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Opponentuttalelse 

 

Oppgaven er levert til «Statseksamen» i norsk våren 2012 og utgjør et forsøk på å beskrive ulike 

holdninger i Norge og Tsjekkia til de respektive nasjonalspråkene, samt ulike grader av språkbevissthet i 

de to landene. Forsøket må sies å være vellykket i den forstand at leseren etter lesningen sitter igjeen 

med et begrunnet inntrykk av hvorfor holdningene etc. er ulike i de to landene. Kandidatens 

begrunnelse baserer seg på omfattende lesning av sekundærlitteratur relevant for oppgaven samt en 

liten undersøkelse basert på 4 tsjekkiske personers svar og reaksjoner på relevant stilte spørsmål. 

Rent disposisjonsmessig er oppgaven for så vidt klar ved at den tar opp de generelle emnene (hva er 

språkholdninger, sosiolingvistikk etc.) før den går over til de konkrete forholdene som gjelder norsk og 

tsjekkisk. Imidlertid sitter leseren igjen med et inntrykk av en noe uklar disposisjon, der for eksempel 

kapitlene 4 og 5 delvis burde ha vært byttet om.  Og den konkrete undersøkelsen (de 4 intervjuene etc.) 

burde klart vært en del av selve oppgaven og ikke være plassert som vedlegg. Slik det er nå kommer 

litteraturlista (9) omtrent ¾ ut i oppgaven. 

Vedrørende de 4 intervjuene ville arbeidet selvsagt ha hatt en mye større tyngde dersom disse kunne ha 

vært gjennomført også med et tilsvarende antall nordmenn. Derfor blir denne delen noe haltende 

ettersom «intervjuet med nordmennene» blir en hypotetisk affære riktignok basert på 

sekundærlitteratur. Dette frarøver imidlertid ikke intervjuundersøkelsen dens selvstendige verdi. 

Et forhold som burde ha vært tydeligere differensiert er nordmenns holdninger til varieteter av norsk 

(dialekter) og innvandrernorsk. Det blir upresist å slå disse sammen, da nordmenns holdninger antas å 

være ulike når det gjelder å jamføre disse med «standard norsk».  I alle fall burde forholdet vært 

problematisert. Stigmatiseringen av såkalt «innvandrernorsk» har en annen bakgrunn enn 

stigmatiseringen av for eksempel hedmarksdialekten. 

Begrepet «oslomål» er upresis ettersom dette jo er en dialekt per se, mens man med østnorsk 

standardtalemål mener en mer eller mindre bokstavrett uttale av skriftspråksvarianten bokmål. Det 

virker som kandidaten blander dette sammen. Tilsvarende fantes (og finnes teoretisk fortsatt) i NRK et 

konstruert standardtalemål «nynorsk» basert på nynorsknormalen.  

Når det gjelder språket, er oppgaven preget av svært mange feil. Noen få feil i bestemthet, ordstilling og 

idiomatikk bør man kunne godta hos en tsjekkisk skribent med norsk som fremmedspråk, men her er 

det for mange. Gjentatte feil av typen «I Norge alle snakker dialekt» samt «var» istedenfor «ble» i 

passiv, «majoritet» istf «majoriteten», «innvolverte» istf «involverte» (slurv?) etc er svært skjemmende, 

for å si det mildt. Verre er upresise uttrykksmåter og til dels uforståelige konstruksjoner («En tradisjonell 

kontekst med klar hierarki er skolen»).  



Oppgaven bør likevel godkjennes i kraft av sitt solide fundament når det gjelder problemformulering-

faglig referanse-bevis-konklusjon. 
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