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SKRIVEMÅTER
KONTRAST OG SAMMENLIGNING

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

TEKST 1

Vi si%er sammen i et ødelagt hus. Det kan vel ikke bli kalt et 
hus lenger, slik det ser ut. Det er en kjeller. Et mørkt rom. Vi 
hører kaoset på utsiden, alle rop fra alle som prøver å overleve. 
Vi tør ikke fly%e oss fra vårt trygge rom. Ute er været i stadig 
endring, fra isende kulde noen dager Bl stekende varme andre 
dager. Stormene herjer, og store branner bryter ut. Vi vet ikke 
lenger hvor mange vi er i byen vår, hvor mange som har 
overlevd disse årene. Det eneste vi har nå, er hverandre. 
Kjærligheten og gleden fra familien er det som holder oss i live 
nå. Det er det vikBgste vi har i denne sorgfulle og mørke 
verdenen vi lev i.

TEKST 2

Tenk at vi er en av de heldige familiene som er valgt ut. Nå skal 
vi endelig ut av de%e mørke hullet som vi har falt ned i. 
Stemningen i den grå kjelleren er helt annet nå, e%er at 
søknaden ble godkjent. Smilene våres er lyse som solen selv. Vi 
klarer ikke å lav være å ha de%e lykkelige u%rykket i ansiktene 
våres. Nå må vi gjøre oss klare for det vi skal møte, reisen Bl en 
ny planet og et ny% liv. Denne reisen blir som å bli fødd på ny 
for oss, en ny mulighet i livet. Hva skal vi pakke med oss? Hva 
trenger vi i den nye verdenen? Jeg tenker stadig Blbake på 
filmene vi så som små barn, om de lykkelige familiene som 
lekte i gatene, uten stormer, branner og konflikter. Kanskje er 
de%e snart oss? Magen er som en sumarfuglheim nå. Jeg 
kjenner det kribler, og det får meg Bl 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 de største bygningene jeg har se% på TV. 
Fargen er hvit som snøen. På vei inn må vi holde godt på alt vi 
eier, som er pakket i hver vår store koffert. Vinden slår som 
harde slag mot kroppen, og det er vanskelig å holde seg på 
bena. De skjelver som gelé når vinden treffer kroppen min. 
Inne i rake%en er det heldigvis s.lle. Familien si%er rundt meg, 
med spente blikk. Ukjente familier si%er rundt oss på alle 
kanter. Ingen sier noe. Det er s.lle som i graven. Inne i 
kroppen min er det som om tusen insekt har ta% bolig. Det 
kribler i hele meg. De%e er en dag jeg aldri vil glemme.

TEKST 4

Det var ikke slik jeg trodde det skulle være i den nye verdenen. 
Alt er så annerledes. Vi er samlet sammen over hundre 
mennesker her fra ulike land, med ulike språk og kulturer. Alt vi 
ser rundt oss er så ukjent. Selv om vårt gamle hjem var ødelagt, 
var den i alle fall noe vi kjent .l, og vi visste hvordan alt var. Nå 
er det som om vi må lære alt på ny% igjen. Jeg har allerede få% 
en ny venn. Han heter Peter, og har hår som er mørkt som 
na%et. Øye hans er grønne, som gresset en gang var hjemme i 
Norge. Han kommer fra Portugal, og vi må snakke sammen på 
engelsk. Dagene her er lyse, som om vi var på solen, mens 
kveldene blir så mørke at det er som om vi har bind for 
øynene. Jeg håper virkelige livet på denne nye planeten skal gå 
bra!
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⎬

SKRIV EN DAGBOK DER DU BENYTTER DEG AV KONTRAST OG SAMMENLIGNING. 
DAGBOKEN KAN HANDLE OM HVORDAN DET ER Å GÅ PÅ UNGSOMSSKOLEN.

DAG 1

DAG 2

DAG 3

DAG 4


