter hvert. Når du har
lest og notert ferdig, deler du notatene dine med en annen eller med gruppa. Hvis du syns andre har
sagt eller skrevet noe bra, skriver du det ned slik at du husker det.
Hvem …

Hva …

Hvor …

Hvordan …

Hvorfor …

Å lese ut fra spørsmål
Les spørsmålene under først, og deretter leser du bokutdraget ”Kleskoden” s. 50–51 og finner svar på
spørsmålene. Når du er ferdig, deler du svarene med en eller flere i klassen.
Hva er et bokutdrag?

Hvem handler dette utdraget om?

Hvor mange ulike eller like menneskegrupper ble presentert i dette prosjektet? Beskriv noen av
dem.
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Hva er det forfatteren mener moten drives frem av?

Hva mener du om det som står i artikkelen? Er du enig med forfatteren? Begrunn svaret.

Hvor mange forskjellige menneskegrupper syns du det ser ut som om det er i din klasse eller på din
skole? Beskriv hvordan noen av de ulike gruppene ser ut.
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C) ETTERLESEAKTIVITETER
1. Velg en av tekstene dere har lest
Tenk over hvilken av tekstene dere likte best, den som fenget interessen, eller rett og slett den dere
forstod mest av.
2. Velg hvilken sjanger dere vil transponere teksten til, tegneserie eller bildefortelling
Les gjennom teksten dere har valgt. Hvilken sjanger mener dere vil passe til teksten? Kanskje passer
det å lage en bildefortelling om ”Kleskoden” og en tegneserie av oppskriftene? Eller skal dere kanskje
kombinere dem? Finn den løsningen dere mener passer best, og ikke minst: Finn en løsning dere
klarer å gjennomføre!
3. Se over arbeidsoppgavene dere gjorde knyttet til teksten dere har valgt
Plukk ut hva dere vil ha med i prosjektet, og lag et strukturert tankekart eller et tokolonnenotat med
stikkord. Pass på at dere får med hovedpoengene.
4. Bestem dere for hvor mange ruter eller bilder dere skal ha
Skriv en punktliste hvor hvert punkt representerer en rute eller et bilde. Husk å skrive ned teksten
dere vil ha med.
5. Lag en skisse – storyboard
Før dere går i gang med tegningen eller fotograferingen for alvor, skisserer dere et storyboard ut fra
punktlista. På denne måten unngår dere å måtte gjøre alt om igjen dersom dere har beregnet feil.
6. Fullfør prosjektet
Lag tegningene, ta bildene, skriv inn tekst. Pass på å bruke de visuelle virkemidlene dere kan, f.eks.
utsnitt, strek, motiv og perspektiv, for å bygge opp under teksten og for å gi variasjon.
7. Presenter resultatet for de andre gruppene
Presenter resultatet. Husk å forklare bruken av virkemidler underveis, både hvilke virkemidler dere
har brukt, og hvorfor dere valgte å bruke nettopp disse.
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Vedlegg 1

Aktuelle kompetansemål i arbeidet med dette opplegget:
Kompetansemål etter 10. årstrinn, norsk
Muntlig kommunikasjon


Samtale om form, innhold og formål i litteratur



Presentere norskfaglige og tverrfaglige emner med relevant terminologi og formålstjenlig
bruk av digitale verktøy og medier

Skriftlig kommunikasjon


Lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk, og
formidle mulige tolkninger



Skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder



Planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis
i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst



Skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og
sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium



Integrere, referere og sitere relevante kilder på en etterprøvbar måte der det er
hensiktsmessig

Språk, litteratur og kultur


Presentere tema og uttrykksmåter i et utvalg sentrale samtidstekster og noen klassiske
tekster i norsk litteratur



Beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte tekster, og reflektere over
hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder



Forklare og bruke grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett ved publisering
og bruk av tekster
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Kompetansemål etter 10. årstrinn, kunst og håndverk
Visuell kommunikasjon


Bruke ulike materialer og redskaper i arbeid med bilder ut fra egne interesser



Bruke ulike funksjoner i bildebehandlingsprogram



Tegne bildemanus, redigere og manipulere enkle digitale opptak og vurdere bruk av egne
virkemidler



Dokumentere eget arbeid i multimediepresentasjoner

Kunst


Samtale om opplevelse av hvordan kunstnere til forskjellige tider og i ulike kulturer har
uttrykt seg gjennom foto, film og video, og bruke dette som utgangspunkt for eget arbeid

Arkitektur


Tegne hus og rom ved hjelp av topunktsperspektiv
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Å lese og skrive portrettartikler med utgangspunkt i ”Yrke: Fotballtrener”
Kompetansemål etter 10. årstrinn, norsk
Skriftlig kommunikasjon


Orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere og vurdere relevant
informasjon i arbeid med faget



Lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle
mulige tolkninger



Skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder



Uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding



Skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med
begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium



Integrere, referere og sitere relevante kilder på en etterprøvbar måte der det er hensiktsmessig

Språk, litteratur og kultur


Beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte tekster, og reflektere over hvordan vi
påvirkes av lyd, språk og bilder



Presentere resultatet av fordypning i to selvvalgte emner: et forfatterskap, et litterært emne eller et
språklig emne, og begrunne valg av tekster og emne

Hovedmål:
 Å lese og forstå en portrettartikkel ved hjelp av ulike lese- og læringsstrategier
 Å skrive et oppsummerende sammendrag ved hjelp av passende skriverammer
Delmål:
 Å bruke tenkeskriving og skriv til et bilde for å aktivisere og sortere egen kunnskap
 Å bruke tokolonnenotat for å forstå vanskelige ord og begreper
 Å bruke tidslinjer, signalord, personkart og personpyramide for å finne frem til hovedinnhold i
en tekst
 Å bruke ulike læringsstrategier som utgangspunkt for å skrive et sammendrag av en tekst
Tekst:
”Yrke: Fotballtrener”, Faktafyk s. 46–49.

A) FØRLESEAKTIVITETER
Tenkeskriving ut fra tema
Nå får dere fem minutter til å skrive ned alt dere kommer på om følgende tema – læreren tar tiden.
Skriv alt dere vet, tror, kan eller kommer på om temaet FOTBALL.

Skrive til et bilde
I artikkelen ”Yrke: Fotballtrener” er det fire bilder, ett på hver side fra s. 45 til og med s. 48. Beskriv
hva du ser på bildene. Tips: Hva skjer? Hva har skjedd? Hvilken stemning er det på bildet? Hvilke
assosiasjoner får du når du ser på bildet?
Skriv til bildet på s. 46

Skriv til bildet på s. 47

Skriv til bildet på s. 48

Skriv til bildet på s. 49

Ingress og rammetekster
Svar i fullstendige setninger.
Les ingressen på s. 46 og forklar hvem Toro er.
Toro er:

Les teksten på s. 47. Hvilke faktaopplysninger får vi i teksten?

Les rammeteksten på s. 49. Skriv ned fem positive egenskaper Toro har.

B) LESEAKTIVITETER
Les og let etter vanskelige ord i artikkelen ”Yrke: Fotballtrener” s. 46–49 i Faktafyk.
Strek under de ordene, begrepene eller frasene som er vanskelige å forstå. Ordene du streker under,
setter du inn i tokolonnenotatet nedenfor. Finn ordforklaringer i ordbøker eller fagbøker eller på
nettet. Når du er sikker på hva ordene betyr, skriver du setninger hvor du bruker dem på riktig måte.
Ord
Ordforklaring
Ordet brukt i en setning
U21-landslaget
Norsk landslag for ungdom
U21-landslaget vinner flere kamper enn
under 21
herrelandslaget
Individ
Inkludere
Involvere
Pedagogikk
Rabiat

Tidslinje – samarbeid to og to eller i grupper
Nå får dere noen utsagn om Tor Ole Skullerud. Disse utsagnene er knyttet til årstall, og dere skal nå
legge dem i riktig rekkefølge på tidslinja. Bruk artikkelen for å finne ut hvilke utsagn som skal legges
hvor.
1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2013

Signalord i teksten – samarbeid to og to eller i mindre grupper
Denne teksten handler om en fotballtrener og har derfor en del ord og begreper knyttet til fotball.
Les gjennom teksten en gang til, og skriv ned alle ordene og begrepene som er signalord om fotball.
Eks. fotballtrener, fotballkommentator, assistenttrener, U21-landslaget, Rosenborg …

Personkart, tankekart for ytre og indre personbeskrivelser – samarbeidsoppgave to og to eller i
mindre grupper
Ta for dere avsnitt for avsnitt, bilder og rammetekster og noter ned indre og ytre personbeskrivelser
av Tor Ole «Toro» Skullerud i kolonnenotatet nedenfor. Deretter lager dere en liten sirkel med navnet
Toro i og en større sirkel rundt den lille hvor dere beskriver hans indre egenskapene. Avslutt med en
enda større sirkel rundt denne igjen, hvor dere skildrer hans ytre egenskaper.
Indre egenskaper
Ytre egenskaper

C) ETTERLESEAKTIVITETER
Personpyramide – samarbeidsoppgave to og to eller i mindre grupper
Fullfør personpyramiden under og del pyramiden din med en annen gruppe.
Personens navn
___________
To ord for å beskrive personens utseende
___________ ___________
Tre ord som sier noe om personens egenskaper, karakter
___________ ___________ ___________
Fire ord som sier noe mer om personens egenskaper eller talent
___________ ___________ ___________ ___________
Fem ord som sier noe om dem hovedpersonen omgir seg med
___________ ___________ ___________ ___________ ___________
Seks ord som gjenforteller noe personen gjør eller sier eller tenker på
___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________
Sju ord som andre har sagt om personen
___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ __________

Oppsummerende spørsmål til artikkelen ”Yrke: Fotballtrener”
Svar med fullstendige setninger, og bruk artikkelen når du svarer på spørsmålene.
Hvem er forfatteren av denne artikkelen?

