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Oppgavebesvarelsen skal være på min. 6 – maks. 8 sider (litteraturliste ikke 

medregnet, font 12 pt, linjeavstand 1,5). Besvarelsen skal være et individuelt arbeid, 

det er ikke anledning til samarbeid med andre. Bare ved sykdom eller andre spesielle 

forhold kan det gis utsettelse av fristen for innlevering. Ved sykdom kan utsettelse 

kun gis etter søknad vedlagt legeerklæring som relaterer helsetilstanden til 

eksamenssituasjonen. 

 

Svar på ett av disse to alternativene: 

 

Bokmål 

ENTEN oppgave 1: 

I kap. 3 av læreboka om kognitiv grammatikk trekker John R. Taylor linjer tilbake til 

Saussure og sier at det finnes både likheter og forskjeller mellom den kognitive 

grammatikken han presenterer og saussureansk strukturalisme. Forklar Saussures 

tanker om det språklige tegnet og vis parallellene til kognitiv grammatikks symbolske 

enheter (‘symbolic units’) og denne grammatikkens vektlegging av språket som 

‘symbolic’. Gjør deretter rede for forskjellene Taylor skriver om.  

 

ELLER oppgave 2: 

Gi en kondensert fremstilling av den chomskyanske tanken om ‘Universal Grammar’, 

slik Jackendoff gjør greie for den i sitt kap. 4 med dette navnet. Trekk inn Chomskys 

bok Det medfødte språket (Cartesian Linguistics) også, gjerne med noen få 

momenter fra det korte kapitlet om ‘Beskrivelse og forklaring i lingvistikken’.  

 

Nynorsk 

ANTEN oppgave 1: 

I kap. 3 av læreboka om kognitiv grammatikk trekkjer John R. Taylor liner attende til 

Saussure og seier at det finst både likskapar og skilnader mellom den kognitive 



grammatikken han presenterar og saussureansk strukturalisme. Forklar Saussures 

tankar om det språklege teiknet og vis parallellane til kognitiv grammatikk sine 

symbolske einingar (‘symbolic units’) og denne grammatikken si vektleggjing av 

språket som ‘symbolic’. Gjer deretter greie for skilnadene Taylor skriv om.  

 

ELLER oppgave 2: 

Gje ei kondensert fremstelling av den chomskyanske tanken om ‘Universal 

Grammar’, slik Jackendoff gjer greie for den i sitt kap. 4 med dette namnet. Trekk inn 

Chomsky si bok Det medfødte språket (Cartesian Linguistics) óg, gjerne med nokre 

få moment frå det stutte kapitlet om ‘Beskrivelse og forklaring i lingvistikken’ 

(‘beskrivelse’ tyder ‘skildring’).  

 

 


