
 Informasjon
Eksamensoppgaven består av to deler: en langsvarsoppgave og flere
kortsvarsoppgaver. Begge delene må besvares. Fordel tiden omtrent
likt mellom de to delene.
 
Du kan svare på norsk, svensk, eller dansk.
 
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.

1 Del 1
Del 1: Langsvarsoppgave
 
Innlærerspråk er blant annet kjennetegnet av variasjon og systematikk. Ta
utgangspunkt i teksten nedenfor, og analyser tre språklige trekk du finner
interessante ut fra det du vet om innlærerspråk (mellomspråk). Sørg for at
minst ett av trekkene du velger, handler om syntaks og ett om morfologi. 
 
Tekst 5
Eksempelprøve fra Folkeuniversitetet (2005), norskprøve 3 (dvs. voksen
innlærer)
 

1. Jeg vil skrive om skolen i hjemlandet mitt og litt i Norge. Skole
systemet i Norge jeg vet

2. ikke så veldig mye. I hjemlandet mitt skolen er slik at: De som er rike
sender barna først

3. på barnehagen til de fyller 6 år. Når de fyller 6 eller 7 år går de på
barneskole i 6 år

4. etterpå tar de eksamen til å gå på college (unngdomskole). På
college skal de være der i

5. 4 år etter de 4 årene tar de eksamen til å gå på videregående skole.
Det er 3 år på

6. vidergåendeskole. Før hadde vi 2 eksamen på vidergåendeskole i
løpe av 3 år, men nå er

7. det 1 år. Hvis du består eksamen, da kan du gå på Universitet. På
Universitet skal du



8. studere 4 eller 7 år. lår de som studerer medisine. Skolen i Norge er
annerledes enn

9. hjemlandet mitt. Jeg vet i Norge unngdomskole er 10 år oer
obligatorisk. Etter

10. unngdomskole skal de velge self hvis de gå på vidergåendeskole,
men de fleste velger å

11. forselte. På vidergående skole har du 2 moligheter til å velge:
Vidergåendeskole yrke

12. eller allmenfag. De som velger allmenfag skal være der 3 år og må ha
eksamen til

13. forsette på Universitet. I Norge har de alle mulligheter for å lære
elevene eller

14. studentene. I hjemlandet mitt lærer vi mye om theorie det er omvendt
i Norge. Til slutt

15. vil jeg si at skole systemet i Norge er veldig mye bedre enn i
hjemlandet mitt.
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Del 2: Kortsvarsoppgaver. Svar på to av de fire oppgavene. 
 

1. Forklar kort hva vi mener med transfer, læringsløype,
læringsrekkefølge og fossilisering, og diskuter hva disse
fagtermene kan fortelle oss om hvordan andrespråk tilegnes.
Du står fritt til å gjøre et utvalg på tre (3) av disse fire (4)
fagtermene. 
 

2. Diskuter denne påstanden med utgangspunkt i relevant
pensumlitteratur: Det å lære to språk samtidig som barn fører til
språkforvirring.

 
3. Forklar hva vi mener med minst tre (3) av følgende fem (5)

fagtermer: hyponymi, synonymi, antonymi, polysemi og
homonymi. Bruk eksempler når du forklarer.

 
4. Gi en kort presentasjon av vokalene i norsk, og gjør rede for

hvilke trekk ved det norske vokalsystemet som kan være
spesielt utfordrende for innlærere. 
 
Du kan bruke vanlige bokstaver for å transkribere vokallydene.
Se eksempler nedenfor:

Skrift: hoppe Lyd: /håpe/
Skrift: buss Lyd: /bus/
Skrift: tromme Lyd: /trome/
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