Les over hva du skrev til bildene tidligere, og tenk over hva artikkelen handler om. Hvilket bilde syns
du passer best til artikkelen? Begrunn svaret.

Hvorfor tror du forfatteren valgte å bruke rammeteksten på s. 49?

Hvordan avrunder forfatteren artikkelen? Les spesielt nøye de tre siste setningene.

Hvorfor tror du forfatteren avrunder artikkelen på denne måten?

D) SKRIVEAKTIVITET
Å skrive sammendrag
Ta utgangspunkt i tidslinja, personkartet og personpyramiden og skriv et kort sammendrag av
artikkelen, en oppsummering av hva du mener artikkelen handler om, og din mening om artikkelen.
Bruk startsetningene hvis du trenger hjelp til å begynne.
Denne artikkelen handler om …
Jeg har lest at …
Kort oppsummert tror jeg denne artikkelen handler om …
Jeg tror hovedideen bak denne artikkelen er …
I denne artikkelen har jeg lært at …
Jeg mener at denne artikkelen er et forsøk på å …
Jeg tror også at artikkelen ønsker å fortelle …
Jeg syns denne artikkelen var …

Vedlegg 1. Tidslinja til Tor Ole Skullerud, klipp bort årstallene
1971

5

Ble født

1972

15

Flyttet fra Sarpsborg til Kongsvinger

1985

7

Drømte om å bli fotballproff

1986

2

Kuttet ut skigåingen, satset for fullt på fotball

1987

8

Flyttet til Kongsvinger for å gå på Wang Toppidrettsgymnas

1988

9

Tilbud om lærlingkontrakt i den nederlandske fotballklubben Den Haag

1997

3

Lærerjobb på Wang Idrettsgymnas

1999

13

Trener for Ullern i 2. divisjon

2005

6

G19-landslaget til sluttspillet

2010

10

Assistenttrener for U21-landslaget

2013, 1

4

Hovedtrener for U21-landslaget

2013, 2

12

U21-landslaget bronsemedalje i EM i Israel

2013, 3

1

Assistenttrener for det norske herrelandslaget

Å lese og skrive fagartikler med utgangspunkt i artikkelen ”Du er ikke alene”
Aktuelle kompetansemål i arbeidet med dette undervisningsopplegget er innenfor norsk og naturfag, se
vedlegg 1.

Hovedmål:
 Å lese og forstå en fagartikkel ved hjelp av ulike lese- og læringsstrategier
 Å skrive en egen fagartikkel ved hjelp av en modelltekst og relevante skriverammer
Delmål:
 Å finne tema og kommentarsetninger i en fagartikkel
 Å lage gode temasetninger
 Å skrive kommentarsetninger til temasetninger
 Å skrive en tydelig innledning og avslutning på en fagartikkel – sirkelkomposisjon
 Å sjekke at alle setninger begynner med stor bokstav og slutter med punktum
 Å sjekke at alle ord har riktig enkel eller dobbel konsonant
 Å sjekke at du har skrevet og/å på riktig plass
I dette undervisningsopplegget brukes følgende lese- og læringsstrategier:
 Førleseaktiviteter: VØL-skjema
 Leseaktiviteter: Les og let, Tokolonne-begrepsnotat, Les og si og Friformkart
 Etterleseaktiviteter: Tema og kommentarsetninger og Spørsmål
 Skriveaktiviteter: Å skrive fagartikkel og Kameratvurdering
Tekst:
”Du er ikke alene”, Faktafyk s. 28–30

A) FØRLESEAKTIVITETER
Refleksjonsspørsmål:
Hva tror du en naturfaglig fagartikkel som heter ”Du er ikke alene”, handler om?
Denne fagartikkelen handler om:

Bilder
Se på bildene på s. 28, 29 og 30 i Faktafyk. Beskriv hva du ser på bildene.
Jeg ser:

Nå tror jeg denne fagartikkelen handler om:
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Ingress og rammetekst
Les ingressen på s. 28.
Hva tror du er hovedtema i denne artikkelen etter å ha lest ingressen?

Les rammeteksten på s. 30.
Skriv et kort sammendrag av rammeteksten.

