
Lærerveiledning til tXt-aksjonen 2017: utarbeidet av Foreningen !les 

Innledende opplegg til tXt 2017 – Monster 
 

A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet 

Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets tXt-aksjon.  
Hvis det er få av elevene som leser bøker, kan samtalen inkludere film, TV-serier, musikk eller andre 
kulturelle uttrykk. Be da elevene om først å komme med sine kriterier for at eksempelvis en TV-serie 
skal være god, og hvem som avgjør om en TV- serie er god, før dere diskuterer kriterier for en god 
bok.  

1. Hvilke bøker liker jeg - og hvorfor? 
Individuelt arbeid. 

Be elevene tenke over hvilke bøker de liker, og hvorfor de liker akkurat disse bøkene.  

Oppgaven kan konkretiseres på følgende måte:  

Be elevene lage hver sin liste over bøker de har likt. Det kan være nye eller gamle opplevelser, 
romaner, fortellinger, sakprosa, tegneserier osv. Har de en favoritt?  

Be dem velge ut den eller de bøkene som de liker aller best og forklare utvalget. Hvorfor er det 
nettopp disse tre bøkene, for eksempel, som har gitt dem de beste leseopplevelsene?  

Hvor viktig er handlingen? Er bøkene spennende? Morsomme? Gripende? Overraskende? 
Troverdige? Er det emnet/tema som er interessant eller behandlet på en interessant måte? Er det på 
grund av personer man blir glad i, beundrer fordi de er annerledes, kule osv.? Eller er det sjangeren 
de liker? Slutten?  

De kan også gjerne reflektere over hvordan de fant frem til disse bøkene: Hva har eksempelvis 

forside, tittel og omtale bak på boka å si for hva de leser? Hva betyr anbefalinger fra anmeldere, 

foreldre og venner? Kjenner elevene til nettsteder som uprisen.no og uprisen.no/oversatt der 

ungdom anmelder litteratur for målgruppen? 

Det er viktig at det kommer tydelig frem at du som lærer er oppriktig interessert, og at elevene 

prøver å være så ærlige og presise som de klarer når de begrunner valgene sine. 

2. Hvilke bøker liker vi? 
Klassesamtale  

Be elevene dele favorittene sine med klassen. Skriv titlene på tavla.  

Er det bøker som blir nevnt mange ganger? Er det noen som bare få har klart å oppdage?  

Snakk deretter om hva elevene synes kjennetegner gode bøker de har lest. De kan med fordel bruke 

begrunnelsene som de har notert i oppgaven over. Hva er det viktigste for at man skal lese og like en 

bok? 

På bakgrunn av samtalen forsøker klassen å bli enige om 5-10 punkter som kjennetegner en god bok 

for ungdom. Lærer og elever noterer disse kriteriene til senere bruk.  

Samtalen om smak og forventninger til tekst kan danne utgangspunkt for neste opplegg, Innledende 

opplegg om forventninger og valg av utdrag, der elevene blant annet skal se på terskeltekster som 

forside, tittel og ingress, reflektere over hvilke utdrag de har lyst til å lese først og skrive leselogg.  

Alternativt kan dere gå rett på lesingen, for eksempel av utdrag nummer 13 – Galderstjerna av 

Asbjørn Rydland. Denne boken vant Uprisen 2017 og egner seg derfor til å fortsette diskusjonen om 

ungdoms litterære smak.   
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B. Innledende opplegg om forventninger og valg av utdrag 

I dette opplegget skal elevene først danne seg et førsteinntrykk av tekstene i antologien ved å se på 

forsidene. Deretter skal de lese ingressene og legge merke til hvordan slike terskeltekster påvirker 

forventningene. For å unngå at elevene skal gå rett på ingressene, er forsidene gjengitt under. 

Tanken er at oppgaven under kan skrives ut og deles ut til elevene, men det går naturligvis også an å 

lyse forsidene opp på en projektor eller å behandle forside, tittel og ingress samtidig under 

fellesbegrepet terskeltekster. På bakgrunn av førsteinntrykket skal elevene reflektere over hvilke 

utdrag de har mest lyst til å lese, begrunne valgene og deretter dele både valg og begrunnelser med 

gruppen. Når de har gjort dette, kan de sette i gang med å lese tekstene, skrive leselogg og forberede 

seg på å delta i en litterær samtale eller å ha bokpresentasjon med utgangspunkt i egen 

leseopplevelse.  
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tXt-aksjonen 2017: Monster  

Opplegg om forventninger og leseopplevelser 

FØR: 

1. Hva tror du boken handler om?  

Se på forside og tittel til bøkene som er med i årets tXt-aksjon og legg merke til hva du tror 

bøkene handler om og hvilke forventninger du får til tekstene. 

- Se på forsiden. Hva forestiller bildet? 

- Hvilke tanker, følelser eller assosiasjoner får du når du ser på bildet? Noter stikkord. 

- Les tittelen. Hva får tittelen deg til å tenke på?  

- Hvordan passer det med bildet på forsiden? 

- Hva tror du boka handler om? Noter stikkord. 

 

2. Del stikkord og tanker i klassen eller i grupper.  

Fortell de andre i gruppen hva du tror bøkene handler om og hvorfor. 

Er dere enige? 

Hvis dere får nye tanker, ideer, assosiasjoner - skriv dem ned!  
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3. Hvilke bøker har du lyst til å lese? 

- Bla i antologien, Monster, og les ingressene til de ulike utdragene.  

- Velg noen utdrag du har lyst til å lese, og noen du ikke tror du vil like. 

- Begrunn valgene dine.  

 

 

Utdrag jeg har mest lyst til å lese:  Fordi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag jeg ikke tror jeg vil like:  Fordi:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Del dine tanker. 

Fortell de andre i klassen eller gruppa hvilke bøker du har valgt og forklar hvorfor. 

 

UNDERVEIS: 

5. Leselogg 

Les utdragene fra bøkene du valgte fra antologien Monster. 

Noter i leseloggen på neste side mens du leser. 
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Setter utdraget i gang bestemte følelser? 

Er det noe som gjør deg 

 

irritert? 

glad? 

sint? 

trist? 

skuffet? 

tankefull? 

overrasket? 

engasjert? 

 

 

Hvilke personer er viktige i utdraget? 

Noter stikkord om personene.  

Hvem forteller?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noter spørsmål til det du ikke forstår i teksten:  

Er det noe du lurer på, noe som gjør deg 

nysgjerrig? 

 

 

 

 

 

Er teksten skrevet på en spesiell måte?  
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Er det for eksempel mye dialog? Er det mye 

beskrivelser? 

Hvordan er språket? 

 

 

Noe annet du har lest som minner deg om det 

du leser nå? 

 

 

Noe du bare kom til å tenke på?  

 

 

 

 

 

 

ETTER:  

6. Min leseopplevelse 

Tenk på et utdrag du likte eller ikke likte å lese. Prøv å beskrive hvordan du opplevde å lese 

dette utdraget?  

Når du beskriver leseopplevelsen din kan du for eksempel bruke noen av disse uttrykkene: 

Da jeg leste, la jeg merke til… 

Jeg synes at… 

Jeg likte godt da… 

Jeg ble irritert over… 

Det gjorde inntrykk på meg at… 

Hvis jeg var… 

Jeg ble skuffet over… 

Jeg ble overrasket over… 

Slutten var… 

Jeg likte teksten fordi… 

Jeg likte ikke teksten fordi.. 

 

 

7. Del leseopplevelsen din 

Etter at du har lest utdrag fra Monster, kan du dele leseopplevelsen din med klassen eller 

gruppa. Ta utgangspunkt i notatene dine og setningene med igangsettere fra forrige 

oppgave.  

Si også noe om hvordan forventningene dine ble møtt.  Stemmer opplevelsen din av tekstene 

overens med det du først tenkte da du så tittel, bokomslag og ingress? 
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8. Utgangspunkt for litterær samtale/ vurdering 

Disse punktene kan brukes når du vil fordype deg i ett av utdragene du har lest. Du kan også 

bruke dem som tips til hvordan du kan forberede deg til en litterær samtale i klassen, når du 

skal forberede en bokpresentasjon eller hvis du vil skrive en anmeldelse av en bok eller en 

tekst du har lest.  

Se nærmere på det utdraget du likte best eller på det du likte minst. Si noe om hva som 

gjorde at du likte eller ikke likte dette utdraget. Her er noen forslag til hvordan du kan gå 

fram når du skal si din mening om en tekst. 

- Synes du tittelen og omslaget passer til utdraget?   

- Er utdraget fengende?  

- Er det ytre eller indre spenning? Skjer det mye, eller er det mest tanker og skildringer?  

- Hvordan slutter utdraget? Brått, uventet, overraskende? Får det deg til å tenke på hva som 
skjer videre?   

- Andre ord som kan sammenfatte opplevelsen: gripende, troverdig, overraskende, morsom, 
ekkel?  

- Er det lett å leve seg inn i teksten, lett å kjenne seg igjen? Hva var det som gjorde at du levde 
deg inn i handlingen (eller ikke)?  

- Hvilket inntrykk har du av personene? Forklar hvorfor du har dette inntrykket.  

- Hvordan er forholdet mellom personene i teksten?  

- Har det noe å gjøre med hvordan teksten er fortalt?  

- Hvem har synsvinkelen i teksten? Fra hvilke øyne ser vi det som skjer? 

- Er historien troverdig, eller er det som skjer ikke realistisk?  

- Tenk også på karakterer og miljø. Virker personene og miljøet ekte?  
(I en fantasy-bok er det sannsynlig at det dukker opp trollmenn med magiske krefter. I disse 
tilfellene må du spørre deg om det er troverdig i forhold til sjangeren og bokens fortelling. 
Ikke i forhold til virkeligheten. Synes du magien fungerer?) 

-  Hvordan er språket? Hvordan synes du språkbruken passer til innholdet, til personene og de 
emnene som tas opp? Var utdraget lett å lese? Hvorfor eller hvorfor ikke? 

- Er teksten original, eller ligner den på andre bøker du har lest eller hørt om? 

- Hva vil du si at teksten handler om? Gir den deg noe å tenke på? Har teksten noe viktig å si 
deg, noe viktig å si til andre? Forteller teksten noe om å være ung, eller sier noe som ungdom 
trenger/ liker å lese om? 

- Hva er tekstens svakhet? Hva irriterte deg? Hva er tekstens styrke? Hva var det beste med 
teksten? Er det noe i teksten som du synes det ville være interessant å diskutere?  

-Si din mening: Hvorfor er dette det beste/ det dårligste utdraget? Hvorfor er dette 
bedre/dårligere enn andre? Vil du anbefale det til andre? 
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Undervisningsopplegg til tXt 2017 – Monster 

 
1. Opplegg til Magnus Chase av Rick Riordan 

 

FØR: 

Se på sjanger, tittel og bokomslag og snakk om forventninger til utdraget. 
Samtalen kan konkretiseres med utgangspunkt i spørsmål som: 

- Hvilke andre fantasy-bøker vet dere om/har dere lest? 
- Hvilke forventninger har dere til en fantasy-bok? 
- Hvilke tanker setter tittelen i gang? 
- Hva kjenner dere igjen på bildet? 
- Hva tror dere teksten handler om, ut ifra omslag og tittel? 
- Hvor og når tror dere den foregår? 
- Får dere lyst til å lese teksten? Hvorfor/hvorfor ikke? 
- Hva tror dere at dere kommer til å like og mislike? 

En alternativ introduksjon til utdraget kan være å ta utgangspunkt i forfatteren: 
Finn ut om det er elever i klassen som har lest noe av forfatteren tidligere. Rick Riordan har gitt ut 
flere populære ungdomsbøker, bl.a. serien om Percy Jackson. 

La et par elever finne ut mer om forfatteren, fortelle klassen litt om bøkene de har lest, hva de synes 

om bøkene, hvorfor de tror at bøkene har blitt så populære osv. 

I tillegg til Wikipedia finner dere mer informasjon om Rick Riordan på rickriordan.com 

 

Det går også an å vise denne boktraileren som en introduksjon til lesingen: 

https://www.youtube.com/watch?v=Udd_tbbtBhE 

 

Hvis du som lærer vurderer at utdraget kan bli en utfordring for elevene dine, er det en god idé å lese 

ingressen med elevene. Det kan dessuten være lurt å forberede lesingen ved å snakke om noen av 

ordene i teksten, for eksempel: snikmyrdet, kaleidoskop, paranoid, disiplinærproblemer, radaren, 

dominosteinen, bønnfalt, kameleon, bifallende, vikingsnadder, seremoni. 

 

UNDERVEIS: 

Be elevene notere stikkord i en leselogg mens de leser. Det kan være: 

- Noe de synes er godt skildret. 

- Noe de synes er med på å gjøre utdraget spennende. 

- Noe de synes er overraskende, virker rart eller ulogisk. 

