
Uke 2 

Gruppe 2: Grammatikk Pronomen 

Les og gjør oppgavene på side 73- 77. Ikke gjør oppgavene 5 og 8.  

Skriv svarene inn i kladdeboken din. Kladdeboken skal leveres til meg neste mandag.  

 

Gruppe 1: Skriving  

Skriv en faktatekst om Løven på 400-600 ord. Let etter informasjon om løven på nettet. 

Kildene du bruker må du vise til i teksten.  

Teksten skal ha en innledning hvor du introduserer løven og hva du kommer til å skrive om i 

teksten under.  

Teksten skal ha et avsnitt hvor du skriver om en egenskap til løven, forholdene den lever i 

eller noe annet som har med løven å gjøre. Avsnittet skal ha en underoverskrift.  

Teksten skal ha en avslutning hvor du oppsummerer kort det du har skrevet over, og gir 

noen ord til ettertanke.  

Oppbyggingen av teksten er den samme som i en argumenterende tekst, men nå skal du ikke 

argumentere, men bare gi informasjon.  

 

 

I avsnittet skal du bruke tema- og kommentarsetninger (Se eksempelet under).  

Hode 

Løven har et stort hode i forhold til resten av kroppen (Temasetning om at løven har et stort 

hode). Det store hodet blir båret på en kort hals, noe som er en fordel når dyret skal jakte. 

Hodet består av noen kraftige kjever, en markert snute og relativt små øyne. Løven er dårlig 

på å se farger, men som et kattedyr har det utmerket nattesyn. (Kommentarsetninger om 

kommenterer det store hodet).  

Jeg gir tilbakemelding på innholdet til forhold til den strukturelle oppbyggingen.  

 

 



Gruppe 3: Les utdraget fra romanen Hilal av Torgrim Eggen 

Svar på disse spørsmålene: 

1. Hvor går Naima på skole? Hva ville hun studere? 

2. Hva slags kalender følger det muslimske året? Og hvorfor mente Naima at 

kalenderen sier noe om Islam som kritikerne ikke har tenkt på?  

3. Finner du eksempler på fordommer i utdraget fra Hilal? Hvilke?  

4. Hva skjer med leserens opplevelse av teksten når teksten består av så mye dialog?  

5. Hva skjer med tiden i fortellingen når den består av mye dialog?  

6. Hvordan blir Oslo beskrevet i denne teksten? Kan du se for deg Oslo på den måten? 

 


