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BOKMÅL 

Du skal svare på tre av de fem oppgavene. Fordel tiden omtrent likt på de tre oppgavene. 

1) Drøft noen vansker i ordklasseinndeling i norsk. Trekk gjerne inn spørsmålet om ulike typer 

kriterium og avveiing mellom dem. Du kan gjerne trekke inn (noen av) disse eksemplene: ofte, 

fleng, gravid, Sørum, de (bokmål), utenfor, opptøyer. 

 

2) Såkalte pannekakesetninger, som setningen Pannekaker er godt, har vært et stridstema i 

nordisk syntaksforskning. Gi et omriss av problematikken omkring slike setninger og diskuter 

ulike analyseforslag. 

 

3) Gjør rede for de morfologiske operasjonene bøying, avledning og sammensetning. Bruk 

eksempler og forklar hvordan de skiller seg at. Diskuter også eksempler der det er 

problematisk å skille mellom de tre operasjonene. (Du kan gjerne trekke inn de såkalte 

kentaurene i dansk.)  

 

4) Hva er genus? Hvor mange genus regner en vanligvis med for norsk (inkl. ulike varianter) og 

svensk, og ut fra hvilke kriterier? Hvordan henger genus sammen med kongruens? (Om du får 

tid, kan du også si litt om hvorfor noen vil regne med to ulike genussystem i skandinavisk, 

andre ikke.) 

 

5) Fraser som på deg i setningene Jeg tenker på deg, Hun stoler på deg blir i noen framstillinger 

kalt preposisjonsobjekt, i andre adverbial. Hvilke argumenter kan man trekke frem for at 

frasen er en preposisjonsobjekt eller for at den er et adverbial? (Om du vil, kan du her også 

trekke inn skillet mellom ulike typer partikler.) 

Lykke til! 

NYNORSK 

Du skal svare på tre av dei fem oppgåvene. Fordel tida om lag likt på dei tre oppgåvene. 

1) Drøft nokre vanskar i ordklasseinndeling i norsk. Dra gjerne inn spørsmålet om ulike typar 

kriterium og avveging mellom dei. Du kan gjerne dra inn (nokre av) desse døma: ofte, fleng, 

gravid, Sørum, de (bokmål), utanfor, opptøyar. 

 

2) Såkalla pannekakesetningar, som setninga Pannekaker er godt, har vore eit stridstema i 

nordisk syntaksforsking. Gi eit omriss av problematikken kring slike setningar og diskuter 

ulike analyseforslag. 

 

3) Gjer greie for dei morfologiske operasjonane bøying, avleiing og samansetjing. Bruk 

eksempel og forklar korleis dei skil seg åt. Diskuter også døme der det er problematisk å skilje 

mellom dei tre operasjonane. (Du kan gjerne dra inn dei såkalla kentaurane i dansk.)  

 

4) Kva er genus? Kor mange genus reknar ein til vanleg med for norsk (inkl. ulike variantar) og 

svensk, og ut frå kva for kriterium? Korleis heng genus saman med kongruens? (Om du får tid, 

kan du også seie litt om kvifor somme vil rekne med to ulike genussystem i skandinavisk, 

andre ikkje.) 

 

5) Frasar som på deg i setningane Eg tenkjer på deg, Ho stoler på deg blir i noen framstillingar 

kalla preposisjonsobjekt, i andre adverbial. Kva for argument kan ein finne for at frasen er eit 

preposisjonsobjekt eller for at han er eit adverbial? (Om du vil, kan du her også dra inn skiljet 

mellom ulike typar verbalpartiklar.) 

Lykke til! 


