
Oppgaven 

Hvordan defineres spesiesisme i 
pensum? Drøft ut fra to eksempler på 
spesiesisme fra pensumlitteraturen. 



Disposisjon 

Innledning: oppgavens tekst og begrunnelse for de pensumbidrag du velger for å 
definere spesiesisme og valg av to eksempler å drøfte ut fra 
 
Hva er spesiesisme? Hvordan pensumforfattere definerer spesiesisme:  Referer til 
Sollunds, Beirnes, Whites omtale av spesiesisme.  
Spesiesisme er en ideologi/en oppfatning om at dyr er mennesket underlegen og 
som rettferdiggjør menneskets rett til å utnytte, misbruke og kontrollere dyr ut fra 
menneskers formål og samfunnets interesser.  Spesiesisme, rasisme og sexisme er 
ideologier med felles røtter og som rettferdiggjør en undertrykkende praksis overfor 
henholdsvis dyr, folkeslag som oppfattes som fremmede og kvinner  
 
Drøfting ut fra to eksempler:  Spesiesisme gir seg utslag på et utall måter, både 
innen legalt og illegalt dyrehold. Mishandling er eksempel på lovbrudd, jfr. 
dyrevelferdsloven . Eksempler på spesiesistisk legal praksis er dyr brukt som 
matobjekt i landbruket, dyr brukt i medisinske forsøk, dyr brukt som 
underholdningsobjekt, for eksempel på sirkus, dyr brukt som pelsobjekt i 
pelsdyrnæringen 
 
Kort avslutning med oppsummering av hovedpunkter 
 
 



Referanser 

I teksten 
Eksempel: Sollund (2008:110) viser til Richard Ryders 
definisjon av spesiesisme fra 1975 i Regan (2007: 138): a 
”prejudice or biased attitude favouring the interests of 
the members of one´s own species against those of 
members of other species”. 
 
Litteraturlisten 
Eksempel: Sollund, Ragnhild (2008): Causes for 
Speciesism: Difference, Distance and Denial. I Sollund, 
Ragnhild (red): Global Harms. Ecological Crime and 
Speciesisme. NovaScience Publishers, Inc. New York 



Spørsmål ifht. spesiesisme 

- Hva er spesiesisme? (ideologi, praksis, annet?)  
 
- Hvordan virker spesiesisme? (noe vi tar for gitt, en 
del av kulturen, annet?)  
 
- Hva er begrepets historie? (når og hvorfor oppstod 
det? Hva var Ryder/Singers hensikt)  
 
- Hvordan opprettholdes og reproduseres 
spesiesisme? (gjennom lovverk, 
økonomi/politikk/kultur, annet?)  
 
- Er folk bevisste sine egen spesiesisme?  
 



Om å skrive hjemmeeksamen 

1. Innhold: Alt dere skriver i oppgaven, skal være faglig relevant i forhold 
til den gitte oppgaven og den måten dere velger å løse oppgaven på.  

 
2. Form: Besvarelsen skal være logisk bygd opp og bestå av en innledning, 
en hoveddel og en avslutning. Argumentene skal føre logisk over i 
hverandre og logisk lede frem til en avslutning. Besvarelsen skal med 
andre ord ha en rød tråd. 

 
3. Språk: Besvarelsen skrives med nøytralt, saklig og faglig stil, noe som 
innebærer at man må jobbe med språket, med gode formuleringer, med 
tegnsetting og ortografi (rettskriving).  
 
4. Formalia: Lengde, litteraturliste, henvisningssystem, sitater etc. skal 
oppfylles.  



1. Innhold: Oppgaveteksten 

«Skriv én av følgende oppgaver: 

1. Gi eksempler fra pensum på miljøskader, og drøft synet på miljøskade 
ut fra perspektiver  i green criminology.  

2. Gi eksempler fra pensum på bruk av- og overgrep mot dyr, og drøft 
dyremishandling ut fra synet på dyr som gjør det mulig.» 

