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Skriveoppgave: Valgfri tekst på hovedmål 
 

Du skal nå skrive én tekst som kan passe til en nettside for ungdom. Nettsiden 

skal bestå av ulike typer tekster, og den har til hensikt å oppmuntre ungdom til 

å tørre å ta selvstendige og gode valg for seg selv andre.  

 

 

 

1A: 

Hvordan kan andres blikk påvirke valgene våre og hvordan vi har det?  

 

Skriv en fortelling der hovedpersonen tar et modig valg. Hun/han går fra å være 

usynlig til å bli synlig. Eksperimenter med språklige virkemidler underveis. Lag 

en passende overskrift.  

 

 

 

 

 

1B: 

Mange av miljøproblemene på jorda er ikke alltid like synlige på overflaten. I 

«Din giftfrie hverdag» får vi informasjon om miljøgifter som vi ikke 

nødvendigvis ser eller legger merke til.  

 

Skriv en argumenterende saktekst om usynlige miljøgifter. Foreslå hvordan 

ungdom kan bidra til mindre utslipp av miljøgifter ved å ta gode og 

bærekraftige valg. 

- Forklar først hva miljøgifter kan være, og gi eksempler.  

- Foreslå deretter to–tre tiltak ungdom kan gjennomføre, og argumenter for  

   forslagene. Bruk gjerne femavsnittsmodellen når du skriver. 

- Avslutt med en oppfordring eller et passende sitat som du har funnet. Lag en  

  passende overskrift.  
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1C: 

Anonym eller ikke? Kommunikasjon i sosiale medier og på internett gir 

muligheter til å være både synlig og usynlig, for eksempel i kommentarfelt og 

chatter. Hvilke fordeler og ulemper har dette? Hva kan skje når kommunikasjon 

ikke foregår ansikt til ansikt?  

Skriv en fortelling, et debattinnlegg eller en reflekterende tekst som får fram 

konsekvenser av å kommunisere synlig/usynlig. Bruk en situasjon fra hverdagen 

eller andre eksempler. Strukturer teksten med tydelig innledning, hoveddel og 

avslutning, og flett inn språklige virkemidler. Lag en passende overskrift. 

 

 

 

 

 

 

 

1D 

I teksten «Sidan eg fekk mi første kofte har eg grua meg til å ta den på» 

møter du ei jente som forteller om det å føle seg «lita og synleg». For mange 

kan det være tøft og vanskelig å vise hvem man er.  

Lag en sammensatt tekst der du foreslår hva ungdom kan gjøre for å hjelpe 

hverandre slik at det blir trygt å være seg selv. Eksperimenter med layout og 

visuelle og språklige virkemidler.  

Avslutt med et avsnitt der du forklarer til redaktøren hvordan du mener at 

virkemidlene dine framhever budskapet og passer til nettsiden.  

La overskriften vekke oppmerksomhet og inneholde ordet «synlig» eller 

«usynlig». 


