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Bernt Fossestøl: 

RELATIVSETNINGER I KOHHUNIKASJON 

-I denne artikkelen vil jeg drØfte relativsetninger i relasjon 
til referanse og informasjonsstruktur og trekke inn noen prob
lemer i samband med kvantifiseringen av fellesleddet i relativ
komplekset. Jeg kommer til å argumentere for at konstruksjoner 
med innfØyd relativsetning kan føres tilbake til to setninger, 
men disse setningene behøver ikke inngå i en sideordning, men 
kan være bundet sammen i andre konnektive relasjoner. Valget 
mellom konjunksjon, adverbial underordning, innfØyning med 
restriktiv relativsetning og innføyning med ikke-restriktiv 
relativsetning i overflaten henger sammen med tekststrategien, 
dvs. med hva senderen forutsetter kjent hos mottakeren . Artik
keren vil dermed si noe også om forholdet mellom underliggende 
semantisk representasjon og tekstforming, altså om forholdet 
mellom grammatikk og pragmatikk. 

Relativsetningenes status i språkbeskrivelsen har vært mye 

drØftet i nyere grammatisk teori. Et hovedpunkt i diskusjonen 

har vært om en setning med innfØyd relativsetning kan føres 

tilbake til en konjunksjon av to helsetninger (en ~-relasjon), 

eller om bare den ikke-restriktive relativsetningen er en slik 

transformasjon , mens den restriktive er innfØyd alt i basen. 

Språkbrukere flest har en intuitiv forståelse av at det er 

forskjåll mellom restriktive og ikke-restriktive relativsetninger . 

Jeg vil ta utgangspunkt i denne intuisjonen, og prøve å finne 

ut noe om hva forskjellen består i. Av særlig interesse i den 

forbindelsen blir spørsmålet om hva som beste.mmer valget av 

bestemt eller ubestemt form i det l eddet som er felles for 

oversetning og relativsetning, og hvilken bestemthetsform en 

må regne med i en eventuell underliggende sammenkopling av to 

setninger. 

I det følgende holder jeg meg til den konvensjonen å la de 

ikke-restriktive relativsetningene bli skilt ut ved komma foran, 

mens både de restriktive og de ikke-restriktive får komma etter 

seg (hvis de ikke kommer helt til slutt i setningen) • Restrik

tive relativsetninger vil bli betegnet RR, og ikke-restriktive 

IRR. 
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Ordparet restriktiv:ikke- restriktiv korres~onderer ikke 

uten videre med nØdvendig:ikke-nØdvendig. En ikke-restriktiv 

relativsetning kan godt være nØdvendig i betydningen logisk 

nødvendig, f.eks . her : 

l Jeg takket BjØrg, som hadde hjulpet meg med ma l ingen 

Relativsetningen er ikke-restriktiv, men l ogisk nødvendig etter

som den innehol der forutsetningen for takkingen (jfr. Ryden 1968) . 

Ikke-restriktive relativsetninger (IRR) 

Under omtalen av individualiserende bruk av bestemt artikkel 

sier Western (1921:509f) at et begrep som skal framheves ved den 

bestemte artikkel, på en eller annen måte må være kjennetegnet, 

s l ik at mottakeren ikke kan ta feil av det . Den enkleste måten 

det kan skje på , sier han , er at ordet er nevnt i det foregående. 

En annen måte er at ordet bl ir bestemt ved et tillegg, som kan 

være et preposisjonsuttrykk (toppen av fje l let), en infinitiv 

(kunsten å tie) ell er en setning, særli g en tidssetning eller 

en unØdvendig relativsetning. Blant de eksempler han har, nevner 

jeg disse: 

2 Fjorden , hvor silden stod, var trang 

3 Begivenheten, som kunde imØtesees i sidste halvpart av 

januar, vakte en enestaaende bevægelse 

Det ser ut til at Western går ut fra at det er det relative 

tillegget som skaper kjenthetsgrunnlaget og betinger bestemthets

morfemet . Men etter min oppfatning er det helt klart at relativ

setningene i 2 og 3 ikke kan være grunnlaget for bestemt form 

i substantivet. Den b estemte formen faller ikke bort om vi fjer

ner relativsetningene, og alt tyder på at fjorden og begiv enheten 

relaterer anaforisk til noe som er gått foran i teksten. Om denne 

typen IRR heter det hos Næs (1965:348) at 

den bestemmer ikke korrelatet, men fortsetter (utvider) 
tankegangen, ikke sjelden som et forklarende innskudd i 
hovedsetningen. 

At det forholder seg s lik, går f ram av at en IRR kan stå til 

nesten alle s l ags NPer, også d em som på forhånd er bestemte; 

og der de t er restri~sjoner, henger d e sa~nen med referansen. 

F . e k s . kan proprier h a IRR: 

4 Jen s , som va r k j entmann, gikk først 

O')'så de i kLika l; a n ha IRR : 
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5 Danne boka, som er om romferder, er meget interessant 

Denne boka kan også være anaforisk , så det er misvisende når 

Næs (1965:348) hevder at "korrelatet kan ikke stå med demonstra

tiv . Det ville automatisk gjøre bisetningen nødvendig" . 

Generiske uttrykk kan ta IRR bare dersom innholdet i rela

tivsetningen gjelder for en hel klasse , representert ved kor

relatet, De t kan derfor hete 

6 Om vinteren trenger vi appelsiner, som inneholder 

c-vitaminer 

men ikke 

7 *Judith samler på frimerker, som er fra Norge 

Alle appelsiner inneholder C-vitaminer, men ikke alle frimerker 

er fra Norge. 

Det gjelder for disse nominalfrasene at IRR er lagt til 

korrelater som er logisk bestemte, og som ikke trenger ytter

ligere tillegg for å bli bestemte. Nærmere undersøkelser viser 

at IRR kan legges også til ubestemte nominalfraser dersom de 

er brukt med spesifikk referanse: 

8 Jeg fant en hundrekroneseddel, som jeg leverte til 

politiet 

9 Vi kom over et piano , som forresten hadde tilhørt 

Edvard Grieg 

Derimot kan ikke-spesifikke NPer ikke ha IRR : 

10 *Jeg er på jakt etter en bil , som kan romme hele familien 

Selv om en holder oversetning og r elativsetning innenfor samme 

modalramme , er konstruksjonen uakseptabel: 

11 *Jeg er på jakt etter en bil, som må kunne romme hele frulliUien 

IRR f ungerer heller ikke når e t ubestemt substa ntiv opptrer 

som predikativ og ikke har refererende funksjon: 

12 *Gram er en staskar, som vi stadig har besøk av 

Forklaringen her ligger trolig i at korrelatet (sta s kar) gir 

klassetilhØrighet, mens relativs etningen bare kan brukes om 

en enke~ person. (Se nærmere om dimensjonsveksel · s.4.) 

Det !Dregående har vist at bestemtheten i korrelatet for 

et relativ ikke kan være avhengig av IRR. En IRR k a n stå til 

hvilken som helst NP som er brukt med referansefunksjon·, altså 
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både til slike som er logisk e ller p ragmatisk bestemte og d ermed 

kjent for b åde sender og mo tta ker , og slike som er kjent bare 

for senderen, men som likevel er brukt med spesifikk referanse . 

Dette skulle da innebære at en IRR ikke k a n gjøre noe fra eller 

til når det gjelder korre l atets bestemthet. Det er derimot s lik 

at dersom nominalfrasen i seg selv er bestemt eller er spesifikt 

r e fererende selv om den har ubestemt for m, k a n e n IRR føyes inn. 

En IRR og den setninge n den i nnføyes i, er da såpass uavhe n

gige av hverandre a t det spør små l oppstår om ikke oversetning 

og IRR kan avledes av en sideordnet konstruksjon, dvs. av to 

selvstendige setninger bundet sammen av ~· De konstruksjone ne 

som er a k septable med IRR, tillater faktisk også konjunksjon 

med~· mens de jeg har merket med • , i regelen ikke er gram

matiske med ~ heller. Visse typer av innføyninger tre nger l ike

vel nærmere kommentar , f.eks. 

13 Begge mine naboer er lære re, som jeg ikke kan fordra 

14 Alle flaggermus, som vi forresten har masser av hos 

oss , ligge r i dvale om vinteren 

15 J e g trenger en bil, som er et nødvendig onde i vårt 

samfunn 

Relativkonstruksjonene s kulle da være transformert fra: 

16 Begge mine naboer e r lærere , og jeg kan ikke fordra dem 

17 Alle flaggermus ligger i dvale om vinteren , og vi har 

masser av de m hos oss 

18 Jeg trenger en bil, og den er et nØdvendig onde i vår t 

samfunn 

men det blir galt. Dem i 16 s ubstituerer nemlig ikke lærere, 

men b egge mine naboer , dem i 17 s ubstituerer flaggermus uten 

det kvantifise r e nde tillegget a lle {enkelte vil kanskje holde 

14 for uakseptabel), og den i 18 er ikke vanlig anaforisk hen

v isning til bil, for vi kunne like gjerne ha sagt ~ eller 

bilen er et nødvendig onde. Som-setningene blir derfor gramma

tiske bare dersom d e ha r et generikum som korre lat. Det fore 

l igger e n ove rgang til generisk funksjo n, e n dimensjonsveksel, 

og e n unde rligg e nde kon junks j on kunne eventuelt lyde slik : 

1 9 De gge mine na boer er l ærere , o g jeg kan ikke fordra 

l~rere/slike 

20 Al l e fla gg e rmu s ligg e r i d v a le om vinteren, og vi har 

mnsser av f l aggermus /slik e hos oss 

21 J r q t reng e r e n b i l, og det e r et nødvendig o nde i vår t 

.~ffilU il ll 
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Fordi generisk betydning er utelukket i 12, er denne konjunk

sjonen ugrammatisk: 

22 •Gram er en staskar , og vi har stadig besøk av e n 

staskar/en slik 

Hadde vi satt inn ~ som objekt for har besøk av , ville pro

nomenet ha substituert Gram og ikke staskar. Hvis en NP ikke 

har referansefunksjon, men er predikat, kan den altså ikke 

substitueres av noe koreferensielt uttrykk, heller ikke som , 

med mindre det samtidig foregår en dimensjonsveksel til generisk 

betydning. 

Hen nå kan vi likevel istedenfor 11 ha en konjunksjon med 

koreferensielt den til tross for at en bil ikke har referanse: 

23 Jeg er på j akt etter e n bil, og den må kunne romme 

hele familien 

Det er imidlertid å bemerke her at det anaforiske den bare er 

en såkalt korttidsreferent , (Karttunen 1971:10f), dvs. den kan 

fungere bare så l enge modalramma i setningene er den samme . 

Bilens eksistens er verken gitt eller presupponert. Den under

liggende representasjon er snarere en kondisjonal relasjon: 

'Hvis det fins en bil , og den kan romme hele familien, så 

trenger jeg den .' 

Det fins også andre vansker med konjunksjonsteorien. Det kan 

vises ved en del eksempler med nektelse, spørsmål eller impera

tiv. Visse objekter og adverbialer kan f.eks. ikke ha IRR når 

hovedverbalet er negert: 

24 •Kari ville ikke spise middagen, som mor hadde laget 

25 •De gikk ikke på fotballkampen, som begynte klokka fem 

Nektelsens bindeområde går ikke ut over predikatet i hoved

neksus, og IRR er utenfor dette området. z.ten når nektelsen ikke 

gjelder den NPen hvor IRR er innfØyd, er IRR grammatisk: 

26 Fotballkampen, som begynte klokka fem, gikk de ikke på 

27 Middagen, som mor hadde laget, ville Kari ikke spise 

Hen verkell 24 og 25 eller 26 og 27 gir brukbare lesninger med 

~: 

28 •Kari ville ikke spise middagen, og mor hadde laget den 

29 •Mor hadde laget middagen, og Kari ville ikke spise den 

30 •Fotballkampen begynte klokka fem, og de gikk ikke på den 

31 •De gikk ikke på fotballkampen, og den begynte klokka feM 
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I flere av eksemplene ville det imidlertid vært naturlig å sette 

enda eller ~ istedenfor ~· 

Noe tilsvarende gjØr seg gjel dende ved spørsmål. FØlgende 

setninger er ugrammatiske: 

32 *Har du kjØpt bilen , som står utenfor? 

33 *Hvem har kjøpt bilen, som står utenfor? 

Uansett hvilken rekkefØlge en har på konjunktene, vil konjunk

sjon med ~ ikke være mulig. I og for seg kunne dette tas nettopp 

som et argument for at relativ innføyning ka n avledes av ko n

junksjoner, ettersom samme restriksjon gjelder i begge tilfeller . 

~len dilemmaet oppstår ved følgende konstruksjon: 

34 Går Lydia, som ikke kan fordra barn, på lærerskolen? 

Kontruksjonen er helt i orden , men det er derimot ikke: 

35 •Går Lydia på lærerskolen, og hun kan ikke fordra barn 

36 •Lydia kan ikke fordra barn , og går hun på lærerskolen? 

Samme forhold har vi her: 

37 Si til barna, som går og kjeder seg , at de kan bli 

med på tur 

kan ikke være avledet av 

38 •si til barna at de kan bli med på tur , og de går og 

kjeder seg 

eller av 

39 •Barna går og kjeder seg, og si til dem at de kan bli 

med på tur 

Thompson (1971:85) godtar ikke at det foregående er argumenter 

mot konjunksjonsteorien, og hun vil forklare forholdet med at 

konjunksjonen blir delert mellom et spørsmål eller e n imperativ 

og en fortellende setning, ~ l ik : 

40 Går Lydia på lærerskolen? Hun kan ikke fordra barn 

41 Si til barna at de kan bli med på tur. De går og 

kjeder seg 

Det s tå r for me g s o m om det g ir en brukbar beskrivelse å 

r egne me d a t IRR-innf øyning går tilba ke på en sekvens av to 

s etninger . Fo rho l de t me llom de to underligg ende setningene 

be høv e r i kke nødve ndigvis å vær e et e kvivale n t forhold med ~· 

men ka n også vært! en tempora! e ller kaus al re l asjon . Jeg vil 

s e næ( mc re pl del. 
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Når 'l!wmps on (1971) argumenterer for konjunksjonste orien , 

støtter bun s e g på John Ross som hevder a t a lle IRR e r avledet 

av andrekonjunktet , dvs. at når to konjug erte setninger inne

hol der en korefe rensie ll NP hver, kan andre konjunkte t flyttes 

til plassen like etter d e n koreferens ielle NP i første kon junkt. 1 

Dette syns punktet er siden sterkt støttet a v van Dijk (1972:53), 

som gjerne vil avlede a lle innføyde setninger av en lineær base . 

Jeg tror denne oppfatningen er for enkel , selv om e n god

tar at relative innføyninger er avledet av konjunksjoner , og 

jeg skal drøfte noen sider av bes krive l sesmodelle n. 

La oss se på fØlgende eksempel: 

42 Marit tåler ikke sjøgang, og hun er gått til s jøs 

Andre konjunktet skulle her etter teorien kunne transformeres 

til en konstruksjon med IRR: 

43 Narit, som er gått til sjøs, tåler ikke sjøgang 

Nen forundringen i 42 over det paradoksal e i at en som ikke 

t å l e r sjøen, like vel har tatt hyre, k ommer ikke fram i 43. 

Fak tisk kommer den s narere til uttrykk i en konstruksjon med 

r e lativisering av førstekonjunktet: 

44 Narit , som ikke tåler sjØgang, er gå tt til s jøs 

Men under 42 ligge r i realiteten noe konsessivt: 'Selv om Marit 

ikke t å ler s jøgang, er hun likevel gått til sjøs. ' De tte vil i 

tale komme fram gjennom trykk på hun o g stigende s luttkontur. 

En tilnærmet lik intonasjon kan vi få i 44, men ikke i 43. 

Dette viser at valget av s e tning som s kal relativiseres, avhenger 

av hv~~~~n info~~§jon senderen vil formidle, dvs . av hva han 

l ' . ,' ) ·.' 
Det er mulig jeg misforstår Thompson (1971:85), men jeg har 

problemer med hennes avledning. Hun s i er nemlig at av 
(i) George noticed that Hargie r efu sed the candy, and 

George didn't take any candy 
kan hvilken s om hels t åv følgende setninger avledes: 

(ii) George, who didn't take a ny e ither, noticed that 
Margie refused the candy 

(iii) George, who noticed that Margie refused t h e candy , 
didn ' t t a ke any either 

(iv) George , who didn't take any candy, noticed tha t 
l•largie refused it too 

(v) George , who noticed that Hargie r efu sed it too , 
didn't take any candy 

Ikke bedre enn jeg kan se, så har en både i (ii i ) og (v) nettopp 
eksempler på at det er fØrstekonjukte t som er relativisert, 
selv om e~er og too s e m a n t i s k s i er noe om rekkefølgen 
i dypstru'kt:llren. 
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regner som primært og sekundært. De t som kommer f ram i r elativ

setninge n, er på e n måte tilleggsopplysninger som ikke angår 

informas jone n direkte. Det t ilhører et annet budskapslag , og 

er informasjon på et annet nivå (Loetscher 1972), ev e ntuelt e n 

repetisjon av noe som er kje nt fra f ør. 1 De t a t Marit går til 

sjøs i 43 l aJigåt' inf~rmasjonen dtrekt~ / o~ ·ka-n··fØlge ltc:{ ikke c 

formidles gjennom e n IRR. ,_. 

Det kan illustreres nærmer e med 

45 Jens fikk et slag i hodet, og han gikk i dØrken 

Her er det kausale forhold så viktig at vi ikke kan få noen 

IRR av andrekonjunktet: 

46 •Jens, som gikk i dØrken, fikk et slag i hodet 

Til nød kan vi få fram budskapet om vi endrer fikk til hadde 

fått. Derimot kan kausalinnholdet bevares, om enn som en tilleggs

opplysning, hvis vi lar førstekonjunktet bli IRR: 

47 Jens, som fikk et s l ag i hodet, gikk i dørken 

Dette stemmer med Loetschers (1972:7) iakttakelse at IRR er 

akseptabel nettopp når den er parentetisk og ikke fungerer som 

noe n egentlig informasjonsbærer, og når den inneholder en for

klaring. 45 kan derfor s ies å være den linearisering som kom

munikativt kan formidle bes t denne underliggende relasjon: 

48 KAUS (S
1

, s
2

) 

dvs. handlingen i s 1 bevirker det som skjer i s 2 . Prinsipielt 

kunne dette vært uttrykt også gjennom underordning med fordi. 

Også hvis temporalfaktoren blir for sterk , kan relativiser

ingen av andrekonjunktet bli blokkert. Konjunksjonen 

49 Turid plukket rosene i hagen, og hun gav dem til Knut 

innebærer at rosene ble plukket før Turid gav dem til Knut. 

Siden tid i s t or g rad kan realiseres gjennom tempus , vil rekke

fØlgen av handlingene kunne markeres om vi endrer plukket til 

hadde plukket , me n fØlgende konstruksjon e r derimot ikke en 

tran sformas jon a v 49: 

5 0 Turid, som gav rosene til Knut, plukket dem i hagen 

1 Merk a l Worren (l914:Bl) viser de tte pa r e ntetis ke gjennom 
form'! l e pq~ver . lRH kan aldr i delere relativordet, og IRR til
l a ter l ll tid i.n tc r po ler ing med et såkalt "taleradverbial " l 

f .eks . ~->'·vrig e ller forresten. 
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50 kan imidl erti d brukes om e n gjentatt ha ndl i ng . Hen det som 

er int~sant i denne forbindelsen , er jo at tidsforholdene 

forbl ir korrekte om vi relativiserer fØrstekonjunktet: 

51 Turid , som plukket r osene i hagen, gav dem til Knut 

Det blir etter hvert sl mange restriksjoner pl teorien om 

å a vlede konstruksjoner med innføyning av IRR, og ikke minst 

med innfØyning av andrekonjunktet, av konjunks joner med ~, at 

j eg tviler på om e n oppnår noe ved l opprettholde den. I en 

tekst vil det være slik at setninger som stØter opp til hver

andre, vil s tå i et visst semantisk f orhol d til hverandre , og 

hvis to setninger i sekvens inneholde r en korefe rens i e l l frase 

hver , kan hvilken som helst av setningene innføyes som rela tiv

setning under en av de koreferens ielle frasene. Denne relasjo nen 

kan være en OG-relasjon, men kan også være en KAOS-re l as j o n 

eller en TEMP-relasjon. På et eller annet sted i derivasjonen 

kan to setninger komme ved siden av hverandre slik at selve 

r ekke fØlgen blir betydnings bærende . De t vil si at ko nnek tivet 

er e n formell strukturbærer, og relativisering e r bare en a v 

flere mulige r ealisas j o ner av et underliggende semantisk predi

kat, det samme gjelder konjunksjon . 

Det som da er avgjøre nde for hv ilken setning som skal rela

tiviseres i form av IRR, avhenger av kommunikative f aktorer , 

d vs . av senderens oppfatning av hvordan han vil presentere 

informasjonen . Det vil da a l ltid være s lik at IRR er informativt 

sekundær og strukturelt uavhengig av hovedinformasjonen.
1 

Like vel kan det oppstå et problem med hensyn til hvem som garan

terer sannhetsinnhol det i en IRR , senderen eller subjektet (jfr . 

Staal 1970, Thorne 1972 , Bach 1970 , Thompson 1971 : 86). Bach 

(1970:95) hevder f . eks. at i 

52 I d rearnt that Rebecca , who is a frie nd of mine from 

college , was on the phone 

er sannhetsinnholdet i relativsetningen garantert av sendere n, 

1 De som ~~lger Ross (1970) i s ynet på at deklarative setninger 
hqr et overo.rdnet performativ , vil hevde at IRR har et annet per
formativ enn oversetningen. Slik forklarer Schreiber (1972) det 
han ka ller style disjunctø._ · . I en kon~truksjon som 

(i) The girl, who fra nkly he liked, left the room blushing 
kan frankly ikke modifisere liked, men snarere et perforrnativ 
i en høyene setning: I tell you frankly that ... , og alt annet 
enn adverbåalet frankly blir dele rt i overflaten. 
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me n det e r tvetydig hvem s om g a r a ntere r sannhe tsinnholdet d e r s o m 

en fo randrer i s t il wa s. De nne tve tydigheten kan i t ilfe lle 

bare opplØse s i e n større t e kst eller ut fra pragmati s k e forho ld. 

Restr iktive rel ativsetninger RR 

!·le ns IRH kunne betr a k tes kommunika t ivt som til l eggsopplys

ninger ua vhe ngig a v d en in tendert e i n formas jon, dvs . som p a r e n

tetis ke i nns kudd eller for kla ringer , er de r estrik t ive relativ

s e tninge ne nært bunde t til hovedinformas jonen, og de ha r iden

tif i s ere nde funk s jon. 

Det er ganske vanlig oppfatning at bestemthet i korrelatet 

for e n RR s kyldes relativ iseringen . Det heter at substantivet 

kan bli bestemt ved ti llegg , e l ler det har detenninativ bestemt

het (Bloomfield 1967:203f, Robert$1968 : 27 , Hansen 1927:47 , 

Lundeby 1965 :296ff o.fl.) RR g i r det nØdvendige kj e nthetsgrunn-

1ag, og kan gi ide ntifikas jon til et ellers ubestemt substantiv . 

Denne forklaringen virker problematisk , ettersom vi kan ha RR 

både til ubestemte og bestemte korrelater: 

53 a Jeg kjenner den mannen som har vært s juk i 15 år 

b Jeg kj enner mannen som har vært sjuk i 15 år 

c Jeg kjenner e n mann som har vært s juk i 15 år · 

d Jeg leter e tter en man n som kan hjelpe meg 

Om e n derf or he vder at RR kan være bestemmer , må e n også spesi

fisere nå r den ikke er det. Eksemplene vis er jo at e n her som 

v ed nominalfra ser uten re1a t ivsetning støter på de tre hoved

f o nnene av b estemthe t: bestemt pga . kj e nthe t (realbest emt elle r 

anafo r i s k be s temt), u best emt s p esi f ikk og ube stemt i kke-ref e r e n

s i el l . 

Va n Di j k (1 97 2 : 57ff ) hevder a t RR e r avle de t a v e n f oregå

e nde setning (sen toid s om ha n ka ller den dyps trukturelle set

ning ) , og a t e n tekstrefe r e nt (dvs . e n r efer e nt s om innføres i 

teks t e n u ten å være pra gmatisk kjent for mottaker) bare kan 

i d e ntifi seres gj e nno m en f oregående setning . Setni ngen 

5 4 The gi r l I t o l d you about yesterday will visit us 

n es t week 

e r de rfor gramma t i s k som første setni ng fordi det pragmatiske 

vilkår er t i l f r edt:lstilt ved "an e mbedded 'locutionary' clause , 

whic h expresses tha t the i ndividua l has bcen identified by 

' p revio us mention ' ' ' . 5 4 kan f øres t ilbake til denne under-
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liggende ~trukturen: 

55 I told you about a girl yesterday . The girl will 

visit us next week 

Derimot er 

56 The girl who ~ook a degree in physics will visit us 

nest week 

ugrammatisk som førstesetning med mindre en har den pragmatiske 

forutsetning at mottaker kjenner piken som tok en grad i fysikk 

og kan identifisere henne . 

'Previous mention ' må da ligge i verbet ' told' i 54, ikke 

i det at substantivet ' a girl ' er nevnt. Identifikasjone n he nger 

altså nØye sammen me d innholdet i RR. Jeg vil se nærmere på 

forholdet mellom RR og identifikasjon. 

La meg ta et norsk eksempel: 

57 En mann snøt på skatten 

58 En mann som hadde penger i USA, snøt på skatten 

Om e n nå oppfatter subjektet i 57 og 58 som en variabel x med 

spesifikk r eferanse , så kan en si at i overflaten er x i 57 

blitt leksikali s ert til et ord som omfatter faktore ne +11ASKULIN 

og +VOKSEN, mens x i 58 omfatter 

HASKULIN • VOKSEN ·• HA PENGER I USA , 

x er i det ~iste tilfelle t blitt ytterligere spesifisert, me n 

inneholder ikke noe prinsipielt nytt i forhold til det som 

ligger i s ubsta ntivets seman t i ske faktorer ute n RR . Referansen 

er lik i begge setningene , men x i 58 har bare fått noen flere 

semantiske faktorer tillagt . Det j eg da har gjort, er å gå ut 

fra at vi i den semantiske representasjon har en x som ikke 

inneholder noen egenskaper, men a t de alle må formuleres som 

predikater: 

59 t/x • HASKULIN (X} • VOKSEN (x) • HA PENGER I USA (x) 

der Jb iota, den ene bestemte person j eg refererer til. 

I overflaten vil så selve det å navngi og det å nevne egen skaper 

ikke bli Skilt fra hverandre . 

Nå fo~older det seg slik i norsk at faktore ne +t1ASKULIN 

og +VOKSEN dekkes a v ordet ~, men det er i og for seg til

f e ldig at det ikke f ins et særskilt ord for faktorene i 59 . 

I mangel av et slikt ord brukes en RR , som da er å oppfatte som 

like nØdve ndig for identifikasjonen eller for etabl eringen a v 

\ . 
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en tekstrefere nt s om de faktorene som substantivet alene har. 

RR har her ikke hatt noe n determinerende funksjon, bare e n 

identifiserende . Det synes å være b a re en kompliserende 

manøver om en for 58 skal r egne med en s yntaktisk avledning fra 

60 En ma nn ha dde penger i USA. (og) l·lanne n/Ha n snøt 

på skatten 

For det førs t e fordi korrelatet i 58 e r i ubes t e mt fol.ll\ 1 og 

d e rnest ford i det som i 58 er RR, dvs . ledd i identifikasjone n, 

i 60 blir f r a mstilt s om e n pås t a nd. Men en p å stand e r i nge n 

i d e n t i f ikas jon . En påstand i en f ore gåe nde setning kan pre dike r e 

noe o m e t o bj e kt, kan gi e n kara kte ristikk. !·le n nå r e n velger 

e n RR, e r hensik ten med d e n ikke å pre dikere elle r gi infol.ltla

s j o n om obj ek t et , me n p r i mær t å utpe k e o bj e kte t. Om e n da i s t e de n 

går ut f r a a t den underligge nde represe ntas jon er e n vis s me ngde 

predikas joner, så e r det pragmatiske regle r , tekststra tegien, 

s om avgjØr om e n av disse predika sjonene skal leksikaliseres 

til en pås tand eller e n RR i overflaten. En RR er således ikke 

fØrst e n påstand, som så i avledningen går over f r a å være på

stand ti l l bli et ledd i ide ntifikas jone n a v et objekt , som e n 

så igjen skal påstå noe o m. 

Med ubestemt form i korrelatet e r altså refer a nse n prinsipi

e lt lik enten v i har et s ubstan t iv alene eller e t s ubs tantiv 

+ RR . liva så nå r vi har bestemt f orm i korrelatet? Er RR deter

minerende i den forstand at den bestemte formen er et res ultat 

av RR? All den stund e n kan ha både 

61 e n mann s om snøt på s katten 

og 

62 d e n manne n s o m s nøt på s katten 

må bestemt h eten komme a nne t s l e d s fra e nn f ra RR . Fo rskj e lle n 

ligge r i d e ltakernes kje nns k ap t il de t o b jektet som betegnes . 

Av 61 kan en slulte seg t i l a t senderen går u t f r a at r e ferent en 

e r ukjent for motlak e r e n , me n av 62 at mo t takeren er kj e n t me d 

l Nicke l (1970:884) regner me d a t IRR og RR har sanune type dyp-
struktur , og drØf t e r f orholdet i relas jon til Pragskolens funk
s jonelle s e t ningspe r s p e k t iv . Ethvert s ubstantiv som i e n koordin 
struktur e r ne vn t fØr , f å r automatisk faktoren NEVNT, og et sub
s tantiv me d den faktoren kan aldri bli rema . En rematisert NP 
kan d et(or ikke bli mo dif iser t a v RR, det kan bare e n tematisert 
NP . IRR der imo t ka n stå både til rema tiserte og t ematiserte 
NPer . Derme d vi l 1 Ni ckels syste m setningen 

(i) J eg traff e n ma nn som eier en garasje 
egentlig ikke være mulig, for vi har et r e ma me d RR. 
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referenten. ~estemtheten ligger i dette tilfellet i kommunika

tive faktorer, ikke i RR. 

Om vi har setningen 

63 Jeg elsket den hunden jeg hadde som barn 

ville van Dijk hevde at en RR er presupposisjon for helsetningen 

og kan inngå i den lineære sekvens av setninger, s lik : 

64 Som barn hadde jeg en hund. Jeg elsket den (hunden) 

Hen all den stund vi ved siden av 63 også kan ha 

65 Jeg elsket en hund jeg hadde som barn 

tyder det på at det fins en helhet 'hund jeg hadde som barn'. 

Bestemtheten i hund vil da igjen avhenge av om helheten er kjent 

eller ikke kjent for mottakeren. 

Jeg vil igjen regne med en underliggende struktur som denne: 

66 .jx 

x er hund 

x hadde jeg som barn 

x elsket jeg 

Men disse predikasjonene er ikke lineært ordnet, de blir lineære 

fØrst gjennom tekststrategiske regler. Skal senderen få uttrykt 

hva eller hvem han elsker, må han bruke den identifiserende 

beskrivelse 'hund jeg hadde som barn'. Vil han derimot predikere 

om x at han hadde den som barn , må han si 'hund jeg elsket'. 

Vil han si om x at den er en hund, må det identifiserende ut

trykket lyde 'noe jeg hadde som barn og som jeg elsket'. Og er 

dette noe kjent fra fØr, sier han 'det jeg hadde som barn og 

som jeg elsket'. Felles for alle disse realiseringene er at 

bestemtheten i korrelatet ikke er bundet til relativiseringen. 

La meg videre peke på vansken ved å betrakte en vanlig 

foregående setning som identifikasjon for en nominalfrase i en 

følgende setning. Har vi setningen 

67 Vi traff en japaner i byen 

vil det naturlige koreferensielle uttrykket i neste setning 

være han eller denne japaneren, men derimot ikke den(ne) japa n 

eren vi traff (i byen). Har vi imidlertid s etningen 

68 Vi snakket roed en japaner vi traff i byen 

så vil også her h a n og denne japane ren være natur lige anaforiske 

uttrykk, men vi kan vel også ha denne jaoaneren vi traff. 
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Er min språkfØlelse korrekt her , så innebærer d e tte at et re l a 

tivkompleks med b es temt form i korre latet må forutsette at det 

i foregående setn ing (er) foreligge r et ' det fins~ som . .. ', 

67 er således ikke e n i d e n t i f i s e r e n d e setn ing 

fo r denne japaneren vi traff i bye n (sl ik Vendler 1967:62ff 

he vder) , den bare påstår noe om e n spesifikk japaner. Det er 

nominalfrasen e n japaner som i 67 er det ide ntif i serende ut

trykket, men en japaner vi traff i byen i 68 . 

Jeg går ikke her inn på a lle sider av bes t emthetsmorfemet 

i korrelatet , me n ska l ta opp bare et par punkter (se ellers 

Lundeby 1965 : 296ff , l·lorren 1974 : 84ff og ll4ff ). De n mest nøyt

r a l e subst i tuent s ynes å være personlig pronomen . Hyppig er 

ogs å denne + N, som gjØr referente n nærværende og r e l e vant i 

s ituasjone n nettopp he r og nå : 

69 Vi traff en japaner , og denne j apaneren .. . 

Den opptrer ofte som motseLning til denne , og be tegner tempora! 

el l er lokal distanse: 

70 Jeg h <vlole en hund som lnrn, og jeg elsket den hunden 

Den og denne kan clenwd realisere dikotomien NT::R/PJEnN i sin 

demonstraUve funksjon . 

Men den brukes også når rclativkomplekset brukes selekterende. 

DetLe betyr at korrelat t RH er en delmengde av en mengde som 

teksten ell ers (even tuelt den pragmatiske kontekst ) må opplyse 

om . Hv i s vi h<ll: frasene 

7 la de L huset j e g hus ker best 

b det huset ~ husker best 

c det huset j eg husker best - --
d det huset jeg husker best 

så sel ekter es det fra he l t ulike me ngd e r avhe ngig av hvor de t 

kontras tive try kket ligg er . I 7la sel e kterer v i fra mengde n 

' ting j eg husker (best) ' , i 7lb f r a ' h us f o l k hus k e r ', i 7lc 

f ra 'de t j eg " g j ø r" me d hus et ' (dvs . ITLI.lige predika t e r o m huset), 

og i 7ld fJ:a ' hus jeg hu s ker ' , !·le n i a ll e til fe lle ne er b e s t emt

he t e n i huset ua vhe ngig av RR. 

Nå r e n t a l er så s t å r f ram o g åpne r talen me d 

72 De :>r obl e me r vå rt s amf unn står overfor i dag , ha r 

l e nge o pptatt pol i tikerne 

stå r det tiis yne l a tende i motstrid til det foregående , ford i 
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korrelabet har bestemt form uten at det f ins noe foregående som 

skulle betinge kjenthet. He n for det første e r e n slik åpning 

ikke mulig uten at det i situasjonen er stor sannsynlighet for 

at problemer blir omtalt , de kan på e n måte s luttes av språk

situasjonen. For det andre er 72 ikke noe bevis for at RR er en 

foreglende sentoid i dypstrukturen . Den ville nemlig g i 

73 Vårt samfunn står i dag overfor problemer . De har 

l enge opptatt politikerne 

og 73 betyr ikke det samme som 72, fordi kvantifiser ingen blir 

gal. Utgangspunktet må være at ' det fins problemer' , og av dem 

en s ubklasse (visse problemer) som vårt samfunn står overfor, 

og denne delmengden er selektert fra mengden ' problemer' som 

er pragmatisk gitt i situasjonen . Det kan ikke være korrekt 

å si at det er RR som determinerer korre latet . 

Vendler (1967) oppfatter forholdet slik at ethvert the 

. alltid er 

infallably the sign of a restrictiveadjunct, present or 
coverable, attached to the noun . (Vendl er 1967:46) 

Hvis vi har sekvensen 

74 I see a man. The man wears a hat 

så innebærer the at vi har å gjØre med en NP ' the man who I see' . 

Foregående setning er da identifiserende. Og en setning kan 

bare være identifiserende for en N hvis transforme n ' There is 

an N who .• . ' er akseptabel som parafrase . Men denne parafraser

ingen er di s kutabel. Det hete r f .eks. a t bestemte N kan forme 

en identifikasjons kjede : 

75 I see a man. The man wears a hat. The hat has a feather 

on it. The feather is green. 

Ut fra Vendlers egen forklaring av bestemtheten må vi egentlig 

få fØlgende kjede: 

76 There is a man I see. The man I see wears a ha t . The 

hat which the man I see wears has a feather on it . The 

feather which the hat which the man I see wears i s green. 

En slik endelØs innføyning er selvsagt ikke akseptabel i en 

teori. 

Også 'Perlmutter (1970) går ut fra at bestemt artikkel s kyldes 

relativiseringen. Han gir gode argumenter for at ubest e mt artik 

kel er et tallord i dypstrukturen , og at artikkelen bare e r 

den t rykklette variant av tallordet. Dermed må han regne me d 
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delesjon av ~ foran bestemt artikkel , og vi får 

77 The man was silent 

og ikke 

78 *The one man 1•/as silent 

For å klargjøre den regele n som gir 77 av 78, vil han vise at 

bestemt artikkel blir satt foran en N ved selve relativiserings

prosessen. Som argumenter bruker han bl.a. disse uttrykkene: 

79 The Par i s I love 

the Paris of t he nine t eenth century 

Propriet Paris er , sier han, bestemt på f01: hånd , og k a n fØlgelig 

i kke bli e nda mer bestemt, så artikkelen må skyldes RR. Hen 

for det første har Perlm.ltter ikke løst problemet med de navn ene 

som har fast bestemt artikkel, f.eks . The Hudson , The Thames , 

men dessuten er det ikke ute n videre riktig det h a n hevder o m 

bestemtheten i Paris. Uttrykksmåten i 79 presupponerer at e n 

kan tenke seg flere Paris , og i 79 er et bestemt Paris selek

tert . Det spiller i denne forbindelse inge n rolle om det er 

ta l e om ulike opplevelser av Paris e ller Paris til ulike tider. 

Og betegnende nok kan e n også si 

80 Hun kom til e t Paris hun kjente 

Perlm.ltter nevner også d isse eksemplene : 

Sla A seventh of t he rice 1·/as wasted 

b *The seventh of the rice \'las Hasted 

8lb kan ikke ha bestemt artikkel uten RR, så 82 er a k septabel : 

82 The seventh of t h e rice I gave you ... 

Dette argumentet er irrelevant for norsk , for her kan det like 

godt h e t e 

83 En sj ue ndedel av risen ble Ødelagt 

som 

84 Sjuendedelen a v risen ble ødel agt 

Det er store problemer forbundet med kvantifiseringen også 

i Perlnutters eksempel 

85 The few customers tha t came by dribbled in in the late 

afternoon 

Siden vi ikke kan ha verken 
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86 *Few customers dribbled in in the late afternoon 

eller 

87 *The few customers dribbled in in the late afternoon 

som underliggende setninger for 85 , mens vi derimot kan ha 

88 A few customers dribbled in in the late afternoon 

og altså 85 med RR , må the skyldes relativiseringen. A few 

customers må da være underliggende subjekt i 85 (Perlmutter 

1970:244f). 

Det er bare det å legge merke til at dette lager ~greie i 

kvantifiseringen . I 85 presupponeres det nemlig at alle kundene 

(selv om de var få) som 'came by ', også 'dribbled in', men av 

88 kan en bare slutte at det var noen få som 'dribbled in '. 

(Også andre lesninger er mulig, men problemene med kvantorene 

forsvinner ikke.) 

I det hele synes det som om tallord i samband med en lokativ

faktor blokkerer en relativmulighet. I f.eks . 

89 Hun hadde to sønner som gikk til sjøs 

90 Tre gutter som hadde skjegg var i selskapet 

(jeg setter ikke komma, tar ikke standpunkt til restriktiviteten) 

er muligheten for relativisering med IRR eller RR avhengig av 

om det dreier seg om to sønner som var de eneste sønnene hun 

hadde, eller om hun hadde flere, om det er tale om tre av gut

tene i i selskapet, eller om de tre var de eneste gutte ne i 

selskapet. (Jfr. argumentasjon hos Fretheim 1973:8ff.) 

Det er mulig at tallord må vurderes uavhengig av bestemt

heten i et substantiv (se Bierwisch 1971:420) , men i alle til

feller vil kvantorenes bindeområde komme til å spille en sentral 

rolle for beskrivelsen av restriktivitet (jfr. Bach 1970:106ff , 

Thompson 1971:80). Særlig vil det bli viktig å finne hvordan 

en skal inkorporere tallord i beskrivelsen hvis en fastholder 

at relativsetninger er avledet av konjunksjoner. 

Under alle omstendigheter vil RR ved generiske substantiv 

og ubestemte .substantiv ha en annen derivasjon enn ved andre 

nomen. I tietninger som 

91 Et hus som er bygd på fjell, står støtt 

92 Vi trenger en sekretær som kan engelsk 

kan en ikke bruke noen eksistensoperator (det fins minst en x) 

eller noen iota-operator (det fins en bestemt x) , men en hvis- så-
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avledning syn es mer nærliggende: 'Hv i s det fins et hus som e r 

bygd på fj ell , så står det støtt ' og ' Hvis det fins en sekretær 

som kan e nge l sk , så er det henne v i trenger ' , 

Uten at det er eksplisitt sag t , har jeg hele tiden regnet 

attr ibutive adjektiv som transformer av relativsetninger . Byskov 

(1959:76 ) tal er om bestemmende og beskrivende tillegg , og regner 

som bestemmende tillegg slike som avgrenser e t ord s omfa ng (bog: 

nodebog) , me n tilleggsordet kan også angi en egen skap som al l e 

ting "af d e n pågældende art" har . Han bruker det te e ksemplet 

fra E~1ald: 

93 O, vog t dig, mit barn, for de falske mandfolk. 

Den setningen er tvetydig , og har fØlge nde to l kninger: 

a) noen mannfolk er falske 

b) a lle ma nnfo l k er falske 

I a er uttrykket selekterende, vi h a r e n delmengde av mengd en 

mannfolk , men i b gjelder karakteristikken for a lle i klassen 

(for en mengdeteore tisk forklaring, se Dik 1974 : 3lff) . Om v i 

nå s kul le jamføre me d relativkomplekser , ville a) svare til 

94 de mannfol kene som er falske 

og b) ville svare til 

95 mann folke ne , som (jo) e r falske 

a l tså he nholdsvis til RR og IRR . Det er i regelen bare teksten 

for øvrig som kan avgjøre hvilken tolkning som er den riktige . 

Alle attributive til l egg kan ikke uten videre føres t ilbake 

til rel ativsetninger , fordi det ville gi e n rekke ugrammatiske 

setninger. " Det reine tullprat " betyr ikke "tullprat som er 

reint", "den e l ektriske montøt·en " betyr ikke "montøren som er 

elek trisk" og "faderlig strenghet" er ikke " strenghet som er 

faderlig ". Vi må derfor regne med omforminger av ma nge s l ag , 

f.eks . "ha n pratet det reine t ull", "en som utfører elektrisk 

montasje", "en streng far " e l.l. (Hotsc h 1967 , Bach 1970: 1 0 2) . 

Konklusjon 

Jeg skal nå prøve å s ummere opp de viktigste konk l usjonene 

jeg vil dra a v de fo regående drØftingene . For d e t første har 

j e g prØvd å vi se at IRR henger s ammen med viktigheten av info r

masjonen, dvs . med hva senderen oppfatter som primært og sekun-
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dært. For det andre har jeg argumentert for at RR først og fremst 

blir anvendt i identifikasjonens tjeneste, den skal utpeke et 

objekt og ikke gi predikerende opplysninger om objektet. 

Argumentasjonene har da fØrt til det synspunkt flere andre har 

gjort seg til talsmann for, nemlig at IRR og RR går tilbake på 

samme underliggende struktur. Denne underliggende strukturen er 

semantisk, og må beskrives som et sett av predikasjoner som 

ikke er lineært ordnet. Det vil si at jeg avviser teorien om 

en syntaktisk dypstruktur der de samme konjunksjonsbetingelser 

og anaforiske regler gjelder som i overflaten. Ved siden av 

den semantiske strukturen må en regne med såkalte tekststrategiske 

regler, dvs. pragmatiske regler for hvordan syntaktiske konstruk

sjoner virker i kommunikasjon . Sentralt i slike tekststrategiske 

regler er det som gjelder identifikasjonen, altså relasjonen 

mellom kjent og nytt i informasjonen. 

Alt som er nØdvendig for å avkode meningsinnholdet i en 

tekst, vil finnes i den semantiske dypstrukturen i form av 

ikke-lineært ordnede predikasjoner. Informasjonen i underliggende 

struktur kan i overflaten stokkes på mange ulike måter avhengig 

av tekststrategien. La oss gå ut fra fØlgende struktur: 

96 ~l 
/x2 

EGO (xl) 

BIL (x2) 

KJØPE (x
1

, x2) = bl b står for 'begivenhet' 

LIKE GODT (x1 , x2) = b2 

FØR NA (b1 ) 

OVERLAPPER NÅ (b2) 

Om jeg nå vil informere om to sakforhold, kan jeg bruke konjunk

sjon, f.eks. 

97 Jeg har kjØpt ny bil, og den liker jeg godt 

Dersom senBeren går ut fra at mottakeren vet om den nye bilen, 

~ehøver den ikke ·tekstuelt introduseres i ubestemt form. En 

kan gå rett på bestemt forM, men objektet må aktiviseres i 

mottakerens bevissthet. Det gjøres i form av RR: 

98 Den nye bilen jeg kjØpte, liker jeg godt 



- 20 -

Når hovedinformasjonen skal være at jeg har kjøpt ny bil , men 

at j eg sekundært vil gi tilleggsopplysninger, kan jeg si: 

99 Jeg har kjøpt meg ny bil , som jeg like r godt 

Er det spørsmål om det er noe jeg liker av ting j eg eier , kan 

j eg f.eks . uttal e : 

100 En ny bil j eg kjØpte, liker jeg godt 

SpØr noe n hva jeg liker for tida, svarer jeg 

101 J e g liker godt en ny bil jeg kjøpte 

Har det vært tale om at jeg har kjØpt noe jeg ikke likte, kan 

jeg som motse tning til det si 

102 Nen det jeg kj.Øpte, og som jeg liker godt, er en ny bil 

Enda flere muligheter fins om en .innfører kontrastivt trykk 

på ulike kons tituenter. 

Ut fra det som er sagt , vil konjunksjon av setninger, inn

fØyning med IRR eller RR eller andre sarnmenkoplinger være 

tekstuelle muligheter som står til språkbrukerens disposisjon, 

og valget mellom den ene eller andre muligheten vil bli 

bestemt av den aktuelle språksituasjonen. Ut fra et slikt kom

munikasjonssynspunkt virker det mer fruktbart å regne tekst , 

ikke setning , som grunnbegrepet i den lingvistiske beskrivelse. 
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"BARE• ER IKXE BARE BARE - OG IKXE "OGSft." HELLER 

av 
Svein Lie 

Denne artikkelen handler først og fremst om bare - og litt 
om ogtå. Jeg prøver å vise at bare og også b~kan stå 
til e · enkelt l edd og til hele-selningen . Jeg prøver også 
å beskrive l hvor~ disse orda plasseres i setningen, hva 
slags betydning de har m.m. 

1. Innledning. 

I norsk er det ei gruppe adverbialer som nesten aldri ~tår etter 
infinitt verb i setningen (altså i sluttfeltet), men som i hovedsak 
enten står mellom finitt og infinitt verb (altså i midtfe~tet) 

eller først i setningen (i forfeltet). Noen av disse kan bare 
stå i midtfeltet, ikke i forfeltet. 

I et setningsskjema f år vi altså: 

Forfalt IUdtfelt Sluttfelt 

Heldigvis har hun kommet tilbake 
Hun har heldigvis kommet tilbake 
*Hun har kommet tilbake heldigvis 

?Visstnok har hun kommet tilbake 
Hun har visstnok kommet tilbake 
Hun har kommet tilbake visstnok 

De fleste av disse adverba faller i to hovedgrupper : 
1. Adverbialer som uttrykker tvil, (u)sikkerhet om setninga
innholdet: kanskje, visstnok, sikkert , ~ m. fl. 
2. Adverbialer som uttrykker talerens emosjonelle holdning til 
setningsinnholdct: heldigvis, dess verre m. fl . 
(Jfr . Didcrichsen 1966: 181, Lie 1979 :99.) 

c) 
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Det finnes også noen som ikke faller inn helt i disse hoved
gruppene, men det skal ikke tas opp her, 

De adverbiala som er nevnt ovafor, fungerer som eget setnings
ledd, 11en de skiller seg noe ut fra de fleste andre adverbialer 
som fungerer som egne setningsledd , I navnet adverbial ~g adverb) 
ligger det at det er noe som står til verbet, Og det passer i 
mange tilfeller, f.eks,: 
1. Hun løper fort 

Strukturen her er antakelig flg ,: 

s ___ .........._ 
NP VP 

~-......__ 
V Adv 

l l 
Hun løper fort 

~ danner en konstituent, VP, med verbalet, og vi kan derfor 
si at adverbialet "står til" verbalet. 

I de setningene vi tok for oss tidligere, var det ikke slik, 
De står nemlig snarere til hele setningen, og blir derfor ofte 
kalt setningsadverbialer, Setningen 
2, Hun kommer visst 
har altså strukturen 

eller evt,: 

s ____ , ____ 
Adv NP VP 

l l l 
visst hun kommer 

visst 

s --- S' --- ---..... NP VP 

l l 
hun kommer 
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I tillegg til de adverbiala som er nevnt ovafor, er det også ei 
anna gruppe adverbialer som ofte står i midtfeltet: 
}. Jeg har bare vært her noen dager 
4. Jeg har også vært i Roma 

Disse adverbiala kan ikke stå i forfeltet: 
}a. *Bare har jeg vært her noen dager 
De kan i visse tilfeller stå sist i setningen: 
}b. Jeg har vært her noen dager bare 

Disse adverbiala deler altså noen plasseringsegenskaper med 
setnil~sadverbialer, og blir av og til feilaktig blanda med 
disse 1 f.eks . i Næs (1972:}5}). Men i motsetning til så~ings
adverbiala står di sse vanligvis til et enkelt ledd i setningen 
og peker ut eller framhever dette . ~) 

I setning 5 
5. Jeg har også fl~t til Roma 
kan også stå til ~. til fløyet og til til Roma. Dette kan 
markeres ved at adverbialet står inntil (foran eller etter) det 
leddet det peker ut . Vi kan derfor få : 
5a . Også jeg har fløyet til Roma 
5b. Jeg også har fløyet til Roma 
5c . Jeg har fløyet også til Roma 
5d. Jeg har fløyet til Roma også 

Det leddet det utpekende adverbialet står til, har gjerne sterkt 
trykk i tale . i pa og 5b får altså ~ sterkt trykk, i 5c og 
5d Roma. i 5 kan også fløyet ha sterkt trykk . (Jfr . Bruaas 1975, 
Lie 1979:21f.>:,3J 

Siden disse adverba står til et enkelt ledd , er strukturen i 
5a omtrent slik: 

s --- ---NP VP 

/~~ o eg har fløyet til Roma 
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Je t finn<Js et frekvent acberb s om s er u t til il or-pføro se.:; s on 

bare , oest o .l. av og til , Mel~ sor. likevel oftest analysc-:es 

ax1erledes. De t er nektin:_;sauverhet ii::ke . De t kan i man.:;e t ilfr.lJ er 

s t a til e t e1~elt l edd oe beneY-te dette . 

~ . I~ke en c.lac mer orker jc0 {':.. være her 
7 . n·..ke alle e r like fine 

B. Ha~ fikk en ikke li t en slumn nen~er 

J et kan ogs~ s t a i midtfeltet oc likevel benekte et enkelt ledd . 
:Jette leddet få r da err.fati s]~ trykl~. 

/ 

9. J eg har ikke fortalt det til henne 

I 9. benektes det ikke a t jeg har f ortalt det, mer. at ~ eG har 
fortalt det til henne . 4) 

/ 
10 . Jeg g jør de t ikke fordi jee må 

L! er benekt es de t ikke a t j eg vil g jore de t, roer. a t det s kyldes 

a t jec m~ gjøre det . 

05s~ verba let aleine kan bene~tes : 

11 . Han ko~verserer ikke , ha n skr a vler 

.. er. oftest m·:). en si at i kke benekte r hele :;etni ll,'j!'in~:1oldet . 

12 . ,T eP. er i kke heime i kveld 

13 . ~fil :lu ikke 'talre me d? 

I det :;ist e eks . er d e t vanli:::; <:. ant a at i k.l'e s t i'tr knytta til 
:,el e setningen , f . eks . sliz: 

s --- ~ Adv S' 

;:p 

l 
jee er hei me i kveld 

7i r;er a ltsi: a t i kke ]('.11 c t G. _:1·! f l ere n iv:!er i setnin~er: . Vi s'æ.l 

n '~ f!C :?. t ~ og ogsa lru:t;t p2. vei ha r rle samme egenska:>ene s om 

i?r..kc . 0.-:;st: disse J:an stå til s tørre helheter enn e t enlrel t setn in_;s

ledd . Vi skal først se på bare . 
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2 , Bfl.re. 

~orst et eksempel: 

H. Jeg skal bare hente frakken 

~fvis ikke frakken (eller hente) her har emfatisk trykk, står 

her bare til hente frakken, Vi kan parafra.sere denne tolkningen 

slik : 

142. , Jet; skal ikke noe annet en..'1 c:. he:1te frakken 

Flere eks , : 

15. Jeg matte bare slutte 

16 , Jer, ku1me bare ikke P,jøre det 

Også her kan bare sies å s t :1. til infinitiven + evt. verbalut

fylliYleer. Hen det kan oss<'- argumenteres for at bare s t i\.r til 
l: ele setningen , Flg , omskrivninger taler for det: 

15a. ~et var bare slik at jeg måtte slutte 

16a , Det var bare slik at jeg ikke kunne Jj@re det 

Vi kan ogs:J. erstatte bare med et vanlig setningsadverbial : 

15b. Jeg mått e s imEelthen/zanske eJ~elt slutte 
16b, Jer; kunne simne l the!J/ f;janske er..ke l t ikl:e ~jøre 

:=:t bare som stå :o til setni:1sen , l:ar vi også i: 

17, J e " har bare ikke tid 

Jfr, 

1 ?~ , J eg ha.,.. simneltherc iklæ tid 

det 

18 . r-;aten er bra - den ku1me bare ]';a vært l i tt varl!lere 

~t ~·are s om setnings~dver'oial har vi og sa i fl,:s , vilkC.rssetninz : 
19 . 'lvis .ie;..; bare nil ikke snubler , s~ skal alt gå brrt 

_-, t ·::>are st~J.' til se tn.in;::8n , :.;jor ~t elet i.:a:·· bli tr:tkket fra~1 til 

ko:J~u::tsjonen: 

1 9~ . ~ vi a bare jeG l1t ikke snubler , -

? () , ~i vis du il~kfl 1-:ommel .. , -

::n~ . ~rvi :;:-: i-<1~e r1u }{or:-~P.r , -

){,,j_-:; l:an o:.. ->~. -::.løf:c s , slil~ at bare O.'.l!'f a ttes som en l~on~uJ1l~sjon : 

1<)1:- . 5c.rr' je;:; n:', i kke snubler , ·-
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Rh bare kan O!Jpfattes ::-o:.1 en s l a.:;c " on ckepartiJrJ:el" , er det 

f or:li vi lk!irssetn i n[;er l:an fun?~ere cou1 ø~slccnrle i:elsett:iY_r~e~ . 

? 1 , r.r;/ I!v ;_ ~ .! '::f; b~:r.-e Y.:1.1:-~. --~ 7 .i.!".Jlc l ell!le J:""t.n.1C!1 ~ 

~Om/hvi s b3.re je ;~ b.t:111e vinne denne J_?.nce n : 
=;>Bare jeg kunne vi:me riemw .;a1!~;en :_ 

3lil:P. :-~nskeset :1 inger fi r..nec oft e ::;ecl :~eg.:t:3j on . 

22 . Bare ikke Aaffen kol~e·c oyer: 

(Jf!: . 

::>2a . l3are det ikke blir s lik a t l:affen lcol~er over: 

'li .:;:": i 19 . a t bare hmn e t"t:ekkes fr<m i S!~tninge:: !!tter 

ko:::~'.!:t:wjonen nf:r de t s tod til ~ele set :1i'1sen . :: 'lr :;a::-e 

fo}:u.se:rer et enkelt lP.dd , er ~; l i.E. frc.rlf l yttin.; ik:{e :J'J.li :; . 
/ 

~' · ~vis vi n~ bare treffer ~ia , -
-="> *Hvis bare vi nå treffer :'ia 

.... 
~> *Bare vi n i1 treffer ~ia 

( t:· ~etyr her a t se tnine en i%k:P. c.>: Grafilf:leti slc nvi s ~::>. re foC.:~erer 

?i e . . ) 

::;n s la:::;s i:liomc>.tiserint; e v et bare s om s t ·J.r til :<e t:!i:-.~!:::1 , 

:tar -ri .i. attr:.'ykksm:5ten Det t:!"!: bare :l.n t a t ••• 

~4 . J et er hare det at h1u1 allerede er 3ift 

:::t b?.r e s om stiir ti l set1·i.'1:;e:·. e l J.et· _:~:~edibitet (ve::-oal.-:r~ :::e·~, ) 

f!~:lt? vi o3s~ i: 

?.5 . De bare dansa 

J e:-: -:1 setni.n~e!1 er ncJrmP.:c t trety!li~ . Vi \:an f;, fr~~ d.'" tt (: ·re d 

.-.. sette clcn i :111 i e~ dialos . 
~--"·') · 

3 . 

27 . 
::; .. 

~;: . .· .. 
::: . 

J;~•. dere spi~te os drek~: o ;; d&-:1 [ia, dere d~? 

:!ei 1 vl bare da:1s~ 

Eol dt dere aldri or~ !'• , de.? 

::ei 1 vi ba re d<>.nsa ( p~ ) 

BkJedrle d9t no e c~esie~t de~ , da? 

::ei , de hare de!'! sa 

:Jet e r i~e all tid lett - o.:: kanskje l lcke a ll tid :-!e ller s:, 

f::-uktbart - å skille mellom det tilfellet at et adve r bial ct~r 
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til verbalet , og rle t a t •.let stt ::.- ~ :. :. :--.ele se tningen . 1·1en oæ ·:i 

skiller , o~ vi vel si ~ti 26 . o: ~- . st~r bare til dansa . I 
26 . bety::: bare dansa nærmest dc.:-_:;c_ o; ikke noe annet , i 27. 

dansa og !'loldt ikke opp . I 28. <;'.;?::.-.:.=ot s t &r bare vel til !1cle 

netninz en . Jfr . par afrasen 
:?8 . :aa . J:e i , det skjedde bare de-'; ~"'; 'i~ dansi:'. 

7)enne :1arafrasen passer Udce ]~- 2 ~ . os 27 . 

, ler. oppwerksomroe l eser vil her :-,~ ::> ;.. ~;da.:;a at bare i 25-2>3 

s t [•r ;1t:. en p l ass som er uvanl if; :o::: a dverbi a l er i moderne nors}{ , 

neulia mel l om sub j ekt e t (forfeltet) os det fini tte verbet . Dette 

forer o ss over t i l noen ord om ~le!!eri~~ . 

:Jet ·olir 3 jerne sagt a t bare ke.n s -'; : i midtfelte t (i hel set ni rc.:;er 

e t ter fin i tt verb): 

29 . Vi har bare lest i·!arx 

me11 a t det også kan s t å inntil de t :.'.e:idet de t fokuserer : 

3C . Bare vi har l est Harx 

31 • Vi !!a,.. l est bare !·ia r x 

? lassering i nntil l edde t blir ofte a:~·cefalt i z r amroati Jr.ker , men 
r l asserine i mi dtfeltet er n o% ~er .:.~ iomcti sk , iall fall i 

talP.s:>rt!ket (nur slik plasseri~~ i!:' ::·o.li,:; ). 

32 . Je"' skal ba re ha e t o-rød 
er nok 1erfor bedre idiomati sk o~~ 

32a , J eg skal ha bare et brøa 

::&::.- ·:are 3t år inntil de t ledde t det :okuserer , s t {!r de t normalt 

forer., iJr.ke etter: 
/ 

3'1a , '??Vi bare har le s t !-iarx 

31a . ??V'i har lest Earx bare 

:-:f: :;ce set !l inger e År dår l i g ere r:e:. "::are etter hvi s betydnin~en 

cc!1ol<les . (31a . er ak sc;:>tabel i~ ·ri ;: ·.;et:·t=_'lint;eu skifter , j f r , 

n D:! c-.fon) 

~ s t ·. ~· al t s :. norr.1al t :forar. t et leC.o::~t det f okuserer , :Je t 

..;;'el<:er o:;>~ . n >".r- bar e s t 2.r i rai dt:i'el t e-'; 1 a ltså ikr.:c i kol' tal' t 

:_:c :.: ·rcc~~o::•'llend c ledd / 5J.r 29 . ka~: r<>.:::·c •' ~-::for foku ne re Marx , ikl:c 

~,i . :Sa!~e ()~ ogs:1. OP!)fo)_"cr se[; :: =~ i'o~s~:: ~ elliC , 

33 . \ti 11ar oGsf. l est ;Iarx 
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Vi kan altsA ikke sette bare i midtfeltet når det fokuserer 
et ledd i forfel'tet når vi skal ha en mer talospråklig variant. 
Derimot kan en skrive om til utbrytning, Her talesprålmært enn 30 er 

;' 

30b, Det er bare vi som har l est Harx 

Når bare står i midtfeltet ( etter finitt verb), s t år det derfor 
normalt til et ledd som kommer etter. Hen når bare står til 
s jølve det finitte verbet, eller verbalfrasen, kommer det gjerne 
foran verbet. 
25. De bare dansa. 

Hå kan vi også ha bare etter dansa: 
25a. De dansa bare 
Hen da forsvinner iallfall ~n av tolkningene til 25 (den vi finner 
i 27), og heller ikke tolkningen i 26 lar seg vel så godt gjengi 
ved 25a, Derimot kan 25a. godt gjengi tolkningen i 28, der ~ 
står til hele setningen, 

noen flere eks,: 
34. A. Skal de spille flere dager? 

/ 
B1, Nei , de skal Sfille bare i dag , 

35. 

36. 

/ 
B2, Nei , de skal bare spille i dag. 

. / B3. *Nei , de bare skal spille i dag . 
B4. (?)Nei, de skal spille i d6g bare , 

A, Skal de d~se også? 
/ ;' 

B1 . Nei, de skal bare spille 
/ > 

B2. *Nei , de bare skal spille 
? 

B3. (?)Nei, de skal spille bare 

;' 

A, Danser de også? 
/ / 

Bl.Nei , de bare spiller 
/ 

B2, Nei, de spiller bare 

37, A. Skjer det noe spesielt her? 
Bl. Ne~. folk bare d~ser 
B2. Ne1 , folk danser bare 
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38. A, Hvem hilste du på? 
/ 

B1. *Jeg bare hilste på Ola 
/ 

B2. Jeg hi lste bare på Ola 
B3 . (?)Jeg hilste på Ola bare 

39. A, Hva gjorde du? 
B1, Jeg bare hilste på Ola 
D2 . Jeg hilste bare på Ola 
B3. Jeg hilste på Ola bare 

Vi aer altså a ·t når de ·~ som alæ.l fokuseres, kommer til høyre 
for det finitte verbet , kan bare stå etter verbet, men ikke for1 
Deriwot kan bare atå foran det fi1titte verbet, når det står til 
hele se·tningen eller predikatsdelen, Vanligvis kan det da også 
plasse~·es i midtfelte'c eller sist i setningen. Hen enkelte gang1 
er plassering foran finitt verb nærmest obliga·torisk, 

/ 
40 , HWl bare fortsatte 
Uår ~ her har emfatisk trykk, er detta den normRle rekkefølg• 
De'i;i;e henger sammen med at bare ikke kan stå emfatisk til høyre 
for den delen av setningen det s tår til, Jfr,: 

/ 
41. ,Jeg drakk bare en pils 
41a. ~drakk en pils bare 
41b. Jeg drakk bare en pils 
41o. *Jeg drakk en pila bare 

~har oin nol'Jllale plass f oran finitt verb også i imperativ. 
42 . Bare kom hit! 
43. Dare si det som det er! 
P1a:;serlng ettC.L' fini.t tet virker i dag som mindre ledig norsk. 
41 a, ill Kom bare hit l 
42a • ..(2)Si det b~om det or! 

VJ. tVI .ut se; i, 'lt når ~ står til hole setningen eller 
predil: ~··delr:n, kall bare stu foran det fini tte verbet . !·len 
ba1·e i, '4. ogsa :::tå <>i:::'~ . Da har vi også tilnærma synonyme sotnin 
we<' •,'1~; • l_!!lcm/ r,'!2_.skc 01~. 
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43 . Jeg har ikke lyst ( b~re lth 1 ( s~mpe en 
44.A. Hva er det som har hendt? 

n; Jeg snubla r~ke enkelt ] 

45 . A. Hva gjorde dere i påska da? 

D. Vi var på hytta f~ke enkelt } l.) 

Vi skal seinere ta for osa flere syntaktiske og semantiske 
sider ved ~· 11en først skal vi se på et ord som har mange 
fellestrekk med ~' nemlig også. 

3. Også. 

~ og også blir ofte nevnt sammen. De har forskjellig betydning 
(en slaga 11motsatt" betydning) og oppfører seg syntaktisk sett 
mye likt. Men det er også en del 1 int~resaante forskjeller. 

På samme måte som bare fokuserer også et enkelt ledd i setningen. 
""' 46. Også du må være med 

" 47. Jeg var på Kreta også 

Og også kan stå i midtfeltet og likevel fokusere et enkelt ledd 
i setningen, på samme måte som bare . 

" ---46a. Du må også være med 
.", 

47a. Jeg har også vært på Kreta 

Og - som ved ~ :-r•regnes dette som hovedfunksjonen til også. 
Hen i likhet med bare kan også stå til større helheter eM et 
enkelt ledd. Noen eks . : 
48. (Jeg bavæ ret.) Derfor gik jeg også min vej (Ibsen) 
49. (Hun hadde vært filmstjerne.) Og hun var da også veldig pen 
50. Dette var da også årsaken til at de kom 
51. - , man vi er nu også sjelden kloke (Scott) 
52. - , noe jeg også gjorde 
53. D!for blev du bare sjømand også (NRO) 
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I disse eksemplene står også ikke til et enkelt ledd i setni ngen , 
men til hele setningsinnholdet. Vi ser at vi kan parafrasere 
til konstruks joner der vi trekker også ut av setningen: 
48a, Derfor ble det da også til at jeg gikk min vei 
49a. Og det var da også tilfelle at hUll var veldig pen 

I eks . 53 står bare og også i samme setning. Siden de nærmest 
har en slags .umo'Gsatt 11 betydning , s tår de vanligvis ikke sammen. 
!·!en her står de på uli kt plan, så det blir ingen motsetning, 
Bru:e står til s j ømand , og også står til hele setningen. 

Nåii _også står sammen med .~' får vi heller istf. også (mer 
om det seinere ) : 
54.~ i~t greide det ( = ' Også du greide det ikke ') 
Vi .linner derfor også heller som adverbial til hele setningen 
når se~ningen er benekta: 
55, Han har da heJ ler ikke kol.liiile t (Jfr. lian har tla også koDlflle ·~ ) 

Så langt oppfører bar~ og _også see noenlunde likt. Hen det finnes 
også en del ptrnlc(;er der de skiller lag, 

Hen bare vanligvis står i'oran et ledd, står også helst bak, 
56 • . Je'g også har vært i Roma 
57. !!_c~ v<nL·i. i R(i;aa også 

Også 
of>~ c 

56a . 
57 a . 

kan stå foran, spesiel t forst i setningen, men de t er 
mer litterært. 

/ 
Også jeg har vært i Roma ... 
?Jeg har vært også i Roma 

. og o_! kan u o l.:: noen ganger u ~a re ~t foran leddet det står til uten 
<'.~. aet v.irlwr Jitte ··;;-rt; : 

/ 
58, 1!.._~c;~e o~u Ji w:cl "tOG 

l·ic,, her s i,;• l.' or,s: .:.J::kc i l.ontakt med leddet me d ~og, men på 
Pcl.rf'J:bial ' r; plaun i. mi di.f'eJteL, Det se1• vi av: 
')8:> • . '0.. 1ta1· også rciut med tbg 
so1~ e:c l F.i i.r,cre uo1 ,1k enn 

/ 
5P'J, ~?)Vi hw· re t e~ o~-\ 1~ed tog 
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Også står, når det står i kontakt med det leddet det frrulli1ever, 
hela ·~ til høyre for dette. Og i motsetning til ~ kan også 
stå til høyre f or de t leddet det frruru1ever , også når det i kke 
står i kontakt med dette. !·lena bare i 
. ~ --

59; J eg har bare truffet Hal.'it 
bare kan s t å til Har it , ikke ~ (vi ser bo_rt fra at bare kan 
s t å t il hele setni ngen ), så kan også i 
~ ".....----..._) 

60. Jeg har også truffet H'a.rit 
stå til både i!& og~ (men ikke samtidig). Det samme gjelder 
når også kommer sist i setningen (i sluttfeltet): 
~ 60a. Jeg har truffet Harit også 

!·lens ~. når det fokuserer et ledd først i setningen, antakelig 
helst står i midtfeltet : 
~ 

60b. Jeg har også truffet Harit 
vil det, iallfall i muntlig språk, helst stå s ist når det 
fokuserer et l edd etter det infinitte verbet: 

(...,.--.... 

60o . Jeg har truffet Ha.rit også 

~ derimot må , når det skal fokusere et ledd først i setningen, 
stå sammen med dette : 
59a. nar;j>eg har truffet Har it 
mens det, når det s tår i midtfeltet, bare kan fokusere Harit: 

59b. Jeg har bar~fa.ri t 

Også kan altså, når det står sist i setningen, stå til alle 
fokuserbare l edd i denne . Hen det kan i likhet med bare også s tå 
til hele s etningen. I de fleste slike eksemplene ovenfor , 
48-53, står også i midt.feltet . Hen i muntlig no:Dsk er nok 
sluttplassering l i ke naturlig: 
60 . Derfor gikk jeg øgså min vei 
60a. Derfor gikk jeg min vei også 
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4, Adverbialer .-~byrdes rekkefø~ 

TfJ har ni\ se i. l; a~ når bare oe p gl:!! st;år bil hele sctnineen, 

s ~år c1e i_ 11t'o d ·, •'e1 Lr i; eller i slu ~ ~on av sei;nJ 11gen. Hen på 

di sa o f;·~ecicne kan do i; ugsli. s·t;å ;.ud:r.o aclve-cbi o l er. I i skal her 

oe 1 j_ i.~ pf hvo o•llan den j 1mbyrclcs ·,•elcko.føl geu bl i 1·. 

BPV.:lcst er do "i. u b e skri ve J:ekkefoJ gen n å_,.. _!>a.ce/2BrJå k ommer sist 

ni se·~ningen. Diooe adverba k01·1mer da helt til sJ.ua , etter 

adverbia lor som u·i;i;rykker sted , ·ad, måte o.l . Bare/også står 

a ltså et'~or A, i i."\Ulgi;leddsfelt eller ekstraposis jon. 

61 , Jeg gikk ut li t·t, bare 

I midtfeltet er f or holda litt mer komplisert e. ~ s t år vanl ig

vis etter set ningsadverbia l er. 

jo 
da 
nok 
h e ldigvis 

62. Vi har dessverre bare vært ••• 
der for 
fakt isk 
kans kje 

62a. *Vi har bar e ( ~~ . 7 l ... J 
vært • • • 

En del andre adverbialer, som ikke kalles setningsadverbial er, stru ... 
til h ele setningen eller verbal.frasen, Det gjelder bl.a. adver-

bialen som u ·ttrykker tid og sted (påsted). Også disse kommer 

vanligvis foran bare: 

63. Jeg skal i dag bare ba on kaffe 

64. Jeg Jun• ofte bare gått en liten tur langs brygga 

65. Regjeringa skal på Staur bare drøfte budsjettet 

Hvis bare a t å.r foran adverbialet, vil det .fokusere dette : 
,-~ 

63a. Jeg skal bare i dag ha en kaffe 

Oftest vil likevel s like adve1•bialer stå i f orfel t et e ller 

sluttfeltct. 
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A~:<'.re adverbia ler iejen står nær:ncre k-ny tta til verbalet 

( vale:1savhe:1Gige/verbalnære adverbial er) , Slike står nødi g i 

midtfeltet. 

'li har til n<l tatt for osr; !>lasr:eringa av bare . O;ssf: følr;er ikke 

he l t de c:amme reglene so:n bare, 

O.';;sii st8.r vanligvis etter 

65 Je" ha l~~~digvis} ' ~ r dessverre 
faktisk 
kanskje 

set~i~Gsadverbialer : 

også hatt influensa 

3a:"-'-"'llm :ned andre adverbialer er C.et n oe vaklinG• Det spiller 

en viss rolle om ogsi\. peker bal~over e ller fra:nover, t!~r også 

!1e:(er framover (til hø~~·u:wr u et ett er a:~dr·~ adverbiale:::- , 
~..., - l l t • k. :>..--0 r . ·J ep, s1:a snar oe;s~ .. Jøpe n1 ano 

..-~ ./ 
&?a. ??Jer, skal ogsP.. snart k,;o;:JC p1.ano 

:;;': r O[;:'l<1. peker bakover , k2.:1 u et l=orro~e foran andre adverbi :o~le'.:' 

(!~ke set~inesadverbialer): 
~-. 

68 • . Ter; ~l~al ogst·. Gnart :<.~ape r.i 0.no 

683. . Je:Y sk ;;;l sna:-t ogc0. l':jo ne . i .JJlO 

........ - - ........... 
S<;a . . Jcc har ny·• it; Også truffet :1.eru~e 

Je t e :r_· li"'< eve l ikke all tid likeeyl cli.::; h·1ilite!1 rekke følge 

e:~ : :·.:' ;-:~:.':' . Jet :~an være e:1 viSG betydningsfor3ltjcll mellom 

.:: C:':"!J v~~rj O.~'": t!:!:lC . I t ilfel J e t 6~ , 1::n"'.. vi si 0. t el en før s tf: 

v<>1:'i.'"-:·. t -:,:1 ?1c:lst vil bLi. u:·;.J. f: t ·::'-'r o::;s<1 nor>ll :'Innen snart s!~al 

l~jø~ · ·:: : 5. ~~o , :; -'.'a~· i;.~~: tc;; :--.-~· r -:-:o en 'l.n:len t;k"l kjØpe /har kjør' t 

70 . -c-.,"_ i'lc>. l' kj opt piano 

3 i . ?Je1; skal ogs <1 s nart kjcJpe p iano 
--.') Je> ro~.o: q1 snart oj-;3d }:j0 p e piano 
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71. A. ~kal snart kjøpe piano 

D1, J~1 skal også snart kjøpe niano 
-~) B2 , (?}J~g skal snart også kjøpe pi ano 

_)en for::;kje llen vi Jr..an a'1e mel lom :!e forskjellige varia:-:~te:::.e 

her, Jr.a:1 vi forklar e ved begrepet bindingsoJIU'ude ( scope). 

Vi l~an si a t bindingsor.Jr2.de t for oaså blir f or sk jellig i C.e 

to '/ariantene . Om vi JTlarkerer bin<linGso~otdHlet med [ l ; 
f<"n:: vi 

68 . Jeg skal og;så [ snart kjøpe piano] 

68a , Jeg skal snart også ( kjøpe piano ] 

De t innebærer at 68 skulle bety omtrent 

68 ' . Det er også for meg s lik at jeg snart skal kjøpe pia:-.o 

og 68a: 

60a 1 • S!,art er 

ell er i l ogisk 

66 ' 1 • S ( K ( 

68a 1 1 • s ( K ( 

der S snart, 

det ogs?. for 

for m: 

j ) ) 11 ( 3 
j ) ) /\ ( :3 

K = k jøpe oe 

meg 

X ) 

X ) 

j 

::;lik a t jeg skal k j øpe :;1iar:.o 

( s ( K ( X ) ) ) 

( j{ ( X ) ) 

je~. 

Bare Ofl også forekomi:Jer sjel olen pil. sa rn:ne ''l an i en setni!".~ . 

llt'tr de forekommer i sam.11e setning , er det som regel på '.tli l-:t ) l 
/ 

72 . Han har da også bare wert i Horee 

Her z t fæ også ti l hele s etni nge n ( ell er t i l han h vi s han ~ar 

er:rl'ase) oe bare til i ::or;;e . B&l'e l•ommer e tter også , s li i: som ve 

andre setningsadverbialer . 

;:,1r bare er setn ingsad•Jerbial , ot :"æ ogs{! nødig i :nidtfel t et .:ora -- / 

73 . Vi mnt t e bare besøke han ossu 
/ 

73• . ??Vi måtte bare ogsa besøke han 

Jerimot f i r.ncr vi ofte il~ke (o.:; a ldri) i midtfeltet . l et st'·.!:' 

vanlir;vi s e t ter bare nå r bare er set n i ngsadverb , 

74 . Jeg var bare ikke i P.oma 

: ·Hn :-:~:!.r ~fokuserer et e nkelt ]!) du , s t !"r i l:ke f ørst. 
/ 

75 . Je;; har ilcice bare vært i Roma 

75a . Jer; har ikke vært bare i ~O'ma 
Jfr . ogsir: 

/ 

76. Jee har bare ikke lys t 

76a . Jeg har ikke bare lyst 

e l l er 
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I slike eks. kan ikke bare flytte med leddet det fokuserer, 
til forfeltet uten at betydmingen forandres . 

/ 
75b. Bare i Roma har jeg ikke vært 
Det betyr noe i retning av; 
75b'. Bare for Roma gjelder det at jeg ikke har vært der 
mens 75 og 75a betyr 
75 ' . For meg gjelder det at jeg ikke har vært bare i Roma 

Når leddet med bare står først , får det videre bindingsområde 
enn ikke. Når ikke kommer foran ~~ er det omvendt. Når 
bare er setningsadverbi al derimot, har det hele setningen som 
bindingsom:råde. 

Ved også + ~ oppstår andre problemer. Vi har tidligere 
sagt at når en setning er benekta, får vi heller istf. også: 
77. Jeg skal også dit 
77a. *Jeg skal også ikke dit 
77b . Jeg skal heller ikke dit 

Dette gjelder likevel ikke absolutt . Vi finner f.eks. setninger som 
/ 

78. Jeg har da ikke med mat også! 
Vi kan riktignok også her få heller: 

/ 
78a. Jeg har ikke med mat heller 
Nen setningene kan ikke brukes om hverandre . Vi må derfor slutte 
at også ikke erstattes av heller i alle nektede setninger . Vi 
skal prøve å finne ut når. 

Som setningsadverbial finner vi bare heller, ikke også i 
negerte setninger. ~) 
79 . Det var da heller ikke noe morsomt 
79a. Det var da ikke noe morsomt heller 
79b. -x·Det var da også fkke noe morsomt 
Jfr. 
BO. Det var da også lite morsomt 

81, - noe jeg heller aldri prøvde 
81a. *- noe j eg også aldri prøvde 

I disse eks . har heller videre bindingsområde enn ikke/aldri. 
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Når også/he1ler fokuserer et enkelt ledd, finner vi både 
også og heller. 

/ 
82. Jeg har da ikke med mat også 

? 
82a. ~har ikke med mat heller 
Setning 82 presupponerer' at jeg har med noe annet enn mat . 82a. 
derimot presupponerer at jeg ikke har med noe annet. Det viser 
at også i det første eks. står til mat 

~~~l mat] 

i det andre eks. til ikke mat: 

jikke noe annet~ 
Vi kan derfor parafrasere setningene slik (ikke idiomatisk): 
82 1 • Jeg har ikke også mat 
82a' • Jeg har Og! å ikke mat 

Vi ser dermed at i 82. har ~ videre bindingsområde enn også. 
H.a.o. nektinga gjelder også mat. I 82a. har også videre bindings
område, nektinga gjelder bare ~· 

Et par andre eKs.: 
/ 

83. Var ikke du også der? 
83a. Var ikke d~ heller der? 
som kan parafraseres 
83'. Var det ikke slik at også du var der? 
83a' . Var det slik at også ikke du var der? 

/ 

84. Hvis ikke du ~så hadde hatt med vin 1 hadde det blitt 
85. Hvis ikke au. heller hadde hatt med vin 1 hadde vi ikke 

noe å drikke 
84 ' Hvis det ikke hadde vært slik at OBS å du hadde 
85 ' Hvis det hadde vært slik at o~så ikke du hadde 

for lite 
hatt 

Det vi kan slutte av disse eksemplene , er at også kan brukes 
sammen med ~ når ~ har det videwte bindingsområdet. Hen 
når også har det videste bindingsområdet, må~ skiftes ut med 
heller. Rekkefølgen i heller ikke illustrerer regelen , da or de-t 
med videåt bindingsområde står først. 



5. Bare - semantikk. 

Betydningen til også synes forholdsvis enkel og ensarta, 
Ved bare virker forholda ikke fullt så enkle . Vi skal derfor 
drøfte den betydning~ har i dette avsnittet . Jeg vil prøve 
å komme fr~til at de forskjellige betydningene kan samles i 
flg. : bare x betyr x og ikke mer (enn x), 

Dette er neppe kontroversielt så lenge vi ser på eks, som 
86, Jeg fikk bare to kroner 
Bare fokuserer her to. Tall lar seg lett sette opp i en skala, 
slik: 

Bare understreker her altså at vi befinner oss langt nede på 
skalaen, 

I dette mønsteret faller også lett 
87 . Jeg skal være her bare noen dager 

Ikke så opplagt er 
88, Jeg ser bare deg 
Hen meningen her er vel vanligvis deg og ingen flere . Vi har også 
her en slags kvantitativ skala: 

l deg + Kari + Petter 
deg + Kari 
deg 

Hen la oss si at den som hører 88 , er i det språklige hjørnet 
og s varer: 

/ 

89. Det er ikke bare det 
Også denne bruken faller inn i mønsteret , for en slik skala 
behøver i.kke være kvant i t a ti v, den kan også være kval i ta ti v. 
Det ser vi lett av en setning som 
90 , Jeg er bare student 
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Den som s~r dette, mener vel ikke (vanlibrvis) å si at en 
ikke er noe i tillegg til det å være student, men snarere at 
en ikke er noe mer betydningsfullt enn student. Det som ligger 
under, er da en slags kvalitativ skala som f.eks.: 

Uår en derfor på 
88. Jeg se~ bare deg 
får til svar 
89. Det er ikke bare det 

konge 
popsanger 
lektor 
student 

spiller en på at en slik skala kan være både kvantitativ og 
kvalitativ. 

En slaga kvalitativ skala ligger til grunn også for svaret i 
91. A. Hva er det som bråker? 

B. Det er bare Petter som er i kjøkkenet q) 
Svaret implise1mr at det ikke er noe "verre" enn det at Petter 
er på kjøkkenet, altså slik: 

I innbrudd 
Petter er på kjøkkenet 

Sn liknende kvalitativ skala har vi antakelig i: 
92. A. Hva gjorde dere i påska? 

B. Vi var bare på hytta (el. Vi var på hytta bare) 
Dette kan tolkes som ~på hytta og ikke noen andre steder'. 
Hen meningen er vel snarere: 'Det skjedde ikke noe mer interessant 
enn at vi var på hytta'. Tar vi f.eks. ~ istf. ~: 
92. B2. Vi var bare på Y~eta 
ser vi forakjellen. For meg ville det i~~e være så naturlig 
å svare alik (92 B2) sjøl om det var sant at jeg hadde vært 
på Kreta. For meg ville Y~eta vært så høgt oppe på skalaen 
for interessante steder at jeg ikke ville brukt ~ her. 
Vi har altså her en skala i retning. av: 
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I::::::: 
De fleste bruksmåtene for bare ser ut til å passe inn i den 
modellen jeg her har satt opp . Vi kan prøve dette videre ved 
å ta en flertydig setning: 
93 . De bare dansa 
Som nevnt tidli gere kan vi her (iall fall) ha tre forskjellige 
betydninger , noe vi kan se av flg. mulige kontekster : 
93a. De dansa og foretok seg ikke andre ting, som å konversere , 

drikke o. l. 
93b. De bare dansa og dansa og hol dt ikke opp 
93c . Hva galt har de gjort - da bare dansa? 

Til disse tre betydningene svarer tre skalaer, der bare hel e 
tida plasserer det som fokuseres , nede på skalaen. 

dan!a d;~nv. I dansa å+ d~~!tå 
dansa + konv . 
dansa dansa dansa 

røykte hasj 

Skalaen i a. svarer til liknende (kvantitative) skalaer tidligere. 
I c . har vi en kvalitativ skala . Her er meningen å fortelle at 
en i~ce gjorde noe galt , bare dansa. Vi !mr altså en skala der 
handlingen m&les etter hvor gal den er . Bruksmåten i b . er 
l itt vanskeligere i dette mønsteret. Hen den kan forklares ved at 
handling vanligvis følges av ikke-handling, dvs . handlingen 
ender . Når så ikke sk j er , når dansen ikke tar slutt , kan en si 
at "de bare dansa". 

En enklere tvetydighet finner vi i bare h~ .. ! :O 
94 . Ba~e hor får du ekte rakefisk 
Dare he1 m6 bety hor og ingen andre steder . Hen det passer ikke i 
95 . Bare her er 1000 uten arbeid 
Oeså andre s teder kan 1000 være uten arbeid uten at setningen_ 
olj c t~c:aJm , folte!ningen må være ' Enda så li te sted som dette er, 
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så er likevel 1000 uten arbeid'. Bare fokuserer her det moderate 
omfanget av ' her'. I 94 fokuserer det antall steder, dvs.' her 
og ikke andre steder ' . 

Vi ser altså at det fi11nes noe samlende for alle bruksmåtene 
av ~ som vi har vært borti . Bare understreker alltid at vi 
befinner oss relativt langt nede på en eller annen skala, 
kvantitativ eller kvalitativ. 

---eeerrraaabbbbbbaaarrreee---

FOTNOTER: 

ene er grammatiske med pause (komma) foran 
~~~~~v~i~s~s~t~n~o~k . Pausa viser at adverbet ikke er i ntegrert 

se n ngen p samme måten som~ i Hun har kommet tilbake 

~· 
2 Thorell (1973:165) kaller disse s~rskilt satsadverbial. 