VØL-skjema – når alle har blitt enige om hva som er hovedtema.
Fyll ut hva du VET, og hva du ØNSKER å lære, i VØL-skjemaet. Den siste kolonnen (LÆRT) fyller du ut
når du er ferdig med å arbeide med denne artikkelen.
Hva VET jeg om temaet
Hva ØNSKER jeg å lære om
Hva har jeg LÆRT om temaet
temaet
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B)
LESEAKTIVITETER
Les og let etter vanskelige ord i artikkelen ”Du er ikke alene” s. 28–30 i Faktafyk.
Strek under de ordene, begrepene eller frasene som er vanskelige å forstå. Ordene du streker under,
setter du inn i tokolonnenotatet nedenfor. Finn ordforklaringer i ordbøker eller fagbøker eller på
nettet. Når du er sikker på hva et ord betyr, skriver du en setning hvor du bruker det.
Ord
Ordforklaring
Ordet brukt i en setning
Romme
Å romme betyr å ha plass til
Kroppen rommer flere milliarder bakterier
Bakterier
Celle
Rekrutteringsarbeid
Ressurs
Gunstig
Symbiose
Normalflora
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Les og si – samarbeidsoppgave to og to eller i mindre grupper
En elev leser første avsnitt av teksten høyt, eleven til høyre sier noe om avsnittet som nettopp er lest,
bruk gjerne startordene under. Eleven til høyre leser så neste avsnitt, osv. til hele artikkelen er ferdig
lest.
 Jeg mener dette avsnittet handler om …


Jeg har lært/hørt …



Jeg mener det står i artikkelen …



Jeg tenker/tror at …



Jeg lurer på hvorfor …



Jeg tror at hovedideen er …



Det var rart at …



Det var spennende at …

Friformkart – samarbeidsoppgave to og to eller i mindre grupper. Hver gruppe trenger et blankt A3ark og fargeblyanter.
Ta for dere avsnitt for avsnitt og tegn symboler, strekmenn eller liknende for å forklare innholdet i
artikkelen. Dere kan tegne så mange tegninger dere vil. Når dere er ferdige, skal dere kunne
gjenfortelle hovedinnholdet i artikkelen bare ut fra tegningene.
Forslag:


Tegn en skålvekt med to skåler, en skål ganske lavt og en skål høyt. Så tegner du bakterieceller i
den skålen som er lengst nede. I den skålen som er på toppen, tegner du menneskeceller. Dette
for å illustrere at du har flere bakterieceller enn menneskeceller i kroppen.



Tegn en strekbaby som får en sprøyte med K-vitamin for å fordøye maten og for at blodet skal
levre seg (og kanskje en strekbaby som ikke får K-vitamin, og som får diaré og blør, for å vise
forskjellen).
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C) ETTERLESEAKTIVITETER
Tema og kommentarsetninger – samarbeidsoppgave to og to eller i mindre grupper
I rutene nedenfor står avsnittsoverskriftene og de første temasetningene fra artikkelen. Dere skal
fylle inn minst to kommentarsetninger til hver temasetning. Bruk friformkartet hvis dere trenger tips.
DIN VENN TARMBAKTERIEN
Hvis tanken på så mange leieboere er ubehagelig, skyldes det gjerne at vi ser på bakterier som
skadelige.

Det tar ikke mange minuttene fra du blir født, til bakteriene finner veien til fordøyelsessystemet ditt.

PARASITTER
De bakteriene som pleier å være til stede i og på kroppen vår, kalles normalfloraen.

Nå kan det høres ut som om samlivet vårt med bakteriene er en ren idyll, men så enkelt er det
dessverre ikke.

Du har sikkert opplevd å få ubedt besøk av bakterieparasitter som gjør deg syk.

FRISK OG SMITTSOM
Av og til oppnår kroppen en slags våpenhvile.

FORSKNING
De siste årene har forskere virkelig fått øynene opp for hva bakteriefloraen betyr for helsen vår.
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Oppsummerende spørsmål til artikkelen ”Du er ikke alene”
Svar med fullstendige setninger, ha gjerne artikkelen foran deg mens du arbeider. Etter å ha svart på
spørsmålene kan du fylle ut den siste kolonnen i VØL-skjemaet.
Hvem er forfatteren av denne artikkelen?

Hva tror du forfatteren ville få frem med å bruke tittelen ”Du er ikke alene”?

Hva tror du forfatteren av artikkelen ønsker å oppnå med ingressen?

Hvorfor tror du forfatteren valgte å bruke rammeteksten på s. 30?

