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Spørsmål 1:   

Du har lært å skille mellom språklig betydning og pragmatisk mening (begge deler kalles 

gjerne ‘meaning’ på engelsk). Forklar kort dette skillet, med et eksempel, og trekk inn 

begrepene setningsbetydning (‘sentence meaning’) og talermening (‘speaker meaning’) i 

forklaringen din. 

SENSORVEILEDNING: Full uttelling forutsetter både forklaring av de etterspurte 

begrepene, aktiv bruk av et eget eksempel, og til slutt noe refleksjon om skillet som også 

inkluderer at det ofte er sammenfall mellom de to. 
 

Spørsmål 2:   
Lag først et kort riss av Austins begrep lokusjonære, illokusjonære og perlokusjonære 

språkhandlinger. Gi deretter en fremstilling av Searles inndeling av språkhandlinger i fem 

typer (basert på en lignende inndelingsmåte hos Austin). Hent eksempler nedenfor, og lag fem 

egne ytringseksempler også. 

a) Åh, jeg hater sånne jålete folk! 

b) Jeg skal betale tilbake så fort jeg får studielånet mitt. 

c) Du burde prøve å få deg en jobb ved siden av. 

d) Vi forfremmer deg herved til sjef for hele avdelingen. 

e) Det er ikke varslet snøvær i helga. 

SENSORVEILEDNING: Full uttellling forutsetter ikke bare korrekte forklaringer av 

de åtte begrepene, men også god bruk av fem egne eksempler i tillegg til de fem 

spørsmålet inneholder. 
 

Spørsmål 3: 
Elbourne skriver en del om ´the internalist theory of meaning´ og drar i gang omtalen sin slik: 

“The basic idea can also be expressed by saying that meanings are ideas or concepts; or by 

saying that meanings are in the head” (Elbourne side 22). Nevn kort noen grunntrekk og 

konsekvenser ved denne tilnærmingsmåten til språklig betydning. Navngi også en annen 

tilnærming som Elbourne nevner, og skriv noen få ord om denne. 

SENSORVEILEDNING: Det kan tenkes flere måter å formulere et godt svar på. Ved 

siden av en vettug omtale av begge de etterspurte betydningsteoriene (se læreboka) må 

kandidaten kunne opplyse om at den andre tilnærmingsmåten kalles ‘the referential 

theory of meaning’. 
 

Spørsmål 4:   
Negasjonen av konjunksjonen av p og negasjonen av p, uformelt «ikke (p og ikke-p)», er en 

tautologi. Forklar hvorfor det må være sånn. Lag deretter tre setningspar hvor (proposisjonen 

uttrykt av) den første setningen logisk impliserer / ‘entails’ (proposisjonen uttrykt av) den 

andre, og forklar for hvert par hvorfor dette er eksempel på logisk implikasjon / ‘entailment’. 

SENSORVEILEDNING: Man må kunne forklare prinsipielt at konjunksjonen av p og 

ikke-p vil være «alltid usann», og at negasjonen av dette derfor med nødvendighet blir 

«alltid sann» eller altså tautologisk. De egne eksemplene på logisk implikasjon må være 

korrekte. 

 

 

Spørsmål 5:   



Innledningene på setningene nedenfor kan være eksempler på at taleren reserverer seg med 

hensyn til visse av Grices maksimer, det vil si at innledningene kan fungere som såkalte 

“opting out hedges” i en ytringssituasjon. Forklar hvilke av maksimefeltene til Grice du vil si 

at det gjelder her. 

a) Hvis du er sulten, står det mat i kjøleskapet. 

b) Etter hva jeg har hørt folk si, skal hun til og med ha spilt på landslaget. 

c) Med fare for å plage deg med gjentakelser av det selvfølgelige vil jeg likevel tillate meg å 

uttrykke det synspunkt at håndballspilleren på det franske fotballandslaget var en skurk. 

SENSORVEILEDNING: Full uttelling forutsetter at man gir godt poengterte 

forklaringer av at (a) har med relevansmaksimen å gjøre, at (b) går på 

kvalitetsmaksimen (å snakke sant), og at (c) kan forklares ut fra kvantitet og/eller måte. 

 

Spørsmål 6: 
Alle mennesker har nødvendigvis et, men bare ett, fødested. John Lennon ble født i Liverpool, 

Rosa Luxemburg ble født i Zamosc, Jack London ble født i San Francisco, Irving Berlin ble 

født i Sibir, og så videre. Dette illustrerer en sentral faktor i betydningen til et substantiv som 

´fødested´. I læreboka til Zimmermann & Sternefeld har du lest at du kan bruke fagtermer 

som verdi, ordnet par, argument og i det minste én term til for å beskrive denne sentrale 

betydningsfaktoren. Forklar bruken av disse fire termene med ´fødested´ som eksempel. 

SENSORVEILEDNING: Korrekt svar fremgår av sidene 67–69 i læreboka til Z & S.  
 

 

Spørsmål 7: 
Begge semantikkbøkene omtaler kvantorløfting (´quantifier raising´, QR). De bruker 

eksemplene ´A student read every book´ (Zimmermann & Sternefeld) og ´Every man loves 

some woman´ (Elbourne). Gi en uformell beskrivelse av de to mulige betydningene knyttet til 

hver setning. Forklar (fortsatt uformelt) hvordan kvantorløfting kan brukes i analysen, og 

forklar da også begrepet rekkevidde / virkefelt (´scope´). Forklar til slutt tvetydigheten i (a) 

nedenfor, og si hvorfor (b) er éntydig: 

a) En student glemmer mobilen på Frederikke hver dag. 

b) En student glemmer mobilen på Frederikke hver dag, og nå er han lei av det. 

SENSORVEILEDNING: Kandidaten må først gi korrekte parafraseringer av de to 

tolkningene av begge setningene som er hentet fra lærebøkene. Kvantorløftingen kan 

beskrives uformelt på flere måter, men det må fremgå at kandidaten skjønner at det har 

å gjøre med tolkningsforholdet mellom allkvantoren og eksistenskvantoren, og her må 

‘scope’ brukes i forklaringen. Mobileksemplet må forklares riktig, inkludert at 

entydiggjøringen i (b) knyttes til pronomenet. 
 

 

Spørsmål 8:   
Forutsatt at man ikke er og aldri har vært noen partnermishandler, er det like håpløst å svare 

på spørsmålet 'Har du slutta å slå samboeren din?' som på spørsmålet 'Har du ikke slutta å slå 

samboeren din?' Forklar dette ut fra hva du vet om presupposisjoner. I setningene nedenfor er 

det fem forskjellige presupposisjonstriggere. Forklar forskjellen mellom triggerne og formuler 

de presupposisjonene du mener de utløser. 

a) Hvor skal du feire julaften? 

b) Frida har flytta til Fredrikstad igjen. 

c) Kanskje kommer Kongen av Norge! 

d) Kaveh visste ikke at Karsten satte ny rekord i går. 

e) Hvis jeg var vestlending, ville jeg aldri spist fisk på julaften. 



SENSORVEILEDNING: Her trenges begrepet ‘constancy under negation’ 

(motstandskraft mot negasjon), navngiving av de fem forskjellige triggerne som vises i 

(a)–(e), samt  at kandidaten må formulere riktige presupposisjoner for alle de fem 

eksemplene. 

 

 


