
 

LING2100 - Semantikk og pragmatikk 2 vårsemestret 2019 

Sensorveiledning for hjemmeeksamensoppgaven 20.5 – 23.5  

 

Eksamenen består av 2 oppgaver. Begge skal besvares med minimum 4 sider, til sammen skal 

det være maksimum 10 sider (forside og referanser ikke medregnet, font: 12 pt, linjeavstand: 

halvannen).  

 

 Oppgave 1:  

I Murphys lærebok kap. 9 har du blant annet lært om situasjonstypene event og tilstand 

(‘state’), og om hvordan verb og argumenter lar oss representere situasjonene i språket. Og i 

kap. 10 har du lært mer om forskjeller mellom statiske tilstandsverb og dynamiske verb, som 

uttrykker eventer med handlinger og forandringer av tilstander. Forklar forskjeller mellom 

tilstander og eventer, og den videre inndelingen i ulike eventer, med noen eksempler hentet 

fra den lille teksten nedenfor. (Du trenger ikke dekke absolutt hele teksten, og du kan gjerne 

supplere med egne eksempler.)  

Jeg satt i stua i går og strevde med å lese en bruksanvisning. Jeg kan ikke svensk, men 

jeg forstod det meste av bildene. Mens jeg studerte bruksanvisningen, hørte jeg sang fra 

plenen utenfor. Ikke akkurat Billie Holiday, det var noen ungeskrål. Nabobarna leker 

der. Jeg kan ikke si at jeg lyttet til det, jeg tenkte bare at jeg håper de holder opp før jeg 

blir ferdig med å montere Billy Bokhylle, ellers gir de meg hodepine med gnålet sitt. 

Siden de ikke hadde holdt opp da det hadde gått ti minutter, gikk jeg ut på verandaen og 

ba dem i klare ordelag stikke av. Beat it, just beat it! Borte ble de, men like etterpå 

braste dama mi Billie Jean inn i stua med en amper mine. «Hva har skjedd?» spurte jeg. 

«Barna knuste vasen! Den blå vasen utenfor inngangen eksisterer ikke lenger!» var 

svaret. Hun fortalte at ungene hadde lekt seg med å rulle ned gressbakken utenfor 

blokka med stor iver da de fikk den lure ideen at de skulle teste ut blomstervasen i 

skråningen. Og snart rulla vasen i vei nedover. Humpingen i gressbakken ble for mye 

for den, og så gikk den i tusen knas. Greit, tenkte jeg, jeg liker ikke blomstervaser ved 

inngangsdøra likevel, men tror du ikke dama påstod at det hadde vært min feil! Hun sa 

at det var kjeftingen min som fikk barna til å løpe rundt blokka til skråningen foran. Det 

var der foran blokka de hadde fått ideen om vaserulling, ergo var det egentlig jeg som 

knuste vasen. 

 

 Oppgave 2:  

I pensumartikkelen om ‘slurs’ – og tittelen på artikkelen – gjør Daniel Whiting bruk av Grices 

velkjente sondring mellom «det folk sier og det de mener»; what is said & what is 

communicated (conveyed). Forklar hvordan Whiting ut fra dette argumenterer for at det er 



‘two aspects to the meaning of a slur’ og hevder at det som er nedsettende / krenkende 

(‘derogatory’) med bruk av ‘slurs’, ikke er hva som sies, men «måten det sies på». 

 

 

Ved besvarelsen av oppg. 1 er det svært mange fagbegreper og empiriske distinksjoner 

som kandidaten kan beskrive og forklare, flere enn det er plass til i et svar på 4-6 sider 

tekst. Punktene nedenfor er derfor IKKE en kravliste som må dekkes i sin helhet, men 

en oversikt over momenter som kandidaten kan skrive om: 

 

At verb semantisk sett kan deles inn på tre ulike måter:  

1) I henhold til hva slags type situasjon de denoterer. Enten ontologiske kategorier som 

tilstand og event, eller mer spesifisert, i semantiske felt som ‘verbs of motion’ eller ‘verbs of 

cognitive attitude’.  2) Etter hva slags argumentstrukturer verbene kan ha. 3) Eller vi kan 

kategorisere verb etter hvordan de forholder seg til tidsstruktur , fordi dette påvirker tempus- 

og aspektformene de kan ha og hva slags andre tidsuttrykk de går sammen med.  

 

Aktuelle termer å forklare OG eksemplifisere: 

 Predikater, argumenter.  

 Conflation: At noen verb kan inkorporere andre elementer enn selve predikatet. Smøre 

brødet, male veggen, sminke seg. Unexpressed object alternation: argumenter som 

ikke realiseres i syntaksen, men som «er der» i den semantiske tolkningen av den 

aktuelle setningen. 

 

Den semantiske representasjonen av et verbs betydning må omfatte  

1) Situasjonstype. 2) Hvor mange og hva slags entiteter som forekommer i situasjonen og hva 

slags roller de spiller. 3) Hva som predikeres om entitetene; hva slags type event eller tilstand 

entitetene deltar i. 

 

 Statiske (‘stative’) og dynamiske verb. 

 Komponenter i betydningseventer: figur, ground/landmark, path (sti).  

 

Romanske språk tenderer mot å inkorporere/conflate path mer enn germanske gjør (ifølge 

Leonard Talmy). Jf. lånordet ‘eskalere/eskalering’ versus ‘trappe opp/opptrapping’. 



 

Jackendoffs analyser av forskjellige konseptuelle (begrepsmessige) felt (forskjellige 

situasjonstyper): BE kan være basis for mange andre typer tilstand enn den rent lokative. 

Disse får samme basisstruktur som BE-lokativ, men skiller seg fra hverandre med hensyn til 

hva slags type argument som kan fylle PLACE. Charlie is giddy: BE-ident AT-property. 

Hugh has a pencil collection: BE-poss AT-thing. The seminar is at 5:00 pm: BE-temp AT-

time. 

 

 Leksikalsk aspekt; Aktionsart. 

 Statisk og dynamisk igjen. 

 Punktuelt og durativt. 

 Telisk og atelisk. 

 Vendler-klassene tilstand, aktivitet, accomplishment, achievement. 

 

Ved besvarelsen av oppg. 2 må kandidaten FORKLARE (ikke bare referere) hvordan 

Daniel Whiting argumenterer for ‘conventional implicature’-analysen (CI) av ‘slurs’ i 

artikkelen sin, og REFLEKTERE over dette. Det bør også inngå en kort (mer 

referatpreget) gjengivelse av synsmåtene kalt ‘Combinatorial Externalism’ (CE) og 

‘Prohibitionism’. 

 

  