Hvordan avrunder forfatteren artikkelen?
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D) SKRIVEAKTIVITET
Skriv en fagartikkel
Du skal nå skrive en fagartikkel selv. Hva du skal skrive om, må du og læreren din bli enige om.
Her er en skriveramme som du kan fylle ut og bruke som disposisjon til artikkelen din.
Fokus
Hovedtema i teksten min skal være:

Hovedbudskapet jeg ønsker å få frem, er:

Overskrift

Overskriften skal lokke til seg lesere, som ”Du er ikke alene”. Du kan godt vente med å
finne overskrift til du er ferdig med å skrive artikkelen.

Innledning

Innledningen skal vekke interesse, som ingressen til ”Du er ikke alene”. Bruk gjerne et
spenstig sitat, finn interessante faktaopplysninger eller still retoriske spørsmål.

Hoveddel

Stikkord til temasetninger eller temasetninger til artikkelen.

Avslutning

Du kan runde av, oppsummere eller konkludere. Les siste avsnitt av ”Du er ikke alene”
igjen for tips. Hent også inspirasjon fra innledningen din. Hvis du for eksempel har stilt
spørsmål i innledningen, kan du svare på disse i avslutningen, eller du kan komme med
et nytt retorisk spørsmål.
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Følg disposisjonen din og skriv første utkast.
1. Skriv et avsnitt som innledning.
2. Skriv et avsnitt til hver temasetning – husk å holde deg til temasetningene!
3. Forklarer du fremmedordene du bruker i teksten?
4. HAR DU HUSKET Å OPPGI KILDENE DU BRUKER?
5. Skriv et avsnitt som avslutning.
6. Skriv en overskrift som passer til teksten.

Kameratvurdering – to stjerner og to ønsker
Nå skal to og to lese hverandres tekster ut fra oppskriften nedenfor.
1. Vekker innledningen interessen din?
2. Er det tydelige temasetninger til hvert avsnitt?
3. Passer alle kommentarsetningene til hvert avsnitt?
4. Blir fremmedord og begreper forklart på en god måte?
5. Er avslutningen oppsummerende eller konkluderende, og passer den til teksten?
6. Er kildene tydelig oppgitt – og er det direkte avskrift?
7. Passer overskriften til resten av teksten?
8. Hva likte du ved teksten, og hva var bra? Skriv ned to ting.
9. Hvis du fikk bestemme, hva ville du ha endret på? Skriv ned to ting.

Siste finpuss:
Nå kan du endre artikkelen din ut ifra tilbakemeldingene du fikk i kameratvurderingen. Gå gjennom
sjekklistene ovenfor en gang til og se over teksten ut ifra tipsene nedenfor.
Lykke til med innleveringen!


Sjekk at alle setningene begynner med stor bokstav og slutter med punktum.



Sjekk at alle ord har riktig enkel eller dobbel konsonant.



Sjekk at du har skrevet inn og/å på riktig plass.
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Vedlegg 1

Aktuelle kompetansemål i arbeidet med dette opplegget:
Kompetansemål etter 10. årstrinn, norsk og naturfag
Muntlig kommunikasjon


Samtale om form, innhold og formål i litteratur

Skriftlig kommunikasjon


Lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og
formidle mulige tolkninger



Skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder



Planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis
i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst



Uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding



Skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og
sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium



Integrere, referere og sitere relevante kilder på en etterprøvbar måte der det er
hensiktsmessig

Kompetansemål etter 10. årstrinn, naturfag
Forskerspiren


Skrive forklarende tekster med referanser til relevante kilder, vurdere kvaliteten ved egne og
andres tekster og revidere tekstene



Forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare
hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen



Identifisere naturfaglige argumenter, fakta og påstander i tekster og grafikk fra aviser,
brosjyrer og andre medier, og vurdere innholdet kritisk
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Aktuelle kompetansemål i arbeidet med dette undervisningsopplegget er innenfor norsk, samfunnsfag og
RLE, se vedlegg 1.

Hovedmål:
 Å lese og forstå forskjellige typer tekst ved hjelp av ulike lese- og læringsstrategier
 Å skrive et debattinnlegg ved hjelp av en modelltekst og passende skriverammer
 Å begrunne argumenter og motargumenter i egne tekster
I dette undervisningsopplegget brukes følgende lese- og læringsstrategier:
 Førleseaktiviteter: Refleksjonsspørsmål, Venndiagram og Les og strek ut
 Leseaktiviteter: Les og let med gule lapper, Tokolonne-begrepsnotat, Leselogg og Spørsmål
 Etterleseaktiviteter: Biodikt og Venndiagram
 Skriveaktiviteter: Tankeskriving og samarbeid om å skrive et debattinnlegg
Tekster:
”Intro til Jesus”, Faktafyk s. 39
”Jesus”, Faktafyk s. 40–43
”Muhammed. Kriger og profet”, Faktafyk s. 44–45
Andre kilder:
http://www.spartacus.no/index.php?ID=Bok&ID2=700, 7.12.2013
Bokanmeldelse, Jesus
http://www.barnebokkritikk.no/modules.php?name=Reviews&rop=showcontent&id=964,
7.12.2013
Bokanmeldelse, Muhammed – kriger og profet
http://www.nettavisen.no/nyheter/article3476551.ece, 7.12.2013
Artikkel i nettavisen om prosessen med å få utgitt Muhammed – kriger og profet.
A) FØRLESEAKTIVITETER
Refleksjonsspørsmål:
Hva tror du artikler med navnene Jesus og Muhammed handler om?
Disse artiklene handler om:

