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Oppgaver til «Til det kalde nord for å studere»
1. Svar på spørsmålene til teksten. Du kan svare med dine egne ord.
1. Nevn to fagområder der Norge kan hevde seg i den internasjonale konkurransen om
studenter.
2. Nevn tre grunner til at Sabiha Huq ønsket å studere Ibsen i Norge.
3. Hvordan markedsføres norske studier overfor utenlandske studenter?
4. Hva er forskjellig i måten man ser på internasjonale studenter i USA, Australia og
Norge?
5. Hvordan oppnår norske studiesteder økonomisk støtte?
2. 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.
2.
3.
4.
5.

Nora og Helmer _________________________________________________________
Det faglige nivået ________________________________________________________
Informasjonsleder Hanne Alver Krum ___________________________________ ____
Agnet _________________________________________________________________
Ut fra hvor mange som kommer seg gjennom studiene __________________________

.
3. Lag setninger med ordene nedenfor. Setningene må være grammatisk riktige og innholdet
logisk.
Tallene må tolkes med noe forsiktighet. Tallene inkluderer fastboende studenter med
utenlandsk statsborgerskap.
Eks.: (derfor): Tallene inkluderer fastboende studenter med utenlandsk statsborgerskap.
Derfor må tallene tolkes med noe forsiktighet.
1. (ettersom): _____________________________________________________________
2. (siden): ________________________________________________________________
3. (så): __________________________________________________________________
4. (for): _________________________________________________________________

Studenter kommer gjerne til Norge. Naturen er ofte forlokkende.
1. (så): __________________________________________________________________
2. (fordi): ________________________________________________________________
3. (siden): ________________________________________________________________
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4. (derfor): _______________________________________________________________
5. (for): __________________________________________________________________

4. Finn synonymer eller forklar disse ordene. Ordene er understreket i teksten.
1. neppe: ________________________________________________________________
2. å lokke til seg: __________________________________________________________
3. å forlate: ______________________________________________________________
4. kloden: _______________________________________________________________
5. agn: __________________________________________________________________

5. Fyll inn substantiv, verb og adjektiv/ partisipp i skjemaet.
substantiv

verb

adjektiv /
partisipp

en økning

øke

økende

et tall
inkludere
---------

utenlandsk

vokse
bruke

6. Stiloppgaver. Velg en av oppgavene og skriv ca. 300 ord.
1. Ta utgangspunkt i et samfunn du kjenner godt. Nora kan sies å representere kvinner.
Hvordan? Drøft.
2. Hvordan vil forholdet mellom mann og kvinne være hvis de lever i en moderne form for
dukkehjem (i Norge eller et annet samfunn du kjenner)?
3. For Sabhia framstod Norge som eksotisk før hun kjente landet. Hvilke forestillinger
hadde du om Norge før du kom hit? Gjør rede for disse forestillingene og fortell om
hvorvidt de stemte med virkeligheten slik du har møtt den i Norge eller ikke.
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