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Om	eksamen
LING1113	-	våren	2018

Eksamen	er	satt	sammen	av	tre	deler.	I	den	første	oppgava	skal	dere	sette	inn	fagtermer.	De	to	siste	er
tekstoppgaver.	I	vurderinga	teller	hver	av	tekstoppgavene	like	mye,	til	sammen	ca.	80	%	av	karakteren.	Oppgave	1
teller	ca.	20	%.
	
Du	kan	svare	på	norsk,	svensk,	dansk	eller	engelsk.
	
Det	er	autolagring	hvert	15.	sekund.	Du	kan	når	som	helst	navigere	mellom	de	ulike	oppgavene,	men	hver
oppgave	må	besvares	under	riktig	oppgavenummer.
	
Ingen	hjelpemidler	er	tillatt.	
	
For	valg	av	målform	(bokmål/nynorsk):	Bruk	menyen	oppe	i	høyre	hjørne.
	
Lykke	til!

1 1
Her	finner	dere	ei	liste	med	fagtermer	samt	ei	rekke	definisjoner	av	fagtermer	og	setninger	hvor	termene	mangler.
Dere	skal	sette	fagtermene	inn	på	rett	plass.
	
Fagtermer
Alzheimers	sjukdom,	anomi,	domene,	diglossi,	dekomposisjonalitet,	kategorisk	persepsjon,	kodeveksling,
praksisfellesskap,	priming,	parametre,	underekstensjon,	varianter,	variabler,	språksamfunn,	språkskifte,	Wernickes
afasi
	
Set	inn	fagtermene	i	riktig	boks

:	abstrakte	enheter,	valg	mellom	ulike	former	eller	uttrykksmåter	for	å	si	det	samme.	

:	at	vi	oppfatter	enheter	langs	et	kontinuum	som	distinkte,	ikke	kontinuerlige

:	bruk	av	to	eller	flere	språk	innenfor	samme	samtale	eller	ytring

:	at	svaret	vårt	i	et	språkeksperiment	kan	styres	av	input	vi	har	fått	i	forkant

:	språklige	enheter,	valalternativer	innenfor	et	språksystem

:	et	barn	bruker	et	ord	om	kun	et	enkelt	medlem	av	en	kategori	eller	bare	noen	av

betydingene	til	ordet

:	et	språk	blir	erstatta	av	et	annet	i	et	språksamfunn

:	to	varieteter	av	samme	språk	brukes	i	ulike	situasjoner	i	samme	språksamfunn

:	ideen	om	at	et	ord	kan	defineres	gjennom	et	sett	med	trekk

	

I	følge	Fishman	er	 	et	område	av	menneskeleg	aktivitet	som	er	knytta	til

bestemte	tidspunkt,	rollerelasjoner	og	sosiale	situasjoner.
	

I	følge	Chomsky	går	språktilegnelse	ut	på	å	bruke	språklig	input	til	å	stille	inn	 .

	

Et	 	er	ei	gruppe	som	kan	avgrenses	geografisk,	sosialt	og	lingvistisk,	hvor
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medlemmene	har	felles	normer	og	ofte	opplever	at	de	hører	sammen.	I	et	 	kommer

medlemmene	sammen	jevnlig,	har	felles	bevisste	eller	ubevisste	mål	og	deler	repertoar.
	

En	person	som	får	 	får	problemer	med	å	finne	fram	til	ord.	Personer	med	

	har	typisk	flytende,	men	uforståelig	tale.		Personer	med	

	har	særlig	problemer	med	semantikk.
	
	

Maks	poeng:	16

2 2
I	hvilke	typer	situasjoner	oppstår	og	brukes	pidginspråk?	Hva	slags	grammatiske	trekk	kjennetegner	pidginspråk?
Bruk	eksempler	fra	pensum	og/eller	fra	utdraget	fra	juleevangeliet	på	solomon	island	pijin.
Skriv	ditt	svar	her...

	
Words:	0

Maks	poeng:	10

3 3
Hva	er	en	taleglipp	("slip	of	the	tongue")?	I	vedlegget	finner	du	taleglipper	fra	tre	personer.	Hva	er
sammenhengene	mellom	orda	de	prøver	å	si	og	orda	de	først	produserer?	Hva	kan	slike	data	si	oss	om
organiseringa	av	det	mentale	leksikonet	vårt	og	hvordan	vi	henter	fram	ord?

Skriv	ditt	svar	her...
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Skriv	ditt	svar	her...