Venndiagram:
Fyll ut venndiagrammet ut fra stikkordene Jesus og Muhammed. I høyre ytterkant skal dere skrive
de særegne egenskapene til Jesus, i venstre til Muhammed, og i midtfeltet skal dere skrive
likhetene.

Hege Fjeld

Side 1 av 10

Å lese sakprosa og skrive debattinnlegg med argumenter og motargumenter
Les ”Intro til Jesus”, Faktafyk s. 39.
Les og strek ut – samarbeid to og to.
Les avsnittene høyt. Når dere har lest et avsnitt, markerer dere det som er viktig, hele setninger,
deler av setninger eller enkeltord. Hvis det er ord eller begreper dere ikke forstår i teksten dere har
markert, setter dere en ekstra strek under dem. Se eksemplet nedenfor.
De to første avsnittene av teksten ”Myter og fakta” s. 39
Det historiske korrekte har ikke vært utgangspunktet for Tor Åge Bringsværds bok. Bringsværd har
bevisst unngått å lete etter troverdige eller historiske kilder. Snarere har han lett etter historiene.
Jesus er et menneske som har inspirert til historiefortelling og historielaging i mange hundre år. I
boka finner vi mange ulike fortellinger, fra mange steder i verden og fra mange forskjellige tider. De
handler om Jesus som barn (myter forteller oss at han kunne være en nådeløs lekekamerat), om
Jesus som reisende til steder langt unna Palestina og om Jesus sitt forhold til menneskene rundt
ham.
Skriv et kort sammendrag
Skriv et kort sammendrag ut fra den teksten dere markerte, og husk å skrive sammenhengende
setninger. Se eksemplet nedenfor.
Tor Åge Bringsværds bok er ikke historisk korrekt. Boka inneholder mange ulike fortellinger om
Jesus.

Refleksjonsspørsmål:
Hva tror du nå utdragene du skal lese, handler om?
Jeg tror utdragene jeg skal lese, handler om …

Jeg tror utdragene jeg skal lese, handler om dette fordi …
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B) LESEAKTIVITETER
Les og let med gule lapper etter vanskelige ord i utdraget ”Jesus” s. 40–43 i Faktafyk.
Sett gule lapper under de ordene, begrepene eller frasene som er vanskelige å forstå. Ordene du
markerer, setter du inn i tokolonnenotatet under. Finn ordforklaringer i ordbøker eller fagbøker eller
på nettet, og når du er sikker på hva ordet betyr, skriver du en setning hvor du bruker det.
Ord
Ordforklaring
Ordet brukt i en setning
Å gjøre rede for
Å forklare noe
Jeg skal gjøre rede for hvordan man arbeider
med vanskelige ord
Oppstandne
Disippel
Apokryfe
Følgesvenn
Betraktning
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Leselogg – individuelt arbeid og gruppearbeid
Les utdragene ”Jesus. En mytisk biografi” s. 40–43 og ”Muhammed. Kriger og profet” s. 44–45. Bruk
leseloggen for saktekster underveis. Ta med leseloggene til gruppearbeidet, og del svarene dere har
funnet. Hvis du syns noen andre har sagt noe klokt, er det lov å skrive det over på sin egen leselogg.
Oppsummerende spørsmål til utdragene om Jesus og Muhammed
Svar med fullstendige setninger, og ha gjerne artikkelen foran deg når du arbeider.
Teksten på s. 40–43 heter ”Jesus. En mytisk biografi”, men hvem handler utdraget egentlig om?

Hvilke kvinnesyn blir formidlet i utdraget?

Hvilket forhold tror du Jesus og Maria Magdalena hadde? Begrunn svaret.

Hvilke litterære virkemidler bruker forfatteren for å få frem meningene sine? Kom med eksempler
fra teksten.

Teksten på s. 44–45 heter ”Muhammed. Kriger og profet”, men hvem handler utdraget egentlig om?

Det blir sagt i teksten at Allah hadde forlangt et offer til sin ære. Hvilket offer ba Allah om?

Hvordan utfører hovedpersonen i utdraget befalingen fra Allah?

Hva mener du om måten hovedpersonen løste situasjonen på? Begrunn svaret.

