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Oppgave: «Drøft sammenhenger mellom språk og sosiale realiteter. Gjør dette i form av en 

liten empirisk studie som illustrerer mulige endringer i slike sammenhenger over tid. 

Analysen skal i hovedsak være kvalitativ.»  

 

Tittel: ”Språk og samfunnsendring”. Studentene kan gjerne lage sin egen undertittel. 

 

Formelle krav: Lengde: 4000 - 4500 ord + forside, illustrasjoner og referanseliste. Times 

New Roman 12 pkt., halvannen linjeavstand, referansestil APA-standard 6. Forsiden skal, i 

tillegg til oppgavens tittel, inneholde kandidatnummer, emnekode, navn på emneansvarlig, 

leveringsdato, antall ord. 

 

 Oppgaven skal inneholde en empirisk analyse av språkbruk over tid. Mange typer 

empiri og tidsspenn er akseptable (f. eks. avismedia 1990-2010, dagen før og dagen 

etter 11.9.2001, barnebøker på 1930-tallet og i dag). Det er opp til studentene å tolke 

og avgrense «slike sammenhenger over tid» og å velge tematisk område. 

 

 De fleste studenter velger selv ut tekster for analyse, men også sekundær empiri kan 

benyttes (f. eks. eksisterende studier av endringer i slangord over tid). Det forutsettes 

da at studenten foretar en selvstendig analyse av foreliggende data. 

 

 Kandidatene bør presentere teori eller modeller fra pensum som analytisk rammeverk. 

De er oppfordret til å gjøre teorikapittelet kortfattet (1, maks 2 sider) og å unngå 

lange «pensumsammendrag». De bør heller vise gjennom metodevalg og analyse at de 

behersker det utvalgte rammeverket.1  

 

 Metodeavsnittet kan godt være mer utfyllende (gjerne ca. 2 sider). Siden 

kandidatene kommer fra mange forskjellige studieretninger (ikke bare psykologi), kan 

vi imidlertid ikke forvente spesifikk metodekunnskap. Det forventes imidlertid at de 

redegjør for sentrale metodevalg, særlig at de begrunner utvalg av tekster. 

 

 Kandidater er bedt om å foreta en i hovedsak kvalitativ analyse.  

 

                                                 
1 Det er åpnet for at studentene kan bruke listen over språklige virkemidler i Blakar (2006) som element i det 

analytiske rammeverket, selv om denne teksten er oppført som anbefalt tilleggslitteratur. 



 Besvarelsen skal fokusere på psykologiske aspekter av språk i bruk, og relasjonen 

mellom språk og fenomen. Den skal ikke i hovedsak dreie seg om fenomenet som 

språkliggjøres.2  

 

 Besvarelsen skal heller ikke være en argumentasjonsanalyse. Det er ikke argumentene 

i seg selv som skal være gjenstand for analyse, men hvordan de språkliggjøres. En 

analyse av språklige maktmidler vil være innenfor den gitte oppgaven. 

 

 Besvarelsen kan ta form av en diskursanalyse, men den må da gjøre bruk av emnets 

pensum. Analysen må fokusere på verbalspråk (ikke bilder, design etc.). 

 

 Besvarelsene kan likevel inneholde enkle deskriptive kvantitative data. Utført korrekt 

kan dette i noen tilfeller styrke analysene, men forventes ikke. Erfaringsmessig vil 

enkelte studenter presentere trenddata (hyppighet av ordforekomster i media). Dette 

passer i så fall gjerne best i introduksjonsdelen som et bakteppe for kvalitativ analyse. 

Feilaktige framstillinger eller ukritiske tolkninger av trenddata bør trekke ned.  

 

 Grad av språkpsykologisk forståelse samt grad av vitenskapelighet i analyse og 

argumentasjon er sentrale vurderingskriterier.  

 

 Gode besvarelser preges særlig av at kandidatene tydelig skiller mellom tegn (språk; 

ord) og fenomen (sosial eller materiell realitet som tegnet viser til; objekt), og gjerne 

også representasjon (felles forståelse, kulturelt eller ideologisk betingede antakelser, 

forestillinger, begreper, kategorier)3.  

 

 Gode besvarelser inneholder gjerne refleksjoner om maktaspekter ved språkbruk. 

 

 Eksamenskonsulent distribuerer fagspesifikke retningslinjer for karaktersetting. 

Dokumentet kan også leses her: 

https://www.uio.no/studier/eksamen/karakterskala/fagspesifikk-

karakterbeskrivelse/sv-psi-201104.pdf 
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2 Som et tenkt eksempel kan en ellers god besvarelse om utstøting i arbeidslivet bli strøket dersom den primært 

drøfter effekten av intervensjoner for å forhindre utstøting, framfor å ta for seg f. eks. hvordan utstøting omtales. 
3 Eksempel: Ordet «mobbing» er et tegn, noe som er vesensforskjellig fra mobbing som fenomen, som igjen er 

noe annet enn forestillinger om mobbing. 

https://www.uio.no/studier/eksamen/karakterskala/fagspesifikk-karakterbeskrivelse/sv-psi-201104.pdf
https://www.uio.no/studier/eksamen/karakterskala/fagspesifikk-karakterbeskrivelse/sv-psi-201104.pdf

