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SKRIVESPRÅK LESE MUNNLEG

SKRIVEMÅTAR 
KONTRAST OG SAMANLIKNING

F i n n  b r u k  a v  k o n t r a s t  o g  s a m a n l i k n i n g  i  t e k s t d ø m a .  S k r i v  ó g  k o r t e  
t e k s t a r  d e r  k o n t r a s t  o g  s a m a n l i k n i n g  b l i r  b r u k t .

TEKST 1

Vi sit saman i eit øydelagd hus. Det kan vel ikkje verte kalla eit 
hus lenger, slik det ser ut. Det er ein kjellar. Ei9 mørkt rom. Vi 
høyrer kaoset på utsida, alle ropa frå alle som prøver å 
overleve. Vi tør ikkje fly9e oss frå vårt trygge rom. Ute er vêret 
i stadig endring, frå isande kulde nokre dagar Al steikande 
varme andre dagar. Stormane herjar, og store brannar bryt ut. 
Vi veit ikkje lenger kor mange vi er i byen vår, kor mange som 
har overlevd i desse åra. Det einaste vi har no, er kvarandre. 
Kjærleiken og gleda frå familien er det som held oss i livet no. 
Det er det vikAgaste vi har i denne sorgfulle og mørke verda vi 
lev i. 

TEKST 2

Tenk at vi er ein av dei heldige familiene som er valt ut. No skal 
vi endeleg ut av de9e mørke holet som vi har falle ned i. 
Stemninga i den grå kjellaren er heilt anna no, e9er at 
søknaden vart godkjend. Smila våra er lyse som sola sjølv. Vi 
klarer ikkje la vere å ha de9e lukkelege u9rykket i andleta våra. 
No må vi gjere oss klare for det vi skal møte, reisa Al ein ny 
planet og eit ny9 liv. Denne reisa vert som å bli fødd på ny for 
oss, ei ny moglegheit i livet. Kva skal vi pakke med oss? Kva 
treng vi i den nye verda? Eg tenkjer stadig Albake på filmane vi 
såg som små barn, om dei lukkelege familiene som leika i 
gatene, utan stormar, brannar og konflikter. Kanskje er de9e 
snart oss? Magen er som ein sumarfuglheim no. Eg kjenner det 
kriblar, og det får meg Al å smile.
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TEKST 3

Rake%en som skal ta oss med .l den nye planeten står klar. 
Den er stor som dei største bygningane eg har se% på TV. 
Fargen er kvit som snøen. På veg inn må vi halde godt på alt vi 
eig, som er pakka i kvar vår store koffert. Vinden slår som 
harde slag mot kroppen, og det er vanskeleg å halde seg på 
beina. Dei skjelv som gelé når vinden treff kroppen min. Inne i 
rake%en er det heldigvis s.lle. Familien sit rundt meg, med 
spente blikk. Ukjende familiar sit rundt oss på alle kantar. Ingen 
seier noko. Det er s.lle som i grava. Inne i kroppen min er det 
som om tusen insekt har teke bustad. Det kriblar i heile meg. 
De%e er ein dag eg aldri vil gløyme. 

TEKST 4

Det var ikkje slik eg trudde det skulle vere i den nye verda. Alt 
er så annleis. Vi er samla saman over hundre menneske her frå 
ulike land, med ulike språk og kulturar. Alt vi ser rundt oss er så 
ukjend. Sjølv om vår gamle heim var øydelagd, var den i alle fall 
noko vi kjende .l, og vi visste korleis alt var. No er det som om 
vi må lære alt på ny% igjen. Eg har allereie få% ein ny ven. Han 
heiter Peter, og har hår som er mørkt som na%a. Auga hans er 
grøne, som graset ein gong var heime i Noreg. Han kjem frå 
Portugal, og vi må snakke saman på engelsk. Dagane her er 
lyse, som om vi var på sola, medan kveldane vert så mørke at 
det er som om vi har bind for auga. Eg håper verkeleg livet på 
denne nye planeten skal gå bra! 
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SKRIV EI DAGBOK DER DU NYTTAR DEG AV KONTRAST OG SAMANLIKNING. DAGBOKA 
KAN HANDLE OM KORLEIS DET ER Å GÅ PÅ UNGSOMSSKULEN.

DAG 1

DAG 2

DAG 3

DAG 4


