Langsvaret er en del av et eksamenssvar som fikk høy 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 meget god lesekompetanse. Oppgaveinstruksen og tekstvedleggene er forstått, og
hovedbudskapet i begge er formulert på en presis måte. Siste del av eksamenssvaret –
refleksjonsdelen – er selvstendig og meget god og bekrefter selvstendig lesing av
tekstvedleggene.
Teksten har ryddig struktur, og en tydelig rød tråd gjennom hele teksten viser selvstendighet.
Det fins noen formelle, språklige feil som trekker inntrykket noe ned, men ordforrådet er rikt
og variert.
(1202 ord)

Langsvar, oppgave 2

Ambisjoner og drømmer er hele tiden rundt oss. Selv om dem er ikke fysiske ting, vi kan
ikke se på dem, vi kan ikke holde eller snakke med dem, men flest av oss har dem og
tenker om dem. Noen av oss lever hele tiden med samme drømmer, mens noen andre gjør
alt som mulig for å gjennomføre dem. Men hva egentlig betyr dem for våre liv?
Drømmer og utvikling av ambisjoner i barnedomen er veldig viktig for det som vil skje i
voksenliv. Men det som er veldig viktig, og flere mennesker glemmer om det, er å finne

god balanse mellom under eller over verdsette av ambisjoner. Hvis foreldre presser sine
barn for mye, så kan de ødelegge deres liv i fremtiden. Det er godt beskrevet i teksten
«Voksne lever ut sine drømmer gjennom barn, men glemmer å spørre hva ungene vil».2
Hanne Mari Skappel vil vise problemet, at flere foreldre vil gjennomføre sine egne
drømmer og ambisjoner på vegne av barna sine. Hun skriver, at foreldre som klarte ikke å
oppfylle egne drømmer, vil at bara deres vil gjøre det, selv om barna kan bli uinteressert i
det. Det kan føre til, at barna blir uselvstendig i fremtiden og skal ha problemer med å
gjennomføre egne drømmer, fordi de måtte i hele sitt liv gjøre det som deres foreldre ville.
Hun mener at hvis barna vil få betingelsesløs støtte fra foreldre i det som det vil selv
gjøre, så det vil gi positive endringene i deres liv senere. Sånn barna kan bli mer
selvstendige i voksenliv og det blir lettere for dem å oppfylle egne drømmer. Og det er
budskapet i teksten – la barna gjøre det som de vil og begrense sin rolle litt støtte – det vil
gi beste resultater.

I diktet «sekser i livet»3 jeg-forteller sier om sine karakterer på skolen. Hun forteller, at
hun fikk 3 i alle mulige fag, mens hun fikk kun 6 i tingene som har egentlig ikke noe å
gjøre med skole. For eksempel i femte strofe sier hun: «Jeg har treer i kunst og håndverk.
Sekser i å feire det med cola og sola». Til slutt skriver hun: «Er ikke det et helt greit snitt å
starte sommeren med, da?». Hva er snitt når tar du 3 og 6? 4.5. Sånn vil hun vise, at
hennes karakterer var ikke så verst. I min mening så viser det, at hun har ikke store
ambisjoner, fordi hun prøver å finne noe løsning på å ha gode «karakterer» til slutt. I
stedet for å gjøre det bedre på skolen og si, at det kunne være bedre, så prøver hun å legge
der noen absurde suksesser.

Personlig så mener jeg, at ambisjoner er veldig viktige i våre liv, fordi dem hjelper oss å
bli bedre i det som vi gjør, men dem hjelper også i å bli et bedre mennesker. Folk som
oppfyller sine drømmer er ofte mer positive til egne liv enn mennesker som kunne ikke
gjennomføre sine drømmer eller har manglende ambisjoner. Når vi var unge, så hver av
oss hadde store drømmer – noen ville bli fotballstjerne, noen andre vill bli en kjent
musikker, en tredje person ville være en lege og den neste hadde drøm å være en poltikk.
Men når gikk livet videre, så drømmer forsvant, endret seg, eller – det som skjer ofte –
drømmer var fortsatt på samme plass, men ambisjoner har forsvant. Det er mulig å ha
drømmer uten ambisjoner, men det er umulig å oppfylle drømmer uten ambisjoner. De

som vi ser på tv, hører i radio, dem som opererer oss i sykehuset eller driver med eget
firma med 15 ansatte, de hadde nok store ambisjoner og derfor de klarte å gjøre det som
de ville.