	

	

Words:	0

Maks	poeng:	10
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Question 2
Attached



 

Juleevangeliet på solomon island pijin  

  

1 Long disfala taem ya, bikfala King long Rom wea nem blong hem nao Ogastas, hemi 

mekem wanfala lo wea olketa mas mekem wanfala sensas long evri kantri wea olketa stap 

andanit paoa blong hem. 2 Diswan hemi fas sensas olketa mekem ya an hemi gohed taem 

Kuaerinias hemi Primia long provins long Siria. 3 So olketa pipol evriwan i mas go long 

barava homtaon blong olketa seleva, mekem gavman save raetemdaon nem blong olketa. 

 

4 Nao Josef hemi bon kam long laen blong King Deved, so hemi lusim taon long Nasaret long 

provins long Galili an hemi go long taon long Betlehem long provins long Jiudia, bikos hem 

nao ples wea King Deved hemi bon kam long hem. 5 Josef hemi tekem Meri wetem hem, wea 

olketa mektambu long hem fo maritim Josef, an tufala go fo mekem olketa save raetem nem 

blong tufala. Meri hemi babule finis, 6 an taem tufala stap yet long Betlehem, hemi kasem 

taem blong hem fo bonem pikinini nao. 7 Bat no eni ples nao hemi stap wea olketa save slip 

long hem insaet long reshaos ya. So long taem hemi bonem fasbon boe blong hem finis, hemi 

putum olketa kaleko raonem hem an leim hem daon insaet long boks fo putum kaikai blong 

olketa buluka long hem. 

 (Luk 2, 1-7)  

 

 

1 In those days Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire 

Roman world. 2 This was the first census that took place while Quirinius was governor of 

Syria. 3 and everyone went to their own town to register. 

 

4 So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem the 

town of David, because he belonged to the house and line of David. 5 He went there to 

register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. 6 While 

they were there, the time came for the baby to be born, 7 and she gave birth to her firstborn, a 

son. She wrapped him in cloths and placed him in a manger, because there was no guest room 

available for them. 

(Luke 2, 1-7)  

 

Det er ikke meningen at dere skal oversette teksten eller gi en analyse av grammatikken 

til solomon island pijin. Denne teksten er lagt ved for at dere kan hente eksempler 

herfra. 

 

Ordliste  

andanit – under (underneath) 

babule – gravid (fra ‘bubble’) 

barava – veldig 

bikfala – stor  

blong – possesivmarkør 

bon – føde/født 

buluka – kyr/storfe (kanskje fra ‘bull and cow’) 

evriwan – alle  

fas – første  

fasbon – førstefødte 

gavman – regjering  

hemi – han, hun, den 



homtaon – hjemby 

insaet – inni 

kaikai - mat 

kaleko – klede 

kam – komme 

laen – ætt, slektslinje  

long – på, fra, opp, til  

mektambu – forlovet (wea olketa mektambu long hem fo maritim Josef –  'dei hadde lova ho 

bort til Josef'. Mektambu – kanskje fra ‘make taboo’) 

olketa – de 

paoa - makt 

pikinini - barn 

raetem  - skrive (fra write) 

reshaos – herberge (fra rest house) 

seleva – selv  

sensas – folketelling 

stap – være på et sted/oppholde seg 

tufala – de (to) 

wanfala – en  

wetem – med 

 



Question 2
Attached



 

Juleevangeliet på solomon island pijin (Lukas 2, 1-7)  

  

1 Long disfala taem ya, bikfala King long Rom wea nem blong hem nao Ogastas, hemi 

mekem wanfala lo wea olketa mas mekem wanfala sensas long evri kantri wea olketa stap 

andanit paoa blong hem. 2 Diswan hemi fas sensas olketa mekem ya an hemi gohed taem 

Kuaerinias hemi Primia long provins long Siria. 3 So olketa pipol evriwan i mas go long 

barava homtaon blong olketa seleva, mekem gavman save raetemdaon nem blong olketa. 

 

4 Nao Josef hemi bon kam long laen blong King Deved, so hemi lusim taon long Nasaret long 

provins long Galili an hemi go long taon long Betlehem long provins long Jiudia, bikos hem 

nao ples wea King Deved hemi bon kam long hem. 5 Josef hemi tekem Meri wetem hem, wea 

olketa mektambu long hem fo maritim Josef, an tufala go fo mekem olketa save raetem nem 

blong tufala. Meri hemi babule finis, 6 an taem tufala stap yet long Betlehem, hemi kasem 

taem blong hem fo bonem pikinini nao. 7 Bat no eni ples nao hemi stap wea olketa save slip 

long hem insaet long reshaos ya. So long taem hemi bonem fasbon boe blong hem finis, hemi 

putum olketa kaleko raonem hem an leim hem daon insaet long boks fo putum kaikai blong 

olketa buluka long hem. 

