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Oppgaver til «Slår alarm om fattige»
1. Svar på spørsmålene med utgangspunkt i teksten.
1.
2.
3.
4.

Hva er en slumstasjon?
Hvorfor slås det alarm om fattige i Bergen?
Hvorfor kommer mennesker til slumstasjonen?
Hvordan forholder nyfattige mennesker seg til sin egen fattigdom, ifølge denne
artikkelen?
5. Hvordan oppstår denne nye fattigdommen, ifølge Theis i Kirkens Bymisjon?
2. Forklar disse ordene/uttrykkene. Du kan forklare med ett eller flere synonymer, eller gi
eksempel med en hel setning. Ordene er understreket i teksten.
1. oppsøkte: _________________________________________________________
2. skamfulle: ______________________________________________________
3. har falt utenfor: __________________________________________________
4. nedverdigende: ___________________________________________________
5. å skjemmes: _______________________________________________________
6. kommer skeivt ut økonomisk: ________________________________________
7. de bor seg i hjel: __________________________________________________
8. ekstra bemanning: ________________________________________________
9. anstendige: ______________________________________________________
10. å få endene til å møtes: _____________________________________________
3. Fyll inn substantiv, verb og adjektiv / partisipp i skjemaet.
substantiv

verb

adjektiv
voksende

be
slite
oppleve
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4. Bøy substantivene og adjektivene ifølge skjemaet. Sett inn ubestemt og bestemt artikkel der
det er nødvendig.
ubestemt form
entall

bestemt form entall

ubestemt form
flertall
nye brukere

bestemt form flertall

enslige forsørgere
enorme boutgifter
annet utstyr

--------------------------- --------------------------det stigmatiserte
bildet

5. Fyll inn med et ord som passer i de tomme lukene.
En ny undersøkelse __________ at fattigdom i Norge først og fremst er et storbyproblem.
Pengene rekker lenger _______ bygda. Statistisk Sentralbyrå (SSB) har lagt ________ en
undersøkelse om fattigdommen i Norge. Ikke noe nytt, tenker du kanskje, ________denne
gangen ________ SSB lagt helt andre forutsetninger for å beregne fattigdommen i Norge.
I stedet ______ å basere tallene på en nasjonal grense for fattigdom, har forskerne _____
SSB delt Norge ______ i 7 regioner. Så ble hver av regionene delt _____ i tre kategorier
fordelt etter boligpriser og geografisk beliggenhet. Dermed endte SSB med 21 forskjellige
fattigdomsgrenser _________ Norge.
Boligpriser spiller en viktig ________ i dette. Grunnen til ________ SSB har valgt å
rangere regionene etter boligpriser er at en stor del ________ norske husholdningers konsum
går med til å betale _________boligen. Fattigdomsgrensene beregnes alltid etter ________
totale inntekten etter skatt. Det er dette vi til enhver tid ________ bruke til konsum og
sparing.

6. Lag setninger med ordene nedenfor. Setningene må være grammatisk riktige og innholdet
logisk.
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Kundene handler på Fretex. Det er ikke dyrt.
1. (fordi): ___________________________________________________________
2. (derfor): ________________________________________________________
3. (siden): __________________________________________________________
4. (så): ____________________________________________________________
5. (for): ___________________________________________________________
7. Stiloppgaver. Velg en av oppgavene og skriv ca. 300 ord.
1. Hvilke fordeler finnes i velferdsstaten, og hvilke utfordringer står velferdsstaten
overfor?
2. I forbindelse med velferdsstaten snakkes det ofte om «eldrebølgen». Gjør rede for hva
dette begrepet innebærer, og hvilke utfordringer eldrebølgen fører med seg. Ta stilling
til hvordan denne situasjonen bør møtes.
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