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LING1113 Psykolingvistikk og sosiolingvistikk 

 
NYNORSK 

Nedanfor finn du seks spørsmål om psykolingvistikk og seks spørsmål om sosiolingvistikk. 

Svar på til saman fem spørsmål. Minst to spørsmål skal vere frå psykolingvistikk og minst to 

spørsmål skal vere frå sosiolingvistikk. 

 

PSYKOLINGVISTIKK 

1. Kva er arbeidsminne (working memory) og langstidsminne (long-term memory), og 

kva relevans har dei for språket? 

2. Forklar kva vi meiner med seriell behandling (serial processing) og parallell 

behandling (parallel processing). 

3. Kva meiner vi med modulære og interaktive psykologiske modellar? 

4. Kva er villsporsetningar (garden path sentences), og kva kan dei fortelje oss om 

korleis vi forstår setningar? 

5. Kva er taleglippar (speech errors), og kva kan dei fortelje oss om taleproduksjon? 

6. Kva er hypotesen om ein kritisk periode (critical period hypothesis)? 

 

SOSIOLINGVISTIKK 

1. Kva er dialekt, kva er varietet, og kva er register? 

2. Kva meiner vi med standardtalemål? Har Noreg eit standardtalemål? 

3. Kva er eit dialektkontinuum? 

4. Kva er kodeveksling? 

5. Kva er hovudskilnadene mellom Carol Myers-Scotton sin markedness model og 

Peter Auer sin konversasjonsanalyse-tilnærming i forståinga av kodeveksling? 

6. Forklar kva Pierre Bourdieu meiner med “den språklege marknaden”. 

 

 

 

BOKMÅL 

Nedafor finner du seks spørsmål om psykolingvistikk og seks spørsmål om sosiolingvistikk. 

Svar på til sammen fem spørsmål. Minst to spørsmål skal være fra psykolingvistikk og minst 

to spørsmål skal være fra sosiolingvistikk. 

 

PSYKOLINGVISTIKK 

1. Kva er arbeidsminne (working memory) og langstidsminne (long-term memory), og 

hvilken relevans har de for språket? 

2. Forklar hva vi mener med seriell behandling (serial processing) og parallell 

behandling (parallel processing). 

3. Hva mener vi med modulære og interaktive psykologiske modeller? 

4. Hva er villsporsetninger (garden path sentences), og hva kan de fortelle oss om 

hvordan vi forstår setninger? 

5. Hva er taleglipper (speech errors), og hva kan de fortelle oss om taleproduksjon? 

 

SOSIOLINGVISTIKK 

1. Hva er dialekt, hva er varietet, og hva er register? 

2. Hva mener vi med standardtalemål? Har Norge et standardtalemål? 

3. Hva er et dialektkontinuum? 

4. Hva er kodeveksling? 

5. Hva er hovedforskjellene mellom Carol Myers-Scottons markedness model og Peter 

Auers konversasjonsanalyse-tilnærming i forståelsen av kodeveksling? 

6. Forklar hva Pierre Bourdieu mener med “det språklige marked”. 


