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Høstsemesteret 2008 

Hjemmeeksamen mandag 1. desember kl. 13 til torsdag 4. desember  

 

Begge oppgavene skal besvares, bruk ca. halvparten av plassen på hver av dem. 

 

Oppgaver: 

1. I lærebokas kap. 4 har du lært om det som der kalles fire slags eventer: handlinger, 

tilstander, årsaker, bevegelse (acts, states, causes, motion). Gi et grunnriss av denne 

eventinndelingen, med noen eksempler hentet fra den lille tulleteksten nedenfor (du 

behøver ikke dekke teksten helt, 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. Uansett; jeg studerte bruksanvisningen da jeg hørte barnesang fra plenen utenfor. 
Nabobarna leker der. Jeg kan ikke si at jeg lyttet til hva de sang, jeg tenkte bare at jeg håper de holder 
opp før jeg blir ferdig med å montere Billy, ellers gir de meg hodepine med det gnålet sitt. Siden de 
ikke hadde holdt opp da det hadde gått ti minutter, gikk jeg ut på verandaen og vifta med skrujernet og 
ba dem stikke av. Borte ble de, men like etterpå braste Matilde inn i stua med en amper mine. «Hva 
har skjedd?» spurte jeg. « Barna knuste vasen! Den kjempenydelige blå kjempevasen 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 en av gutta tenkte den lure tanken at de skulle leke med 
blomstervasen. Og snart rulla vasen i vei. Humpingen nedover bakken ble for mye for den, og så gikk 
den i tusen knas. Greit, tenkte jeg, jeg liker ikke blomstervaser i friluft 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 gressbakken foran, og det var der foran blokka de hadde fått ideen om vaserulling, ergo var 
det egentlig jeg som knuste vasen. Hæ!?! �
 

2. I kap. 8 har du lært om “the mechanism that assigns time to events”: tempus. Gi et 

grunnriss av den deiktiske strukturen til tempus. Igjen kan du hente eksempler fra 

teksten ovenfor, men du behøver ikke dekke denne helt, og du kan gjerne bruke egne 

eksempler. 

 

Regler: 

• Oppgavebesvarelsen skal som papirutskrift være minimum 6 og maksimum 8 sider 

(font: Times 12 pt, linjeavstand: halvannen). 

• 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. 

 

Innlevering: 

Alle typer oppgaver ved ILN skal leveres på ekspedisjonskontoret i 1. etasje i Henrik 

Wergelands hus på leveringsdagen kl. 12.30–15.00. For innlevering av hjemmeeksamen, 

semesteroppgave og prosjektoppgave gjelder dette: 

• Leveres i tre eksemplarer  

• Forsiden skal ha opplysninger om institutt, emnekode og emnenavn, semester og 

kandidatnummer 

• Kandidatnummer skal stå øverst til høyre 

• Det skal ikke stå navn på oppgaven 

• Stiftes i øverste venstre hjørne 

• Ingen plastomslag 

• Obligatorisk erklæring vedr. fusk skal leveres sammen med besvarelsen. 

 http://www.hf.uio.no//studier/eksamen/obligerklaering.html 

 

 

 

 