3 Disse adverba kan stå til alle slags ledd i setningen. Det er 
drfor ikke riktig , som Berulfsen (1967:81) hevder, at de bare 
kan stå til nominaler . 

4 Poenget her - og andre steder - er ikke at dette er den 
eneste tolkningen av setningen, men at dette er en mulig - og 
rimel~ - tolkning. 

5 Dette er en overflaterestriksj~ som antakelig læres seint . 
Jeg ha~ registrert hos sjuåring Jeg skal bare synge i betydningen 
Bare jeg skal synge . 

6 At bare ikke står til på ~tta alene i Vi var bare *å ~tta , 
ser vi-av-omskrivinga til ut rytning: Det var bare å ~ t vi var 
Her står bare til ptJiftta , og betydn~ngen er anner e es enn 
mest nær~nde to ngen av den første setningen, 

7 Bedre em1 .. svara 
70. B3 . og kanskje 

B4. 
71. B3 . men ikke 

B<J . 
fordi an or e te gjør at det får videre bindingsområde 
enn ~' noe som ikke passer, setningen er 
bindrngBområdet mer åpent. 



8 I ett tilfelle står likevel ogtt sammen med ikke sjøl om begge 
står til hele setningen, Det er e er eller: 
a, Hun har glømt hele greia1 eller ogs~ hun ikke fåt t billett 
Hen vi har her en litt spes~eil bruFav også, Vanligere enn 
også er her så : , , • eller så ••• 

Det ser vi 
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Anne Hvene k i lde: 

L.IEREBØKER I NORSK SOI·I F REZ.U.IEDSPRÅK 

Tr a <ti5jonen for undervisni ng i norsk s om frenuue d s pråk g å r 

lengre t ilbake ma nge stede r i utlandet enn den g j ø r her i 

l a ndet . En s t o r de l av l ærebøke ne i n o rsk som fremmesprå k 

e r lålj"~l't i u tlandet, ente n s om kursbØke r t i l b ruk ve d 

s kandinavi s ke ins t itutte r ved u tenla nds ke un i v e r s ite t er 

eller i serier av språklærebØke r/parløre r f o r t u r i ster . 

Da d e n første orga niser te nor s kunder visningen i Norge 

begynte ved Studentersamfundets Fr i Undervisning o g Den 

amerikanske sommerskole i 1947 , måtte d e bruke undervis

ningsmateriell som var beregnet på norskundervisning i 

USA. 

I det siste tiåret har norskundervisningen for utlendinger 

Økt sterkt i omfang her i Norge , og i lØpet av denne perio 

den er det blitt produsert flere lærebØker i norsk som 

freJNnedspråk til bruk her i landet . De fleste av disse 

bøkene bærer preg av å tilhØre et fagfelt der vi. ikke har 

noen tradisjon å bygge på eller , rettere sagt , der det som 

er produsert tidligere, er ukjent fordi det er blitt til i 

vidt forskjellige miljØer som ikke har hatt kontakt med 

hverandre. De t kan være på tide å prøve å få en oversikt 

over det ma teriellet som har vær t laget, og de be hovene 

det har skullet dekke. Forhå pe ntligvis k a n analyser av tid

ligere tide rs undervisningsmateriell kaste lys o ve r forhol~ 

det mellom må lse tting, stoffvalg og form også i det ~ateri

ellet som lages i dag , og bidra til diskusjonen om språk 

l æring og språklær e bøker ge nerelt . 

Fra 1851 til i dag er det utgitt over 75 forskjellige 

lærebøker i norsk som fremmeds prå k . Vi kan d e le lærebøke ne 

inn i tre hovedgrupper: 

l. Grammatikker. 

2 . Samlinger av autentiske t e kster. 

3. LærebØker med tekster og e ventuelt lydbåndma t eriell, 

øvinger og forklaringer som er skrevet spe sie l t 

for s pråkundervisning.eller språklæring. 

Disse kan vi dele inn i fØlgende tre grupper: 

a) Døker der hensynet til grammatisk pr-ogr e 

sjon er klart unde rordne t hensyne t til 

språkbrukerens prak t i s ke beho v i s p esi e lle 

s ituasjone r (f . eks, re i separlører ) . 

b) Bøker der hens yne t til språkbe hovet i kon
( 
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krete situasjoner er klart underordnet 

en grammati s k progresjon. 

C) Bøker der det er tatt hensyn til både 

brukssituasjoner og grammatisk progres j on. 

Uet er klart at det er vanskelig å s kille skarpt mellom 

punktene a) , B) og c) . BØkene i 3a og 3b vil repesentere 

ytterpunkter på e n skala og ~kene i 3c vil befinne seg 

et sted mellrnn disse to gruppene. 

Ue bØkene som fa ller i nn unde r punkt l og 3, kan vi også dele 

inn på a ndre måter: etter hvilket hjelpespråk som er brukt 

(engelsk, tysk, fransk , ungarsk etc.), etter hvor de er 

tenkt brukt (i Norge e ller i utlandet), etter p edagogisk 

opplegg (klasseromsundervisning e ller selvstudil~) og 

etter nivå (for ben ell e r voksne, for unive rsi teter eller 

vok sen oppl æringskurs, for begynnere e lle r viderekomne). 

Del l. Språket i tre lærebØker f or engelsktalende. 

Lista over lærebØker for engelskspråklige l(s.22) ·: inneholder 

i alt 38 titler . Jeg ska l her behandle bare noen få av dem: 

e n rekke utgaver av Thimms selvstudiumsbo k utgitt i London 

1892 - 1935 og forskjellige utgaver av Einar Haugens t o 

bØker Ueginninq Norwegian og Speken Norwegian . l>isse tre 

bøkene har alle tekster sora er skre vet spesielt f or språk

undervisning, og de representerer forskjellige typer: I 

Thimms bØker og Speke n Norwegian er hensynet til den gram

matiske progresjonen klart underordnet he nsynet til den 

wniddelbare nytteverdien a v språk stoffet i konkrete situ

as jone r, men i Beginning Norwegian er den grammatiske pro

gresjonen overordnet. Vi skal her se nærmere på hvordan 

denne forskjellen i oppbyggingen av bØkene påvirker språket 

i t ekstene. 

Norwegia n Se l f - Tauqht 

En av de eldste lærebØkene jeg har funnet med tekster som er 

s krevet spesielt for språklæring, ble utgitt i 

London i 1892 unde r fØlgende impone rende tittel: "Norwegian 

Self-Ta ug ht. h Ne w and Original Sy stem arranged o n t he 

S implest Pr i nc i ple s for Universal Self-Tuition , Conta ining 

a ll \·:nr .:s ge ne rally in use, Casy and Uecessary Colloquial •· 

Ph!:"ascs a nd Uialogue s, Travel Talk, Pishing and Shooting 

•reron,; , Reading Lessont; , Forms of Letters , etc . with the 



48 -

CCJ!\P1ete Englis h Pronunciation of Every \'lord, l'las hing Lists , 

Tab1e of Coins, e tc. for pra~tical use by Travellers, 

Sportsmen and Cyclist s in Norway" . Doka ble utgi tt a v 

Franz Thimm & Co, i e n s tor serie selv studiurnsl>Øker for 

både europeiske og asiatiske språk. 

Vet er pl mange måter en imponerende bok. Den er disponert 

p å samme måte som de f leste av de a ndre bØkene fra Thimms 

forlag: Den begynner med en gjennomgåelse av alfabetet og 

uttale n av de e nkelte bokstavene . Deretter fØlger e n over

s ikt over ordklasser og bØyningsformer pl 5 sider. Så 

fØlger de to hovedkapitlene i boka : ordlister og såkalte 

dialoger. 

Ordlista er ordnet tematisk , og i den fØrste delen fØlger 

disposisjonen forlØpet i skapelseberetningen fra verden og 

elementene, land og vann, til forskjellige levende vesner 

og fram til mennesket og dets gjØremål. ' Tradisjonen for 

tematisk ordnede ordlister går langt tilbake. I 'russtsker 

tyske håndbØker for ha ndelsmenn på 1500- og 1600-tallet 

kan vi finne liknende ordlister , og i avhandlingen The 

Trondheim Russian-German ~IS Vocabulary. A Contribution 

to the 17th. Cent . Russian Lexicography viser Siri Sverdrup 

Lunden at den tsjekkiske p edagogen J . A. Comenius verk 

Janua linguarurn reserata ble viktig for etablering og spred

ning av et fast mønster for slike ordlister. Comenius (1592-

1670) gikk inn for at læring av ord og begreper alltid skulle 

knyttes til læring om de gj e nstandene ordene betegner . . - Alle 

ord som skulle læres , måtte inngå i en meningsfyl t kontek s 't , 

og for ham var ordene en viktige re del av språket enn gram

matikken. Han s sprlklærebok Janua linquarum reserata be -

står derfor av en sammenhengende lesetekst . På kort tid ble 

den oversatt til e n rekke forskjellige språk , og den fikk 

svært stor spredning . Dispos isjonen i boka kom til å 

bli et mønster for ikke bare tekstbØker , men også tematisk 

ordnede ordlister. 

For i gi et bilde av utviklingen av slike tematisk ordnede 

ordlister , har jeg skrevet fØrste del av disposisjonen 

hos Camenius (i den danske oversettelsen av 1656) og til

svarende del av disposisjonen av ordlistene hos Thirnrn i 

utgavene fra 1892 og 1932 ved siden av hverandre i tre 

spalter. 



Comenius 1633 ' x) 
(dansk utgave 1656) 

Cap . ! eller Indgangen 

Om Verdens Oprindelse 
oc Skabning 

Om Elementerne 

Om Firmamentet 

Om Ilden 

Om de ti n g som 
ofven i Luften 

Om Vanden 

Om Jorden 

Om Steenene 

om allehonde metal 

om træet oc allehonde 

Om urterne 

om yniper oc smaa trær 

Om diuren oc først om 
fuglene 

Om fiskene (eller vand
diuren) 

Om arbeydsdiuren 

Om de vilde diur 

~ de diur som lefver 
baade paa landet oc 
i vandet 

)m de s maa flyende ting 
(ynzi --er ) 

K) /W plas s hensyn har 
jeg fj e r net d e n 
l atinsku kapitt~l
numme-ce .:ing a n f ra II 
Ul c. 
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! 
Thimm 1892 

The l'lorld and its 
Elements 

'Land and l~ater 
l 

0eta l s and Minerals 

;Animals, llirds , and 
Fishes 

Reptiles a n d Insects 

Fruits, Trees, and 
Flo~1ers 

l 
1 
.Thimm 1935 

!The IVorld and its 
i Elements 

Land and Nater 

l 
IMineral s and Metals 

Animals, Birds, and 
Fishes 

1
Reptiles and Insects 

Fruits , Trees, Flowers, 
and Vegetables 

icolours 

Times, Seasons , and 
llolidays 

Public Holiday s in 
INorHay 
l 
T01m, Count:ry and 
ll.griculture 



Om mennisken 

Om legeme t /oc fØrst Qro 
de u dvortis lemme r 

Om de i ndvorti s Le mmer 

Om leg emeds t il fe llig
heder 

Om s ygdommer 

Om bulder oc saar 

Om de udvortis si n d 

Om de indvorcis s i nd 

Om haandverc ker i 
a lmi ndeli g hed 

Om ha fvers tly r cke l s 

Om bonde ha nde l o c 
agerdyrcke lse 

Om malen o c mØllere 
reds kab 

Om bager handel 

Om quægeds fodring ·.; 

Om slac teei 

Om jaet oc diurbe den 

Om fiske ri 

Om f ugle s a n g 

Om kaagen (ma d reden) 

Om dricker nis beredelse 

Om kud sket·s handel 

Om s kibsfar ten 

Om reyser 

Om kiøbmandskab 

- 5 0 -

•The Human Dody 

Man k ind: Relations 

Dress 

Food a nd Drink 

Eatin g Uten si l s 

llouse and Furn iture 

Tm-m and Co un try 

Profess ions a nd 
Trades 

Om kledebonens handverck Ships and Shippin g 

Om klædebonens art oc 
slag 

Om bygningskon sterne 

osv . 

Travelling 

osv. 

[ Mankind: Relations 

T he Human Body 

Physical a n d Me n tal 
1
Po11ers , Quali ties etc . 

Heal\:h 

Food a n d Drink 

Cookin g a n d Table 
Ut e n s i ls 

Uress a n d the Toilet 

l·lashing List 

The llouse and 
Furni t ure 

Countrie s and Na t i o n 

Travelling: By Road 
and Rail 

; Trav e lling : By Ship 

Aviation Terms 

osv . 



.--

- 51 -

Innenfor dette tradisjonsbestemte mønsteret for disposisjon 

av ordlister finner vi et ordforråd klart tilpasset bokas 

målgruppe. Det er overklasseengelskmenn som skal på ferie 

i Norge' og som skal gå i fjellet og fiske og drive jakt 

på Vestlandet. Vi finner norsk flora og fauna, norsk land~: 

skap og navn på utstyr og redskap til jakt og fiske. 

Oet hovedkapittelet som heter "Dialogues", har ingen egent

lige dialoger, men består for det meste av enkeltreplikker 

som igjen oftest bare består av en enkelt setning. Sidene 

er delt inn i tre spalter der den engelske teksten står 

først, oversettelsen til norsk i midten og uttaleangivelsen 

lengst til høyre. 

De fleste replikkene består av setninger bokas brukere selv 

kan ha behov for å & 1 men noen få er også eksempler pA 

setninger de kan få behov for A kunne forstå. Når slike 

setninger fØlger etter hverandre , kan vi få små replikk

vekslinger med spØrsmål og svar, men l angt de fleste replik

kene står alene. 

Dialogkapittelet har ikke bare overskrifter som angir 

praktiske emner som "l·lorning, Breakfast , Dinner, Tea, Evening" 

og "'rravelling, Steamboat , Hotel, Railway" , men også emner 

som "Sorrow and Joy. Anger and Reproof" og "Inquiring for 

a Person " foruten "Affirmative , Negative, Interrogative and 

Imperativa Phrases." Uet kan være verd å minne om at sprAk

lige uttrykk for fØlelser og andre språkfunksjoner enn å 

spørre etter og gi imformasjon er blant de emnene som nå 

i dag sterkest e tterlyses i fremr.ted s pråkopplæring generelt. 

Oette kom ofte i bakgrunnen under strukturalisment:da . .7den 

grammatiske strukturen stjal oppmersomheten på bekostning 

av innhold og funksjon. Me n går vi så langt tilbake i tid 

sorn til Thimms bok, kan vi altså finne slike emner , 

Når vi ser på ordlistene og de e nke lte replikke1~ i de for

skjellige avsnittene i dialog- kapittelet, er det imponerende 

å l egge merke til hvilken evne forfatteren har hatt til å 

vurdere bruke rgruppas behov. Gjennom yrkeslista , som er 

ordnet e tter r ang fra offiser, soldat og professor på toppen 

gjennom prest , l æ1·e1: og forskjellige håndverksyrker til 

v askekone på bunnen , [år vi vite hve m de reisende Ønsker 

ko ntakt med , og gjennom replikkene får vi vite hva slags 

rela~joner de ønsker å ha til dem de skal snakke til (hØf

lighetsfraser ti l konversasjon med jevnbyrdige, befalinger 

·' 
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til tjenerskap og oppvartere og klager til vaskekona), og 

vi kar. se hvilke typer fØlelser de kan tenkes å ha behov 

for å kunne gi språklig uttrykk for. Vi får et gan ske klart 

bilde av brukergruppas gjØremål i Norge gjennom alle spØrs

målene som gjelder j akt og fiske og alle spørsmålene be ::o~·~ r 

regnet på de norske hjelpeguttene d e tydeligvi s pleide å 

ha med seg i fjellet. Eksempler: 

Jeg vil gjerne have de Blomster. Kan De række dem? 

Er der en s ti? 

Er Stien van s kelig? 

Ræk mig Haa nden 

Iler er Sætercn 

Kan vi faa e n Kop Kaffe? 

Lidt FlØdo? 

Vær saa s nill at givo mig e n SpØlkwn l·lælk 

Er !·!anden p:~a Gaarrlcn hj euU11e? 

Hvor bor nokt.orcn? 

Er det l angt til Præstngaardcn? 

Jeg vil besøgc Præste11 

Det øser ned 

Både ordforrådet i ordlista og replikke ne i de såkalte 

dial ogene må v~re basert på grundiye forstudier gjort her i 

landet, Iblan t ser vi særnor ske ord der forfattere n har 

gått ut fra at de danske skriftformene vanskelig ville bli 

forstått . På ordlista står f.eks . "Kraake " i parentes etter 

det danske "Krage " og ti l s v arende "Fo lunge " etter " FØl" , 

"Saue n" e tter "Faaret" og "en Gard" etter "et Gjerde". Vi 

kan også se at utgangspunktet Lkkevbat vært å fi nne norske 

navn på engelske begreper , men d e n norske virkelighe t e n. 

F. eks. finner vi ordet " en Tolle kniv" som ikke har noen 

engel&k motsvarighet , men er oversatt med "a Nor~1egian kni fe " . 

Hvor sterkt boka er tilpasset målgruppa, ser vi klart når vi 

sa.rrunenllkner denne fØrste utgaven fra 1892 med de omarbeidede 

utgavene fra 1906, 1909 og 1935. (Utgavene fra 1900 og 1902 
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har jeg ikke hatt tilgang til.) Utviklingen a v ordlista 

og dialogtekstene fra utgave t il utgave viser hvordan den 

moderne tids overkl asseengelskmann får nye interesser. I 

1906 kommer f.eks. emnet "Cycling " inn i e t til l egg med 

hele 90 sykkel-gloser og ha lva nne n side "Cycling Phrases " 

og deretter fØlger 35 gloser og nyttige replikker under 

oversk riften "Photography" . I 1909 er "Hotoring " og 

"Oommercia l Terms" kommet til, o g fotograferi ngsavsnittet 

er utvidet. I 1935 er bl.a . " Ranks and Titles " , "Naval and 

!Hlitary Titles " og "Nava! and ~lilitary Texms " kommet til 

som nye e mner . 

Thirnms bøker gir et klart bilde a v hvorda n behovet for kun

nskaper i norsk har utviklet seg hos e n s p esiell gruppe 

mennesker i spesielle norske miljøer (i de fØrste utgavene 

i fjellet på Ves~landet , i de seinere utgavene også i norsk 

bymiljØl 1i perioden 1892 til 1935 . Tekstene gir også kunn

skap om dagligliv i Norge i d e nne perioden . De forteller 

bl.a. æn d en tekniske utviklingen og om relasjonene mellom 

de e ngelske turistene og nordme nne ne/-kvinne ne , jfr. neden

stående eksempler fra noen forskjellige deler av dialog

ka pi ttelet i utga ven av 1935: 

fra "Vas ke konen": 

De har for 1neget blått i mit stivetøy. 

fra "Fiske ": 

Kan jeg få enerett til fisket? 

Vil De s e tte agn p å mit s nøre? 

fra "Fotografering": 

Hvilken p latestørrel se bruker De? 

Jeg ønsker nogen pene o pklelmings kartonger. 

fra " Sy k l i ng": 

Vær så snild å fyl l e min lykt . 

f ra "Automobil-kjørsel": 

Jeg ønsker en automobi l-karburator . 

f1.a " Reise : F lyvning " : 

Aeroplanet blir prøvet daglig . 

V j. !tar fØrs t ernngs maskinfolk. 
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Deqinning. Nonregian 

~et etter at s i s te utgave a v Thimms norskbok kom ut , utgav 

Einar Haugen Beginning Nor we gian ' (Minneapolis 1936) . 

Denne boka er blitt omarbe idet to ganger , i 1944 og 1957 , 

og hver a v utgave ne er kor.mlet i en serie opptrykk , det fore 

lØpig s i ste f ra 1977. Siden omarbeidinge n e ikke har e ndret 

grunnt r e kke ne i boka , har jeg a v praktiske grunner valgt å 

gå u t fra utga'len av 1944. 

Beqinning Norwegian skiller seg radikalt fra Thimms bØker. 

I forordet oppl y ses det at boka er be regnet ti l e nte n klasse

r omsundervi s ning eller hjemmest udier , me n det synes å være 

lagt størst v e kt på å tilpasse boka til klasseroms underv i s

ning . Etter e n språkhistorisk i nnledning kor.~mer først fire 

"lekser" om uttale og en om staving og tegn setting , avsluttet 

med fire dia l oger so1n det a nbefales at e n lærer utenat i 

begynnelsen av k u rset. De er oppstilt i tre spalter , som hos 

Thimm, me n her er det virkelige dialoge1·. Vi møter A og B , 

som viser seg å være en norskamerikaner og e n nordmann som 

s nakker n orsk sammen i Norge. Dette a ntyder hvilket publikum 

boka er skrevet f or: amerikanere a v norsk he rkomst. Dialog

ene virker relativt naturlige , og setningene inneholder de 

grammatiske konstruksjonene og det ordforrådet som gir seg 

naturlig av situasjonene. 

Fra lekse 6 be gynner så den s y stemati sk oppbygde delen av 

boka , med lekser som alle er bygd opp etter ett og samme 

mønster. I innholdsfortegnelsen er hver av disse l e ksene 

gitt to titler. Eksempe l1 

GRAl•U·IAR READING 

6. THE INDEFINITE ARTICLE Et skoleværel se 

Grunnprinsippet f or oppbyggingen a v hoveddelen av boka er, 

som nevnt , et he l t a nnet e nn hos Thimm. Her er det lagt opp 

e n grammatisk progresjon: ett og ett grammat i sk emne er 

be handlet, og alle tekste n e i d e n fØrste delen av boka er 

skrevet for å illustrere d e tte grammati s ke emnet . Den fØrste 

teksten av denne typen har overskriften "Et skol eværelse ", 

og vi skal se litt nærmere på hva som karakter iserer en 

slik tekst. Teksten lyder i sin helhet : 
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SJETTE LEKSE 

THE INDEFIIDTE ARTICLB 

l . &ad a11d inmprtt: 
Et skoleværelse 

Hvor er vi nu? Vi er i et værelse. Dette er et værelse. Dette 
er et sk.oleværelse. Et skoleværelse er et værelse i en skole. Et 
værelse har tak, gulv, og vegger. Hvad er det? Det er et tak., 
det er et gulv, og det er en vegg. Et værelse har fire vegger. 
Dette er en stol. En stol st!lr på et gulv. Jeg står på et gulv. 
Hvad &tår jeg på? På et gulv. Jeg sitter på en stol. Hvad sitt~r 
jeg på? På en stol. Her er en dpr. Jeg åpner en dpr. Hvad 
åpner jeg? En dpr. Her er et vindu. Er det et vindu eller en 
dØr? Det er en dpr. Jeg går på et gulv. Hvor går jeg? På et 
gulv. Går jeg på en vegg? Nei, jeg går ik.k.e på en vegg. Står 
en stol på et gulv? J a. 

Dette er en bok. Hvad er dette? Det er en bok. Jeg har en 
bok. J eg har en penn. Er dette en bok eller en penn? Det er 
en penn. Dette er en finger. J eg bar fem fingrer på en hånd. 
Dette er en hånd. Det er en fot. Jeg står på en fot. Jeg setter 
en lot på en stol. Hvor setter jeg en fot? På en stol. Dette er 
en ann. Jeg har en ann her og en arm der. 

En katt er et dyr. En hund er også el dyr. Har jeg en katt 
her? Nei. Er en hund det samme som en katt? 

Her er en gutt og en pike. En gutt er liten og en mann er stor. 
En pike er liten. Dette er en pike. En kvinne er 'stor, og en pike 
er liten. En gutt er ik.k.e det samme som en mann, og en pike er 
ikke det samme som en k-vinne. En gutt er et menneske. En 
pike er også et menneske. En hund er ikke et menneske. En hund 
er et dyr. En mann og en kvinne er mennesker. Et menneske 
er ikke d et a.a.mme som et dyr. 
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Tekst:.en har mange av <le trekken e som van ligvis karakteri

serer e n sammenhe nge nde lesetekst : De n er delt i nn i fire 

a v s ni tt , og i hvert avsnit t kan vi finn e ordstoff som er 

samlet om ett eller flere e mner: l) et klass erom og det som 

f innes i rommet , 2 ) bok , penn, legemsdelen e fingrer, h å nd, 

f ot og arm , 3 ) katt og hund , 4) me nnesk e r: gutt og j e nte , 

mann og kvinne. f.len det er også mange trekk som b ryter de 

konvensjonene som v a n ligvi s gjel der for e n samme nhe ngende 

tek st . Hvis vi l eser gjenn om e t av a v s nittene for å prøve 

å gi et referat av innholdet , viser det seg at det er så 

godt som umulig. Avs nitten e fal l er fra hverandre i lØse 

del er på en e ller to :setninger. Et av de trekken e som bidrar 

ti l å stykk e opp teksten , er a t al l e substantiven e e r i 

ubestemt form. La oss se p å fØ l gende sekvens: 

"Oette er e n stol. En stol står pl et gul v. Jeg står pl 

e t gulv." 

I den første setningen i n troduseres møbelet " stol ", og det 

skjer e tter gjeng s språkbru k v e d bruk av u be stemt artikkel. 

Når så neste setning for t setter med "stol " i u bestemt form , 

blir det uklart: er det den samme stolen det er s n a kk om? 

I så fal l vil l e vi ha ventet bestemt form siden stol e n 

allerede er omtalt . Bller s kal setningen fortelle o m noe 

som er k a rakte ristisk for stoler g e nerelt, n emlig at stole1.· 

stå r på golv? Bruken av d im · fibestemt:e forme n "et gulv " 

virker også lite naturlig , klasserommet er allerede intro

dusert , og dermed e r golvet i rommet impli s itt git t , og 

golvet er d en naturlige plassen for stol e r. "Stole n står 

på gulve t" ville derfor v~re den nalurlige fortsettelse n 

etter den fØrste setningen , og "Jeg står også på gulvet" 

må t te bli d e n videre fortsettelsen hvis vi forutset t er at 

teksten skal være sanu.1enhengen tle og s kal b eskrive l æreren s 

og stolen s plassering i klasseronunet . 

For å gjøre det enkelt for e l e vene har forfatteren valgt l 

konsentrere oppmerksom heten om e tt e neste grammatisk fe n omen, 

her u bestemt form av s u bstantiver . Hen det som da s kje r , er 

at de e nge l skspr åklige elevene som teksten e r l aget for , 

møter m1 tekst som ikke bare er uak septabe l som s ammenheng

ende tek s t på norsk, men som også ville ha v ær t de t på 

e ngelsk, for bruken av bestemt og ubest e mt form falle r i 

dette tilfellet sammen i d e to språkene . Jeg tror det er 

tvilsomt om e n s lik "forenkling" a v teksten g jØr språklær-
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ingen lettere. Setningene er blitt en slags konstruksjoner . 

Ikke nok med at innholdet i setningene er meningsløst i en 

vanlig samtale - Hvem spØr "Går jeg på en vegg?, og hvem 

forteller at "Et menneske er ikke det samme som et dyr."?

men når innhold og funksjon underordnes den grammatiske 

formen, skjer samtidig det paradoksale at enten den gram

matiske formen eller den gr~atiske beskrivelsen blir gal 

eller upresis. I setningen "Jeg står på en fot" ( s om har 

overlevd to r evisjoner!) må det vel være slik at~ er tall

ord og ikke artikkel - ellers ville det bety at personen .-•- -~ 

står på en~ i motsetning til f.eks. en hånd eller et 

golv , og det kan vel ikke være meningen? Nen dette stykket 

handler om ubester.tte artikler, og tallordene introduseres 

først i lekse 9. 

l·lest av alt virker teksten som en instruksjonstekst for 

læreren og angir hvordan han/hun kan introdusere ukjente 

ord ved å peke på gjenstander og deler av rommet. Hen dette 

fører da til en språkbruk som er egen for klasseromssitua

sjonen og bryter ste rkt med konvensjonene for muntlig språk

bruk utenfor klasserom . Det stilles spØrsmål, og vi må gå 

ut fra at dette er lærerens spØrsmål til seg selv . ~ Noen · ··-' · ··· 

ganger må vi foresti lle oss at han/hun peker på noe , e llers 

blir spørsmålene meningslØse, som i denne sekvensen: 

"I et værelse er det tak, gulv og ve gger. Hva er det? Det 

er et tak, det er et gulv, og det er en vegg." Andre ganger 

gis først informasjon, så stilles et spørsmål om det samme , 

og så gjenta~ informasjonen: "Jeg står på et gulv . Hva står 

jeg på? På et gulv." 

He lle r ikke hos Thimm har vi større tekstenheter e nn et par 

setninger , men disse setninge ne utgjØr, når de skal brukes, 

fØrste setning l en replikkveksling e ller en dialog der den 

s om s pør, må prøve å gjette seg til betydningen av svaret, 

og så kanskje gå videre i samtalen enten med en ny setning 

fra boka el l e r me d selvkonstruerte setninger . Som e t s likt 

utgangspunkt for samtale virker setningene gjennomte nkte 

og for nuftige. Enkeltsetningene i Beqinning No rwegia n er 

i kke t e nkt brukt på d e nne måten. De s kal bruke s i innøving 

av grammati s ke mønstre, og den kommunikasjonsfunksjon de 

ha r , er begren set til klasserommet. Dette kommer tydelig 

f r am når v i ser på hva de handler om, for utenfor klasse

r orrune t er l-le t ve l ingen som snakker sammen om at et rom har 
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golv. t a k og vegger , eller at gutter og j e n ter er mennesker. 

I hver lekse er det e t eget avsnitt med s pør s mål på norsk 

til grunnteksten i l eksen . I utformingen av disse spØrsmål

e ne ser vi hva konsekve nsen ka n b li av å utvikle e n språk

ferdighet til bruk inne n for klasserommet ute n noe n klar 

relasjon til språkbruken utenfor klasseronunet . La oss se på 

noen s pørsmål: "Er en kvinne lite n eller stor?" (lekse 6) . 

Svar et finner vi i setninge n "En kvinne er stor , og e n pike 

er lite n." "Hva heter e n liten gutt? " (lekse 7) Svar: "Arne 

heter e n liten gutt." Andre oppgaver går ut på å svare på 

spørsmål, og v i kan finne s pørsmål som "Er e n bok det sanune 

som en fi nger?" Disse spørsmålene er plukket ut som spesi e lt 

uheldige og er ikke representative for boka som he lhet, men 

det er likevel overraskende mange spørsmål av denne typen 

som har overlevd flere revisjoner, og langt de fleste spørs

målene er slik at de neppe ville forekomme i en naturlig 

samtale , De brukes til å utvikle e n bestemt ferdighet , 

nemlig evnen til å finne fram i teksten. Samtidig står de 

som mønstre på spØrsmålsstilling på norsk, men som spørs

mål i en naturlig samtale er d e knapt akseptable. 

~rinsippet å bygge opp l ærebøker i språk ved hjelp av 

enkeltsetninger som hve r for seg skulle danne granunatiske 

mønstre i elevens bevissthet og være en slags ranune som 

ordforrådet seinere kunne fylles inn i, finner vi i en 

mengde lærebøker bygd på behavioristiske teorier om språk

læring. uette er ikke noe særtrekk ved ' Beginning Norwegian 

Når setningen er grunnenhete n i tek s ten, blir ute nat l æring 

av e nke ltstående setninger en utbredt metode , og mye øvings

materiell blir basert på utskift ing av enkeltord i mønster

setninger . I boka "Moderne språk. Metodeproblemer i språk

undervi sningen (1961 , nors k utgave v ed Lars Aslaksrud 1967) 

skriver Thoren at det er "et ufravikelig krav til en be

gynnerbok at de n skal inne holde et s tort a ntall velformede 

"structural patterns", strukturer som gir ele vene mønstre 

for deres egen muntlige og skriftlige bruk av språket . 

Strengt tatt burde prosatekstene ba re be stå av s like set

ningsmønstre som til sammen gir det vesentlige i språkets 

struktur ." 

I Thtmms bøker har jeg ikke funnet setninger som det er 
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vanskelig å plassere i e~ naturlig kontekst, og heller ikke 

uautentisk språkbruk. I · Beginning Norwegian er det rela

tivt mye av dette, og ved oppslag i andre l ærebØker bygd på 

de tilsvarende prinsippene, kan vi finne samme tendens: 

staJige nØdlØsninger der i nnholdet blir presset eller står 

uten informasjon (som f.eks. " En gutt er et menneske."), 

eller formen blir gal, og i de verste tilfellene : verken 

formen eller innholdet blir a k septable i den forstand at vi 

kunne støte på en tilsvarenJe tekst andre steder enn i en 

lærebok. 

!<Jfr. tekstekse~plene i Appendix 2 på side 24 -27.) 

