
ExFac03-MES 

Eksamen Våren 2019 

 

Eksamen består av to deler, del A og del B. Del A besvares med korte svar, del B med en 

lengre, sammenhengende tekst. Les nøye gjennom alle oppgavene før du svarer. Det 

anbefales å bruke ca. 1.5 time på språkdelen og 2.5 timer på kulturdelen.  

Både del A og del B må bestås for at du skal få bestått på hele eksamen. 

Du kan svare på norsk, svensk, dansk eller engelsk. 

Det er autolagring hvert 20. sekund. Du kan når som helst navigere mellom de ulike 

oppgavene, men hver oppgave må besvares under riktig oppgavenummer. 

Ingen hjelpemidler er tillatt. 

A. Språkdelen 

Svar på alle tre spørsmål.  

1) Hva er forskjellen mellom «grammatikk» og «lingvistikk? Oppgi to eksempler på lingvistiske 

fenomener som ikke er grammatikkfenomener. 

 

2)  Forklar hva de følgende tre begrepene betyr, og oppgi hvilken kjent lingvist som forbindes 

med begrepet:  

Diglossi 

Språklig tegn 

Universalgrammatikk 

 

3) Språk som ikke er døde, er «levende vesener» og endrer seg over tid. Nevn tre områder der 

slike endringer gjerne skjer, og oppgi navnet på de lingvistiske sub-disipliner/ fagområder som 

undersøker de tilsvarende fenomenene. (En analogi fra medisinen: En forandring som kan skje er 

at man blir syk. Her finnes bl.a. hjertesykdommer, psykiske lidelser, og forskjellige typer kreft. 

De tilsvarende medisinske fagområdene heter henholdsvis kardiologi, psykologi og onkologi.)  

 

 



 

 

B. Kulturdelen 

Besvar kun én av følgende oppgaver. Besvarelsen bør være i form av en sammenhengende 

drøfting og bør vise til pensumlitteraturen.  

 

1. Gjør kort rede for kjønnsdimensjonen ved postkolonialisme og drøft noen av debattene den 

har utløst.  

2. I debatten rundt kulturrelativisme mener noen at alle verdier varierer fra en kultur til en annen, 

mens andre mener at det finnes universelle verdier som går på tvers av kulturer. Hva er den 

historiske bakgrunnen for denne debatten? Hvor plasserer du deg i den? Forklar med henvisning 

til American Anthropological Associations «Statement on Human Rights» og Michael Browns 

«Cultural Relativism 2.0.» 

 

 

 


