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Oppgavebesvarelsen skal være en papirutskrift på maks 5 sider. Svar så kort og presist du kan (font: 
Times New Roman 10-12 pt, linjeavstand: halvannen). Besvarelsen skal være stiftet sammen.  
 
Besvarelsen skal være tydelig merket med (1) studentens navn og (2) emnekoden.  
 
Besvarelsen kan innleveres på flere måter:  
(1) i konvolutt på døra til rom 644 i Henrik Wergelands hus, 6.etasje, lengst borte i gangen til venstre,  
(2) per post, (Arne Martinus Lindstad, ILN, Postboks 1102 – Blindern, 0317 Oslo),  
(3) som e-post-vedlegg til a.m.lindstad@iln.uio.no 
 
Oppgaven leveres senest fredag 13. oktober kl 16.00.  
 
Regler for den obligatoriske oppgaven 

1. Besvarelsen skal være et individuelt arbeid. Det er ikke anledning til gruppearbeid.  

2. Besvarelsen må være levert innen utløpet av fristen. Bare ved sykdom eller andre spesielle forhold kan det gis 
utsettelse. Ved sykdom kan utsettelse kun gis etter søknad vedlagt legeerklæring som relaterer helsetilstanden til 
studiesituasjonen, jf. eksamensreglementet.  

3. For å få gå opp til eksamen må man få besvarelsen godkjent av faglærer. Det vil i praksis si at besvarelsen er 
vurdert som “ikke dårligere enn E” (som oftest er den klart bedre enn E), men det settes ingen karakter.  

4. Hvis en besvarelse ikke blir godkjent, avgjør faglærer om studenten skal få rette opp besvarelsen eller må 
besvare en ny oppgave. I begge tilfeller er fristen maksimalt én uke. Hvis den rettede eller nye besvarelsen ikke 
blir godkjent, kan studenten ikke gå opp til eksamen samme semester.  

5. Gruppelærer gir lister over alle som har fått godkjent besvarelsen sin til studiekonsulenten, som holder oversikt 
over hvem som kan gå opp til eksamen. 

 
Oppgaveteksten er på neste side. Det er tre oppgaver, med delspørsmål. Alle oppgaver og delspørsmål 
skal besvares. Morfologiske analysetrær og fonetiske/fonemiske transkripsjoner kan håndtegnes/skrives 
for hånd på eget ark (skriv tydelig, og husk å stifte alt sammen).  
 
Et maldokument (oppgavemal.doc) kan lastes ned fra semestersiden (samme side som denne oppgaven er 
lastet ned fra). I denne malen ligger de fonetiske tegnene som trengs for å transkribere fonetisk og 
fonemisk i Microsoft Word. Klipp og lim.  
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1. Semantikk  

a. Diskuter kort begrepet referanse i forhold til begrepene deiksis og hyponymi. Gi egne eksempler.  

b. Hva betyr det at forbindelsen mellom uttrykk og betydning er arbitrær?  

c. Forklar hva som ligger i begrepene absolutt betydning, relativ betydning, graderbar betydning 
og vaghet i semantikken.  

2. Fonetikk og fonologi  

(Oppgi dialekt og/eller språklig bakgrunn i denne oppgaven.)  

a. Forklar forskjellen mellom lukkelyder og frikativer og deretter inndelingen i ulike typer lukke-
lyder. Gi to eksempler på hver av fontypene du kommer frem til med fonetiske symboler og 
beskrivelse av artikulasjonssted.  

b. Lag en fonetisk transkripsjon av din egen uttale av ordet kjempesmarte. 

c. Gi en fonetisk og en fonemisk transkripsjon av ordet sorteringsmaskin. Gjør greie for forskjellen 
mellom fonetisk og fonemisk transkripsjon. Definer begrepene distinktiv opposisjon, komple-
mentær distribusjon og minimale par. Illustrer med eksempler. 

3. Morfologi  

a. Vis den morfologiske oppbyggingen til ordet sjakkspillerne. Hvilke grammatiske trekk finner du i 
dette ordet? Definer hva et grammatisk trekk er. Gi eksempler på ytterligere to trekk, illustrert med 
eksempelord. Plasser alle fire trekkene i sine respektive grammatiske kategorier. 

b. Forklar hvorfor gitaren, gitarist og gitarsoloer ikke er røtter. Grunngi forklaringen med 
morfologiske analyser. Vis hvilke røtter og stammer du finner i de tre ordene.  

 


