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Ingen hjelpemidler tillatt. 

 

Ingen hjelpemiddel er tillatne. 

 

 

 

 

Oppgavesettet er på 3 sider, forsiden medregnet. 

 

Oppgåvesettet er på 3 sider medrekna framsida. 

 

 
 

Sensur:  3 uker / veker 
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NOR1100 Norsk grammatikk 2012 vår 
 

DEL I 

Alle må svare på anten oppgåve A eller oppgåve B. Svaret skal skrivast på nynorsk.  

A) Subjekt: Gjer greie for kva vi meiner med subjekt, og kva som kjenneteiknar det. Forklar også kva 

vi meiner med formelt subjekt og potensielt subjekt, og likeså kva for setningskonstruksjonar som 

har formelt subjekt. Bruk gjerne eksempelmaterialet nedanfor.  

1. Hege vant løpet 

2. Ho er student  

3. Kva for veg ho gjekk, veit ikkje eg 

4. Snør det ute? 

5. Det står en politimann her ute 

6. Det var fint du kunne komme 

7. Det er ho som er den flinkaste av dei 

8. Han ble bundet og slått 

9. Hva er det du sier? 

10. Der var mange folk på plassen 

11. Det vart diskutert lenge og vel  

12. Det er uklart hvorfor ulykka skjedde  

 

B) Verb (svar på alle tre spørsmåla her, men legg størst vekt på det fyrste):   

1. Gje eit oversyn over verbbøyinga i norsk, både bokmål og nynorsk. Ta med både svake og 

sterke verb med dei viktigaste underklassane.  

2. Bøy verbet kaste a verbo i dansk og svensk (dvs. sei kva former vi har i infinitiv, presens, 

preteritum og perfektum partisipp).  

3. Sei noko om kva vi meiner med perfektum partisipp, og litt om kva for syntaktiske funksjonar 

partisippet kan ha. Bruk gjerne eksempla nedanfor og/eller andre. 

a) Dei har funne hytta 

b) Hytta er funnen 

c) Ho er kommen heim 

d) låste dører 

 

DEL II 

To av de fire oppgavene nedenfor (C – F) skal besvares. Svaret på disse oppgavene skal være på 

bokmål.  

 

C) Pronomen: Gi en oversikt over de personlige pronomenene i bokmål og nynorsk, og dessuten de 

samme pronomenene i dansk og svensk, men bare i entall. Forklar også når vi bruker det refleksive 

pronomenet seg.  

D) Setningsskjema: Gjør greie for forskjellen mellom skjema A og skjema B. Vis forskjellen ved noen 

eksempler, og si litt om hvilke setningstyper som følger hvert av de to skjemaene. Drøft også hva 

som er spesielt med forfeltet.  

E) Fonologi: Gjør greie for hva vi mener med fonem, allofon, kvantitet og tonem. [Gi så en 

beskrivelse av to av disse konsonantene: /b/, /k/, /n/, /s/, ut fra fonologiske faktorer.] Drøft til slutt 

hvilke språklyder i norsk som kan være vanskelige å lære for folk som ikke har et skandinavisk 

morsmål.    

F) Frasar: Gjer greie for kva vi meiner med frasar i grammatikken, kva for frasetypar vi har i norsk, og 

korleis  frasane er bygde opp.  
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DEL III 

Alle skal svare på denne oppgåva (G). Svaret kan vere på nynorsk eller bokmål.  

Alle skal besvare denne oppgava (G). Svaret kan være på nynorsk eller bokmål. 

 

G) Analyser syntaktisk en av disse ytringene:   

 Siden været er så fint, så kan vi jo dra til stranda og bade, men når det blir, kan jeg ikke si deg 

helt sikkert ennå, for det er mange kunder her ennå som skal betjenes.  

 I aulaen var det mange folk i går som kom for å høre på debatten om det nye framlegget til 

studieordning, men den debatten synes ikke jeg ble god. 

 

*** 

 

(Del I, II og III teller omtrent like mye hver når karakteren skal fastsettes.)  

 

 


