
UNIVERSITETET I OSLO 

DET HUMANISTISKE FAKULTET 

 

Eksamen - høst 2018 

 

EXFAC03-NORD 

Tid: 14. desember, kl. 9 - 13 (4 timer) 

 

Du kan endre språk i Inspera ved å klikke på tannhjulet øverst til høyre. 

 

Det er autolagring hvert 15. sekund. Du kan når som helst navigere mellom de ulike 

oppgavene, men hver oppgave må besvares under riktig oppgavenummer/-navn. 

 

Ingen hjelpemidler er tillatt. 

 

Sensur: 3 uker 

 

 

Oppgavesettet består av to deler. Begge deler skal besvares 

 

Del 1  

Du skal svare på tre av følgende fire oppgaver: 

 

1. Morfologi  

a) Segmentér følgende ord, og oppgi for hver morf om den er ei rot, en avledningsformativ, 
en bøyningsformativ eller en sammensetningsformativ: 

flyturen 

førjulstid 

sperregrensa 

kvinnelige 



ulovlig 

 

b) Hvilken funksjon har en avledningsformativ? Bruk avledningsformativene i ordene over 
som eksempler. 
 

2. Syntaks 

a. Forklar forskjellen mellom en leddsetning og en adleddsetning ved hjelp av 
følgende eksempel:  

Hun som står der borte, foretrekker at vi kjøper solbærtoddy. 
b. Finn setningsleddene i helsetningen i a, og oppgi hva for syntaktisk funksjon 

hvert ledd har. (Her skal du altså ikke analysere undersetningene og finne 
ledd i dem; du skal bare ta for deg det øverste nivået.) 

c. Forklar begrepet valens ved hjelp av eksempelsetningen i a.  

 

3. Fonetikk og fonologi  

a) Konsonanten [t] kan beskrives slik: [t] er en ustemt lamino-alveolar oral lukkelyd/plosiv. 
Beskriv konsonantene under på samme måte, ved å angi om lyden er stemt eller ustemt, 
artikulasjonsstedet og artikulasjonsmåten. 

 

 [m] 

 [k] 

 [b] 

 

b) Vokalen [e] kan beskrives slik: [e] er en fremre, trang-midtre, urunda vokal. Beskriv 
vokalene under på samme måte. 

 

[i] 

[u] 

[æ] 

 

c) Lydene /t/ og /k/ er fonemer i norsk. Bruk eksempelord for å forklare hvorfor disse lydene 
regnes som fonemer.  

 

4. Språkendring og språkvariasjon 



Det finnes ulike former for språkvariasjon. Forklar hva som menes med geografisk variasjon 
og sosial variasjon. Illustrér forklaringene med eksempler. 
 

 

Del 2 

Du skal svare på to av følgende tre oppgaver:  

 

1. Sakprosa 

I kommentarfeltet på nettstedet Verdidebatt i oktober 2018 finnes følgende innlegg: 

«Vi er mange som støtter Listhaug. Hun sier i det minste noe sant om samfunnsutviklingen i 
vårt land og ellers. KRF er snart uspiselige for ethvert parti med Hareide som leder som vil 
frelse  seg selv og verden med andre sine penger Håper han vinner frem til venstresiden og 
Støre, slik at han kan kappes i godhet og moralisme med småmessiasene  der. Men det 
ender nok med  et kaldt klima og personlige motsetninger- der også-, selv med fravær av 
Listhaug, selve inkarnasjonen av ondskap og ukristelighet. Korset bør frataes henne, for hun 
har ikke sin sak i orden med Gud når hun forsvarer seg mot kjøret fra Hareide og Støre. 
Korset bør forbeholdes de selvrettferdige og Tilsynet For Høy moral i politikken. Jeg 
vemmes.» 

Gjør rede for bruken av de retoriske appellformene/bevismidlene etos, logos og patos i dette 
innlegget. Hvilke metaforer finner du i teksten, og på hvilken måte inngår disse i innleggets 
retoriske strategi?     

 

2. Dramatikk 

I klassisk teori om drama skilles det skarpt mellom tragedie og komedie. Gi en karakteristikk 
av de to formene for drama. Forklar deretter minst tre av følgende begreper: katarsis, 
hamartia, peripeti og standsklausulen. Gjør til sist rede for hvorfor Freytags pyramide kan 
være til hjelp når en skal analysere et drama.  

 

3. Norrøn filologi 

Hvilke typer tekstlige kilder har vi til Norges historie i vikingtid og middelalder. For å utnytte 
disse kildene trengs kunnskap, metode og ferdighet, kanskje også teknologi. Utdyp hva disse 
kravene innebærer. 
 

