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Oppgavesettet er på 3 (tre) sider 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Eksamensoppgaven består av to deler: lingvistikk og kultur. Bruk omtrent halve 

tiden på hver del. 

 

 

1. Lingvistikk 

 
Besvar alle spørsmålene under: 

 

1. I niger-kongospråket ibibio som snakkes i Nigeria finnes det et ord for ’grønn’ (àwàwà) 

men ikke noe eget ord for ’gul’ (Berlin & Kay 1969). Hvor sannsynlig er det at språket har 

egne ord for ’rød’, ’blå’, ’hvit’, ’brun’ og ’sort’? Begrunn svaret med utgangspunkt i 

universalier. Hvilken type universalie er det her snakk om, og hvilke(n) forklaringsmodell(er) 

er mest nærliggende? 

* * * 

2. Tabellen nedenfor (Greenberg 1960) viser synteseindeksen (”index of synthesis”) for syv 

språk. Med utgangspunkt i det du vet om morfologisk typologi, forklar hva tabellen går ut på. 

Language Ratio of morphemes per word 

Greenlandic Eskimo 3.72 

Sanskrit 2.59 

Swahili 2.55 

Old English 2.12 

German 1.92 

Modern English 1.68 

Vietnamese 1.06 

Forklar videre rollen til begrepene agglutinerende og flekterende i denne sammenhengen. 

* * * 
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3. Hva går den komparative metoden ut på og hva brukes den til? Belys gjerne svaret med 

språkdata nedenfor, som stammer fra verdens to største språkfamilier. 

 (A) 

Betydning Latin Portugesisk Kastiliansk Italiensk Rumensk 

‘åtte’ octo /'okto:/ oito /'ojtu/ ocho /'oʧo/ otto /'ɔtto/ opt /'opt/ 

‘melk’ lactem /'laktẽ/ leite /'lɐjtә/ leche /'leʧe/ latte /'latte/ lapte /'lapte/ 

‘faktum’ factum /'faktũ/ feito /'fɐjtu/ hecho /'eʧo/ fatto /'fatto/ fapt /'fapt/ 

 (B) 

Betydning Guangzhou Beijing Fuzhou EMC 

‘sør’ /na:m/ /nan/ /naŋ/ */nәm/ 

‘tre (3)’ /sa:m/ /san/ /saŋ/ */sam/ 

‘år’ /nin/ /niәn/ /ŋieŋ/ */nen/ 

‘fjell’ /sa:n/ /ʃan/ /saŋ/ */ʃɛn/ 

‘kunne’ /naŋ/ /nәŋ/ /neŋ/ */nәŋ/ 

‘øst’ /tuŋ/ /tuŋ/ /tøyŋ/ */tәwŋ/ 

Hvilke familier stammer disse data fra, og hvilken utbredelse har de? 

* * * 

4. Basert på setningene nedenfor (WALS 2011), gi en kort beskrivelse av hvert av de seks 

språkene med utgangspunkt i syntaktisk typologi. Hva slags adposisjoner ville du forvente å 

finne i hvert av disse språkene? 

(1)   irsk (keltisk; Irland) 

 Léann na sagairt na leabhair. 

 read.PRES the.PL priest.PL the.PL book.PL 

 ‘The priests are reading the books.’ 

(2)   hixkaryana (karib; Brasil) 

 toto y-ahosɨ-ye kamara. 

 man 3:3-grab-DISTANT.PST jaguar 

 ‘The jaguar grabbed the man.’ 

(3)   japansk (japansk; Japan) 

 John ga tegami o yon-da. 

 John SUBJ letter OBJ read-PST 

 ‘John read the letter.’ 
(4)   nadëb (nadahup; Brasil) 

 awad kalapéé hap  h. 

 jaguar child see.IND 

 ‘The child sees the jaguar.’ 

(5)   mandarin (sino-tibetansk; Kina) 

 Zhāngsān sh u d o le yi fēng xìn. 

 Zhangsan receive PERF one CLF letter 

 ‘Zhangsan received a letter.’ 

(6)   nias (austronesisk; Indonesia) 

 i-rino vakhe ina-gu. 

 3SG.REALIS-cook ABS.rice mother-1SG.POSS 

 ‘My mother cooked rice.’ 

* * * 
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5. Bislama er et kreolspråk som snakkes på Vanuatu, en øygruppe i Stillehavet. Forklar hva et 

kreolspråk er og hvordan det skiller seg fra et pidginspråk. Trekk inn begrepene superstrat og 

substrat, og illustrer gjerne svaret med eksempler fra dette utdrag av Vanuatus nasjonalsang: 

 Yumi save plante wok i stap, We work hard 

 Long ol aelan blong yumi, On our many islands 

 God i helpem yumi evriwan, God helps us in our work 

 Hem i papa blong yumi! He is Our Father! 

 

 

 

1. Kultur 

 

Svar på én oppgave. For disse oppgavene ber vi om en drøfting, og ikke om en opplisting 

av påstander og ufunderte meninger. 

 

 

1. Noen ganger aksepterer vi utsagn fra mennesker fra den tredje verden  

fordi vi synes synd på dem, selv når disse utsagnene strider mot vårt  

eget verdisystem. Et eksempel er når representanter for en  

frigjøringsbevegelse fra den tredje verden har rasistiske syn på «de  

hvite». Dette eksempelet bruker Tord Larsen (se kap. om  

kulturrelativisme i Langtvekkistan) og hevder at man dermed ikke  

kommer dem i møte som «fullverdige med-aktører». Ta utgangspunkt i dette  

paradokset og drøft striden omkring karikaturtegningene av Muhammed.  

 

 

 

2. Tatt i betraktning kritikken av Said og hans studie Orientalism; kan  

vi si at hans tese stadig er relevant? Drøft med eksempler. 