 (Luk 2, 1-7)  

 

 

1 In those days Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire 

Roman world. 2 This was the first census that took place while Quirinius was governor of 

Syria. 3 and everyone went to their own town to register. 

 

4 So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem the 

town of David, because he belonged to the house and line of David. 5 He went there to 

register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. 6 While 

they were there, the time came for the baby to be born, 7 and she gave birth to her firstborn, a 

son. She wrapped him in cloths and placed him in a manger, because there was no guest room 

available for them. 

(Luke 2, 1-7)  

 

 

Det er ikkje meininga at de skal omsetje teksten eller gi ein analyse av grammatikken til 

solomon island pijin. Denne teksten er lagt ved for at de kan hente eksempel herifrå.  

 

Ordliste  

andanit – under (underneath) 

babule – gravid (fra ‘bubble’) 

barava – veldig 

bikfala – stor  

blong – possesivmarkør 

bon – føde/fødd 

buluka – kyr/storfe (kanskje frå ‘bull and cow’) 

evriwan – alle  

fas – første  

fasbon – førstefødde 

gavman – regjering  

hemi – han, ho, den 



homtaon – heimby 

insaet – inni 

kaikai - mat 

kaleko – klede 

kam – komme 

laen – ætt, slektslinje  

long – på, frå, opp, til  

mektambu – trulova (wea olketa mektambu long hem fo maritim Josef –  'dei hadde lova ho 

bort til Josef'. Mektambu – kanskje frå ‘make taboo’) 

olketa – dei 

paoa - makt 

pikinini - barn 

raetem  - skrive (frå write) 

reshaos – herberge (frå rest house) 

seleva – sjølv  

sensas – folketeljing 

stap – vere på ein stad/opphalde seg 

tufala – dei (to) 

wanfala – ein  

wetem – med 

 



Question 3
Attached



Ordproduksjon: Tre eksempler  
Under følger transkripsjoner av tre små utdrag hvor taleren først finner fram til feil ord og så retter seg selv 

(markert i feit skrift).  

Det første utdraget kommer fra en sending av Dagsnytt 18 fra mars i år. De to siste kommer fra studier hvor 

deltakerne skulle fortelle handlinga i en tegneserie. Tegneserierutene de beskriver, er satt inn ved siden av 

hvert utdrag. Transkripsjonene er talemålsnære og følger ikke nødvendigvis en offisiell målform. 

 

NRK-korrespondent på Dagsnytt 18 
uttalelsen om hvordan Russland skal svare på utvidelsene … eeh utvisningene.. den kommer i løpet av kort 

tid, sier Utenriksdepartementet 

og i det russiske parlamentet i dag så har man sagt at det kan komme til å bli utvist enda flere enn 23 

britiske diplomater her fra Moskva 

 

Semi-spontan tale fra person med demens 
people living in the table … in the neighbourhood call 

an ambulance 

 

 

 

 

Semi-spontan tale fra person med afasi 
han han han han tar bå- skj- tar sk- s- 

.. hva heter det for noe da  

… s- skj- ikke skje  

men men men han han han  

finner en en en stra- sta- ska- spade  
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Attached



Ordproduksjon: Tre døme 
Under følgjer transkripsjonar av tre små utdrag der talaren først finn fram til feil ord og så rettar seg sjølv 

(markert i feit skrift). 

Det første kjem frå ei sending av Dagsnytt 18 frå mars i år. Dei to siste kjem frå studiar der deltakarane 

skulle fortelje handlinga i ein teikneserie. Teikneserierutene dei skildrar, er sett inn attmed kvart utdrag. 

Transkripsjonane er talemålsnære og følgjer ikkje nødvendigvis ei offisiell målform. 

 

NRK-korrespondent på Dagsnytt 18 
uttalelsen om hvordan Russland skal svare på utvidelsene … eeh utvisningene.. den kommer i løpet av kort 

tid, sier Utenriksdepartementet 

og i det russiske parlamentet i dag så har man sagt at det kan komme til å bli utvist enda flere enn 23 

britiske diplomater her fra Moskva 

 

 

Semi-spontan tale frå person med demens 
people living in the table … in the neighbourhood call 

an ambulance 

 

 

 

 

Semi-spontan tale frå person med afasi 
han han han han tar bå- skj- tar sk- s- 

.. hva heter det for noe da  

… s- skj- ikke skje  

men men men han han han  

finner en en en stra- sta- ska- spade  

 