 

ETTER: 

1. Snakk kort om teksten i hel klasse 
Klassesamtale. 

https://www.youtube.com/watch?v=Udd_tbbtBhE
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Gi elevene muligheten til å ta opp ting de lurte på mens de leste, slik at alle har en umiddelbar 

forståelse av tekstens innhold. 

 

2. Min leseopplevelse 

Individuelt arbeid. 

 

La elevene formulere hvordan de opplevde teksten ved hjelp av de faste uttrykkene under. Be dem 

velge ut noen og fortsette setningene, gjerne skriftlig. Be dem også prøve å gi en forklaring ved å 

bruke ordet fordi. 

 

a. Da jeg leste, la jeg merke til … 

b. Jeg synes at … 

c. Jeg likte godt da … 

d. Jeg ble irritert over … 

e. Det gjorde inntrykk på meg at … 

f. Hvis jeg var … 

g. Jeg ble skuffet over … 

h. Jeg ble overrasket over … 

i. Slutten var … 

 

Eksempel: «Jeg synes at … slutten på utdraget var god fordi den fikk meg til å lure på hva som skjer 

videre og ga meg lyst til å lese mer.» 

 

3. Personlig mening 

Individuelt arbeid. 

 

Be elevene ta stilling til utdraget: 

- Likte de utdraget? 
- Hva er de tre viktigste grunnene til at de likte/ikke likte teksten? 
- Ga utdraget dem lyst til å lese videre i boka? 

 

4. Del leseopplevelsen 

Gruppesamtale. 

Elevene jobber i grupper på fire-fem elever. Be dem dele tankene fra punkt 2 og 3 over. Først kan de 
si setningene de har laget og deretter snakke sammen i gruppen om hva de synes er bra og eller 
dårlig med teksten, og hva de eventuelt synes kunne vært bedre. 

 

5. Samtale i hel klasse 

Klassesamtale. 

Etter at elevene har jobbet individuelt med å formulere sin egen leseopplevelse, kan de snakke om 
utdraget i hel klasse. 

For å få til litterære samtaler som utvikler elevenes leseglede og engasjement for litteratur, er det 

ofte en fordel å ta utgangspunkt i den personlige leseopplevelsen til elevene. Begynn derfor gjerne 

med spørsmål som «hva handlet dette om?» eller «hva skjedde her?», og la samtalen utvikle seg ved 
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å formulere åpne og autentiske spørsmål som bygger videre på elevenes svar. Da opplever elevene at 

leseopplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor. 

 

I tillegg kan ett eller flere av følgende mer spesifikke spørsmål inngå i diskusjonen av utdraget: 

 

- Hvilke av disse ordene synes dere passer best for å beskrive Magnus: 

tøff, uredd, modig, trygg, nervøs, bekymret, redd, mistenksom, rask, lur, naiv, sterk, svak, ensom 

- Hvilket inntrykk får dere av Randolph? 

- Hva skjedde med moren til Magnus? Og med faren? 

- Hvorfor er Magnus så skeptisk til onkelen sin? Bør han stole på ham? 

- Hvem stoler du mest på - Magnus eller Randolph? Forklar hvorfor. 

- Hva betyr det at vi får historien fortalt av Magnus? 

- Hvordan tror dere at dette hadde endret seg, hvis det var en annen forteller? 

- Hvorfor tror dere at Magnus til slutt velger å følge onkelen, på tross av sin skepsis? 

- Hvem tror du det er som er på vei mot dem? 

- Hvordan ville du reagert hvis du var i en liknende situasjon? 

 

6. Vurdering og avstemming 

Til slutt kan dere diskutere utdraget i klassen med tanke på å nå frem til en felles vurdering: 

- Liker dere utdraget fra Magnus Chase? 

- Hvorfor/hvorfor ikke? 

Det er viktig at synspunktene begrunnes og at rammene er hyggelige. Elevene må få fremføre sin 
opplevelse og meningene og begrunnelsene som betyr noe for dem. 

Avslutt gjerne med å legge inn meningene deres om utdraget på txt.no. Klikk dere inn på utdraget fra 

Magnus Chase og legg inn meningene i boksen «Vi mener», nederst på siden. 

Vi setter også veldig stor pris på hvis du som lærer ønsker å vurdere hvordan utdraget fungerte som 

en del av litteraturundervisningen – om det bidro til å skape engasjement for lesing blant elevene 

dine osv. 

 

Skriveoppgaver: 

a. Skriv scenen fra Randolph sin synsvinkel. 

b. La elevene anmelde boka på Uprisen oversatt her: 

http://uprisen.no/tekst/magnus-chase-og-gudene-fra-asgard-1/ 

 

 

Opplegget dekker følgende kompetansemål: 

– lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige 
tolkninger 
– samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og 
dramatisering 
– delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon 

 

 

 

http://uprisen.no/tekst/magnus-chase-og-gudene-fra-asgard-1/
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2. Opplegg til Audrey ut av mørket av Sophie Kinsella 

 

FØR: 

Se på omslag, tittel og sjanger og snakk om forventninger til utdraget. 

Samtalen kan konkretiseres med utgangspunkt i spørsmål som: 

– Hva tror dere boka handler om? 
– Hvilken stemning tror dere vil være mest tydelig i boka – romantisk, trist, tankefull, morsom? 
– Hva synes dere om tittelen, Audrey ut av mørket? Sammenlikn med den engelske tittelen, Finding 
Audrey. Dere kan også sammenlikne med tittelen på et av de andre utdragene i tXt-antologien: 
Mørket kommer innenfra. 
– Hvordan synes dere tittelen passer til stemningen? 
– Hvilke forventninger har dere til en bok som er beskrevet med stikkordene «svart humor»? 
– Kjenner dere til andre bøker og filmer som kan passe i denne sjangeren? 

Bla igjennom utdraget. 

– Hva legger dere merke til? 

Utdraget er delt i to: I den ene delen er Audrey hos psykologen, i den andre lager hun en 
dokumentarfilm. Snakk om hvordan de to delene er satt opp. 

Gå deretter inn på txt.no og klikk på forsiden til Audrey ut av mørket. Gjør klar til å spille av lydfilen til 
utdraget som ligger i høyremargen. Fortell elevene at de skal ta notater mens de lytter slik at de 
etterpå kan skrive et sammendrag av teksten. 

 

UNDERVEIS: 

Ta notater til teksten mens dere lytter til lydfilen. Spill gjerne av lydfilen to ganger. 

 

ETTER: 

1. Skriv et sammendrag 
Individuelt arbeid. 

Skriv et sammendrag av utdraget på bakgrunn av notatene deres. 

 
2. Sammenlikn sammendrag 
Grupper på to-tre elever 

Når alle har skrevet et sammendrag, sammenlikner elevene det de har skrevet i grupper på to-tre 
elever: 

– Hva er likt, og hva er ulikt? 
– Er det forskjell på hvordan de har oppsummert de to delene (intervju hos psykologen og 
filmmanus)? 
– Hvordan er det å skulle skrive sammendrag av en tekst uten å ha lest – bare å ha lyttet? 
 

3. Diskusjon  
Klassesamtale 
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Del erfaringene med å skrive sammendrag i hel klasse. 

Snakk deretter om teksten med utgangspunkt i leseopplevelsen til elevene. Still åpne og autentiske 
spørsmål og følg opp med spørsmål som bygger videre på elevenes svar. Ta gjerne utgangspunkt i ett 
eller flere av følgende spørsmål: 

– Hvilket inntrykk får dere av Audrey? Og av psykologen hennes? 
– Hvordan vil dere beskrive relasjonene mellom dem? Forklar. 
– Hva tror dere har skjedd med Audrey? Hvorfor vil hun ikke gå ut? 
– Hva tenker dere om de ulike forslagene til behandling som nevnes i utdraget? 
– Hvilket inntrykk får dere av familien hennes? 
– Hva synes dere om språket i utdraget? 
– I hvilken grad synes dere at psykisk helse er et aktuelt og relevant tema for en ungdomsbok? 
 

4. Vurdering og avstemming 
Klassesamtale 

Til slutt kan dere diskutere utdraget i klassen med tanke på å nå frem til en felles vurdering: 

– Liker dere utdraget fra Audrey ut av mørket? 
– Hvorfor/hvorfor ikke? 
 
Det er viktig at synspunktene begrunnes og at rammene er hyggelige. Elevene må få fremføre sin 
opplevelse og meningene og begrunnelsene som betyr noe for dem. 

Avslutt gjerne med å legge inn meningene deres om utdraget på txt.no. Klikk dere inn på utdraget fra 
Audrey ut av mørket og legg inn meningene i boksen «Vi mener», nederst på siden. 

Vi setter også veldig stor pris på hvis du som lærer ønsker å vurdere hvordan utdraget fungerte som 
en del av litteraturundervisningen – om det bidro til å skape engasjement for lesing blant elevene 
dine osv. 

 

Skriveoppgaver: 

a. Skriv en scene der Audrey møter Linus. 

b. Skriv en scene der du filmer ditt eget familieliv. 

c. Hvordan synes du at omslag, ingress og utdrag fra boka står seg til tittelen på tXt-antologien, 
Monster? Hvem eller hva er monster, tror du? Skriv en kort saktekst der du argumenterer for ditt 
syn. 

d. Anmeld boka på Uprisen oversatt her: 

http://uprisen.no/tekst/audrey-ut-av-morket/ 

 

Opplegget dekker følgende kompetansemål: 

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

– samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og 
dramatisering 

– planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis i prosessen ved 
hjelp av kunnskap om språk og tekst. 
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3. Opplegg til Jakten av Tom Kristensen 
 
FØR: 

Sjangeren er spenning. 

– Hvilke forventninger har dere til en bok som deltar i spennings-sjangeren? 
– Hva er det som gjør en tekst spennende å lese, ifølge dere? 
– Hvor viktig er handlingen for at en tekst skal være god? 
– Må det skje noe dramatisk? 
– I hvilken grad kan konflikter og forventningen om at noe skal skje være med på å gjøre en tekst 
spennende? 

Jakten ble nominert til Uprisen – en pris der norske ungdommer kårer årets ungdomsbok. 
– Hvorfor tror dere denne boken ble nominert? 

Les anmeldelser som ungdom har skrevet om boka her:  
http://uprisen.no/tekst/jakten-world-of-spycraft-2/  

– Hva trekker anmelderne frem som positivt? Er det ting de savner? 
– Tror dere at dere kommer til å like teksten? Hvorfor/hvorfor ikke? 

Utdraget fra Jakten er ganske lettlest, men det forekommer en del engelske ord i teksten. Hvis du 
tror at det kan bli en utfordring for elevene dine, kan det være en god idé å lese ingressen med 
elevene og å snakke om for eksempel disse ordene: styla, corny, «tyskerhjelm», World of Spycraft, 
Death Row, Hells Angels, Outlaws, Coffin Cheaters, identiske, diskresjon. 

 

UNDERVEIS: 

Be elevene markere i teksten mens de leser. Det kan være: 

– Noe de synes er overraskende, virker rart eller ulogisk. 
– Noe de synes er tøft eller overdrevet. 
– Noe de legger spesielt merke til. 
 

ETTER: 

1. Samtale om innhold og språk 
Klassesamtale. 

For å få til litterære samtaler som utvikler elevenes leseglede og engasjement for litteratur er det en 
fordel å ta utgangspunkt i den personlige leseopplevelsen til elevene. Begynn gjerne med spørsmål 
som: «Hva handlet dette om?» eller «hva skjedde her?» og la samtalen utvikle seg ved å formulere 
åpne og autentiske spørsmål som bygger videre på elevenes svar – da opplever elevene at 
leseopplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor. 

I tillegg kan ett eller flere av følgende mer spesifikke spørsmål inngå i diskusjonen av utdraget: 

– Hvilket inntrykk får dere av Eric? 
– Hvordan synes dere han takler situasjonen da han møter MC-gjengen fra Death Row? 
– Hvordan tror dere at dere hadde reagert? 
– Hva synes dere om bikeren som henvender seg til Eric? Hvorfor? 
– Prøv og beskriv ham med egne ord. 
– Hvilket inntrykk får dere av jenta? 
– Hvor lenge tror dere hun ser på ham? 
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– Hvorfor tror dere kommentaren om «vestkantsoss» går inn på Eric? 
– Hva synes dere om måten faren til Eric oppfører seg på? 

I denne boka blir jenter presset til å sende nakenbilder av seg selv på internett. 
– Kjenner dere til lignende episoder fra virkeligheten? 
– Hvordan tror dere det må være å bli utsatt for noe slikt? 
– Hva synes dere om slutten på utdraget? Begrunn svaret. 
– Hva tror dere skjer videre i denne boka? 
– Hvilken rolle tror dere MC-gjengen får i fortellingen? 
– Hvem tror dere blir jaget? 
 

