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Eksamensoppgave vårsemestret 2006 

 

Lastet opp på semestersiden torsdag 11. mai kl. 12.00. 

Innleveringsfrist tirsdag/tysdag 16. mai kl. 14.00. 

Sensur: tirsdag/tysdag 6. juni kl. 14.00. 

 

Regler for denne hjemmeoppgaven / Reglar for denne heimeoppgåva 

 

BOKMÅL: 
1. Besvarelsen skal være et individuelt arbeid. Det er ikke anledning til gruppearbeid. 
2. Besvarelsen må være levert innen utløpet av fristen. Bare ved sykdom eller andre spesielle 
forhold kan det gis utsettelse. Ved sykdom kan utsettelse kun gis etter søknad vedlagt 
legeerklæring som relaterer helsetilstanden til studiesituasjonen, jf. eksamensreglementet. 
3. Oppgavebesvarelsen skal være en papirutskrift i 3 eksemplarer på minimum 6 og 
maksimum 8 sider; det vil si 3–4 sider per delsvar. (Font: Times 12 pt, linjeavstand: 
halvannen.) 
4. Utskriftene skal være stiftet sammen og ikke inneholde fremmedlegemer som strikk, 
limbånd, binders osv. 
5. Besvarelsen leveres på ekspedisjonskontoret til Institutt for lingvistiske og nordiske studier 
i 2. etasje i Henrik Wergelands hus. (Kontoret er åpent daglig fra kl. 12.30 til kl. 15.00.) 
6. Besvarelsen skal være tydelig merket med kandidatnummer og emnekode. Nummeret får 
man oppgitt på ekspedisjonskontoret ved innlevering. (Husk identifikasjon.) 
 

NYNORSK: 
1. Svaret skal vere eit individuelt arbeid. Det er ikkje høve til gruppearbeid. 
2. Svaret må vere levert innan fristen. Berre ved sjukdom eller andre spesielle tilhøve kan 
det gjevast utsetjing. Ved sjukdom kan det berre gjevast utsetjing etter søknad vedlagd 
legefråsegn som relaterer helsetilstanden til studiesituasjonen, jf. eksamensreglementet. 
3. Oppgåvesvaret skal vere ei papirutskrift i 3 eksemplar på minimum 6 og maksimum 8 
sider; det vil seie 3–4 sider per delsvar. (Font: Times 12 pt, linjeavstand: halvannan). 
4. Utskriftene skal vere stifta saman og ikkje innehalde framandlekamar som strikk, limband, 
binders osb. 
5. Svaret skal leverast på ekspedisjonskontoret til Institutt for lingvistiske og nordiske 
studium i 2. etasje i Henrik Wergelands hus. (Kontoret er ope dagleg frå kl. 12.30 til kl. 
15.00.) 
6. Svaret skal vere tydeleg merkt med kandidatnummer og emnekode. Nummeret får ein 
oppgjeve på ekspedisjonskontoret ved innlevering. (Hugs identifikasjon.) 
 

------------------------------------------------------ 

 

OPPGAVEN: 

 



BOKMÅL: 

Til slutt i dette dokumentet finner du to tekster. De skal brukes til hvert sitt delsvar. 

1) Tekst nr. 1 er en meningsytring som stod på trykk i Universitas i fjor høst. Bruk begreper 

du kjenner fra læreboka til Jørgensen & Onsberg til å analysere argumentasjonen i denne 

teksten. 

2) Tekst nr. 2 er en meningsytring fra 1954. Den ble skrevet av Georg Johannesen (1931-

2005, http://no.wikipedia.org/wiki/Georg_Johannesen) i forbindelse med at Albert Schweitzer 

fikk Nobels fredspris. De fleste vil si at dette er en god tekst, uavhengig av standpunkt. Vis 

trekk som gjør den god ut fra de kriterier for god og dårlig argumentasjon som Jørgensen & 

Onsberg presenterer i sitt sjette kapittel. Trekk også inn momenter fra det tiende kapitlet hos 

Hellspong & Ledin, det som handler om stil. 

 

NYNORSK: 

Til slutt i dette dokumentet finn du to tekstar. Dei skal brukast til kvart sitt delsvar. 

1) Tekst nr. 1 er ei meiningsytring som stod på trykk i Universitas i fjor haust. Bruk omgrep 

du kjenner frå læreboka til Jørgensen & Onsberg til å analysere argumentasjonen i denne 

teksten. 

2) Tekst nr. 2 er ei meiningsytring frå 1954. Han vart skriven av Georg Johannesen (1931-

2005, http://no.wikipedia.org/wiki/Georg_Johannesen) i samband med at Albert Schweitzer 

fekk Nobels fredspris. Dei fleste vil seie at dette er ein god tekst, uavhengig av standpunkt. 

Vis drag som gjer han god ut frå dei kriteria for god og dårleg argumentasjon som Jørgensen 

& Onsberg presenterer i sitt sjette kapittel. Trekk også inn moment frå det tiande kapitlet hos 

Hellspong & Ledin, det som handlar om stil. 

