Oppgave i norsk uke 38-39- drøftende artikkel.
Velg én av oppgavene under. Vi bruker norsktimene på skolen. Innlevering i
Moodle: 10A 22.09.17 3.time
10B 25.09.17 4.time
Oppgave A
Du skal skrive en artikkel for forskning.no der du
beskriver mangfoldet i det norske språket i dag.
Drøft språkutviklingen i dagens Norge, og bruk
eksempler fra noen av lenkene for å underbygge
argumentene. Avslutt med dine tanker om
hvordan språkutviklingen bør være i framtiden.

Oppgave B
Du skal skrive en artikkel for et ungdomsmagasin
der du skal si noe om hvem som styrer og har
makta i landet vårt, hvordan makta er fordelt og
hvordan valgsystemet fungerer. Du skal også
drøfte fordeler og ulemper ved at Norge styres på
den måten du har beskrevet. Ta stilling til hvordan dette politiske systemet
forholder seg til sentrale demokratiske prinsipper.

Oppgave C
Du skal skrive en artikkel til et utenlandsk
magasin der du skal få frem folks holdning til
ulven i Norge. Du skal få frem at folks holdninger
til ulven er forskjellige, og det er stor uenighet
om hvordan man skal gå fram for å løse
problemene som dukker opp omkring dette
dyret. Avslutt med tanker om hvordan debatten rundt ulv bør løses for at begge
sider i saken blir fornøyd, og at man i fremtiden slipper lignende konflikter.
Slik jobber du med teksten:

1. Skriv ned alt du vet om emnet fra før. Du kan skrive i full fart eller lage
deg et tankekart.
2. Skaff deg faktakunnskaper om emnet.
3. Velg en problemstilling til det du skal drøfte
4. Finn argumenter og eksempler som kan belyse problemstillingen fra flere
sider, for og imot.
5. Velg ut hvilke argumenter og eksempler du vil ha med i drøftingen- viktig
å se saken fra to sider
6. Presenter det du har funnet på en ryddig måte: Gjør deg ferdig med ett
argument om gangen, ta motargumenter etterpå.
7. Underbygg og begrunn argumentene dine.
8. Skriv en konklusjon der du viser hvilke argumenter du mener er viktigst.
9. Skriv innledning og avslutning.
10. Lag en god overskrift

Lenker til oppgave A
http://www.sprakradet.no/Spraka-vare/Norsk/Nynorsk/
http://ndla.no/nb/node/120148?fag=6118
http://forskning.no/naturvitenskap-barn-og-ungdom-skole-og-utdanningstub/2008/02/norske-elever-blir-darligere
http://www.sprakradet.no/Spraka-vare/Norsk/
http://forskning.no/content/spraket-i-sosiale-medier
https://www.aftenposten.no/kultur/i/jKWA/Ungdom-lager-sitt-eget-sprak-isosiale-medier
http://ndla.no/nb/node/119219?fag=6118
https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/0QyEJ/Vil-det-norske-sprakoverleve
http://forskning.no/sprak/2008/02/ikke-fuck-med-norsken-min

Lenker til oppgave B

Stortinget.no- Stortinget etter valget https://www.stortinget.no/no/
Valg og demokrati- Regjeringen.no https://www.regjeringen.no/no/tema/valg-ogdemokrati/id537969/
Demokrati https://snl.no/demokrati
Hva er parlamentarismen http://forskning.no/demokrati-valg-statsvitenskap/2008/02/hva-erparlamentarisme
Politikk og demokrati https://www.youtube.com/watch?v=hz1zm3VEQaU

Lenker til oppgave C
Forskning.no http://forskning.no/filosofiske-fag-rovdyr-psykologi/2015/11/fakta-ikke-nok-iulvesaken
Nettavisen.no http://www.nettavisen.no/nyheter/kan-denne-lse-ulvedebatten/8461841.html
NRK.no Ytring https://www.nrk.no/ytring/ulvedebatten-juss-og-politikk-1.13304441
Dagbladet Meninger https://www.dagbladet.no/kultur/si-vi-dreper-ulven-hva-da-med-deresterende-118-000-sauene-som-dor-av-andre-arsaker/63159100
Harvest- http://harvest.as/artikkel/hvorfor-trenger-vi-ulv-i-norsk-natur
WWF-Hvorfor skal vi ha ulv i Norge?
http://www.wwf.no/dette_jobber_med/norsk_natur/norske_rovdyr/sporsmal_og_svar_om_rovdyr
/