2. Personlig mening 
Individuelt arbeid. 

Be elevene ta stilling til utdraget: 
- Likte du utdraget? Hva er de 3 viktigste grunnene til at du liker/misliker teksten? 

 
3. Finn argumenter 
Gruppesamtale. 

Elevene jobber i grupper på 4-5 elever. Be dem snakke sammen i gruppen om hva de synes er bra 
og/eller dårlig med teksten, og hva de eventuelt synes kunne vært bedre. Lag to lister: én liste over 
de tingene som er med på å gjøre teksten god (argumenter for), og én liste over ting som trekker ned 
(argumenter mot). 

På listen over argumenter for kan det for eksempel stå: 
«Jeg synes at…utdraget var godt skrevet fordi det fikk frem en spent stemning da Eric kom inn i 
farens forretning.» 

På listen over argumenter mot kan det for eksempel stå: 
«Jeg ble irritert over… beskrivelsen av bikeren fordi jeg synes at han nesten ble en klisjé.» 

Be elevene skrive så mange fordeler og ulemper som de klarer. 

 
4. Debatt i grupper à 4-5 elever 
Gruppesamtale. 

Del gruppene fra oppgave 3 i to. Den ene halvparten tar listen med argumenter for og den andre 
med argumenter mot. Elevene med argumenter for settes sammen med en annen gruppe med 
argumenter mot. Førstnevnte skal argumentere for at teksten er god, sistnevnte skal argumentere 
mot. Kjør debatt! 

 
5. Debatt i hel klasse: Streken 
Klassesamtale. 

Hensikten med denne metoden er å få fram ulike meninger og gode diskusjoner i klasserommet. 

Marker en strek i klasserommet med teip, bøker, ved å peke eller annet. ‘Streken’ er en enig/uenig-
akse. Læreren fremsetter påstander, klassen diskuterer og elevene plasserer seg til høyre eller 
venstre for streken avhengig av om de er enige eller uenige. Det kan være en god idé å teste at 
elevene har forstått opplegget før klassen setter i gang. Begynn for eksempel med å si: «Jeg har 
badet i sommer» og be elevene plassere seg etter om de er enige eller uenige. De fleste vil være 
enige. Fremsett deretter en påstand som er egnet til å få frem ulike synspunkter, for eksempel: «Jeg 
gleder meg til vinteren». Her er nok meningene mer delte, og elevene vil fordele seg på hver sin side 
av streken og forstå hvordan avstemmingen fungerer. 



Lærerveiledning til tXt-aksjonen 2017: utarbeidet av Foreningen !les 

Sett deretter i gang med en klassediskusjon der teksten diskuteres på bakgrunn av utsagn fra 
læreren. Læreren kan samle inn lister med argumenter fra gruppene (jf. over), modellere bruken av 
setningene fra ‘min leseopplevelse’ eller finne på påstander selv. For eksempel: «Jeg synes at… 
utdraget var godt skrevet fordi det fikk frem en spent stemning da Eric kom inn i farens forretning.» 
Eller: «Jeg ble irritert over…beskrivelsen av bikeren fordi jeg synes at han nesten ble en klisjé.» 

Klassen diskuterer synspunktet, og når det har kommet frem argumenter for og mot, plasserer 
elevene seg i henhold til om de er enige eller uenige i utsagnet. Eventuelt kan enig/uenig graderes 
slik at de som er veldig uenige plasserer seg nærmest vindusrekka, de som er veldig enige plasserer 
seg helt inn til veggen osv. Eller klasserommet kan deles inn i 4: veldig enig, enig, uenig, veldig uenig 
osv. Deretter fremsettes et nytt synspunkt som klassen diskuterer. Læreren kan aktivisere elevene på 
forskjellige måter, for eksempel ved å la dem plassere seg rett etter at et nytt synspunkt er lansert. 
Etter diskusjonen kan de få plassere seg på nytt, noe som vil kunne få frem hvordan en diskusjon 
med gode argumenter kan være med på å påvirke elevenes oppfattelse. Hvis mange av elevene 
plasserer seg på samme side kan læreren trekke inn elevene i diskusjonen på følgende måte: læreren 
ser at det er færre på den ene av sidene av streken og gir derfor ordet til en eller flere at de elevene 
som er på den siden der det er færrest elever og ber dem forklare hvorfor de er enige/uenige. 
Læreren kan da velge ut de som erfaringsmessig er gode til å tale for seg, legge til sine egne, gode 
argumenter eller liknende. 

Når debatten er ferdig, blir elevene bedt om å foreta en endelig plassering ut ifra hva de mener om 
teksten. Læreren spør nå: «Utdraget fra Jakten er en god tekst – enig eller uenig?» 

 
6. Avstemming 
Klassesamtale. 

På bakgrunn av debatten foretas deretter en avstemming der klassen kommer frem til en felles 
vurdering. Plasseringen av grupper i klasserommet kan gi læreren en pekepinn for avstemmingen, 
men deretter må elevene få snakke seg til rette om de synes at utdraget er: dårlig, passe bra, bra, 
veldig bra, super. 

Avslutt gjerne med å legge inn meningene deres om utdraget på txt.no. Klikk dere inn på utdraget fra 
Jakten og legg inn meningene i boksen «Vi mener», nederst på siden. 

Vi setter også veldig stor pris på hvis du som lærer ønsker å vurdere hvordan utdraget fungerte som 
en del av litteraturundervisningen – om det bidro til å skape engasjement for lesing blant elevene 
dine osv. 

 
Skriveoppgaver: 

a. Skriv scenen fra synsvinkelen til jenta i MC-gjengen. Hvordan tror dere at hun opplever 
situasjonen? Hvilken relasjon har hun til de andre i gjengen? Hva tror dere hun tenker om Eric? 
Du kan velge å skrive scenen med jenta som jeg-forteller, eller å bruke en tredjepersonsforteller der 
scenen sees fra synsvinkelen til jenta. 

b. Skriv videre på utdraget. Hva tror dere skjer etter at utdraget er slutt? Hvilken rolle tror dere MC-
gjengen får i fortellingen? Og jenta? Hvem tror dere blir jaget? 

 
Opplegget dekker følgende kompetansemål: 

– lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige 
tolkninger 
– samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og 
dramatisering 
– delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon 
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4. Opplegg til Hest, hest, tiger, tiger av Mette Eike Neerlin  
 

FØR: 

Snakk om humor som sjanger og verkemiddel. 

– Kva meiner de er humor? 
– Har de lese andre humorbøker, sett humoristiske filmar etc.? 
– Kvifor var desse bøkene/filmane morosame? 
– Kva slags forventningar har de til ei humorbok? 
– Kan de dele inn humor i ulike typar, ulike kategoriar? Fortel. 
– Kvifor trur de forfattarar/regissørar tek i bruk humor? Er det til dømes som del av karakter- eller 
miljøskildringa, for å få frem ein bodskap, for å underhalde? Andre ting? 
– Kva tenkjer de når de ser framsida til Hest, hest, tiger, tiger? 
– Kva tenkjer de når de ser tittelen? 
– Kva slags samanheng finn de mellom framsida og ingressen? 
– Kva slags inntrykk får de av Honey når de les ingressen? 
– Kvifor trur de at ho lyg? 
 

UNDERVEGS: 

Sitatlogg. 

Be elevane velje ein eller fleire samanhengande setningar som gjer inntrykk på dei. Det kan til dømes 
vere fordi setningane: 

– er morosame. 
– er vanskelege å forstå. 
– beskriv noko rart. 
– er godt skrive. 
 
Etter at de har lese utdraget, kan de òg lytte til lydfila som finst på nettstaden, txt.no. 

– Blir teksten meir morosam når de lyttar til den enn når de les sjølv? Kvifor/kvifor ikkje? 
– Er det nokon som vil lese teksten høgt? 
– Korleis opplever de det? 

 

ETTER: 

1. Snakk kort om teksten i heil klasse 
Klassesamtale. 

Snakk om ting de lurte på mens de las, slik at alle har ei førebels forståing av tekstens innhald. 
 
2. Leseopplevinga mi 
Individuelt arbeid. 
 
La elevane formulere korleis dei opplevde teksten, gjerne med hjelp av dei faste uttrykka under. 
Døme: «Eg synest at … slutten på utdraget var god fordi det fekk meg til å lure på kva som skjer 
vidare og gav meg lyst til å lese meir.» 
 
a. Då eg las, la eg merke til … 
b. Eg synest at … 
c. Eg likte godt då … 
d. Eg blei irritert over … 
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e. Det gjorde inntrykk på meg at … 
f. Viss eg var … 
g. Eg blei skuffa over … 
h. Eg blei overraska over … 
i. Slutten var … 
 
3. Del leseopplevinga 
Gruppesamtale. 
 
Elevane deler leseopplevinga si i grupper på fire-fem elevar. Dei kan òg snakke saman i gruppa om 
kva dei synest var bra og dårleg med teksten, og kva dei eventuelt synest kunne vore betre. 
 
4. Samtale om innhald og språk 
Klassesamtale. 
 
Etter at elevane har jobba individuelt med å formulere leseopplevinga si, kan dei snakke om utdraget 
i heil klasse. 
 
For å få til litterære samtalar som utviklar lesegleda til elevane, er det ofte ein fordel å ta 
utgangspunkt i den personlege leseopplevinga til elevane. Begynn derfor gjerne med spørsmål som 
«kva handla dette om?» eller «kva skjedde her?», og la samtalen utvikle seg gjennom å formulere 
opne og autentiske spørsmål som byggjer vidare på svara til elevane. Då opplever elevane at 
leseopplevinga deira blir høyrt og teke på alvor. 
 
I tillegg kan eitt eller fleire av følgjande meir spesifikke spørsmål inngå i diskusjonen av utdraget: 
 
– Korleis opplever de Honey? 
– Kva slags forhold har ho til søstera og mora si? Kva med faren? 
– Kvifor trur de faren ser ut gjennom persiennene når det ringer på døra? 
– Kva er det Honey lyg om? 
– Kvifor trur de ho lyg? Jamfør gjerne med svaret frå før-lesinga. 
– Er det bestandig gale å lyge? 
– Har elevane sjølv ei historie om då dei ein gong laug? 
– Kva synest de om måten teksten er skrive på? 
– Kan de finne nokre døme frå teksten som er morosame, som kunne vore annleis? 
– Kvifor er døma morosame? 
– Korleis ville de formulert seg? 
– Kva synest de om slutten på utdraget? 
– Kva hadde de sagt til «morfar» Marcel om det var de som hadde hamna i den situasjonen? 
– Kva trur de skjer vidare? 
 
5. Fleip eller fakta? 
Gruppe- eller klasseoppgåve 
 
6. Kahoot 
Lag en Kahoot med fleip- eller faktaspørsmål. 
Se veiledning her: https://www.youtube.com/watch?v=ES-OwthM5PY 
 
7. Would I Lie to You? 
 
Denne oppgåva kan elevane gjere i grupper eller samla i klassen. Alle elevane lagar to påstandar om 
seg sjølv, som dei skriv namnet sitt på. Den eine skal vere sann, den andre skal vere løgn. Til dømes 
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(sann): «Då eg var yngre sykla eg over ei mus som døde. Deretter tok eg den med heim å la den i 
senga til mor mi». Og (løgn): «Då eg var liten hadde eg ein kosebamse som heite Bjørn». 
 
Påstanden til den eleven som blir trekt ut blir så lese høgt av eleven sjølv til den andre gruppa eller 
heile klassa. Dei andre elevane skal så spørje ut denne personen om denne påstanden i løpet av cirka 
to minuttar, og så avgjere om den er sann eller løgn. Personen som blir spurt må prøve å få dei andre 
til å velje feil. 
 
På BBC går et program som heiter «Would I Lie to You?» som kan fungere som eit døme. Sjå ein 
episode ved å følgje denne lenkja: 
https://www.youtube.com/watch?v=Dg7N1bCdJ2s 
 

Skriveoppgåver: 

a. Gå saman i grupper på tre og skriv vidare på utdraget. Kva trur de kjem til å skje når Honey møter 
Marcel? Kva trur de ho seier? Korleis reagerer Marcel? Og den kvitkledde mannen? Fordel rollene og 
framfør det de har skrive. 

b. Skriv ei forteljing kor du blander løgn og sanning. Når du er ferdig, kan du framføre teksten 
munnleg for andre elevar i klassa. Klarer dei å gjette kva som er sant og kva som er påfunn i historia? 

c. Meld boka på Uprisen oversatt. Sjå tips til å skrive melding her: 
http://uprisen.no/laerersider/hvordan-skrive-en-anmeldelse/ 

d. Lag ei prioritert liste over dei ti mest morosame bøkene og filmane du veit om. Skriv ein kort tekst 
der du grunngjer dei første tre plassane på lista. 

