
  

(Konteeksamen) 
 
2NO35-1 Språk- og tekststrukturer (Årsstudium i norsk) 
Eksamen 21. mai 2019, kl. 09.00-15.00 (seks timer) 
Hjelpemidler: ordliste/ordbok uten egne merknader 
Målform: bokmål 

Du kan velge fritt blant oppgavene nedenfor.  
Svar på tre (3) oppgaver (inkl. ev. deloppgaver).  
Du skal skrive på bokmål.  
 
Oppgave 1 (fonologi) – Svar på a, b og c. 
a. Transkriber din uttale av følgende ord fonetisk: <Canvas>, <bønner>, <blokk>, <kjære>, 
<fart>, <ugyldig>, <bønder> 
Transkriber ordet <blokk> også fonemisk. 
 
b. Kommenter én av transkripsjonene dine med utgangspunkt i begrepene grafem, fonem og 
allofon. 

c. Gi en fonetisk beskrivelse av disse lydene [ç] og [æ], og angi IPA-tegnet for følgende lyder: 
retrofleks flapp og trang, midtre, runda vokal. 

Oppgave 2 (morfologi) – Svar på a, b og c. 
a. Sett opp ordet eksamenslesingsperioden i en morfologisk trestruktur/treanalyse. 

b. Forklar termene til de ulike orddelene i analysetreet. 
 
c. Gi eksempler på alle ti ordklasser, og forklar hvorfor eksemplene dine blir kategorisert i 
ulike ordklasser. 
 

Oppgave 3 (syntaks og semantikk) – Svar på a og b. 
a. Lag en form- og funksjonsanalyse (treanalyse) av denne setninga: 
Jeg blir alltid så glad når våren endelig kommer til Norge. 

b. Sett den samme setninga inn i et feltskjema og reflekter over fordeler og ulemper med 
feltskjemaanalyse versus treanalyse. 

Oppgave 4 (pragmatikk) 
Ta utgangspunkt i en reell samtale du har deltatt i eller observert. Vis hvordan 
samtaledeltakerne forhandler frem felles mening og trekk inn relevante begreper fra fagfeltet 
pragmatikk. 
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