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Oppgaver til «Stiller tøffere krav til skolelevene»

1. Fortsett setningene slik at de blir grammatisk riktige. Innholdet i setningene skal samsvare
med tekstens innhold og du kan bruke ord fra teksten. Ordene er understreket i teksten.
1. Statsminister Jens Stoltenberg __________________________________________
2. I mange år _________________________________________________________
3. I basisfagene _______________________________________________________
4. I norsk skole _______________________________________________________
5. Disse undersøkelsene ________________________________________________

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. Pendelen i norsk skole er i ferd med å svinge:
2. å satse på: _________________________________________________________
3. kartlegger: ________________________________________________________
4. kan ha mye for seg: _________________________________________________
5. det slås fast: _______________________________________________________

3. 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
trygge,
samfunnsbevisste
mennesker

en åpen skole
tverrfaglige metoder
et faglig trykk
en stor utfordring
et akseptabelt faglig
nivå
et nytt begrep

bestemt form
flertall
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4. Fyll inn substantiv, verb og adjektiv / partisipp i skjemaet.
substantiv

verb

adjektiv /
partisipp

krav
variasjon
utvikle
motivere
fokus

5. Lag setninger med ordene nedenfor. Setningene må være grammatisk riktige og innholdet
logisk.
Norske elever har scoret dårlig. Innsatsen må økes.
1. (siden): ___________________________________________________________
2. (ettersom): _________________________________________________________
3. (fordi): ___________________________________________________________
4. (derfor): __________________________________________________________
5. (så): ______________________________________________________________

Skolen har større fokus på resultater i basisfagene. Den enkelte elevs
læringsutbytte kartlegges bedre.
1. (så): _____________________________________________________________
2. (siden): __________________________________________________________
3. (da): _____________________________________________________________
4. (fordi): ___________________________________________________________
5. (derfor): __________________________________________________________
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6. Fyll inn et ord som passer i de tomme lukene.
Karakterer ______ barneskolen

Unge Høyre vil _______ tilbake karakterene i barneskolen, slik som vi hadde _______ mange
år siden.
– De eneste tilbakemeldingene foreldrene _______ fra barneskolen er det de får vite
_______ konferansetimene. Plutselig får ______ karakterer på ungdomsskolen. Vi ønsker at
foreldrene ________ få en saklig tilbakemelding på hvor elevene ligger tidligere. Hvis det er
én ting barn vil, ______ er det å lære. Da jeg ________ på skolen ble vi målt mot hverandre
med stjerner. Noen fikk en og noen fikk tre, og _______ var morsomt å se hvem _____ fikk
hva. Vi ønsker at det skal settes karakterer _______ at foreldrene vet hvordan barna ligger
______, sier Asheim.
Den ferske lederen for Sosialistisk Ungdom, Mali Steiro Tronsmoen, er ________ uenig.
– Mange er litt seine på barneskolen, blant ________ med å kunne lese. Hvis vi har
karakterer og disse får bare 2-ere, så virker ________ veldig demotiverende, sier Steiro
Tronsmoen.

7. Stiloppgaver. Velg en av oppgavene og skriv ca. 300 ord.
1. Drøft om skolen i Norge bør være autoritær og med streng disiplin, eller om den bør
være fri og vennlig.
2. Sammenlign det du vet om skolesystemet i Norge med skolesystemet i ditt hjemland. Ta
stilling til hvilket skolesystem du synes fungerer best. Begrunn svaret ditt.