 

Opplegget dekker følgjande kompetansemål: 

– lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige 
tolkninger 
– samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og 
dramatisering 
– planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis i prosessen ved 
hjelp av kunnskap om språk og tekst. 
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5. Opplegg til De døde ser deg av Aleksander Løken 

 

FØR: 

Se på bokomslag og tittel, ev. også sjangerlogo og ingress, og snakk om hvilke forventninger dere har 
til teksten.  
Ta gjerne utgangspunkt i ett eller flere av følgende spørsmål: 

De døde ser deg er en spenningsbok, og utdraget i antologien Monster er en prolog. 
– Hva menes med prolog? 
– Har elevene lest andre bøker av Aleksander Løken eller andre spenningsbøker? 
– Hvilke tanker setter tittelen i gang? 
– Hva forestiller omslaget? 
– Hvilken stemning kommer tydeligst frem på omslaget –  spennende, skummel, ekkel? 
– Hvilket inntrykk får elevene av personen på bildet? 
– Hva tenker elevene om at de døde ser deg? Er det noen som tror på det? 
– Har de eksempler på noe overnaturlig som har skjedd dem? 

Teksten inneholder noen ord – bl.a. noen japanske ord, som det kan være lurt å snakke om før dere 
setter i gang med lesingen. Det dreier seg for eksempel om ord som: prolog, militærbereten, kujoner, 
kortesje, zippolighter, gestikulerte, yakuza-tatoveringer, panacea, safran, uran, plutonium, makabert, 
gaijin, yûrei, paralysert og entusiasme. 
 

UNDERVEIS: 

Be elevene stoppe opp noen ganger i teksten og oppsummere hva de har lest:  
- Hva har skjedd?  
- Kan de beskrive det de ser for seg?  
- Minner dette dem om noe annet de har lest, filmer de har sett, TV, spill? 
 

ETTER:  

1. Snakk kort om teksten i hel klasse 
Klassesamtale. 

Gi elevene muligheten til å ta opp ting de lurte på mens de leste, slik at alle har en umiddelbar 
forståelse av tekstens innhold. 
Spør også om utdraget fungerer som en prolog og om det gir lyst til videre lesing? 
 
2. «Stille» lesesirkel 
Gruppearbeid. 

Elevene deles inn i grupper på 3-4 elever som skal samarbeide om å lage en «stille» lesesirkel, dvs. en 
lesesirkel der de ikke får lov til å snakke – bare skrive til hverandre. 

Hver elev trenger et ark, noterer navnet sitt øverst i venstre marg og kan også skrive «Hei» øverst på 
siden, ev. etterfulgt av navn på gruppemedlemmene for å understreke det autentiske elementet. 
Elevene får nå 1-2 minutter til å skrive om leseopplevelsen deres. De kan skrive tanker, følelser, 
spørsmål eller andre reaksjoner på utdraget de har lest – helt uten å snakke. De bør skrive med 
leselig skrift og bruke så mye av den tilmålte tiden som mulig til å skrive. 

Når tiden er ute, skal alle elevene sende teksten sin mot venstre, til den eleven som sitter der. 
Elevene leser arket de har fått, skriver navnet sitt i venstre marg og får deretter 1-2 minutter til å 
reagere på naboens tekst: De kan skrive en kommentar til teksten, fortsette tankerekken, skrive om 
de er enige eller uenige, stille spørsmål eller ev. sette i gang en ny tanke-rekke. 
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Etter tre gjennomføringer returneres arket til den som begynte med å skrive på det. Vedkommende 
leser tekstene og setter strek under en setning på arket – den som eleven synes er mest interessant 
og som han/hun har lyst til å diskutere videre i gruppen. 

Deretter får elevene endelig lov til å snakke. Be dem om å begynne med en av de utvalgte setningene 
og la dem ellers snakke fritt om utdraget i noen minutter. 
 
3. Samtale i hel klasse 
Klassesamtale. 

Hver gruppe kan nå få si litt om hva de diskuterte i gruppen og hva de synes om å jobbe med «stille» 
lesesirkel. Sørg for at så mange som mulig kommer til orde i samtalen. 

Følg gjerne opp samtalepunktene som nevnes ved å formulere åpne og autentiske spørsmål som 
bygger videre på elevenes svar – da opplever elevene at leseopplevelsene deres blir tatt på alvor.  
Hvis ønskelig kan ett eller flere av følgende mer spesifikke spørsmål også inngå i diskusjonen av 
utdraget: 

– Hvilken type er Everest? Liker dere ham? Hvorfor/hvorfor ikke? 
– Hvilket inntrykk får dere av oberst Hood? 
– Hva tror dere han mener med at «[s]elvmord er for kujoner»? 
– I hvilken grad tror dere at stillhet kan «drive noen til vanvidd»? 
– Hva synes dere om Móri? 
– Tror dere på at «det finnes mer mellom himmel og jord»? 
– Tror dere at de døde kan fortsette å spille en rolle i livet? 
– Kan man tro på spøkelser? Hvorfor/hvorfor ikke? 
– Hva med hus det spøker i? Har det noe rot i virkeligheten? Hvorfor/hvorfor ikke? 
– Hva tror du skjer med Liv i boka? 
– Synes du det er rart at boka og ingressen handler om Liv, mens prologen ikke gjør det? 
 
4. Vurdering og avstemming 
Klassesamtale 

Til slutt kan dere diskutere utdraget i klassen med tanke på å nå frem til en felles vurdering: 
– Liker dere utdraget fra De døde ser deg? Hvorfor/hvorfor ikke? 

Det er viktig at synspunktene begrunnes og at rammene er hyggelige. Elevene må få fremføre sin 
opplevelse og meningene og begrunnelsene som betyr noe for dem. 

Avslutt gjerne med å legge inn meningene deres om utdraget på txt.no. Klikk dere inn på utdraget fra 
De døde ser deg og legg inn meningene i boksen «Vi mener», nederst på siden. 

Vi setter også veldig stor pris på hvis du som lærer ønsker å vurdere hvordan henholdsvis utdrag og 
stille lesesirkel fungerte som en del av litteraturundervisningen i klassen din.  

Skriveoppgaver: 

a. Anmeld boken på Uprisen. 
La elevene skrive en anmeldelse av De døde ser oss. Anmeldelsen kan publiseres og deles med andre 
ungdommer på uprisen.no. Her finnes det også en veiledning med tips til å skrive anmeldelse.  

Opplegget dekker følgende kompetansemål: 
– lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige 
tolkninger 
– samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og 
dramatisering 
– delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon 

 

http://uprisen.no/laerersider/hvordan-skrive-en-anmeldelse/
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6. Opplegg til De4: Hyper av Vera Voss 

 

FØR: 

Velg mellom 1 og 2: 

1. Karakterpress og Ritalin. 
Klassesamtale 

Se på omslaget (vent med ingressen). 

Utdraget handler bl.a. om karakterpress og Ritalin. 
– Hva vet dere om Ritalin? 
– I hvilken grad opplever dere karakterpress som et aktuelt og relevant tema for en ungdomsbok?  
 
2. 13 stikkord 
Individuelt arbeid 

La elevene forestille seg hva som skjer i utdraget ut ifra 13 stikkord. 
Se ev. en kort introduksjon til denne aktiviteten ca. 26 minutter ut i dette foredraget 

Her er et forslag til 13 slike stikkord fra utdraget fra Hyper: 
Lilly, stuptrøtt, uovervinnelig, mamma, kjøpe, venninnene, advokat, lese, fest, Ritalin, press, 
meldinger, lyve 

Be elevene om først å kategorisere stikkordene i tre kolonner: personer, skildring/miljø, handling. 
Deretter skal de skrive en kort tekst om hva de tror utdraget handler om. 
Målet er ikke å gjette hva som faktisk står i utdraget, men å la elevene få utvikle hypoteser om hva 
historien handler om, slik at de blir mer engasjerte i det som skjer, karakterene osv. 
 

UNDERVEIS: 

Leselogg. 

La elevene notere tanker og spørsmål til teksten mens de leser. Det kan f. eks. være stikkord til: 
– Hvordan dere opplever Lilly 
– Noe dere synes er overraskende eller provoserende 
– Noe dere er usikre på 
 

ETTER: 

1. Snakk kort om teksten i hel klasse 
Klassesamtale. 

Gi elevene muligheten til å ta opp ting de lurte på mens de leste, slik at alle har en umiddelbar 
forståelse av tekstens innhold. 

Snakk også gjerne litt om likheter og forskjeller mellom utdraget og de tekstene elevene skrev under 
førlesingen. Hvilke forventninger ble bekreftet og hvilke ble utfordret? 
 
2. Spørsmål i tre faser 
Velg ut 5-10 spørsmål i avsnittet under og la elevene bruke spørsmålene i tre faser: La først elevene 
tenke over spørsmålene, deretter diskutere dem i grupper på to-fire elever før de til slutt diskuteres i 
hel klasse. En slik fremgangsmåte kan føre til at elevene blir tryggere og bidra til økt kvalitet i 
samtalene i hel klasse. 

– Hva handler dette om? 
– Var det noe som overrasket eller provoserte dere? Fortell. 

http://fagsnakk.no/norsk/2013/05/02/sture-nome-om-lesestrategier/
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– Hva synes dere om Lilly og valgene hun tar? Hvorfor tar hun slike valg? 
– Hvorfor tror dere det er så viktig for Lilly å få gode karakterer? 
– Hva synes dere om Thea? Virker hun som en god venninne? 
– Hvilket inntrykk får dere av vennskapet deres? 
– Hvordan lar hun seg påvirke av Thea? 
– Hvorfor tror dere at Lilly lyver for venninnene sine? 
– Hvilket inntrykk får dere av Lillys foreldre? 
– Hva tenker dere om beskrivelsen av Lillys fysiske tilstand? 
– Hva tror dere vil skje videre med Lilly? 
– Har dere lest andre bøker som handler om karakterpress? 
– Hvor realistisk er skildringen av ungdomsmiljøet i boka ifølge dere? 
– I hvilken grad kjenner dere dere igjen i teksten? 
– Hvilke følelser, tanker, situasjoner kan dere overføre til opplevelser i eget liv? 
– Hvordan opplevde dere språket i utdraget? 
– Har dere endret mening om forventningene til teksten etter å ha lest og diskutert den? 

I den tredje og siste fasen – helklassesamtalen – kan det være lurt å bare bruke de konkrete 
spørsmålene som et utgangspunkt for samtalen. Alternativt kan elevene velge ut de mest 
interessante spørsmålene til diskusjon. I helklassesamtalen er det dessuten lurt å stille 
oppfølgingsspørsmål som bygger videre på elevenes svar. 
 
3. Vurdering 
Klassesamtale 

Boka ble nominert til Uprisen 2017. 
– Hva tenker dere om det? 
– Hvorfor tror dere at boken ble nominert? 

Les ev. anmeldelser av boken her. 
– Hva synes dere om utdraget? Begrunn svaret. 

Avslutt gjerne med å legge inn meningene deres om utdraget på txt.no. Klikk dere inn på utdraget fra 
De4: Hyper og legg inn meningene i boksen «Vi mener», nederst på siden. 
Vi setter også veldig stor pris på hvis du som lærer ønsker å vurdere hvordan utdraget fungerte som 
en del av litteraturundervisningen – om det bidro til å skape engasjement for lesing blant elevene 
dine osv. 
 

Skriveoppgaver: 

a. Skriv videre: Hva skjer med Lilly? Prøv å bruke samme skrivestil som forfatteren. 

b. Hvordan synes du at omslag, ingress og utdrag fra boken står seg til tittelen på tXt-antologien, 
Monster? Hvem eller hva er monsteret her, tror du? 

c. Finn ut mer om Ritalin og lag et foredrag for klassen. 

 

Opplegget dekker følgende kompetansemål: 
– lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige 
tolkninger 
– samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og 
dramatisering 
– planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis i prosessen ved 
hjelp av kunnskap om språk og tekst. 

 
 

http://uprisen.no/tekst/de4-hyper/
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7. Opplegg til Fangarmer av Tore Aurstad 

 

FØR: 

1. Fangarmer og The Call of Cthulhu 
Klassesamtale. 

Handlinga i Fangarmer tek utgangspunkt i ei forteljing frå 1928, The Call of Cthulhu. Denne klassiske 
grøssar-forteljinga har ei kult-aktig status og har blitt brukt som inspirasjon til fleire bøker, musikk, 
film og data-spill opp igjennom tida. 

– Har de høyrt om denne forteljinga? 

Dersom det er elever som kjenner til historia, kan dei si litt om kva dei veit. 
Alternativt kan ein la elevane sjå på dei lenkene som ligg i bonussporet som førebuing til det vidare 
opplegget. 

Ifølge Tore Aurstad, som har skrive Fangarmer, er denne boka «nesten» fanfiction. 
– Veit de kva fanfiction er? 

De finn definisjonar av omgrepet her og her, og Tore Aurstad skriv litt om det her. 
– Kjenner de til andre døme på fanfiction? 

