
  

INSPERAOPPSETT 
 
2NO35-1 Språk- og tekststrukturer (Årsstudium i norsk) 
2NOL51-1 Språk- og tekststrukturer (Lektorstudiet i norsk) 
Eksamen 07. desember 2018, kl. 09.00-15.00 (seks timer) 
Hjelpemidler: ordliste/ordbok uten egne merknader 

Du kan velge fritt blant oppgavene nedenfor.  
Svar på tre (3) oppgaver (inkl. ev. deloppgaver).  
Du skal skrive på bokmål.  
 
Oppgave 1 (fonologi): 
a. Transkriber din uttale av følgende ord fonetisk: 
<Inspera>, <skrive>, <skole>, <kjole>, <rart>, <ulydig>, <skrivet> 
Transkriber ordet <skole> også fonemisk. 
 
b. Kommenter én av transkripsjonene dine med utgangspunkt i begrepene grafem, fonem og 
allofon. 

c. Gi en fonetisk beskrivelse av disse lydene [g] og [u], og angi IPA-tegnet for følgende lyder: 
alveolar nasal og trang, fremre, urunda vokal. 

Oppgave 2 (morfologi): 
a. Velg selv et ord som inneholder (minst én/ett) fuge, rot, stamme, avledningsmorfem og 
bøyningsmorfem, og vis forholdet mellom morfemene og stammene i en treanalyse.  

b. Forklar de ulike termene som du brukte i analysetreet. 
 
c. Forklar framgangsmåten for å dele ord inn i ordklasser og gi eksempler. 
 

Oppgave 3 (syntaks og semantikk): 
a. Lag ei setning som inneholder fraser med kjerner fra følgende ordklasser: substantiv, verb, 
adjektiv, determinativ, adverb pluss ei leddsetning. 

b. Lag en form- og funksjonsanalyse (treanalyse) av setninga som du har laget. 

c. Reflekter over fordeler og ulemper med treanalyser versus feltskjemaanalyser. 

Oppgave 4 (pragmatikk): 
Ta utgangspunkt i to reelle samtaler du har deltatt i eller observert, og analyser dem ved hjelp 
av begreper innenfor pragmatikk. Velg begreper som er særlig relevante for samhandlingene 
du beskriver. 
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