Hvilke litterære virkemidler bruker forfatteren for å få frem meningene sine? Kom med eksempler
fra teksten.
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C) ETTERLESEAKTIVITETER
Biodikt
Ta utgangspunkt i personene du nå har lest om, Maria Magdalena og Abdul-Muttalib, og lag biodikt.
Bruk gjerne oppskriften nedenfor dersom du vil.
Biodikt ut fra utdraget ”Lykkefinneren”, Faktafyk s. 60–61
Overskrift
 Navn
 Kjønn og alder
 Tre karaktertrekk ved personen
 Personen setter pris på …
 Personen pleier å …
 Personen savner …
 Personen ønsker …
 Personen er glad for …
 Personen er redd for …
 Personen trenger …
 Personen vil gjerne …

Lykkefinneren
Hamayun
Ung gutt, ikke over tjue
Redd, modig, ensom i mengden
Luft
Tenke på armene som gjør vondt. Og på pusten min
Madar, Padar, Roya, Navid
Frihet
Å kunne puste
Hulken, kulde, å dø, å dø, å dø
Hjelp
Friheten lokker

Venndiagram:
Fyll ut venndiagrammet ut fra stikkordene kristendom og islam. I høyre ytterkant skal dere skrive
det særegne ved kristendom, i venstre ved islam, og i midtfeltet skal dere skrive likhetene.

D) SKRIVEAKTIVITET
Tankeskriving
Jesus og Muhammed. Kristendom og islam. Hva kan man skrive et debattinnlegg om med
utgangspunkt i disse stikkordene? Du får to minutter til å skrive ned så mange forslag som mulig.
 Jeg kunne tenke meg å diskutere …
 Jeg mener det er viktig å få frem meningene om …
 Jeg blir så frustrert når jeg hører om …
 Det er viktig å se på begge sidene ved …
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Skriveramme til argumenterende tekster – to og to eller i små grupper
1. Lag en skriveplan, skriv nøkkelord i rutene under og disponer innlegget deres.
Skriv nøkkelord i rutene under og disponer innlegget før dere begynner å skrive teksten. I den tredje
raden står noen startord, som kan brukes når dere står fast.
Overskrift

Innledning

Argumenter

Hva handler Hva ønsker dere Argumenter for
teksten om? å ta opp til
debatt?
Det er i dag mye
diskusjon om …
Dette henger
sammen med at
…

Motargumenter

Avslutning

Argumenter mot

Oppsummer argumentene for
og mot, si deres mening om
saken. Husk å begrunne
svarene.

På den ene siden På den andre siden Etter å ha satt oss inn i begge
…
…
sider av saken er vår mening at
De som er enige i I motsetning til
…
dette, mener at … dette mener andre Grunnen til dette er at …
Et annet argument at …
Vi syns det virker som om …
de bruker, er at … Motargumentet de På grunn av … oppfatter vi det
De mener at fordi bruker, er at …
som om …
…
I tillegg sier de at … Derfor må det være slik at …
De hevder også at De syns derimot det
…
virker som om …

2. Viktige punkter for å skrive et saklig debattinnlegg:


Hold dere til emnet.



Vær saklige og nøytrale hvis dere refererer til andre.



Ikke kom med falske opplysninger om saken, og forsøk å ikke gi et skjevt bilde av fakta.



Pass på at dere ikke gir en av partene særlige fordeler.

2. Følg skriveplanen og skriv første utkast:


Skriv et avsnitt til hver av rutene i skriveplanen.



Hold dere til saken – hvert argument og motargument må handle om det som står i innledningen.
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Start med de viktigste argumentene og motargumentene, og husk å begrunne alle underveis.



Husk å avslutte med å si deres mening, og begrunn den ut fra argumentasjonen for og mot.

3. Sett dere sammen to og to og les og snakk om første utkast. Diskuter alle spørsmålene under
etter hver tekst:


Kommer meningen med teksten klart frem i innledningen?



Hvilket av argumentene er best? Hvorfor?



Har alle argumentene et motargument? Hvis ikke, hvilke argumenter får stå uten svar?



Ble du enig med forfatterne? Hvorfor / hvorfor ikke?



Hvilke andre argumenter eller motargumenter kunne forfatterne brukt?

Gjør forandringer i teksten hvis dere fikk gode tips.
4. Forbered dere på innlevering ved å gå gjennom sjekklista.


Er overskriften fengende, og hinter den om hva innlegget skal handle om?



Forklarer innledningen hva innlegget skal handle om?



Har dere skrevet argumenter og motargumenter som passer til hverandre?



Har dere husket å begrunne alle argumentene deres på en god måte?



Sjekk at alle setningene begynner med stor bokstav og slutter med punktum.



Sjekk at alle ord har riktig enkel eller dobbel konsonant.