2. Grøss 
Gruppearbeid. 

Sjangerlogoen til utdraget frå Fangarmer viser grøss. 

Del inn elevane i grupper og la dei diskutere: 
- Kva forventar de når de høyrer ordet grøss? 
- Kva får de til å grøsse? 
- Finst det forskjellige slags grøss? Forklar. 
- Kva slags andre grøssar-bøker og -filmar veit elevane om?. 
- Kva må vere med i ein god grøsser? Skriv ned stikkord. 
Les ev. meir om grøss her  

Forfattaren av The Call of Cthulhu, H. P. Lovecraft har sagt at: “Den eldste og sterkeste følelsen 
menneskeheten kjenner til er frykt, og den eldste og sterkeste formen for frykt er frykten for det 
ukjente.” 
– Kva tenkjer de om dette sitatet? 

3. Oppsamling i heil klasse 
Klassesamtale. 

Be gruppene fortelje kva dei har kome fram til. 
Del inn dei forskjellige slags grøss i grupper ut ifrå svara til elevane. Det er òg mogleg å samanlikne 
med denne tredelinga, henta frå ein artikkel av Ann Sylvi Larsen i Norsklæraren: 

a) den eventyrlege skrekkfortellinga 
b) fortellingar om det ukjende – den psykologiske skrekken 
c) psykopatfortellingar 

Prøv til slutt å avgjere kva slags grøss Fangarmer kan vere ut ifrå framsida og ingressen. 

Om du som lærar vurderer at utdraget kan bli ei utfordring for elevane dine, er det ein god idé å lese 
ingressen med elevane. Det kan dessutan vere lurt å presisere at det er Amund som er eg-forteljaren 
og å førebu lesinga ved å snakke om nokre av orda i teksten, til dømes: obelisk, transe, oppskjørta, 
kraker, drauger og silhuett. 
Vis til slutt elevane kor på kartet dei finn Sørishavet. 
 

https://no.wikipedia.org/wiki/Fanfiction
https://snl.no/fanfiction
https://toreaurstad.com/2016/03/16/fangarmer-fan-fiction-og-kosmisk-skrekk/
https://senjavgsbiblioteket.wordpress.com/litteraere-emner-g-l/spokelseshistorier-og-grossere/
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UNDERVEGS: 

Be elevane dele inn i avsnitt og markere: 

– Avsnitt som er spennande eller skumle. 
– Setningar og formuleringar dei liker/ikkje liker. 
 

ETTER: 
 
1. Gruppearbeid 

La elevane sitte i mindre grupper og ha ein samtale med utgangspunkt i følgjande spørsmål: 

– Er de einige om kva for avsnitt som er mest spennande? 
– Er de einige om kva for avsnitt som er minst spennande? 
– Kva for setningar/formuleringar har de valt å framheve? Kvifor? 

Dei kan òg snakke om kva dei synest er bra og/eller dårleg med teksten, og kva dei eventuelt synest 
kunne vore betre. 

2. Diskusjon i heil klasse 
Klassesamtale. 

Snakk om teksten med utgangspunkt i leseopplevingane til elevane. Still opne og autentiske spørsmål 
og oppfølgingsspørsmål som bygger vidare på svara til elevane. 

I tillegg kan eitt eller fleire av følgjande spørsmål inngå i samtalen: 
– Kva synest de om Gustaf? 
– Kva slags skrekkelege opplevingar skjedde med han? 
– Kva slags relasjon trur de han har til Elise og Amund? 
– Kvifor kjem han til Oslo? 
– Kva slags samanheng trur de det kan vere mellom Gustafs heimkomst og Elises mareritt? 
– Kvifor er det så viktig å kvitte seg med skrinet? 
– Kvifor vel Amund å ikkje kaste det? 
– Korleis vil de forklare det som skjer? 
– Kva trur de skjer vidare? 
– Synest de at utdraget er spennande? Skummelt? Kvifor/kvifor ikkje? 
– Kva er det ev. ved utdraget som gjer at de grøssar? 

Avslutt gjerne diskusjonen med ein meta-samtale: Vend att til sjangerperspektivet frå førlese-
samtalen og snakk om kva slags grøss de trur Fangarmer er. Diskuter også i kva grad utdraget levde 
opp til de forventingane de hadde før lesinga. 

– Trur de at fleire av desse forventingane møtes seinare i boka? 

Som nemnt under før-lesinga bygger Fangarmer på H. P. Lovecraft sin grøssarforteljing, The Call of 
Cthulhu frå 1928. 

– Kvifor trur de at forfattaren bruker denne forteljinga som utgangspunkt? 
– Kva kan tittelen bety i så måte? 

Cinder av Marissa Meyer er ei anna bok i årets tXt-antologi som bygger på ei kjent forteljing. 
Les utdraget frå Cinder og samanlikn med utdraget frå Fangarmer. 

– Korleis tek dei to utdraga i bruk ei kjent historie? 
– Kva slags likskapar og skilnader ser de i bruken av ei kjent bok? 
 
3. Vurdering og avstemming 
Klassesamtale. 
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Heilt til slutt kan de diskutere utdraget i klassa med tanke på å komme frem til ei felles vurdering: 
– Likar de utdraget frå Fangarmer? Kvifor/kvifor ikkje? 

Boka blei nominert til Uprisen 2017. 
– Kvifor trur du den blei det? 

Les bokmeldingar her. 
– Er de einige/ueinige i meldingane? 
– Kva er det dei som likar/ikkje likar boka trekkjer fram? 

Det er viktig at synspunkta vert grunngjevne, at rammene er hyggelege, og at elevane får høve til å 
framføre leseopplevingane deira og de meiningane og grunngjevingane som betyr noko for dei. 

Avslutt gjerne med å stemme over utdraget på txt.no og/eller legg inn meiningane deira om teksten. 
Vi set òg veldig stor pris på om du som lærer ønskjer å vurdere korleis utdraget fungerte som del av 
litteraturundervisninga – om det bidrog til å skape engasjement for lesing blant elevane dine osv. 
 

Skriveoppgåver: 

a. Lag en boktrailer. 
Lag ein boktrailer der du/de presenterer Fangarmer. 
Her er lenke til ei video-rettleiinga som forklarer korleis ein kan gå fram for å lage ein boktrailer på 
ein enkel og oversiktleg måte. Samstundes tek rettleiinga opp viktige spørsmål om digital 
opphavsrett m.m. Det kan òg vere lurt å sjå desse boktrailerane frå grøssaren Glimt av Tor Arve 
Røssland som døme før du lager din eigen. 

https://www.youtube.com/watch?v=bEi7XRP_GsA 
https://www.youtube.com/watch?v=N-khN49Fj7I 
https://www.youtube.com/watch?v=WhOCrTXCFnA 

b. Lag ein grøss. 

Skriv ein grøss eller lag ein skrekkfilm basert på utdraget i Fangarmer eller ei anna grøssarhistorie du 
veit om. Sjå tips her. 

c. Lag ei teikning av ein havdemon eller eit merkeleg vesen. 

d. Høyr på lydfila som følger med utdraget. Be deretter elevane skrive eller fortelje munnleg om kva 
dei følte da dei lytta til det? 

e. På kva slags måte kan Monster passe med dette utdraget? Kven eller kva er monsteret her? 

 

Opplegget dekker følgjande kompetansemål: 
– lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige 
tolkninger 
– samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og 
dramatisering 
– delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon 
– planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis i prosessen ved 
hjelp av kunnskap om språk og tekst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://uprisen.no/tekst/fangarmer/
https://www.youtube.com/watch?v=c1K5za9sGHA&list=PLzNP4rGAOSRInTVHO6UkZFVnuDtX5M-bx
http://www.nrk.no/programmer/tv/etter_skoletid/bok/2195398.html
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8. Opplegg til Så lenge himmelen er over jorda av Levi Henriksen  

FØR: 

Sjå på omslag, tittel, sjanger og ingress. Snakk om forventningar til teksten.  
Ta gjerne utgangspunkt i eitt eller fleire av følgjande spørsmål: 

– Kva slags forventningar har de til ein tekst som har sjukdom som tema? 
– Kjenner de til andre bøker som handlar om dette tema? 
– Kva slags hendingar og situasjonar kan utløyse ei kjensle av sjukdom og sorg? 
– Må dei vere knyta til døden eller kan det vere andre situasjonar der sorg kan oppstå? 
– Kva meiner de ein kan gjere for å bli kvitt sorga, eller for å leve med ho? 
– Korleis forstår de tittelen på boka, Så lenge himmelen er over jorda? 
– Kva synest de om framsida? 
– Kva slags samanheng ser de mellom framsida, tema og ingress? 
– Kva trur de teksten handlar om? 
– Kva trur de at de kjem til å like/ikkje like? 
– Kva veit de om forfattaren? Kva slags andre bøker har han skrive? 
 

UNDERVEGS: 

Lesestopp 

Be elevane stoppe undervegs i lesinga, til dømes etter nest siste avsnitt på s. 77 (etter «overlever 
mot alle odds» eller etter nokre minutt). 
Skriv spørsmål til teksten ut ifrå det de har lese. Det kan vere spørsmål som utdraget gjer svar på, 
antydar svar på eller berre ting de lurer på. Her er nokre spørsmål som kan brukast som døme: 

– Kva slags sjukdom har Ruben? 
– Trur de han kjem til å døy? 
– Kvifor vil han ut på sitt livs reise? 
– Kvifor presiserer Ruben at han ikkje er ein «blek selvskader som bor i en trekkfull, trang leilighet»? 
– Kvifor trur de Ruben liker seg på loftet? 
– Kvifor har Ruben eit bilete av Ogwyn George hengande på veggen? 
– Kvifor liker han «[f]ortellinger fra virkeligheten der folk overlever mot alle odds»? 

Alternativt kan de bruke nokre minutt på å skrive kva de trur vil skje vidare. 
Deretter fortset de å lese resten av utdraget.  
 

ETTER: 

1. Litteraturintervju 
Par som rullerer. 

I forkant av litteraturintervjuet får elevane eit ark med nokre få spørsmål. I tillegg til dei faste 
spørsmåla er det plass til at kvar elev kan skrive inn tre supplerande spørsmål etter eiga val. 

Førebu gjerne aktiviteten gjennom å snakke kort med elevane om korleis ulike typar spørsmål legg 
opp til ulike typar svar. Eit enkelt skilje mellom spørsmål med og utan ein eintydig fasit kan vere nok, 
saman med ei oppmoding til å stille flest av dei siste. Alternativt kan de gå på «spørsmålstrappa» her.  

Eit døme på spørsmålsark finst her. 

Elevane skal først skrive dei supplerande spørsmåla på arket og deretter ta det med seg rundt i 
klasserommet for å finne eit intervjuobjekt. Når dei har funne ein partnar skal elevane stille eit 
spørsmål frå lista, og partnaren skal svare. Intervjuaren lyttar til svaret, noterer stikkord på arket og 
stiller ev. oppfølgingsspørsmål ved behov. Når båe elevane har fått svar på eit spørsmål, finn dei ein 
ny partnar og stiller eit nytt spørsmål frå lista. 

http://sammenom.gyldendal.dk/Gratis/~/media/Dansk%202/SammenOm/procesark/Gaa_paa_spoergsmaalstrappen.ashx


Lærerveiledning til tXt-aksjonen 2017: utarbeidet av Foreningen !les 

2. Velje spørsmål 
Gruppearbeid. 

På bakgrunn av oppgåvene over kan elevane gå i grupper for å diskutere seg fram til to spørsmål som 
dei meiner er dei viktigaste å stille til utdraget. I tillegg må gruppa kunne grunngje kvifor dei meiner 
at akkurat desse spørsmåla er gode spørsmål til utdraget frå Så lenge himmelen er over jorda. 

3. Diskusjon og avstemming i hel klasse 
Klassesamtale. 

Bruk spørsmåla frå gruppene til å snakke om utdraget. Dersom de snakket om ulike typar spørsmål 
under punkt 1 kan det dessutan vere lurt å ta opp dette på nytt og å bestemme dei ulike spørsmåla i 
lys av den enkle typologien. 

La deretter samtalen utvikle seg gjennom å formulere opne og autentiske spørsmål som bygger 
vidare på svara til elevane – da opplever dei at leseopplevinga deira blir høyrt og teke på alvor.  
Ta gjerne utgangspunkt i eitt eller fleire av desse spørsmåla: 

– Kva slags inntrykk får de av eg-forteljaren? 
– Enn av Alona? 
– Kva slags sjukdom trur de hovudpersonen har? 
– Korleis taklar eg-forteljaren sjukdommen? 
– Kva ville de gjort om de hadde vore i ein liknande situasjon? 
– Synest de det er ein styrke eller svakheit ikkje å prate om sjukdommen sin? 
– Kva tenkjer de om språket i denne teksten? 
– Er den lett å lese, lett å forstå? 
– Tenker de at ein snakkar på ein anna måte når ein er sjuk, er på eit sjukehus rundt mange andre 
sjuke osv.? 
– I kva slags grad kjenner de seg igjen i teksten? 
– Likar de teksten? Kvifor/kvifor ikkje? 

