Tema: Å satse alt
Tekster: «Når proffdrømmen brister»
«I edderkoppens nett»
«Fotball 24 timer i døgnet» i nettmagasinet.

Mål med opplegget: Å vekke elevenes interesse for sakprosa.
-Gjennom at elevene setter ord på sin personlige leseopplevelse
-Gjennom at elevene sier sin mening om, og diskuterer tema som teksten tar opp.

1. Før:
Forklar ord og begreper som kan være vanskelige for elevene. (For eksempel: profesjonell,
proffspiller, machokultur, målbevisst, ambisjoner, selvdisiplin, talent).
Det er tre tekster. Hva slags type tekster er det? (Intervju med en tidligere fotballspiller, Et
selvbiografisk essay, en reportasje).
Hvilke forventninger har elevene til et intervju? Hvilke forventninger har de til et selvbiografisk
essay? Hvilke forventninger har de til en reportasje?
Be elevene se på titler og bilder. Hva tror elevene tekstene handler om?

2. Underveis
Be gjerne elevene notere underveis i lesingen.
For eksempel:
Noter eller sett strek under noe som gjør inntrykk på deg.
Noe som gjør deg irritert, sint, glad, redd, trist osv?
3. Etter lesingen
Klassesamtale:
Etter at elevene har lest, anbefaler vi at klassen har en samtale om tekstenes innhold for å sikre seg
at klassen har en felles forståelse av hva tekstene handler om. I den videre samtalen/diskusjonen kan
det være fint å ta utgangspunkt i spørsmål som:
-Hva gjør at noen er villige til å ofre så mye å oppnå en drøm?
-Hva er din drøm?
-Er det sånn det er å være proff?
-Er Martin Bengtson representativ?
-Tror dere det koster noe å være så ærlig?
-Hvor går grensen? Er det viktigere å ha det bra enn å få til det du brenner for?

Oppgaver: (Individuelt eller sammen i klassen)
1. Gå inn på faktafyk.no og les boktips fra fotballspillere og se filmer om lesende fotballspillere.

2. Kan du lese på svensk?
Martin Bengtsson er svensk, og I edderkoppens nett som du har lest i Faktafyk er oversatt til
norsk.
Gå inn på Faktafyk.no og se om du kan lese Bengtsons tekst på originalspråket.
(Teksten i Faktafyk er merket med QR-kode, og skanner du den, kan du lese teksten på
mobilen.)

Kompetansemål:
Norsk:
-gjengi innholdet og finne tema i et utvalg tekster på svensk og dansk
-delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon

