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Oppgavesettet bestir av to deler: A, som teller 213, og B, som
teller l/3. Oppgave A mi besvares i sin helhet. I oppgave B
velger du ett sporsmAl under hver deloppgave.
Det kreves stikarakter bide pi oppgave A og pi begge
deloppgavene under B for fi stikarakter pi sluttprova.

i

Vedlegg:

Sensuren finner du

pi

2 tekster: I ) Gratulerer, alle europeere 2) Ph tur

StudentWeb.

pi

Oslo

Oppgave A Grammatikk (teller 213)
Lag en treanalyse av denne setningen:

Hvis.foreldrene dine sierja, kan vi selge den gomle bilen som stdr pd ldven.

fle

Svar pd
|

.

oppgavene:

Ordet brannbil vil noen uttale som /brambil/. Forklar hvorfor /n/ noen ganger uttales
som /m/ i dette ordet. Hva kalles dette fenomenet?

2.

Del ordet /os ningsforslag inn i morfem og bestem hvilke typer morfem det er.

3.

Vis hvordan man kan bruke morfologiske. syntaktiske og semantiske kriterier n6r man
deler norske ord inn i ordklasser.

Oppgave B (teller l/3). Du mi svare pi 6n oppgave under hvert tema, altsi 6n om norsk
som andresprik og 6n om pragmatikk.

Norsk som andresprik
Velg 6n av oppgavene under.
l

.

Hvilke morfologiske (boying, ord og uttrykk)og syntaktiske problemer kan en person
som lerer norsk som fremmedsprdk, stote pi? Bruk gjerne eksempler fra den vedlagte
teksten (vedlegg 2).

2.

Hva kjennetegner analvtiske og svntetiske sprik? Hvordan vil du beskrive norsk ved
hjelp av disse begrepene?

Pragmatikk
Velg 6n av oppgavene under. Alle oppgavene viser til den vedlagte teksten av Carl Bildt,
publisert i Dagbladet den 7. desember 2012 (vedlegg l).

1.
2.

Hva er

lgblen]ltqblinfg!? Forklar begrepet ved hjelp

av eksempler fra teksten.

Hva mener vi med uttrykket orooosisionelt innhold? Bruk eksempler fra teksten for e

illustrere forklaringen din.

3.

retorikken analvserer man ofte en teksts overbevisende kraft ved hjelp av begrepene ethot
logos og pothos.Vis hvordan du kan bruke disse begrepene p6 den vedlagte teksten.
I

Vedlegg

1

Gratulerer, alle
europeere!
Den europeiske unionen er det viktigste og sterkeste
fredsprosjektet i vir tid.
CARL BILDT
Sveraqes ulerlriksrnillister

Mine varmeste gratulasjoner 96r til 500 miltioner europeere n6 som
fatt Nobels fredspris.

vir felles union har

Den europeiske unionen er det viktigste og sterkeste fredsprosjektet i v6r tid, og i vdr del
av verden. Arbeidet med A bygge videre pA dette er og blir en av de mest sentrale
politiske oppgavene vi har.

Jeg synes det er svart bra at EU fikk prisen akkurat n6.

sporsm6l som dominerer EU-samarbeidets dagsorden er det
viktig at vi blir minnet om Arsaken til samarbeidet vArt. I ei tid hvor unionen ofte forbindes
med problemer er det dessuten verdifullt nA og da A minne om hva vi faktisk har oppnidd
med Den eurooeiske unionen.
I ei tid der det er andre

frihet og forsoning, og fA krefter er
oppnA dette som den europeiske integrasjonen og EU.
FA sporsmAl er viktigere enn fred,

si

viktige for

A

Slik har det vart fra begynnelsen av, da det krigsherjede Europa kunne bindes sammen
gjennom europeisk samarbeid. Slik var det da diktaturene i Sor-Europa falt og de nye
demokratiene fikk fotfeste i et stadig mer integrert Europa. Slik var det ogs6 efter murens
fall, da land etter land i Mellom- og Ost-Europa kom seg ut av skyggen og satte kursen
mot medlemskap i Den europeiske unionen.

Det er mye i vdr europeiske etterkrigshistorie som fremstir som selvsagt i dag. Uten det
europeiske samarbeidet som anker, ville utviklingen i v6r del av verden neppe ha vert
like positiv.
For meg er den viktigste oppgaven A fortsette med 6 forankre og utvide den samarbeidsog fredssonen som Den europeiske unionen innebarer.

Dette betyr at vi m6 klare A hAndtere de interne utfordringene vire, ikke minst de
okonomiske og de finansielle. Dette innebarer imidlertid ogsA at vi fremdeles trenger et
EU med selvtillit, et EU som kan stA opp for v6re verdier og interesser, og et EU som
holder dsra Apen for de europeiske demokratiene som vil og kan oppfylle kravene til
medlemskap.
I sin begrunnelse pekte Nobelkomiteen spesielt pA den betydningen EUs utvidelse mot

Balkan og Tyrkia har hatt for freden.
Jeg deler dette synet og gleder meg over de framskrittene som er gjort.
Kroatia, som for to ti6r siden var et land i krig, blir EUs 28. medlemsstat til neste 6r.
Montenegro har innledet medlemskapsforhandlinger, og Serbia, som for ikke mange Ar
siden var isolert fra resten av Europa, er ikke langt etter i prosessen. Uten Den
europeiske unionens tiltrekningskraft ville dette ikke ha vert mulig.
Sverige arbeider ogsA for fremdrift i tiltredelsesprosessen med Tyrkia, hvis medlemskap
var ment 6 styrke EU som global aktor. Vi stotter naturligvis ogs6 v6rt naboland lsland i
dets ambisjoner om 6 bli det neste nordiske medlemslandet.

Vi onsker en tydelig europeisk stemme i verden. Vi vil se en sterk europeisk
utenrikstjeneste. Vi har dratt i gang et arbeid som skal ligge til grunn for en ny global
europeisk utenrikspolitisk strategi. I tillegg har vi har lansert ideen om A etablere et
europeisk fredsinstitutt som skal kunne bidra til konfliktlosning rundt om iverden.
Det finnes sikkert de som stiller sporsmil ved Nobelkomiteens valg. Det gjor det alltid.
Jeg onsker avgjorelsen velkommen. Nd og da er det grunn til A lofte blikket og innse det
som de fleste utenfor unionen vAr har innsett, nemlig hvilken kraftfull pAdriver for det
gode som vAr europeiske union
var, er og skal forbli.
til tross for problemene sine

-

Oversatt av Helga Krog Borchsenius

-

Vedlegg 2

Pi tur pi Oslo
Pi fredag tjueannen av september to venner
med tog og gikk fra Bo

pi klokka halv

og jeg reiste

til

ett. Vi komme fram i Oslo

Oslo. Vi reiste

pi klokka

kvart pA tre. Fra togstasjon vi gikk til butikken neste sentral stasjon. Vi kjopte

vin til familie venner til oss. Vi den tok undergrunnsbanen til hjemme hos deres.
etterpi vi gikk

pi

Oslo Spektrum 6 se Harlem Globetrotters spille Kareem

All

Stars. Den Harlem Globetrotters vant. Det var ikke sA bra spill. Etterpi gikk vi

PizzaHfi

i

til

spise. Det var god matt.

Phlardagvi

ser Nationaltheatret der

vi ser statuer av Ibsen, Bjornson og

Holberg. Over gata vi ser Grand Hotell. Vi ogsi ser slottet. Kongen var ikke der,
men der var ikke et rodt flagg

pi

toppen av slottet.

Vi

ogsA ser det fine statue av

Karl Johan. Vi ser mange andre tings ogsi.

Vi gikk tilbake Bo pi klokka kvart pi sju. Det var en god helg.

Amerikansk student,

I mnd i Norge