Boka fekk mange meldingar på Uprisen.no. Les dei her.  
- Er de einige/ueinige i kva andre ungdommar meiner om boka. 

Til slutt kan de diskutere utdraget i klassa. Klarar de å bli samd om ei felles vurdering? 
– Liker de utdraget frå Så lenge himmelen er over jorda? Kvifor/kvifor ikkje? 

Det er viktig at synspunkta vert grunngjevne og at rammene er hyggelege. Elevane må få framføre 
meiningar og grunngjevingar som betyr noko for dei. 

Avslutt gjerne med å legge inn meiningane til klassa om utdraget på txt.no. Klikk dykk inn på utdraget 
frå Så lenge himmelen er over jorda og legg inn meiningane i boksen «Vi meiner», nedst på sida. 
Vi set òg veldig stor pris på om du som lærar ønsker å vurdere korleis utdraget fungerte som ein del 
av litteraturundervisninga – om det bidrog til å skape engasjement for lesing blant elevane dine osv. 
 

Skriveoppgåver: 

a. La elevane melde boka på Uprisen her. De finn ei rettleiing i å skrive bokmeldingar her.  

 
Opplegget dekker følgjande kompetansemål: 
– lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige 
tolkninger 
– samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og 
dramatisering 
– delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon 
 

 

http://uprisen.no/tekst/sa-lenge-himmelen-er-over-jorden/
http://uprisen.no/tekst/sa-lenge-himmelen-er-over-jorden/
http://uprisen.no/laerersider/hvordan-skrive-en-anmeldelse/
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9. Opplegg til Cinder – månekrøniken 1 av Marissa Meyer 

 

FØR: 

Se på bokomslag, tittel og sjanger og les ingressen. 
Snakk om forventninger til utdraget. 
Samtalen kan konkretiseres med utgangspunkt i spørsmål som: 

– Hva legger dere merke til på forsiden? 
– Hva tenker dere om måten hun står på? 
– Hva tror dere teksten handler om? 
– Hvilket år tror dere dette foregår i? 
– Hvilket kjent eventyr tror dere denne boka bygger på? 

«Sci fi-eventyr» er sjangeren til dette utdraget. 
– Hva forventer dere av en slik betegnelse? 
– Kjenner dere til andre bøker eller filmer som passer til denne betegnelsen? 

Hvis du som lærer vurderer at utdraget kan bli en utfordring for elevene dine, er det en god idé å lese 
ingressen med elevene. Det kan dessuten være lurt å forberede lesingen ved å snakke om noen av 
ordene i teksten, for eksempel: androide, beltene, superleder, infisert, nettskjermer, holografiske, 
magnetbeltet, nødsveveren, portaskjerm, mutant, brakettene, kyborger, verge, displayet, prosedyre, 
sensor. Dessuten en del navn på personer eller steder. 
 

UNDERVEIS: 

Be elevene notere stikkord i en leselogg mens de leser. Det kan være: 
– Noe de synes er godt skildret. 
– Noe som setter i gang følelser. 
– Noe de synes er overraskende, virker rart eller ulogisk. 
 

ETTER: 

1. Snakk kort om teksten i hel klasse 
Klassesamtale. 

Gi elevene muligheten til å ta opp ting de lurte på mens de leste, slik at alle har en umiddelbar 
forståelse av tekstens innhold. 
 
2. Min leseopplevelse 
Individuelt arbeid. 

La elevene formulere hvordan de opplevde teksten ved hjelp av de faste uttrykkene under. Be dem 
velge ut noen av uttrykkene og fortsette setningene, gjerne skriftlig. Be dem også prøve å gi en 
forklaring ved å bruke ordet fordi. 

a. Da jeg leste, la jeg merke til … 
b. Jeg synes at … 
c. Jeg likte godt da … 
d. Jeg ble irritert over … 
e. Det gjorde inntrykk på meg at … 
f. Hvis jeg var … 
g. Jeg ble skuffet over … 
h. Jeg ble overrasket over … 
i. Slutten var … 
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Eksempel: «Jeg synes at … slutten på utdraget var god fordi jeg lurer på hva som skjer videre og fikk 
lyst til å lese mer.» 
 
3. Del leseopplevelsen 
Gruppesamtale. 

Elevene jobber i grupper på fire-fem elever. Be dem dele tankene fra punkt 2 over. Først kan elevene 
si setningene de har laget og begrunne dem. Deretter kan de snakke sammen i gruppen om hva de 
synes er bra og/eller dårlig med teksten, og hva de eventuelt synes kunne vært bedre. 
 
4. Samtale i hel klasse 
Klassesamtale. 

Etter at elevene først har jobbet individuelt med å formulere sine egne leseopplevelser og deretter 
prøvd ut og kanskje reformulert disse tankene i en mindre og trygg setting, kan elevene snakke om 
utdraget i hel klasse. 

For å få til litterære samtaler som utvikler elevenes leseglede og engasjement for litteratur er det 
ofte en fordel å ta utgangspunkt i den personlige leseopplevelsen til elevene. Begynn derfor gjerne 
med spørsmål som: «Hva handlet dette om?» eller «hva skjedde her?». 
La deretter samtalen utvikle seg ved å formulere åpne og autentiske spørsmål som følger opp på, 
utdyper og bygger videre på elevenes svar – da opplever elevene at leseopplevelsene deres blir hørt 
og tatt på alvor. 
I tillegg kan ett eller flere av følgende mer spesifikke spørsmål inngå i diskusjonen av utdraget: 

– Når og hvor tror dere historien foregår? Begrunn svaret. 
– Hva synes dere om Cinder? 
– Hvilket inntrykk får dere av stemora, Adri? 
– Hvordan forestiller dere dere at Cinder, Adri, Peon og Pearl ser ut? 
– Hvorfor tror dere Cinder bor sammen med denne familien? 
– Hvilke likhetstrekk finner dere mellom teksten og det kjente eventyret som boka henviser til? 
– Hva er de viktigste forskjellene som dere legger merke til? 
– Hva tenker dere om at stemora vil ofre Cinder? 
– Hvordan skildres forholdet mellom mennesker og maskiner i utdraget? 
– Hva betyr det at Cinder er en kyborg og Iko en androide? 
– I hvilken grad har Cinder og Iko en fri vilje? 
– Hva tror dere Iko tenker om det som skjer? 
– Hva hadde dere gjort hvis dere hadde vært Cinder? 
– Hvilket inntrykk får dere av samfunnet som beskrives i utdraget? 
– Hvordan er det ev. overførbart til samfunnet vi lever i? 
– Hva tror dere skjer videre? 

Avslutt gjerne med å ta opp sjangerperspektivet på nytt: 
– I hvilken grad mener dere at betegnelsen «sci fi-eventyr» passer på denne boken? 

Dere kan også gjerne vurdere boken: si hva dere likte og ikke likte og gi boken en stemme på Klassens 
side på txt.no. 
 

Ekstraoppgaver: 

a. Hva skjer videre? 
Diskuter først mulige scenarier i mindre gruppe. Skriv deretter neste kapittel i par eller som en 
individuell oppgave. 

b. Skriv utdraget med Adri som hovedperson og fra hennes synsvinkel. 
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Alternativt kan du kanskje skrive om hva som skjer ved å la androiden Iko fortelle. Hvordan vil du 
beskrive androiden? Hvordan forholder androiden seg til det som skjer? Har den følelser? 

c. Velg et annet eventyr og lag en sci fi-versjon av det. 

d. Lag en ny forside til boka. 

e. Anmeld boka på Uprisen oversatt. Her er tips til hvordan skrive anmeldelse, og her er siden der 
boken kan anmeldes.   
 

Opplegget dekker følgende kompetansemål: 
– lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige 
tolkninger 
– samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og 
dramatisering 
– delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon 
– planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis i prosessen ved 
hjelp av kunnskap om språk og tekst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://uprisen.no/laerersider/hvordan-skrive-en-anmeldelse/
http://uprisen.no/tekst/cinder-manekroniken-1/
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10. Opplegg til Jag är Supermann av Lars Mæhle 

FØR: 

Sjå på omslag og tittel.  
- Kva slags forventningar får de til teksten? 

Les ingressen. 
– Har forventningane endra seg? Fortel. 

Dette er ei novelle. 
– Kva er ei novelle? 
– Kva er forskjellen på ei novelle og ein roman? 
– Kva trur de det betyr at novellane heng saman slik det står i ingressen? 

Aya kjem til Sunndalsøra frå Aleppo i Syria. Sjekk på kartet kor desse plassane ligg. 
– Kva slags veg trur de Aya og familien har reist for å kome fram? 
– Korleis trur du denne reisa har vore? 
– Kva ventar dei på Sunndalsøra? 
– Kva trur de har skjedd med farfaren? 

Teksten inneheld nokre engelske setningar, men er elles ganske lett å lese. Her er nokre døme på ord 
som de med fordel kan snakke om før lesinga: klaustrofobisk, lunefull, strabasane og vanære. 

For elever som har nynorsk som sidemål går det dessutan an å sikre seg at elevane kjenner til desse 
orda: auge, strauk, annleis, trong, svolt, veka, kjensla, gløyme, skipla, stroke, kyrkje, straumen, lette, 
hugsa og vassyta. 
 

UNDERVEGS: 

Be elevane om å stoppe etter avsnittet øvst på side 105, etter setninga: «Deretter sette ho seg inn i 
bilen.» La dei sitte i par og snakke saman om kva dei trur kjem til å skje vidare. 
Etter eit par minutt, fortset de lesinga. 
 

ETTER: 

1. Snakk kort om teksten i heil klasse 
Klassesamtale. 

Gje elevane moglegheita til å ta opp ting de lurte på mens de las, slik at alle har ei førebels forståing 
av tekstens innhald. 

2. «Stille lesesirkel» 
Gruppearbeid. 

Elevane går i grupper på 3-4 elevar som skal samarbeide om å lage ein «stille» lesesirkel, dvs. ein 
lesesirkel der dei ikkje får lov til å snakke, men berre skrive til kvarandre. 

Kvar elev treng eit ark, noterer namnet sitt øvst i venstre marg og kan òg skrive «Hei» øvst på sida, 
ev. følgt av namn på gruppemedlemmane for å understreke det autentiske elementet. Elevane får no 
1-2 minutt til å skrive om leseopplevinga si. Dei kan skrive tankar, kjensler, spørsmål eller andre 
reaksjonar på teksten dei har lese – heilt utan å snakke. Dei bør skrive med leseleg skrift og bruke så 
mykje av tida som mogleg til å skrive. 

Når tida er ute, skal alle elevane sende teksten sin mot venstre, til den eleven som sitt der. Elevane 
les arket dei har fått, skriv namnet sitt i venstre marg og får deretter 1-2 minutt til å reagere på 
naboens tekst: Dei kan skrive ein kommentar til teksten, fortsette tankerekkja, skrive om dei er 
einige eller ueinige, stille spørsmål eller ev. sette i gang ei ny tankerekkje. 
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Etter tre rundar kjem arket att til eleven som starta å skrive på det. Vedkommande les tekstane og 
set strek under ei setning på arket – ho som eleven synest er mest interessant og som han/ho har lyst 
til å diskutere vidare i gruppa. 

Deretter får elevane endeleg lov til å snakke. Be dei om å begynne med ei av dei utvalde setningane 
og la dei elles få snakke fritt om utdraget i nokre minutt. 

3. Samtale i heil klasse 
Klassesamtale. 

Kvar gruppe kan nå få seie litt om kva dei diskuterte i gruppa og i kva grad dei likte å jobbe med 
«stille» lesesirkel. Syt for at så mange som mogleg kjem til orde i samtalen. 

Følg gjerne opp samtalepunktane ved å formulere opne og autentiske spørsmål som byggjer vidare 
på svara til elevane – då opplever elevane at leseopplevinga deira blir høyrt og teke på alvor. 
Viss ønskeleg kan òg eit eller fleire av følgjande meir spesifikke spørsmål inngå i diskusjonen av 
novella: 

– Kva slags inntrykk får de av Aya? 
– Kva slags følelsar trur de oppstår når ein må flykte? 
– Kvifor trur de Aya kjenner seg «ufatteleg glad» og «tom og rar» på ein og same tid? 
– Korleis trur de det er å kome frå krig til fredelege Sunndalsøra? 
– Får de inntrykk av korleis det er ved å lese dette utdraget? Grunngje svaret. 
– Kva synest de om fyren i bilen? Grunngje svaret. 
– Trur de at Aya stolar på han? Kvifor/kvifor ikkje? 
– Hadde de teke imot tilbodet om skyss? 
– Kvifor trur de at farfaren rømmer frå det nye huset? 
– Kvifor græt Aya? 
– Korleis forstår de slutten? 
– I kva grad svarar teksten til dei forventningane de har til novelle-sjangaren? 
 

Skriveoppgåver: 

a. Skriv vidare på novella. 
– Kva skjer med Aya? Kva skjer med farfaren? Kva slags liv inntrykk får dei av Noreg og nordmenn? 
Kva slags liv får dei i Sunndalsøra? 

b. Novella antydar at Ayas reise frå Syria til Norge var lang og vanskeleg og gjer nokre døme på dette. 
Sjå for deg reisa og beskriv ein dag på denne reisa. Alternativt kan du finne på ein dramatisk hending 
på den fire månader lange reisa og beskrive ho. Kva skjer og kvifor er hendinga viktig for resten av 
reisa? 
Du kan ev. la deg inspirere av ein av desse dokumentarfilmane, som er tilgjengelege på nrk.no: 
Ranias flukt og Flukt.  

c. Sjå for deg at du kjem til Syria. Skriv ein tekst der du forklarar kor du bor og korleis det nye livet ditt 
skil seg ifrå livet ditt i Noreg. 

d. Skriv ei melding av boka på Uprisen.no. Her er tips til korleis du kan gå fram. 
 

Opplegget dekker følgjande kompetansemål: 
– lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige 
tolkninger 
– samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og 
dramatisering 
– delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon 
– planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis i prosessen ved 
hjelp av kunnskap om språk og tekst. 

https://tv.nrk.no/program/mddp12001617/ranias-flukt
https://tv.nrk.no/serie/flukt/KMTE30002116/sesong-1/episode-1
http://uprisen.no/laerersider/hvordan-skrive-en-anmeldelse/
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11. Opplegg til Nærmere kommer vi ikke av Monika Steinholm 

 

FØR: 

Se på omslag, tittel og ingress. 
– Hva ser dere på bildet? 
– Hvilken stemning mener dere at forsiden uttrykker? 
– Hvordan forstår dere tittelen? 

Handlingen i Nærmere kommer vi ikke foregår på Finnsnes. 
– Vet dere hvor det er? 
– Hva vet dere om Finnsnes? 
– Vet dere om andre bøker der handlingen er lagt til denne byen? 
– Har det noe å si for en bok hvor handlingen foregår? Begrunn svaret. 

Boken er en kjærlighetsroman. 
– Hvilke forventninger har dere til en slik bok? 

Nærmere kommer vi ikke er et eksempel på såkalt skeiv litteratur. 
– Hva menes med det? 
– Vet dere om andre bøker som kan omtales som skeiv litteratur? 
Det har kommet flere slike ungdomsbøker de siste par årene. Dere finner eksempler her og her. 
 

UNDERVEIS: 

Lesestopp 

Be elevene stoppe underveis i lesinga, f.eks. når fortellerforholdene endres, øverst på s.115. 
La elevene sitte i par eller små grupper og snakke om hva de har lest så langt og hva de tror vil skje i 
fortsettelsen. 
Ett eller flere av følgende spørsmål kan inngå i samtalen: 

– Hvilket inntrykk har dere fått av Jens? 
– Hvorfor tror dere han sier ja til å kjøre Edor? 
– Hvilket inntrykk har dere fått av Edor? 
– Hva tror dere det er ved Edor som fascinerer Jens? 
– Hvordan tror dere at Edor har opplevd det som har skjedd? 
– Hvem tror dere han har besøkt på kirkegården? 
– Hvorfor tror dere at han vil dra til Yttersia? 
– Hva tror dere Edor synes om Jens? 
– Hva tror dere skjer videre i teksten? 
 

ETTER: 
 
1. Min leseopplevelse 
Individuelt arbeid. 

La elevene formulere hvordan de opplevde teksten ved hjelp av de faste uttrykkene under. Be dem 
velge ut noen og fortsette setningene, gjerne skriftlig. Be dem også prøve å gi en forklaring ved å 
bruke ordet fordi. 

a. Da jeg leste, la jeg merke til … 
b. Jeg synes at … 
c. Jeg likte godt da … 
d. Jeg ble irritert over … 
e. Det gjorde inntrykk på meg at … 

http://blogg.deichman.no/litteratur/2017/06/30/skeiv-ungdomslitteratur/
https://framtida.no/2017/05/21/ti-skeive-lesetips-for-barn-og-unge
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f. Hvis jeg var … 
g. Jeg ble skuffet over … 
h. Jeg ble overrasket over … 
i. Slutten var … 

Eksempel: «Jeg synes at … slutten på utdraget var god fordi jeg lurer på hva som skjer videre og fikk 
lyst til å lese mer.» 
 
2. Samtale i hel klasse 
Klassesamtale. 

Snakk om utdraget med utgangspunkt i spørsmålene fra underveis-fasen og de faste uttrykkene i 
punktet over. La samtalen utvikle seg ved å formulere åpne og autentiske spørsmål som følger opp 
på, utdyper og bygger videre på elevenes svar – da opplever elevene at leseopplevelsene deres blir 
hørt og tatt på alvor. 
I tillegg kan ett eller flere av følgende mer spesifikke spørsmål inngå i diskusjonen av utdraget: 

– Hvilken av de to karakterene ligger dere best? Hvorfor? 
– Hvordan vil dere beskrive forholdet mellom Jens og Edor? 
– Vil dere si at de er nærme hverandre? 
– Hvordan kan dere begrunne dette ved hjelp av teksten? 
– Hvilken rolle spiller motorsykkelen til Jens? 
– Kjenner dere låta som Edor synger? (Hør den ev. her). 
– Hvordan synes dere den passer til resten av teksten? 
– Hvilken rolle spiller stedet, Finnsnes og naturen? 

I boka som vant Uprisen i fjor, #alfahann av Jan Tore Noreng, er også handlingen lagt til Finnsnes. 
– Har dere lest #alfahann? 
– Hvilke likheter og forskjeller finnes i beskrivelser av byen og karakterene? 
– Hva synes dere om utdraget? Dere kan også lese anmeldelser av boka på Uprisen: 
http://uprisen.no/tekst/naermere-kommer-vi-ikke/ og sammenlikne anmeldelsene med 
leseopplevelsene deres. 
– Hvordan tror dere relasjonen mellom Jens og Edor utvikler seg i resten av boka? 

Avslutt gjerne med å vurdere boken: si hva dere likte og ikke likte og gi boken en stemme på Klassens 
side på txt.no. 

 

Ekstraoppgaver: 

a. Lag en sammensatt tekst som illustrerer utdraget. Det kan være en tegning, en tegneserie eller en 
collage. Alternativt kan du lage en ny forside til boka. 

b. Skriv en tekst om stedet der du bor. Du kan f.eks. velge et sted du liker og forestille deg at du drar 
dit med en du er glad i eller en du ønsker å bli bedre kjent med. 

Opplegget dekker følgende kompetansemål: 
– lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige 
tolkninger 
– samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og 
dramatisering 
– delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon 
– planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis i prosessen ved 
hjelp av kunnskap om språk og tekst. 
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12. Opplegg til Mørket kommer innenfra av Tyra T. Tronstad 

 

FØR: 

Se på omslag, tittel og ingress. 
Snakk i klassen om forventninger til utdraget og boka. 
Dere kan ev. ta utgangspunkt i følgende spørsmål: 

– Hvilke tanker setter tittelen i gang? 
– Hvilken stemning kommer tydeligst frem på omslaget? 
– Hva er det som bidrar til å fremkalle denne stemningen hos dere? 
– Hva tror dere teksten handler om? 
– Hva tenker dere om overskriften til utdraget, «Årets kollega fra i fjor»? 

Sjangeren er dystopi. 
– Hva forbinder dere med denne sjangeren? 
– Kjenner dere til andre eksempler på dystopier – bøker, filmer, spill? 
– Hvorfor tror dere at dystopien er en så populær sjanger blant ungdom? 
– Hva kan en dystopi si om vårt samfunn i dag? 
– I hvilken grad synes dere det er sammenheng mellom tittel, forside og sjanger? 
– Synes dere at overskriften på utdraget, «Årets kollega fra i fjor» passer til en tekst i dystopi-
sjangeren dystopi? Hvorfor/hvorfor ikke? 
– Får dere lyst til å lese utdraget? 
– Hva tror dere at dere kommer til å like/ikke like? 
– Hva vet dere om forfatteren? 
– Kan dere finne andre bøker hun har skrevet? 

 

UNDERVEIS: 

Be elevene notere stikkord i en leselogg mens de leser. Det kan være: 
– Noe de synes er godt skildret. 
– Noe de synes er med på å gjøre utdraget spennende. 
– Noe de synes er overraskende, virker rart eller ulogisk. 

 

ETTER: 

1. Personlig mening 
Individuelt arbeid. 

Be elevene ta stilling til utdraget: 
– Likte de utdraget? 
– Hva er de tre viktigste grunnene til at de likte/ikke likte teksten? 
– Ga utdraget dem lyst til å lese videre i boka? 
 
2. Finn argumenter 
Gruppesamtale. 

Elevene jobber i grupper på 4-5 elever. Be dem snakke sammen i gruppen om hva de synes er bra 
og/eller dårlig med teksten, og hva de eventuelt synes kunne vært bedre. Lag to lister: én liste over 
de tingene som er med på å gjøre teksten god (argumenter for), og én liste over ting som trekker ned 
(argumenter mot). 

På listen over argumenter for kan det for eksempel stå: 
«Jeg synes at… utdraget var spennende fordi man gradvis skjønte hvor skummel Bratvold var.» 
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På listen over argumenter mot kan det for eksempel stå: 
«Jeg likte ikke at de fire vaktene stoppet og skjøt etter henne fordi jeg synes det hadde vært mer 
realistisk hvis de hadde prøvd å ta henne igjen.»  

Be elevene skrive så mange fordeler og ulemper som de klarer. 
 
3. Debatt i grupper à 4-5 elever 
Gruppesamtale. 

Del gruppene fra oppgave 2 i to. Den ene halvparten tar listen med argumenter for og den andre 
med argumenter mot. Elevene med argumenter for settes sammen med en annen gruppe med 
argumenter mot. Førstnevnte skal argumentere for at teksten er god, sistnevnte skal argumentere 
mot. Kjør debatt. 
 
4. Samtale i hel klasse 
Klassesamtale. 

Etter at elevene har jobbet individuelt og i grupper med å vurdere og diskutere teksten, kan dere 
snakke om utdraget i hel klasse. 
Snakk først om hvordan de var å jobbe på denne måten og om de ulike argumentene som kom frem. 

Hvis dere ønsker å snakke mer om vurdering og litterær kvalitet, kan dere ev. også gå inn på 
uprisen.no, der norske ungdommer har anmeldt boka her 

Les et par anmeldelser og snakk om dem. 
– Hva legger ungdommene vekt på? 

Prøv også å sammenligne noen av anmeldelsene. 
– Hva gjør noen gode og andre mindre gode? 

Mørket kommer innenfra fikk også en god anmeldelse på NRK og fikk dessuten Kritikerprisen 2016. 
Les henholdsvis anmeldelsen og juryens begrunnelse her og her. 
– Hvordan vil dere sammenligne disse vurderingene med anmeldelsene på Uprisen? 
– Hvorfor tror dere ikke boken ble nominert til Uprisen? 
– Er det forskjeller når ungdom og voksne anmelder, vurderer og nominerer bøker? Begrunn svaret. 

Hvis dere er ferdige med vurderingen, kan dere snakke om teksten med utgangspunkt i spørsmål som 
disse: 
– Hvor tror dere handlingen foregår? Hvilken by og land kan dette være? Kan det være i Norge?  
– Hvorfor er det så få folk i byen? 
– Hvem er de mørkkledde skikkelsene utenfor helsesenteret? 
– Hvordan tror dere det føles å være Linnea i situasjonen som har oppstått? 
– Hva ville dere gjort i en slik situasjon? 
– Hvordan synes dere utdraget svarer til sjangerbetegnelsen dystopi? 
– Hvilket inntrykk får dere av Yngvar Bratvold? Stoler dere på han? 
– Hva tror dere har skjedd med mora til Linnea? 

Følg opp svarene ved å formulere åpne og autentiske spørsmål som bygger videre på elevenes utsagn 
Da opplever elevene at de blir hørt og tatt på alvor. 

Avslutt gjerne med å legge inn meningene deres om utdraget på txt.no. Klikk dere inn på utdraget fra 
Mørket kommer innenfra og legg inn meningene i boksen «Vi mener», nederst på siden. 

Vi setter også veldig stor pris på hvis du som lærer ønsker å vurdere hvordan utdraget fungerte som 
en del av litteraturundervisningen – om det bidro til å skape engasjement for lesing blant elevene 
dine osv. 
 

Ekstraoppgaver: 

http://uprisen.no/tekst/morket-kommer-innenfra-2/
https://www.nrk.no/kultur/bok/anmeldelse-av-morket-kommer-innenfra-av-tyra-tronstad-1.12977344
http://kritikerlaget.no/saker/kritikerprisen-for-beste-barne-og-ungdomsbok-2016
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a. Skriv videre. 
Skriv videre på utdraget og fortell hva som skjer etter at Linnea har løpt ut av helsesenteret. 

b. Skriv en anmeldelse. 
Skriv en anmeldelse av Mørket kommer innenfra. Mal for anmeldelser finnes her.  

c. Borgerkrig.  
Hva er en borgerkrig? Kan du flere eksempler på det? Lag et foredrag for de andre i klassen. 

d. Hvordan vil du sammenligne dette utdraget med opplevelsen til Aya i Jag är Supermann? 
 
Les mer: 
Om den amerikanske borgerkrigen: https://snl.no/Den_amerikanske_borgerkrigen 
Om Syria: 
http://www.globalis.no/Konflikter/Syria 
 

Opplegget dekker følgende kompetansemål: 
– lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige 
tolkninger 
– samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og 
dramatisering 
– delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://uprisen.no/laerersider/hvordan-skrive-en-anmeldelse/
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13. Opplegg til Galderstjerna av Asbjørn Rydland 

 

FØR: 

Galderstjerna er ein fantasyroman.  
– Kva slags forventningar har de til ei fantasybok? 
– Kva slags fantasybøker eller -filmar veit de om? 
– Kvifor trur de at fantasybøker er populære blant ungdom? 

Dataspelet «Reborn» har ei viktig rolle i boka. 
– Kva slags erfaringar har de med dataspel? 
– Er de kjent med andre bøker eller filmar som inneheld referansar til dataspel? 
– I kva grad synest de at dataspel er eit aktuelt og relevant tema for ei ungdomsbok? 

Sjå elevar lese opp juryens grunngjeving eller les meldingar av boka på uprisen.no. 
– Kva legg Upris-ungdom vekt på i vurderinga av boka? 
– Er de einige i at dette er viktige kriteriar? 
– Kvifor trur de at Galderstjerna vert kåra til årets ungdomsbok? 

Snakk om kva slags forventningar de har til teksten. Bruk ev. omslag og ingress som utgangspunkt for 
samtalen. 

Snakk ev. om desse orda før de set i gong med lesinga: galder, skodde, opplet, stafur, obskur, 
kommersialisert, botnen, basar, helleristingar, galderstavar, hallusinerer, kvervlar, grov, svann, 
knottar, kalibrering, torevêret, augeblikk, hallisar. 
 

UNDERVEGS: 

Lesestopp. 

Legg inn ein lesestopp nokre minutt uti lesinga, til dømes på s. 138 (etter «… på brystet mitt.»). 

Skriv tankar og spørsmål til teksten ut ifrå det de har lese. Her er nokre døme på spørsmål som kan 
brukast for å sette i gong elevane: 
– Korleis kjem Eirik seg inn og ut av spelet? 
– Kva slags likskapar og skilnader ser de mellom spelverda og den verkelege verda i utdraget? – Kvifor 
trur de at Eirik følgjer etter hauken? 
– Kvifor dukkar det mystiske symbolet opp så mange stader? 
– Kvifor reagerer Eirik slik han gjer når han ser symbolet? 

Alternativt kan de bruke nokre minutt på å skrive kva de trur vil skje vidare. 
Deretter kan elevane fortsette å lese resten av utdraget. 
 

ETTER: 

1. Spørsmål til teksten. 

La elevane lage spørsmål til teksten og bruke dem i tre fasar: La først elevane tenke over spørsmåla, 
deretter diskutere dei i grupper på 2-4 elever før de til slutt delast i heil klasse. Bruk ev. disse 
spørsmåla som utgangspunkt: 

– Kva tenker de om utdraget? 
– Kvifor tenker de slik? 
– Korleis trur de at symbolet har hamna på brystet til Eirik? 
– Kva trur de har skjedd i løa? 
– I kva grad kjenner de igjen elementa frå dataspelet (symbolbruk, utstyrsoversikt, hurtigmeny osv.)? 
– Kva trur de skjer på slutten? 
– Kva trur de kjem til å skje vidare? 

http://uprisen.no/tekst/galderstjerna/
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Still opne og autentiske spørsmål som bygger vidare på svara til elevane – då opplever dei at 
leseopplevingane deira blir høyrt og teke på alvor. 

Vend tilbake til diskusjonen om fantasy-sjangeren. 
– Kva slags fantasy er utdraget frå Galderstjerna? 
– Jamfør med andre tekster de har lese. 
 
2. Vurdering 
Heil klasse. 

Avslutt med å vurdere teksten. 
– Likte de utdraget frå Galderstjerna? Kvifor/kvifor ikkje? 

Registrer meiningane deira på txt.no. 
 

Skriveoppgåver. 
 
a. Skriv et fiktivt intervju med forfattaren som vant Uprisen 2017. Sjå døme her. 

b. Skriv vidare: Kva skjer med Eirik? Prøv å bruke same skrivestil som forfattaren. 

c. Les meldingar på uprisen.no. Kva ville du skreve i ei melding av boka? Skriv fem linjer, til dømes: 
«Eg meiner boka fortente å vinne Uprisen 2017, fordi …» eller «Eg meiner at boka ikkje fortente å 
vinne Uprisen, fordi …» 
 

Opplegget dekker følgende kompetansemål: 
– lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige 
tolkninger 
– samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og 
dramatisering 
– delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://uprisen.no/nar-du-vinn-uprisen-veit-du-at-du-har-gjort-noko-riktig/
http://uprisen.no/tekst/galderstjerna/
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Ekstraoppgaver: 

Skriftlige oppgaver 

- Skriv en anmeldelse 

Velg det av utdragene i Monster som du likte aller best. Gå på biblioteket og lån boken utdraget er 

hentet fra. Skriv deretter en anmeldelse av boken. Du finner hjelp til å skrive en god anmeldelse på 

uprisen.no. 

 
 
- Anmeld en ungdomsbok fra 2017 

Flere av forfatterne bak utdragene i årets tXt-antologi er aktuelle med nye bøker i 2017. Bøkene er 
tilgjengelige på biblioteket. Velg en av de norske forfatterne som er med på tXt – eller en annen 
norsk ungdomsbok fra 2017 – og skriv en anmeldelse. Anmeldelsen kan du sende til uprisen.no der 
du også finner en oversikt over hvilke bøker du kan anmelde og hjelp til å skrive din anmeldelse. Hvis 
du sender anmeldelsen før 15. desember 2017 er du både med på å bestemme hvem som vinner 
Uprisen – årets ungdomsbok, og deltar i konkurransen om å vinne en Mac Book Air. 
 
 
- Skriv om et forfatterskap  

Velg et av utdragene som du likte i årets tXt-aksjon og skriv en presentasjon av forfatteren av 
utdraget.  

Forslag til innhold: en kort beskrivelse av forfatterens biografi og hva han/hun har skrevet. Skriv om 
hva forfatteren er opptatt av og har skrevet om og hvorfor du synes at dette er interessant. Det kan 
være en god idé å presentere en eller flere av bøkene (eller utdraget fra tXt) mer grundig med vekt 
på din leseopplevelse.  
 
 
- Skriv en skjønnlitterær tekst  

Ta utgangspunkt i et av utdragene i årets tXt-antologi og skriv en skjønnlitterær tekst med utdraget 
som inspirasjon. Du står fritt til å la deg inspirere av leseopplevelsen din. Kanskje vil du skrive om én 
eller flere av personene som er med i utdraget, skrive om samme tema, bruke samme tittel eller 
liknende.  

 
- Skriv en fortelling  

Finn et sitat som du liker i et av utdragene i årets tXt-antologi. Ta utgangspunkt i sitatet og skriv en 
skjønnlitterær tekst der sitatet inngår. 

 

Muntlige oppgaver: 
 
- Bokpresentasjon  

Velg utdraget du likte aller best. Gå på biblioteket og lån boken utdraget er hentet fra. Les boken og 
presenter den muntlig med vekt på din leseopplevelse, hva du synes er bra med boken og hvordan 
den har gjort inntrykk. Hvis du ønsker tips til punkter du kan ha med, finner du en oppskrift her: 
http://uprisen.no/hvordan-skrive-en-anmeldelse/ 

http://uprisen.no/hvordan-skrive-en-anmeldelse/
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- Presentasjon av utdrag 

Velg to utdrag fra Monster som du liker godt og som har likhetstrekk, tilhører samme sjanger, har 
samme tema, har personer som har gjort inntrykk på deg. Forbered en muntlig presentasjon av 
utdragene. 

Forslag til innhold: Forfatternes biografi, andre bøker de har skrevet, bøker du synes virker 
interessante og hvorfor. Presenter også de valgte utdragene og forklar hvorfor du mener de har 
likhetstrekk, hvorfor de tilhører samme sjanger osv. Ta med hvordan tekstene har gjort inntrykk på 
deg og hvorfor. 
 

Andre oppgaver 

- Lag en boktrailer 

Velg ett av utdragene fra årets tXt-antologi eller boken det er hentet fra og lag en boktrailer som 

presenterer teksten ved hjelp av bilder, lyd/musikk og tekst. Videoen kan vare opp til tre minutter, 

men de beste boktrailerne er ofte korte og poengterte med en varighet på under ett minutt. Her er 

en oppskrift på hvordan du kan gå frem. Veiledningen er laget i samarbeid mellom Ubok, Leser søker 

bok og Foreningen !les og har form av fem korte filmsnutter som på en pedagogisk måte tar opp 

hvordan man kan gå frem for å finne bilder og lyd; hva som er lov å bruke; og hvordan man samler 

det hele i Windows Media Player. 

- Lag teater, film eller hørespill  

Forslag til utdrag: Audrey ut av mørket, Jakten eller De døde ser deg  
 
FØR: 

Klassediskusjon 

Diskuter i klassen hva det er som skiller teater, film eller hørespill fra litteratur. 
- Hvor viktig er dialogen?  
- Hvor viktig er andre effekter?  
- Hvordan kan man framstille det som ikke sies?  
- Hva kan man kommunisere gjennom mimikk, kroppsspråk og tonefall?  
- Går det an å fortelle ved hjelp av musikk eller andre lydeffekter? 

Les deretter utdrag fra antologien som kan egne seg for dramatisering. 
For eksempel: Audrey ut av mørket, Jakten eller De døde ser deg 
 
UNDERVEIS:  

Mens du leser, tenk på passasjer som egner seg for dramatisering. Her kan det være lurt å velge en 
passasje der det er med mer enn én person og der det er dialog. 
Markér med blyant eller post-it lapp i teksten.  
 
ETTER:  

Gå sammen i par eller små grupper og del passasjene dere fant med hverandre.  
Bli enige om en passasje dere vil dramatisere. 
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Skriv et lite manus med replikker, scenehenvisninger, hvilke lydeffekter dere vil bruke osv.  
Øv på scenen og framfør den for klassen.  
Her er det også mulig å lage kortfilm eller hørespill og presentere det for klassen. 
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Litteraturliste 

Tips til videre lesing om leseglede og litterær kompetanse: 
 

Widar Aspeli: Fikse den greia. Aspeli-forlaget 2016  

Tone Birkeland og Ingeborg Mjør: Barnelitteratur - sjangrar og teksttypar. Cappelen Damm 2012 

Harvey A. Daniels og Elaine Daniels: The Best-Kept Teaching Secret. Corwin 2013 

Åsmund Hennig: Effektive lesere snakker sammen. Gyldendal akademisk 2012 

Åsmund Hennig: Litterær forståelse. Innføring i litteraturdidaktikk. Gyldendal akademisk 2017 

Eldrid Johansen og Steffen Sørum: Skriv genialt! Cappelen Damm 2016 

Kåre Kverndokken: 101 lesebestillinger. Fagbokforlaget 2012 

Kåre Kverndokken (red.): Gutter og lesing. Fagbokforlaget 2013 

Lillevangstu, Marianne, Elise Seip Tønnesen og Hanne Dahll-Larssøn (red.):  

Inn i teksten – ut i livet. Nøkler til leseglede og litterær kompetanse. Fagbokforlaget 2007 

Atle Skaftun og Per Arne Michelsen: Litteraturdidaktikk. Cappelen Damm 2017 

Anne-Kari Skarðhamar: Litteraturundervisning. Universitetsforlaget 2011 

Svein Slettan (red): Ungdomslitteratur - ei innføring. Cappelen Damm 2014 

http://www.udir.no/Utvikling/Ungdomstrinnet/Lesing/Ressurser/Lesing-i-norsk1/Hvordan-

gjennomfore-litterare-samtaler/ 


