
EXFAC03-SPR - Examen facultatum i språkvitenskap høstsemesteret 2009 
 

Kvalifiseringsoppgave: NY innlevering 
Alle de 7 spørsmålene skal besvares. 

Innleveringsfristen er fredag 23. oktober kl. 10. 
Besvarelsen skal leveres pr. e-post til e.a.eiesland@iln.uio.no 

Husk å legge ved utfylt fuskeerklæring, du finner den her: 
http://www.hf.uio.no/studier/eksamen/obligerklaering.html 

 
 
 
1. I læreboka kan du lese om hvordan situasjonskontekst og kulturkontekst virker inn på den 
språklige kommunikasjonen. Forklar dette og illustrer med et eksempel (legebesøk, skoletime 
eller lignende). 
 
2. Forklar forskjellen mellom homonymi og polysemi. Hvilken av disse relasjonene viser fot i 
disse to setningene: Vi slo leir ved fjellets fot. Kari forstuet en fot i går. 
 
3. Forklar hva deiksis er og si hvilke tre deiktiske ord du finner i denne setningen: Du må 
komme hit nå. 
 
4. a) Gi en nøyaktig fonetisk beskrivelse av lydene i ordet katt. Oppgi din språklige bakgrunn. 
b) Hvordan skiller den første lyden i katt seg fra den siste konsonanten i uttalen av ordet 
taket? 
 
5. a) Vis den morfologiske oppbygningen til ordet begravelsestaler slik ordet er brukt i denne 
setningen: Gundersen elsker å holde begravelsestaler. b) Lag en egen setning som inneholder 
ordet begravelsestaler, hvor den siste morfen i ordet er en avledningsformativ. c) Forleddet i 
sammensetningen begravelsestaler har en spesiell form. Hva kalles denne formen? 
 
6. I følgende helsetning er det fire setningsledd: En vakker dag traff den fine dama en mann 
som hadde majones på nesa. Identifiser dem og skriv hva slags former som realiserer disse 
fire leddene. 
 
7. På norsk kan man si både Vinduet knuste og Vinduet ble knust. Forklar forskjellen på disse 
to måtene å uttrykke seg på ved hjelp av begrepene transitivitet, argument, aktiv og passiv. 
 
 
Regler for denne kvalifiseringsoppgaven: 

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

• For at oppgaven skal være bestått må besvarelsen bli vurdert som «ikke dårligere enn 
E». (Forhåpentligvis er den «klart bedre enn E», men det settes ingen karakter annet 
enn «bestått».) 

• Hvis en innlevert oppgavebesvarelse ikke får karakteren bestått, vurderer faglærer om 
studenten skal få besvare en ny oppgave (med tre dagers innleveringsfrist). 

 