 

 

 



UNIVERSITETET I OSLO 

DET HUMANISTISKE FAKULTET 

 

Eksamen - haust 2018 

 

EXFAC03-NORD 

 

Tid: 14. desember, kl. 9 - 13 (4 timer) 

 

Du kan endre språk i Inspera ved å klikke på tannhjulet øvst til høgre. 

 

Det er autolagring kvart 15. sekund. Du kan når som helst navigere mellom dei ulike 

oppgåvene, men kvar oppgåve må besvarast under riktig oppgåvenummer/-namn. 

 

Hjelpemiddel ikkje tillatne. 

 

Sensur: 3 veker 

 

Oppgåvesettet består av to delar. Begge delane skal besvarast. 

 

Del 1 

 

Du skal svare på tre av følgjande fire oppgåver 

 

1. Morfologi 

 



a) Segmentér orda nedanfor, og oppgi for kvar morf om han er ei rot, ein avleiingsformativ, 

ein bøyingsformativ eller ein samansetjingsformativ: 

 

flyturen 

førjulstid 

sperregrensa 

kvinnelege 

ulovleg 

 

b) Kva funksjon har ein avleiingsformativ? Bruk avleiingsformativane i orda ovanfor som 

døme. 

 

 

2. Syntaks 

 

Forklar skilnaden mellom ei leddsetning og ei adleddsetning ved hjelp av følgjande døme: 

Hun som står der borte, foretrekker at vi kjøper solbærtoddy. 

Finn setningsledda i heilsetninga i a, og oppgi kva for syntaktisk funksjon kvart ledd har. (Her 

skal du altså ikkje analysere undersetninga og finne ledd i dei; du skal berre ta for deg det 

øverste nivået.) 

Forklar omgrepet valens ved hjelp av setningsdøme i a. 

 

 

3. Fonetikk og fonologi 

 

a) Konsonanten [t] kan skildrast slik: 

 



[t] er ein ustemd lamino-alveolar oral lukkelyd/plosiv. 

Skildre konsonantane nedanfor på same måte, ved å gje opp om lyden er stemd eller ustemd, 

artikulasjonsstaden og artikulasjonsmåten. 

 

[m] 

 

[k] 

 

[b] 

 

 

b) Vokalen [e] kan skildrast slik: 

[e] er ein fremre, trong-midtre, urunda vokal. 

Skildre vokalane nedanfor på same måte. 

 

[i] 

 

[u] 

 

[æ] 

 

c) Lydane /t/ og /k/ er fonem i norsk. Bruk eksempelord for å forklåre kvifor desse lydane vert 

rekna som fonem. 

 

 

4. Språkendring og språkvariasjon 



 

Det finst ulike former for språkvariasjon. Forklar kva vi meiner med geografisk variasjon og 

sosial variasjon. Illustrér forklaringane med døme. 

 

 

 

Del 2 

 

Du skal svare på to av følgjande tre oppgåver: 

 

 

1. Sakprosa 

 

I kommentarfeltet på nettstaden Verdidebatt i oktober 2018 står følgjande innlegg: 

«Vi er mange som støtter Listhaug. Hun sier i det minste noe sant om samfunnsutviklingen i 

vårt land og ellers. KRF er snart uspiselige for ethvert parti med Hareide som leder som vil 

frelse seg selv og verden med andre sine penger Håper han vinner frem til venstresiden og 

Støre, slik at han kan kappes i godhet og moralisme med småmessiasene  der. Men det ender 

nok med et kaldt klima og personlige motsetninger- der også-, selv med fravær av Listhaug, 

selve inkarnasjonen av ondskap og ukristelighet. Korset bør frataes henne, for hun har ikke 

sin sak i orden med Gud når hun forsvarer seg mot kjøret fra Hareide og Støre. Korset bør 

forbeholdes de selvrettferdige og Tilsynet For Høy moral i politikken. Jeg vemmes.» 

Gjer greie for bruken av dei retoriske appellformane/bevismidla etos, logos og patos i dette 

innlegget. Kva for metaforar finn du i teksten, og på kva måte inngår desse i den retoriske 

strategien i innlegget? 

 

 

2. Dramatikk 

 

I klassisk teori om drama blir det skilt skarpt mellom tragedie og komedie. Gi ein 

karakteristikk av dei to formene for drama. Forklar deretter minst tre av desse omgrepa: 



katarsis, hamartia, peripeti og standsklausulen. Gjer til sist greie for kvifor Freytags pyramide 

kan vere til hjelp når vi skal analysere eit drama. 

 

 

3. Norrøn filologi 

 

Kva for typar tekstlege kjelder har vi til Noreg si historie i vikingtid og middelalder. For å ha 

nytte av desse kjeldene er det naudsynt med kunnskap, metode og ferdigheit, kanskje og 

teknologi. Gjer grei for kva desse krava inneber. 

 
 


