Langsvaret er en del av et eksamenssvar som fikk lav måloppnåelse

Oppgave 2
Tekster:
- «Voksne lever ut sine drømmer gjennom barna, men glemmer å spørre hva ungene vil», side 4
- «Sekser i livet» av Linn Skåber, side 8
Gjør greie for budskapet i de to tekstene. Reflekter over hvordan drømmer og ambisjoner kan ha betydning
for menneskers liv.
Kommentar: Oppgaven er todelt, og du skal svare på begge delene. I den første delen skal du legge vekt på
innholdet i vedleggene, og du skal bruke egne ord. I den andre delen kan du også vise til andre tekster, og
du kan bruke egne erfaringer.

Oppgaven er todelt med to ulike instruksjonsverb. To tekstvedlegg er utgangspunkt for første
del, der instruksen er å gjøre greie for budskapet i tekstene. Det andre instruksjonsverbet,
reflekter, er knyttet til tematikken i tekstvedleggene, men kommentaren åpner for å bruke
andre tekster og egne erfaringer i refleksjonen.
Svaret viser noe lesekompetanse. Tekstvedleggene er i noen grad forstått, og det er gjort
forsøk både på å formulere et hovedbudskap og gjengi innholdet i tekstene. Siste del av
oppgaven ber om refleksjon, og den delen er ikke besvart.
Teksten har en tydelig avsnittsinndeling, men den er ikke alltid hensiktsmessig.
Svaret viser gjennomgående svak beherskelse av formelle språkferdigheter.
(422 ord)

Langsvarsoppgave 2.
Vi har to tekster. "Voksne lever ut sine drømmer gjennom barna, men glemmer å spørre
ungene vil "Annen teksten er "sekser i livet". Både er om drømmene for barna og unge.
Det er mange foreldrene som har et mål eller en tenke om hva barna skal gjøre eller klare.
Flere foreldrene har store ønsker om hva barna skal gjøre i livet sitt. Og at de presser barna
veldig mye. At foreldre glemmer litt hva har lyst til at barna skal gjøre. Noen foreldre
glemmer litt hva barna vil. Det man elsker eller er glad i barna sine uansett hva de gjøre.
Man er veldig glad i dem selv og om de ikke vil bli lege eller ikke flink på skolen.

Noen barn veldig gjerne vil gjøre sånn at foreldrene er glade. De vil gjerne gjøre som
foreldrene ønsker. Noen kan være redde for at hvis de ikke gjør som foreldrene ønsker. Såer
ikke foreldrene like glad i de intenst betyr veldig mye. Mange barn vil heller si at de er syke
eller ikke går på traininger. De er redde for å si til foreldrene sine at de vil ikke være med de
er redd. Foreldrene skal bli sure eller lei seg. Det er åpen kamp det betyr at krangle mellom
barna og foreldrene sine.
Noen elever prøver veldig hardt å være populære eller godt likt i klassen, og ha flere venner
f. ek noen elever synes det er veldig vanskelig og sliter med å få mange venner. Barna
begynner å klare seg selv. Klare å gjøre ting alene uten at foreldre hjelper barna hele tiden.
Om "Sekser i livet"
Dette diktet handler om karakteren 6.Men ikke å få på prøve eller eksamen. Men å ha et
godt liv. De står om ulike fag. Personen i diktet får bare karakter 3 i fagene. Like vil er
personen er veldig fornøyd med seg selv, og stolt av jobben som hun gjør. Personen er glad
for det han klarer. Han er glad for at han fikk karakter 3 i norsk og ikke karakter 2. Det å være
fornøyd med det man har og ikke alltid ville ha det største være fornøyd med seg selv og det
man klarer.
Budskapet i først teksten er foreldrene må passe på barna sine. Vi bør høre til dem. barna
har eget drømmene .De vil gjerne gjøre som barna vil ,ikke som forelderen vil .suksess er
ikke bare på skolen, men er i flere ting i livet .Barna bør ha fritid, må barn også ha rett for
velge egen aktiviteter.

