
Eksamensoppgave NOAS2101 vår 2016 (4 timer skoleeksamen) 

 

Eksamensoppgaven består av to deler. Begge delene må besvares. Fordel tiden omtrent 

likt mellom de to delene.  

 

Del 1: Langsvarsoppgave 

Beskriv tempussystemet i norsk, og sammenlign med verbbøyingssystemet i tyrkisk og 

vietnamesisk. På bakgrunn av det du vet om tyrkisk, kommenter tempusbruken i vedlagte 

tekst skrevet av en tyrkisk innlærer.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Del 2: Kortsvarsoppgave 

Besvar tre av de fem oppgavene. 

1. Fonetikk/Fonologi 

Gi en beskrivelse av vokalsystemet i norsk. Gi eksempler på vokaler som kan by på 

utfordringer for innlærere av norsk. [og ved behov, ny setning:] Er utfordringene med de 

vokalene du nevner, knyttet til spesifikke innlærergrupper? Hvilke, i tilfellet? 

2. Typologi 

Hva er språktypologi? Hvordan formuleres typologiske generaliseringer? Gi to eksempler på 

typologiske klassifiseringer av språk. 

3. Setningsstruktur 

Gi en kort beskrivelse av setningsstrukturen i norsk og vietnamesisk. Gjør deretter rede for 

V2-fenomenet i norsk og hvilke utfordringer det kan by på for andrespråksinnlærere. 

4. Direkte og indirekte tale 

Hvilke forskjeller finner vi på gjengivelser av direkte og indirekte tale på norsk? Hvordan kan 

dette skape vanskeligheter for andrespråksinnlærere? 

5. Adjektiver 

Gjør rede for hvordan adjektiver bøyes i norsk, og sammenlign med språket i din selvvalgte 

kontrastive grammatikk. Hvilke trekk ved norske adjektiver mener du vil by på utfordringer 

for talere av språket i din selvvalgte kontrastive grammatikk? Hvorfor vil disse trekkene 

kunne være utfordrende å lære for disse innlærerne, tror du? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eksamensoppgave NOAS2101 vår 2016 (4 timer skoleeksamen) 

BOKMÅL 

Eksamensoppgaven består av to deler. Begge delene må besvares. Fordel tiden omtrent 

likt mellom de to delene.  

 

Del 1: Langsvarsoppgave 

Beskriv tempussystemet i norsk, og sammenlign med verbbøyingssystemet i tyrkisk og 

vietnamesisk. På bakgrunn av det du vet om tyrkisk, kommenter tempusbruken i vedlagte 

tekst skrevet av en tyrkisk innlærer.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Del 2: Kortsvarsoppgave 

Besvar tre av de fem oppgavene. 

6. Fonetikk/Fonologi 

Gi en beskrivelse av vokalsystemet i norsk. Gi eksempler på vokaler som kan by på 

utfordringer for innlærere av norsk. Er utfordringene med de vokalene du nevner, knyttet til 

spesifikke innlærergrupper? Hvilke, i tilfellet? 

7. Typologi 

Hva er språktypologi? Hvordan formuleres typologiske generaliseringer? Gi to eksempler på 

typologiske klassifiseringer av språk. 

8. Setningsstruktur 

Gi en kort beskrivelse av setningsstrukturen i norsk og vietnamesisk. Gjør deretter rede for 

V2-fenomenet i norsk og hvilke utfordringer det kan by på for andrespråksinnlærere. 

9. Direkte og indirekte tale 

Hvilke forskjeller finner vi på gjengivelser av direkte og indirekte tale på norsk? Hvordan kan 

dette skape vanskeligheter for andrespråksinnlærere? 

10. Adjektiver 

Gjør rede for hvordan adjektiver bøyes i norsk, og sammenlign med språket i din selvvalgte 

kontrastive grammatikk. Hvilke trekk ved norske adjektiver mener du vil by på utfordringer 

for talere av språket i din selvvalgte kontrastive grammatikk? Hvorfor vil disse trekkene 

kunne være utfordrende å lære for disse innlærerne, tror du? 

 

 

 

  



NYNORSK 

Eksamensoppgåva består av to delar. Begge delane skal svarast på. Fordel tida omtrent 

likt mellom dei to delane.  

 

Del 1: Langsvarsoppgåve 

Beskriv tempussystemet i norsk, og jamfør med verbbøyingssystemet i tyrkisk og 

vietnamesisk. På bakgrunn av det du veit om tyrkisk, kommenter tempusbruken i vedlagde 

tekst skriven av ein tyrkisk innlærar.  

 

 

Del 2: Kortsvarsoppgåve 

Svar på tre av dei fem oppgåvene. 

1. Fonetikk/Fonologi 

Gje ei beskriving av vokalsystemet i norsk. Gje døme på vokalar som kan by på utfordringar 

for innlærarar av norsk. Er utfordringane med dei vokalane du nemner, knytte til spesifikke 

innlærargrupper? I tilfelle kva for grupper? 

2. Typologi 

Kva er språktypologi? Korleis vert typologiske generaliseringar formulerte? Gje to døme på 

typologiske klassifiseringar av språk. 



3. Setningsstruktur 

Gje ei kort beskriving av setningsstrukturen i norsk og vietnamesisk. Gjer deretter greie for 

V2-fenomenet i norsk og kva for utfordringar det kan by på for andrespråksinnlærarar. 

4. Direkte og indirekte tale 

Kva for skilnader finn vi på attgjevingar av direkte og indirekte tale på norsk? Korleis kan 

dette skape vansker for andrespråksinnlærarar? 

5. Adjektiv 

Gjer greie for korleis adjektiv vert bøygde i norsk, og jamfør med språket i din sjølvvalde 

kontrastive grammatikk. Kva for trekk ved norske adjektiv meiner du vil by på utfordringar 

for talarar av språket i din sjølvvalde kontrastive grammatikk? Kvifor vil desse trekka kunne 

vere utfordrande å lære for desse innlærarane, tror du? 

 

 

 

 

 

 

 


