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LING4111/LING2121 Fonetikk og fonologi 2 

Heimeeksamen / Hjemmeeksamen 

21. mai kl. 13:00 – 24. mai kl. 15:00 

 

Nynorsk 

Heimeeksamenen skal dreie seg om både fonologi og fonetikk. Svar på begge 

oppgåvene. Skriv sju–åtte sider. 

1. Fonologi 

Drøft kva roller fonologiske trekk, segment og gestar har spilt i fonologisk teori 
frå Pragfonologane og fram til artikulatorisk og kognitiv fonologi. Illustrer med 
eksempel frå dei ulike formalismane. 

2. Fonetikk 

I norsk er det vanleg å skilja mellom tre grader av trykk/prominens, anten slik: 
utan trykk, med sekundærtrykk, med primærtrykk, eller slik: utan trykk, med trykk, 
med aksent. Forklar kva som karakteriserer desse tre prominensgradene 
fonetisk, og bruk Praat til å illustrere skilnadene mellom dei. Ta utgangspunkt i 
følgjande ord, som du óg skal transkribere fonetisk og fonemisk etter din eigen 
uttale: 

panne  steikepanne  kaffitraktar  traktekaffi 

 

Bokmål 

Hjemmeeksamenen skal dreie seg om både fonologi og fonetikk. Svar på begge 

oppgavene. Skriv sju–åtte sider. 

1. Fonologi 

Drøft hvilke roller fonologiske trekk, segmenter og gester har spilt i fonologisk 
teori fra Pragfonologene og frem til artikulatorisk og kognitiv fonologi. Illustrer 
med eksempler fra de ulike formalismene. 

2. Fonetikk 

I norsk er det vanlig å skille mellom tre grader av trykk/prominens, enten slik: 
uten trykk, med sekundærtrykk, med primærtrykk, eller slik: uten trykk, med trykk, 
med aksent. Forklar hva som karakteriserer disse tre prominensgradene fonetisk, 
og bruk Praat til å illustrere forskjellene mellom dem. Ta utgangspunkt i 
følgende ord, som du også skal transkribere fonetisk og fonemisk etter din egen 
uttale: 

panne  stekepanne  kaffetrakter  traktekaffe 


