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Sensorveiledning LING2113 V2021 

Oppgave 1: Ordklasser og grammatikalisering 

a. Har språket du har jobbet med gjennom semesteret, en egen klasse av adjektiver?  

 Hvis ja, forklar hva som skiller denne klassen fra substantiv på den ene siden og 

verb på den andre siden. Er klassen åpen eller lukket? Hvis den er lukket, hvilke 

ord inneholder den?   

 Hvis nei, hvilke(n) ordklasse(r) tilhører typiske egenskapsord (dvs ord som 

hører til de semantiske klassene beskrevet i Dixon 1977)?   

Begrunn svaret med eksempler fra grammatikken. Svar uten begrunnelse blir ikke 

godkjent!  

I tillegg til pensumboka (Velupillai 2012: An introduction to linguistic typology) har hver student 

‘adoptert’ en grammatikk over et språk som de har jobbet med gjennom semesteret og skrevet 

kvalifiseringsoppgave om. Her ser vi etter: forstår kandidaten hva det spørres etter? Gir han/hun 

et fornuftig og relevant svar på spørsmålene? Er svaret belagt med eksempler, og er eksemplene 

relevante for det det hevdes at de skal vise? Eksempler er sentrale fordi de er den eneste 

muligheten vi har til å vurdere om kandidatens svar er korrekt; uten eksempler kan han/hun i 

prinsippet finne på hva som helst, og svar uten eksempler må derfor underkjennes.  

Argumenter for hva som skiller adjektiver fra substantiv eller verb kan f.eks. være ulikheter i 

bøying eller i syntaktisk funksjon og distribusjon. For å argumentere for at klassen er åpen eller 

lukket, må studentene diskutere i hvilken grad adjektivklassen tar opp i seg nye medlemmer 

(Velupillai 2012: 132). Dersom egenskapsord hører til en annen klasse enn adjektiv (det vil i 

praksis si enten substantiv eller verb), må det vises at egenskapsord har de samme grammatiske 

egenskapene som andre ord i denne klassen.  

b. Ordklasser er definert ut fra hvilke formelle grammatiske egenskaper de viser i et gitt 

språk. I en grammatikaliseringsprosess kan disse egenskapene endres. Forklar hvordan en 

slik endringsprosess foregår, og diskuter hva slags konsekvenser dette har for ordklasser 

som klart atskilte kategorier.  

Hovedpunkter som bør nevnes er 1) semantisk reduksjon/avbleking, dvs at et element får en mer 

generell betydning og dermed kan brukes i flere kontekster (ekstensjon) , og 2) 

dekategorialisering, dvs. at et element mister noen av egenskapene assosiert med en spesifikk 

kategori, f.eks. at personbøying eller tempusbøying på verb faller bort. Erosjon/fonetisk 

reduksjon kan også nevnes, selv om det er mindre direkte relevant for kategoriendring som 

sådan. 

Disse prosessene foregår gradvis, og konsekvensen er at ordklasser ikke kan regnes som skarpt 

atskilte kategorier. Dette fordi et ord ikke brått endres fra f.eks. å være et verb den ene dagen til å 

bli en preposisjon den neste; det må altså finnes mellomstadier der ordet har noen av 

egenskapene til verb og noen av egenskapene til preposisjoner. 
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Oppgave 2: Valens og innretning 

Se på dataene fra språk A under, og svar på spørsmål a-c. (Glossen REAL står for ‘realis’; PREF 

og SUFF angir prefiks og suffiks som du selv må finne ut av funksjonen til som del av 

oppgaven.) 

SPRÅK A 

1. Iswan  n=cung.    

 Iswan 3SG=gå.inn   

 ‘Iswan har gått inn.’ 

 

2. i  n=ot   yan sishot. 

 3SG  3SG=ta  fisk fire 

 ‘Han fanget fire fisk.’ 

 

3. Yan  dumik  do.   

 fish være.oppbrukt REAL   

 ‘Fisken er blitt borte.' 

    

4. Bib n=ha-sung  Nou.   

 Bib 3SG=PREF-gå.inn Nou   

 ‘Bib fikk Nou til å gå inn’    

 

5. Ahmad  n=pun  kolay.   

 Ahmad  3SG=drepe slange   

 'Ahmad drepte en slange'    

 

6. Ahmad  n=pun-ak  kolay peda.  

 Ahmad  3SG=drepe-SUFF slange machete  

 'Ahmad drepte en slange med en machete.’   