Før jeg flyttet til Norge, så spilte jeg fotball i et ganske godt lag – det største i fylke som
har seniorlaget på øverste nivå i Polen. Der hadde vi en gutt som kunne gjøre alt mulig
med ballen, men samtidig var han så liten og fysisk svak, at ingen av trenere ville ikke ha
ham i laget sitt. En gang så trente han med gutter som var eldre enn oss, en gang måtte
han trene med yngre gutter, fordi han var så små. Alle av oss vite, at det er veldig
vanskelig for ham, fordi han drømte om å være profesjonell fotballspiller i hans kjære
klubb i byen han kom fra. Uansett så ga han ikke opp og etter noen år fikk han en
proffkontrakt. I dag er han, en 20-åring, en viktig del av en av de beste polske lagene. Han
scoret noen mål og er en av favoritt spillere til flere tusen folk som kommer på tribuner
hver andre helg. Kunne det lykke uten så store ambisjoner? Det som vi vil og hvor sterk
vil vi det, definerer hvordan livet vil endre seg og om vi vil få det til.

Jeg synes at et godt eksempel på hvor stor betydning for livet har drømmer og ambisjoner
er filmen «Forrest Gump»5. Hovedkarakter i filmen elsker en kvinne fra barnedomen sin. I
voksenliv så vil hun ikke være sammen med ham, men Gump kan ikke skjønne det. Hver
gang reiser hun bort fra ham, og hver gang Gump gjør alt mulig for å finne henne. Han
drømte hele tiden om å dele sitt liv med henne, og han var klart til å gjøre alt mulig å
gjennomføre det. Han overlevde krigen i Vietnam, spilte amerikansk fotball, ble en av de
beste bordtennis spillere i hele verden, var en av grunnleggere av Apple og stort selskapet
som hadde ansvar for fangst av rekker. Det viser at hans ambisjoner var så store, at han
gjorde alt mulig for å bli med henne og han klarte det til slutt.

I boken «Gudfaren» Michael Corleone, yngste sønnen til don Vito Corleone, i første del
av historie er en vanlig gutt som ble ikke introdusert i familiens «business». Han ville ikke
heller delta i den. Men etter faren hans ble skutt og nesten døde, så endrer han sitt
synspunkt på det og bestemmer å ta hevn på dem som hadde ansvaret på dette angrepet.
Etter noen år har han drøm å legalisere det som familie hans gjør. Han bestemmer med å
bli kvitt med alt og alle i New York, så flytte til Nevada og gjøre alt på lovlig måte og la
hans barn mulighet til å bli vanlige mennesker – «kanskje en dag blir han amerikansk

president»4. For å gjennomføre denne drømmer dreper han og hans folk flere medlemmer
av andre familier.

De alle eksempler fra både ekte liv, litteratur og filmen viser drømmer og ambisjoner har
betydning for livet. Alle de folk som jeg skrev om hadde ikke bare drømmer. De hadde
også nok store ambisjoner for å få det i tak. Uten den, ingen av oss vil oppfylle sine
drømmer. Selvfølgelig, det er umulig, at alle skal bli nok sterke til å få alt som de vil, det
er også mulig, at man skal gjøre alt, men skal mangle for eksempel lykke til å oppfylle
alle drømmer. Det er ofte tilfelle som bestemmer om det som skjer i livet, men vi kan
gjøre alt mulig for å endre det. Og de som oppfylte sine drømmer, har gjort det.
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