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Bokmål 

 

Eksamensoppgaven består av to deler (del 1 og 2) som begge skal besvares.  

Fordel tiden likt mellom de to oppgavetypene.  Del 1 og del 2 tillegges lik 

vekt ved bedømmelse av besvarelsen. Ingen hjelpemidler er tillatt. 

 

Del 1 (langsvarsoppgave)  

 

Sosiolingvisten Miriam Myerhoff (2011) skriver følgende om sosiolingvistikk: 

 

”… sociolinguists are interested in both ’social’ questions and ’linguistic’ questions. 

Inevitably, some sociolinguistics research has more to say about social issues, and 

some sociolinguistics research has more to say about linguistic matters, but what makes 

someone’s work distinctively sociolinguistic will be the fact that, regardless of its 

emphasis, it has something to say about both linguistic structure and social structure”. 

 

Meyerhoff, M. 2011. Introducing Sociolinguistics. 2
nd

 Edition. London: Routledge. 

 

Forklar og gi eksempler fra pensumlitteraturen på hvordan sosiolingvistiske studier inkluderer 

både lingvistiske og sosiale aspekter.  Drøft hvordan denne tilnærmingen bidrar til en økt 

forståelse av språklig variasjon. 

 

Velg studier fra to av følgende områder:  

 språkkontakt/flerspråklighet 

 dialektstudier 

 språk og kjønn 

 språkplanlegging 

 

 

  



 

Side 3 av 5 

 

 

Del 2 (kortsvarsoppgaver) 

Besvar 3 av de 4 oppgavene nedenfor. 

 

a) Hva menes med tegnfrekvens og typefrekvens? Hvilken rolle spiller typefrekvensen for 

tilegnelse av preteritumsformer hos norsktalende barn med typisk og atypisk 

språkutvikling? 

b) Hva er taleglipp ("slips of the tongue")? Gi minst to eksempler. Hvordan kan taleglippdata 

si oss noe om språkprosessering? 

c) Hva mener vi med lateralisering av funksjoner? Presenter og drøft undersøkelsesmetoder 

og funn for lateralisering og lokalisering av språkfunksjonen.  

d) Hva er en aktiveringsspredningsmodell? Presenter og eksemplifiser minst fire variabler 

som kan påvirke tilgangen til enheter i det mentale leksikonet. 
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Nynorsk 

 

Eksamensoppgåva har to delar (del 1 og 2). Båe delane må svarast på. Bruk 

om lag like mykje tid på kvar av delane. I evalueringa blir dei to delane 

tillagt lik vekt. Ingen hjelpemiddel er tillatne. 

 

 

Del 1 (langsvarsoppgåve)  

 

Sosiolingvisten Miriam Myerhoff (2011) skriver det følgjande om sosiolingvistikk: 

 

”… sociolinguists are interested in both ’social’ questions and ’linguistic’ questions. 

Inevitably, some sociolinguistics research has more to say about social issues, and 

some sociolinguistics research has more to say about linguistic matters, but what makes 

someone’s work distinctively sociolinguistic will be the fact that, regardless of its 

emphasis, it has something to say about both linguistic structure and social structure”. 

 

Meyerhoff, M. 2011. Introducing Sociolinguistics. 2
nd

 Edition. London: Routledge. 

 

Forklar og gi døme frå pensumlitteraturen på korleis sosiolingvistiske studiar inkluderer både 

lingvistiske og sosiale aspekt.  Drøft korleis denne tilnærminga bidrar til ei auka forståing av 

språkleg variasjon. 

 

Vel studiar frå to av dei følgjande områda:  

 språkkontakt/fleirspråkleghet 

 dialektstudiar 

 språk og kjønn 

 språkplanlegging 

  



 

Side 5 av 5 

 

 

Del 2 (kortsvarsoppgåver) 

Svar på 3 av dei 4 oppgåvene nedanfor. 

 

a) Kva meiner vi med teiknfrekvens og typefrekvens? Kva for rolle spelar typefrekvensen 

for tileigning av preteritumsformer hos norsktalande barn med typisk og atypisk 

språkutvikling? 

b) Kva er taleglepp ("slips of the tongue")? Gi minst to døme. Korleis kan talegleppdata seie 

oss noko om språkprosessering? 

c) Kva meiner vi med lateralisering av funksjonar? Presenter og drøft undersøkingsmetodar 

og funn for lateralisering og lokalisering av språkfunksjonen.  

d) Kva er ein aktiveringsspredningsmodell? Presenter og gi døme på minst fire variablar som 

kan påvirke tilgangen til einingar i det mentale leksikonet. 

 