(Hjemmeeksamen 2010 – Bachelor) 

 

• Les oppgaveteksten nøye.  
Vær sikker på hva oppgaven ber deg om å gjøre - før du begynner å 
jobbe med hvordan du skal utforme besvarelsen. 

• Forhold deg til oppgaveteksten gjennom hele besvarelsen, og sørg 
for å gjøre alt den ber deg om (gi eksempler og drøft). 



1. Innhold: Lag disposisjon 

Før skriving er det nyttig å sette opp en disposisjon.  
 

I disposisjonen lager du oversikt over: 
 

• Hva skal med? 

• Hvor stor plass skal hver del ha? 

• I hvilken rekkefølge delene settes opp (skrives)? 

 

Ved å lage en disposisjon før du begynner å skrive sparer du tid.  
 
Disposisjonen kan selvfølgelig endres underveis – den er ment som en 
hjelp til å strukturere tankene og legge en plan for hva du skal skrive og 
hvordan du skal strukturere besvarelsen. 



2. Form: Besvarelsens deler 

Innledning                          Hoveddel                    Avslutning 



2. Form: Besvarelsens deler 

Innledning: Skal presentere hvordan du har valgt å besvare oppgaven;  
Hva skal du gjøre? Hvordan skal du gjøre det? Hvorfor skal du gjøre det 
på akkurat denne måten? Og hvorfor er det interessant i lys av 
oppgaveteksten?  
 
Hoveddel: Besvarelsens viktigste del. Består gjerne av redegjørelse (eller 
å gi eksempler) og  en drøfting. Poenget med redegjørelse/eksempler er 
ofte å presentere det stoffet som skal brukes i drøftingen (det som skal 
drøftes).  
 
Avslutning: Oppsummerer hovedpoengene og konkluderer. Henger delvis 
sammen med innledningen. Skal oppsummere/konkludere i tråd med 
hvordan du har valgt å besvare oppgaven. 



3. Språk: Faglig besvarelse 

Akademisk sjanger/språk.  
 
Dine egne meninger er ikke viktige å få fram. Det 
viktigste er hvordan du bruker pensum for å drøfte 
og tolke.  
 
Viktig å oppgi referanser og kilder på alle påstander, 
poenger og perspektiver som ikke er dine egne. 



4. Formalia: Formelle krav 

Litteraturliste/litterturhenvisninger i teksten: Dine egne tanker/ord eller 
utdrag/poeng fra pensumtekst? Gjør det alltid  klart (ved bruk av 
litteraturhenvsining) når du tar utgangspunkt i eller gjengir andres arbeid. 
Bruk gjerne Harvard-stilen.  
 
Skrifttype/lengde: Oppgaven skal ikke overskride 2400 ord. 2400 ord 
tilsvarer om lag 6 sider med de fleste moderne  skrifttyper, fontstørrelse 
12 og linjeavstand 1,5 og marger 2,54. 
 
Forside, litteraturliste og innholdsfortegnelse kommer i tillegg til de 6 
sidene.  
 
Eksamen besvares anonymt med kandidatnummer. Kandidatnummeret 
ditt finner du i Studentweb.  Oppgaven skal også leveres i Fronter.  

http://www.ub.uio.no/skrive-referere/hvordan-referere/
http://www.ub.uio.no/skrive-referere/hvordan-referere/
http://www.ub.uio.no/skrive-referere/hvordan-referere/


Eksempel på eksamensoppgaver 

«Drøft samfunnets utnytting av miljø og dyr ut fra fire eksempler i 
pensum. Velg eksempler og anvend perspektiver i green 
criminology i drøftingen. Begrunn valg og avgrensninger.» 
- Bachelor 2010 

 

 

«Hva menes med begrepene environmental justice, ecological 
justice, species justice? I hvilke sammenhenger og hvordan 
anvendes disse begrepene av forfattere i økologisk-global 
kriminologi (green criminology)?» 
- Master 2011 