Sjekk at dere har skrevet inn og/å på riktig plass.

5. Publiser og responder.


Dere skal nå publisere teksten på et egnet sted, f.eks. Faktafyks debattside.



Dere skal deretter gi en saklig tilbakemelding til en annen gruppes debattinnlegg. Start innlegget
slik: Vi er helt uenige med dere fordi vi mener at … Eller: Vi er helt enige med dere fordi vi mener
at …
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Vedlegg 1

Aktuelle kompetansemål i arbeidet med dette opplegget:
Kompetansemål etter 10. årstrinn, norsk
Muntlig kommunikasjon
 Delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon
 Presentere norskfaglige og tverrfaglige emner med relevant terminologi og formålstjenlig
bruk av digitale verktøy og medier
Skriftlig kommunikasjon
 Orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere og vurdere
relevant informasjon i arbeid med faget
 Lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og
formidle mulige tolkninger
 Skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder
 Planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis
i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst
 Skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og
sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium
 Integrere, referere og sitere relevante kilder på en etterprøvbar måte der det er
hensiktsmessig
Språk, litteratur og kultur
 Gjenkjenne retoriske appellformer og måter å argumentere på
 Drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende
 Forklare og bruke grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett ved publisering
og bruk av tekster
Kompetansemål etter 10. årstrinn, samfunnsfag
Utforskeren
•
•
•
•

Formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planlegge og gjennomføre en undersøkelse og
drøfte funn og resultat muntlig og skriftlig
Vise hvordan hendelser kan fremstilles ulikt, og drøfte hvordan interesser og ideologier kan
prege synet på hva som blir opplevd som fakta og sannhet
Reflektere over samfunnsfaglige spørsmål ved hjelp av informasjon fra ulike digitale og
papirbaserte kilder og diskutere formål og relevans til kildene
Skrive samfunnsfaglige tekster med presis bruk av fagbegrep, begrunne konklusjoner og
kildehenvisninger

•
Historie
•
Drøfte årsaker til og ettervirkninger av sentrale internasjonale konflikter på 1900- og 2000tallet
•
Drøfte viktige omveltninger i samfunnet i nyere tid, og reflektere over hvordan dagens
samfunn åpner for nye omveltninger
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Samfunnskunnskap
•
Gjøre rede for begrepene holdninger, fordommer og rasisme og vurdere hvordan holdninger
kan bli påvirket, og hvordan den enkelte og samfunnet kan motarbeide fordommer og
rasisme
•
Gi eksempel på og diskutere kulturelle variasjoner og drøfte muligheter og utfordringer i
flerkulturelle samfunn
Kompetansemål etter 10. årstrinn, RLE
Kristendom
• Forklare særpreget ved kristendom og kristen tro som livstolkning i forhold til andre
tradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende forskjeller
• Drøfte ulike syn på Bibelen
• Drøfte kristendommens betydning for kultur og samfunnsliv
Islam
 Forklare særpreget ved islam og islamsk tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner:
likhetstrekk og grunnleggende forskjeller
• drøfte utvalgte tekster fra islamsk skrifttradisjon
Religiøst mangfold
• Samtale om og forklare hva religion er, og vise hvordan religion kommer til uttrykk på ulike
måter
• Vise evne til dialog om religions- og livssynsspørsmål og vise respekt for ulike religioner og
livssyn
• Diskutere aktuelle spørsmål som oppstår i møte mellom religion, kultur og samfunn
Filosofi og etikk
• Føre dialog med andre om sammenhenger mellom etikk, religioner og livssyn
• Drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og
likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder
• Vise respekt for menneskers tros- og livssynsoppfatninger, ritualer, hellige gjenstander og
steder
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Vedlegg 2

Leselogg for fagtekster
Tekst:
Forfatter:
Utgitt når:
Publisert hvor:
1. Hva tror du forfatteren vil si med denne teksten? Hva er hovedhensikten?

2. Hvem tror du forfatteren skrev denne teksten til? Forklar hvorfor du tror dette er målgruppa,
og vis hvordan det er synlig i teksten.

3. Hvorfor tror du forfatteren skrev denne teksten? Hvis du mener teksten har en spesiell
målgruppe, hvorfor tror du teksten ble rettet mot disse menneskene?

4. Hvordan er teksten bygd opp, og hvilke sjangertrekk finner du? Forklar.

5. Hvordan får forfatteren frem hensikten med teksten, hvilke virkemidler og hva slags
argumentasjon blir brukt? (Bruk baksiden av arket dersom du får dårlig plass.)

6. Syns du at teksten fungerer etter hovedhensikten? Fungerer sjangeren og virkemidlene
forfatteren bruker? Begrunn svaret.

7. Syns du at forfatteren treffer målgruppa? Begrunn svaret.
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