
Obligatorisk oppgave 1 FIL1004 høsten 2013 
Innleveringsfrist torsdag 19.9 kl. 14.00 i grupperommet i Fronter 
Besvarelsen skal være på 2 til 3 sider à ca 2300 tegn totalt. Man skal benytte Times New 
Roman eller tilsvarende, skriftstørrelse 12 og halvannen linjeavstand.  
 
 (For å besvare de tre første spørsmålene, kan det i tillegg til innledningskapitlet til 
Martinich være nyttig stoff å finne i de følgende bøkene: 
Asheim, O., K. Brede, B. Thommessen: Språk og argumentasjon, 1991. Baune, Øyvind: 
Språk, logikk og argumentasjonsteori, 1993.) 
 

1. Gjør rede for skillet mellom bruk (use)og nevning (mention) av språklige 
uttrykk. Gi eksempler. 
 
2. Hva er en singulær term? Forklar og gi minst ett eksempel. Hva vil det si 
at en singulær term har referanse? 
 
3. Hva er en generell term, og hva er et predikat? Forklar og gi eksempler. 
Kan en generell term mangle ekstensjon? 
 
4. Gjør rede for Grice sitt skille mellom natural meaning og nonnatural 
meaning. Hvordan plasserer Grice intensjoner i forhold til dette skillet? 
 
5. Hvordan analyserer Grice det han kaller "natural meaning"? 
 
Viktig informasjon: En obligatorisk oppgave kan bedømmes til ikke godkjent på 

faglig grunnlag og på formelt grunnlag. Dersom besvarelsen bedømmes til ’ 

ikke godkjent’ på faglig grunnlag får studenten et nytt forsøk. Bedømmes den til 

’ikke godkjent’ på formelt grunnlag mister studenten muligheten til å levere på 

nytt, og dermed til å avlegge eksamen i emnet. De formelle kravene er at 

besvarelsen skal være på minimum 2 A-4-sider à 2300 tegn og studenten må vise 

at han/hun har gjort et forsøk på å besvare hele oppgaven/alle spørsmålene. 

Dersom disse kravene ikke er oppfylt kan altså besvarelsen bedømmes til ’ikke 

godkjent’ på formelt grunnlag. Husk at referanser og kildehenvisninger skal 

være med. På nedenstående side finnes det er rekke dokumenter med blant annet 

tips om korrekt bruk av sitat og kildehenvisninger: 

 

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

 

 
 
 
 