 

a. Hva slags syntaktisk innretning (alignment) har språk A?   

Kløyvd intransitiv innretning. Eksempel 1-2 viser at noen intransitive verb samsvarer med 

subjektet på samme måte som A i transitive setninger, mens eksempel 3 viser at dette ikke er 

tilfelle for alle verb. Det trekker opp dersom kandidaten nevner at forskjellen ser ut til å ha å 

gjøre med en forskjell på aktive/dynamiske vs. stative eller patientive verb, og at dette er et 

vanlig skille i kløyvd intransitive systemer.  

b. Hva slags funksjon har prefikset ha- og suffikset -ak i språk A? Forklar både den 

semantiske og den syntaktiske effekten til hvert av affiksene, og hva et morfem med en slik 

funksjon kalles.  
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ha- er et kausativprefiks. Syntaktisk økes valensen med 1, og det legges til et A-argument. 

Semantisk endrer verbet seg fra å beskrive en hendelse som kan ha oppstått spontant, til å 

beskrive en hendelse som forårsakes av en handlende agens. 

-ak er et applikativsuffiks. Syntaktisk økes valensen med 1 (i dette tilfellet fra 2 til 3), og det 

legges til et P-argument. Semantisk legges det her til et instrument som handlingen utføres med.  

c. Hva slags syntaktisk innretning har språket du har jobbet med? Hvordan kommer 

denne innretningen til uttrykk? (gjennom kasusmarkering, verbsamsvar, ordstilling, andre 

forhold i syntaksen?) Begrunn svaret med eksempler fra grammatikken. Svar uten 

begrunnelse blir ikke godkjent!  

Her må det igjen vurderes om kandidaten forstår hva det spørres etter og om svaret framstår som 

relevant og konsekvent, samt om det er belagt med eksempler som viser det kandidaten hevder at 

de viser.  

 

Oppgave 3: Forklaringer i typologien 

I de oppdiktene språkene alfatisk, betansk og gammurisk finner vi følgende mønstre:  

I alfatisk må A-argumentet for et transitivt verb være et levende og bevisst vesen. Det er 

ugrammatisk å si f.eks ‘Ballen knuste vinduet’ eller ‘Orkanen ødela landsbyen’, mens 

‘Jenta knuste vinduet’ eller ‘Soldatene ødela landsbyen’ er fullt grammatiske setninger.  

I betansk er det ingen grammatiske restriksjoner på hva som kan fungere som A-

argumentet for et transitivt verb. Studerer man et korpus over betansk, ser man imidlertid 

at det er langt vanligere at A-argumenter refererer til mennesker enn til andre entiteter, og 

det er svært sjelden man finner eksempler som ‘Ballen knuste vinduet’.  

I gammurisk er det grammatisk å si ‘Orkanen ødela landsbyen’, men ikke ‘Ballen knuste 

vinduet’. Prosesseringseksperimenter har vist at talere av gammurisk bruker lengre tid på 

å prosessere setninger av typen ‘Orkanen ødela landsbyen’ enn f.eks ‘Soldatene ødela 

landsbyen’.  

Hvordan kan funksjonelle forklaringsmodeller gjøre rede for disse mønstrene? Underbygg 

svaret med referanser til relevant pensumlitteratur.   

Et tilfredsstillende svar må ha med følgende momenter: 

1) at tendenser i noen språk vil være grammatiske regler i andre, fortrinnsvis med en referanse til 

Hawkins’ (2011) ‘Performance-Grammar Correspondence Hypothesis’. 

2) at grammatikalisering henger sammen med det Hawkins kaller 'preference in performance' der 

ting lettere blir grammatikalisert hvis de a. er mer frekvente i bruk (som vi ser av betansk) og b. 

er lettere å prosessere (som vi ser av gammurisk).  

Det trekker opp om kandidaten i tillegg diskuterer hva som kan være årsaken til at akkurat disse 

strukturene er foretrukket, f.eks. at vi oftere snakker om at mennesker gjør noe fordi det er sånn 



4 
 

ting fungerer i den virkelige verden; evt. også at det er en forskjell på inanimate 'forces', som 

framstår som en uavhengig kraft, og instrumenter, som bare kan igangsette en handling dersom 

de manipuleres av en agens.  

 