 

------------------------------------------------------ 

 

TEKST nr. 1; 

meningsytring i Universitas 19. oktober 2005  

 

UT MED DE GAMLE 

Folk med jobbkarriere bak seg har ingen rett til å oppta studieplasser 

 

Lite taler for at mennesker med halve karrieren bak seg skal fortrenge fremtidsdrømmene til 

de som står på terskelen til voksenlivet. Mange er bekymret for at universitetet som institusjon 



er i ferd med å lukke seg, å bli et sted hvor bare den aller mest skoleflinke eliten slipper til. 

Det de fleste ikke tenker på, er at trusselen mot en åpen og gratis utdanningsinstitusjon trolig 

utgjøres av folk på etterutdanning. 

Mange fag ved Universitetet i Oslo (UiO) var såkalt åpne før kvalitetsreformen. Det 

betydde at hvis du hadde studiekompetanse, var det relativt uproblematisk å få tildelt rett til å 

ta eksamen. Forelesningene kunne alle gå på. Dette gjorde UiO til en egnet institusjon for 

gratis etterutdannelse. Med kvalitetsreformen endret mye seg, blant annet førte overgangen til 

programmer at det ble begrensninger på antall studieplasser: Det ble vanskelig å komme inn 

på den utdannelsen du ønsket å ta. 

De fleste finner det akseptabelt at en student med bedre karakterer og mer 

studieerfaring har forrang i køen til et studieprogram. Men hva når vedkommende er godt 

voksen, har en karriere bak seg og tar utdannelse for å tjene mer penger eller realisere seg 

selv? Spørsmålet koker da ned til hvem universitetet som gratis utdanningsinstitusjon er til 

for? Er det de unge, som vil sikre seg en fremtid, eller de gamle, som allerede har sikret seg 

med jobb og penger? De sistnevnte har fått sin sjanse, og har dermed ingen rett til å fortrenge 

unge, som prøver å få en sjanse. 

Noen vil hevde at en universitetsutdannelse handler om noe mer enn jobbmuligheter, 

nemlig selvrealisering og kompetanseheving, og derfor må de gamle slippe til på lik linje med 

unge. Å hevde det er uetisk. Simpelthen fordi mulighet for karriere må ha forrang i forhold til 

forsterking av karriere (som kompetanseheving i praksis betyr). Å la en persons 

selvrealisering gå på bekostning av en annens fremtidsmuligheter strider mot normal 

rettferdighetssans. 

Problemet med gamle studenter er at de fortrenger unge i dagens opptakssystem. De 

gamle har alderspoeng, praksispoeng og kanskje noen gamle grader de får utelling for. En 

pengesterk gruppes rett fører til at en pengesvak gruppe tvinges ut i det private 

utdanningsmarkedet. Med andre ord sikrer dagens regelverk de gamle gratis utdanning, mens 

mange unge må betale flere titalls tusen for samme utdannelse. 

Unge studenter bør derfor prinsipielt ha forrang foran eldre. Aldersgrensen kan 

diskuteres, men de fleste studentrabatter forsvinner ved fylte 35 år. Med dette er det ikke sagt 

at godt voksne skal ekskluderes fra universitetsutdannelse. Det er fullt mulig å gi et 

etterutdanningstilbud som koster penger, noe UiO allerede gjør. Norge har et trygdesystem 

som sikrer de uten penger mulighet for utdannelse eller omskolering. Det er altså lite som 

taler for at mennesker med halve karrieren bak seg skal fortrenge fremtidsdrømmene til de 

som står på terskelen til voksenlivet. 



 

(--Tor Audun Kveim Gram, journalist i Universitas) 

 

------------------------------------------------------ 

 

TEKST nr. 2; 

opprop forfattet av daværende UiO-student Georg Johannesen da Albert Schweitzer fikk 

Nobels fredspris i 1954   

 

VI GÅR IKKE I FAKKELTOG FOR ALBERT SCHWEITZER 

 

Albert Schweitzer er en fin og edel mann. En av de bedre. Fakkeltog er morsomt. Vi har intet 

i mot fakkeltog. Når vi, undertegnede studenter ved Oslo Universitet, likevel ikke kan hylle 

Albert Schweitzer som fredsprisvinner, begrunner vi det slik: 

Vi har i dag nok ressurser til å løfte Afrikas og Asias folk opp til et menneskeverdig liv. Dette 

må gjøres. Dette blir ikke gjort. 

 Vi har i dag nok ressurser til å utrydde oss alle. Dette kan gjøres. Dette må ikke bli 

gjort. 

 Schweitzers helhjertede innsats i Afrika har her ingen relevans. Den berører overhodet 

ikke spørsmålet om fred eller krig. Derfor er den kun rosverdig på samme måte som vi roser 

en sliten distriktslege eller en strevsom mor. 

 Fakkeltog for fredsprisvinneren Albert Schweitzer tilslører altså de problemer som må 

løses for å skape en varig fred. Han er en hodepute for vår samvittighet og lar seg bruke til 

det. Derfor kan vi ikke hylle ham uten å hylle vår feighet. 

 

--Underskriftskampanje høsten 1954 i forbindelse med Albert Schweitzers Nobelpris. 

Kampanjen samlet i alt 7 underskrifter. 

 

(Gjengitt i «Om den norske tenkemåten», en samling tekster av Georg Johannesen, Gyldendal 

forlag 1975, Fakkel-bok nr. 310.) 

------------------------------------------------------ 

 

 


