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SKOLEEKSAMEN 

2013/HØST 

 2 (to) sider 

Bokmål 

 

EXFAC03-EURA - Examen facultatum for Europeiske og amerikanske studier: språk, 

litteratur, område 

 

Varighet: 4  timer       Fredag 6. desember 2013  

Ingen hjelpemidler tillatt 

 

Oppgaveteksten inneholder tre hovedspørsmål og tre bispørsmål: ett hovedspørsmål og ett 

bispørsmål fra hver disiplin (språk, litteratur, område). Du skal besvare ett hovedspørsmål 

og ett bispørsmål, men ikke fra samme disiplin! 

 

Start på et nytt ark når du begynner på et nytt spørsmål! Øverst på arket skriver du som 

overskrift disiplin + type spørsmål, for eksempel: «Språk hovedspørsmål» eller «Område 

bispørsmål». 

 

Hovedspørsmålet teller 70% av karakteren og bispørsmålet 30%. Dersom du får F (stryk) 

på ett av spørsmålene blir samlet resultat F. 

 

SPRÅK 

 

Hovedspørsmål: 

 

1. Analyser setningen «Nå synes jeg at det trekker veldig friskt fra kjøkkenvinduet» både med 

hensyn på setningsledd og helt ned til ordnivå. Du kan bruke trenotasjon eller klammenotasjon. 

Gi gjerne argumenter for den analysen du har valgt.  

2. Gi en morfologisk analyse av «kjøkkenvinduet».  

3. Identifiser metaforer i setningen.  

4. Hva slags talehandling kan denne setningen representere?  

5. Forklar forskjellen i ordstilling mellom denne setningen og «Jeg synes at det trekker veldig 

friskt fra kjøkkenvinduet». 

 

Bispørsmål: 
 

Vis hvilke av eksempelparene under A som er eksempler på de fonetiske eller grammatiske/ 

syntaktiske trekkene nevnt i B. Husk at et trekk kan være representert i mer enn ett par. 

 

A. Å snu/å vende, foppall/fotball, brother/brethren, bror/brødre,  gift/ugift, stor/større, e-post/e-

mail, søsken/søstre 

B. Assimilasjon, antonymi, hyponymi, suppletivisme, komparasjon, synonymi 

(Oppgaveteksten fortsetter på neste side) 
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Skriv besvarelsen slik:   

Assimilasjon: [eksempel eller eksempler fra A] 

antonymi [eksempel eller eksempler fra A], osv. 

 

 

 

LITTERATUR 

 

Hovedspørsmål: 

 

Hvordan kan man studere og forstå kunst? Belys spørsmålet med ulike tilnærmingsmåter slik de 

formuleres i ekspressive, mimetiske, pragmatiske og/eller objektive teorier. Bruk gjerne en tekst 

du kjenner som eksempel. 

 

Bispørsmål: 
 

I hermeneutikken spiller «fordom» en viktig rolle. Forklar hva filosofen Gadamer mener med 

dette begrepet. 

 

 

 

OMRÅDE 
 

Hovedspørsmål: 

 

Samfunnsvitere skiller mellom «deterministiske lover» og «robuste avhengigheter» når de skal 

forsøke å påvise årsakssammenhenger. Hva er forskjellen på disse to formene for 

årsaksforklaringer? 

 

Bispørsmål: 
 

«Periodisering» er et sentralt trekk ved det moderne historiefaget. Hva menes med dette 

begrepet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis du ønsker begrunnelse: Ta kontakt med eksamenskonsulent Hans Joar Johannessen på e-post 

(h.j.johannessen@ilos.uio.no) innen 1 uke etter at sensuren er kunngjort i StudentWeb. Oppgi navn og 

kandidatnummer. Sensor bestemmer om begrunnelsen gis skriftlig eller muntlig. 