Oen nære tilknytningen til tid og sted som vi fant i tekst

ene i Thirnms bøker , mangler helt i Beginning Norwegian . 

Vi hører om klasserom og hjem, men beskrivelsene er sA gene~ 

relle at de kunne passe like godt på norske og amerikanske 

forhold, og for de n saks skyld på forholdene i mange andre 

vestlige land . Oet kan iblant virke som forfatteren har 

villet legge vekt på det som er felles for alle mennesker 

og helt uavhengig av miljØ - som når f.eks. ca. en fjerde

del av teksten :i l ekse 7 handler om menneskekroppen. Resul

tat~t blir da at teksten ikke gir noen som helst informasjon, 

den blir innholdstom. 

Hvilke grunner kan det være til at teksten er blitt slik? 

Kanskje har forfatterens tanke vært at det er lettere å 

konsentrere seg Or.\ forr.~en når 'innholdet' er kjent fra før. 

Hen hvis teksten er innholdstom, er det umulig å trenge inn 

i den, forholde seg til den , huske den. Kanskje er en av 

grunnene til valget av denne tekstformen at det har vært 

uklart hva elevene skulle bruke norsken sin til. En kunne 

tenke seg at målsettingen har vært utdyping av nasjonal 

identitet blant norskættede i USA, noe bruken av tradisjon

elle forte llinger og eventyr i siste del av boka kunne tyde 

pa. 11en da bu rde miljøet hatt farge av enten gamle dager i 

Norge, norsk virkelighet n å , eller norsk-amerikanske sam

funn. En anne n målsetting kunne ha vært at språket skulle 

bruk~s i samtaler r.~ed norske i Norge , og dette antydes i 

fororde t 1 r.~en korM1er ikke klart fram i tekstene. Da måtte 
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boka hat t konk~~te detaljer og samtalesituasjoner fra 

Norge. Jeg tror ma ngle nde presisering av hva språket s kal 

brukes til, har gjort sitt til at mye av teksten er blitt 

så merkelig uautentisk, 

Når jeg har valgt å konsentrere oppmel:ksomheten om e n 

e nkelt tekst i lleginning Hor~1egian , s jette lekse , kan 

det innve ndes at jeg ikke yte r boka f ull rettferdighet . 

Etter hvert som det gran~atiske repe r toar utvides, blir d et 

langt 1ner sammenheng i tekste ne. He n selve grunnprinsippet 

med b ehandling av ett og ett grammatisk emne og tekst skrev

et for å illus trere dette , kommer klarest fram i de fØrste 

tekstene, og derfor har jeg valgt å gå i nn på en av dem . 
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Spoken Norwegian 

Få uker etter bombingen av Pearl Harbor begynte det ameri

kanske forsvaret å planlegge produksjon av undervisnings

materie ll i de språkene amerikanske soldater kunne tenkes 

å få bruk for i forbindelse ~ed krigen. Me r enn 30 språk 

ble plukket ut, og en mengde lingvister ble trukket inn i 

arbeidet gjennom Linguistic Society of J\rnerica. Norsk var 

ett av de språkene som ble plukket ut , og Einar Haugen ble 

bedt om å utarbe ide det norske materiellet. Alt det under

visnings~ateriellet som ble laget for forsvaret , inngikk i 

et prosjekt med felles pedagogiske grunnprinsipper og felles 

disposisjon. Boka Spoken Norwegian · , som ble utgitt i 1947, 

er identisk med den læreboka som Ei nar Haugen laget for for

svaret. 

Spoken Norwegian ' har både et generelt forord med omtale 

av prinsippene som ligger bak hele bokserien, o~ et eget 

forord for den norske utgaven. I det generelle forordet 

gjøres det rede for ~ålgruppa: amerikanske soldater uten 

lingvistiske kunnskaper eller spesielle evner for språk

læring, undervisningsformen: selvstudiwn og omfanget: 36 

leksjoner med ikke bare tilstrekkelig ordforråd til å ut

fØre alle de språklige operasjoner som er nødvendige i dag

liglivet , men også nok øvingsmateriell til å gi "enough 

skill in the manupulation of this vocabulary to provide 

accurate control of it." Hovedvekten legges på å utvikle 

taleferdighet , og her ko=er de tilhørende grammofonplatene 

inn , Et stykke ut i kurset skal det også arbeides en del 

med lesetrening. 

I foro rdet til d e n norske utgaven skriver Einar Haugen at 

han foruten soldatene også har tenkt på a merikanske college

stude nter , idet han håper boka også vil kunne brukes etter 

at krigen er slutt. Om unde rvisningsforme n skriver han at 

b o ka ikke er brukbar bare til selvstudiwn, men at den også 

kan tilpasses klas s eroms unde rvisning, Han anbefaler utstrakt 

bruk av gjenta kelse i kor og sammenlikner lærerens rolle 

med rollen til en kordirigent, men legger også vekt på de 

mulighe tene klass eromsundervisningen gir til samtale, Ellers 

e r s etningen f o r t satt d e n grunnleggende enheten når han 

skr iver ~ t ek s t e n e , men tekstene selv består av sammenheng

ende dialoger . Nå er ordforrådet i tek s tene og setningenes 

QJ:l.lkr.ve i::ui~.i•;pE <rlit!Uke situasjoner blitt det primære , og 

g rænmntikken e r blitt underordnet, Han s kriver : "The grammar 
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has 'througho u t been made secor1dary to the sentences , and 

no santence has been written to i llustrate a point of 

grammar or pronunciation." Dette er så langt fra prinsippene 

i ··aeginning Nonmgian •· som det gå r a n å komme , for der var 

hver e neste setning i de førsl!!:si.eksjo!l~Oe : shrevet for å 

illustrere et grammatisk poeng. Likevel kan innholdsfor

tegnelsen i boka minne om den i -' aeginning Nontegian ' . Den 

er satt opp i tre spalter slik at hver· ·leksjon har a ngitt 

både en situasjon {som Get_ting around, 1-teeting people osv . ) , 

e t uttale -emne {som korte vokaler og diftonger) og gram

mati~;ke emner. folen det nye er at tekstene n å be står av 

relativt naturlige dialoger, og at grammatikken er blitt 

klart underordne~ teks~ene. Det betyr at tekstene er blitt 

skrevet først, at de forskje llige grammatiske fenomenene ; y 

blir behandlet i den rekkefØlgen de dukker opp i dialogene , 

og at tekste ne er fulle av forskjellige typer idiomatiske 

uttrykk, 

Hvilke konsekvenser har så dette nye prinsippet fått for 

de enkelte setningenes form og akseptabi li tet? Når alle 

setningene inngår i en relativt naturlig samtale, er ingen 

innholdstomme i den forstand som setningen "En gutt er et 

menneske" er det, og ingen setninger er slik a t det er 

umulig å tenke seg en kontekst, al l e .!:!!!: jo kontekst. 

Likevel er det en hel del setninger i boka som e r lite 

akseptable, men dette har helt andre grunner enn i 

· Beginning Nor1~egian , Det s kylde s i de fleste tilfel l ene 

at engelske uttrykk ligger under overflaten, som i disse 

setningene: 

Jeg var nettopp på vei til biblioteket for å 

ta hjem noen av hans verke r. 

De ble svært overrasket da de fikk høre at 

norske skip hadde båret femti prosent av oljen 

og en tredj ede l a v matvarene som d e allierte 

trengte. 

Dobbeltdører åpner ut til verandaen . 

Men dette hØrer til unntakene. Langt det meste i -boka er 

idiomatisk norsk . 
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' ·spoken Norwegian•· ble grundig revidert i t l964 av forfat-

teren og Kenneth G. Chapman i samarbeid. Doka ble omarbeidet 

for å kunne passe bedre til de gruppene som var blitt bruk

ere av boka : norskstudenter ved amerikanske colleges og ved 

Uen internasjonale sommerskole ved Universitetet i Oslo. En 

rekke emner ble skiftet u t enten fordi innholdet var for

eldet i seg selv eller fordi det ikke var så aktuelt for 

brukerne. ue fleste endringene består i utskifting av 

tekster, ikke omarbeiding a v detaljer i tekstene. For eks

empel gikk dialoger om næringsveier og krig ut, og dialoger 

om sight-seeing og turisme kom inn. I begge utgavene foregår 

handlingen i Norge, og gjennomgangspersoneneiieJ:.,ennnoDsk

amerikaner og hans velstående og velutdannede norske venner. 

I 1962 kom det inn grammatiske forklaringer med mer gram

matisk terminologi enn i fØrste utgave og en del nytt øvings

materiell. Ingen av de tekstene som inneholdt de setningene 

som ble gjengitt ovenfor, overlevde revisjonen, og språket 

i de nye tekstene er relativt naturlig. 

Beginning Norwegian er blitt revidert to ganger, i 1944 og 

1953. Når vi sammenlikner prinsippene for revisjonen av 

denne boka med revisjonen av Spoken Norwegian , er for

skjellen slående. 

La oss s~nenlikne sjette lekse i Beginning Norwegian i 

utgavene av 1944 og 1953 (sist opptrykt i 1977). FØrste av

snitt er slik i de to utgavene: (Det som er ulikt i de to 

utgavene, er understreket . - bortsett fra endringer i rett-
l skrivningen.) 

Et akoleværelse 

1944 Hvor er vi nu? Vi er i et værelse. Dette er et værelse. Dette 

1953 

er et skoleværelse. Et slcoleværelse er et værelse i en skole. Et 
værelse har tale, gulv, og vegger. Hvad er det? -Det er et tak, 
det er et gulv, og det er en vegg. Et værelse har fire vegger. 
Dette er en stol. En atol står p! et gulv. Jeg atår p! et gulv. 
Hvad står jeg p!? P! et gulv. Jeg sitter p! en atol. Hvad sitter 
jeg på? På en atol. Her er en dør. Jeg åpner en dØr. Hvad 
åpner jeg? En dØr. Her er et vindu. Er det et vindu eller en 
dØr? Det er en dØr. Jeg går på et gulv. Hvor går jeg? På et 
gulv. Går jeg p! en vegg? Nei, jeg går ikke på en vegg. St!{ 
en atol p! et gulv? )a. -

Et klasseva:relle 

Hvor er vi nJ l Vi er pi en skole. Vi er i et va:relle. Dette 
er et klasseva:relse. Et klasseva:relse er et va:relse .P! en altole. I 
et va:relse er det tak, gulv og vegger. Hva er det l Det er et tak, 
det er et gulv, og det er eo vegg. Det er fire vegger i et va:relse 

Dette eT en atol. En stol s!M pi et gulv. Jeg atår pl et gulv. Hva 
atJ.r jeg pil Pl et gulv. Jeg titter pl en atol. Hva sitter jeg pil 
Pi en &eol. Her er det en dor. Jeg lpner en dor. Hva lpner jeg? 
En dor. Her er det et vindu. Er det et vindu eller en dor? Det 
er en dor. Jeg går pl et gulv. Hvor går jeg? Pl et gulv. StJ.r 
det en s tol her? Ja. --
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Det soæ har skjedd under revisjonen, er fØrst og fremst 

at engelskpåvirkede setninger er blitt fornorsket. Det 

gjelder både ordvalg (skoleværelse- klassev&relse), pre

posisjonsbruk (i en skole - på en skole) og innføring av 

presentasjonskonstruksjonen "det er •.• " Dessuten er to av 

de mest meningslØse setningene fjernet: "Går jeg på en 

vegg? Nei , jeg går ikke på en vegg." 

Neste avsnitt er slik .i de to utgavene: 

1944 

1953 

Dette er en bok. Hvad er dette? Det er en bok. · Jeg har en 
bok. Jeg har en 'penn. Er dette en bok eller en penn? Det er 
en penn. Dette er en tinger. Jeg har fem fingrer på en Mnd. 
Dette er en hånd. Det er en lot. Jeg står på en fot . Jeg setter 

, en fot på en stol. Hvor setter jeg en fot? PA en stol. Dette er 
en ann. Jeg har!!! arm her og~ arm der. 

Dette er en bok. Hva er det? Det er~ en bok. Her har jeg 
en bok. Her hu jeg en ~· Er dette enk dier en penn? Det 
er en penn. Dette er enger. Her har jeg (em fingrer. Dette er 
en hind. Det er en (ot . Jeg stJ.r pl en fot. Jeg setter en fot pl 
en atol. Hvor setter jeg en (ot l Pl en atol. Dette er en arm. 
Jeg har~ arm her og!!!, arm der. 

Her ser vi en grammatisk opprydding (?) i den andre og 

tredje setningen. Utgaven fra 1944 hadde demonstrativt pro

nomen i "Hvad er dette?" og et u~t trykklett "det" i 

"Uet er en bok." (forutsatt at det er læreren selv som 

svarer). I utgaven fra 1953 har vi demonstrativt pronome n 

i begge setningene. Utskiftingen av "Jeg har .•• "med "Her 

har jeg ••• " gjØr setningene naturligere i klasse rommet, 

Ellers ser vi at det er ryddet opp i sammenblandingen av 

tallord og ubestemt artikkel ved at aksenter markere r tall

ordene, Men "en" i setningen "Jeg står på en fot" har ikke 

fått noen aksent . 

Uet tredje avsnittet har jeg ingen kommentarer til: 

1944 

1953 

En katt er et dyr. En hund er også et dyr. Har jeg en katt 
her? Nei. Er en hund det samme 10m en katt? 

En htt er et dyr. En hund u Ogsi et dyr. Har jeg en btt her? 
Nei. En hund er ikke det tamme 10m en btt. 
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Men i det siste avsnittet er det svær t Mange endringer: 

19 44 

1953 

Her er en gutt og en pike. En gutt er liten og en mann er stor. 
En pike er liten. Dette er en pike. En kvinne er stor, og en pike 
er liten. En gutt er ikke d et samme som en mann, o en ike er 
1k ·c et samme som en kvinne. En gutt er et menneske~ 
pike er ogsi et menneske. En hund er ikke et menneske. En hund 
er et dyr. En mann og en kvinne er mennesker. Et menneske 
er ikke det samme som et dyr. 

Her er det en tt o en ike en mann o en kvinne. Det er fire 
mennesker. n pike er liten, og en er stor. Dette er m pike. _!!. 
kvinne er stor, og ~n kvinne e r liten. En gutt er et mennesk~ 
det samme er en pike. !\len en hund er ikke et menneske. ---ri1 
hund er et dyr. En mann og en kvinne er mennesker. 

I utgaven fra 1953 ser vi tydelig forsøk på å lage bedre 

sammenheng mellom setningene i tekstavsnittet. Gjennom 

presentasjonen av hele fire personer i den første setningen 

og presiseringen av presentasjonen i den neste, får vi e n 

slags ramme å referere til. l-len Ønsket om å lage større 

sar.unenheng i teksten får Ul.lidde lbart konsekvenser for bruken 

av artikler oy tallord. Det blir nødvendig å bruke tal lord 

i hele fire setninger der det var artikler i u tgaven fra 

194 4. !:.'rom et for denne leksjonen er den ubestemte artikkelen , 

og i utgaven fra 1944 inneholdt hver eneste setning (i hvert 

fall tilsyelatende) ett eller flere eksempler på bruk av 

ubestmnt artikkel. Vi ser hvort!an dette prinsippet ødelegges 

i t!et Øyeblikk forfatteren forsøker å lage en slags sammen

heng me llor.t de enkelte setningene i et avsnitt . 

Selv or.t det er bedre sammenheng mellom en del av setningene 

i den siste utgaven , er de fleste av de trekken e som gjør 

denne gruppa av setninger uakseptabel sorol sammenhengende 

t e kst, fortsatt bevar t. Samuenlikner vi denne revisjonen med 

revisjonen av Speken Norwegian , minner tien mest av alt 

om f o rtvilte spre ll i en tvangstrøye. 

Revisjonen av ·rhimms bok og Spoken Nor1-1eqian gjaldt først 

og fremst innholde t. Selve den språklige formen trengte 

relat iv t sjelden .i. re•1 ide res . Ilen i Beginning Non1egian 

var d "' t a nnerledes . uer var se tningene i tekstene bare en 

slags to1ruae mønst re s om hadde l iten bruksverdi utenfor en 

ritualiscrt klasseror.tsundervisning. Uet var ganske enkelt 
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ikke noe innhold sora kunne foreldes . l·len e nc.lr ingene vi ser 

hvordan forfatteren har kjempet for å gjøre den språklige 

fonaen litt mer akseptabel. 

Jeg synes ana l ysen av disse lærebøkene viser nokså k l art 

hva som kan skje hvis raan prøver l skille form og innhold 

fra hverandre i språkundervisningen. Når hensikte n har vært 

å konsentrere oppmerksomheten ora formen , er nettopp språk

formen blitt Ødelagt. 

I denne analysen er c.let bare ett aspekt ved lærebøkene som 

er blitt behandlet : språket. Når vi ska l ta sti l ling ti l 

hvordan bøken e kan fu ngere pedagogisk , er d e t svært mange 

andre faktorer sora også nå vurderes. Thimms bØker bygger på 

e n grundig ml l a nalyse , raen tekstene er ikke pedagogisk be

arbeidet på noen måte. ile setningene og ut t rykkene som det 

er nødvendig for raå l gruppa å lære , er bare listet opp. I 

i3eginnin g Norwegian er det raotsatt. lier synes målana l ysen å 

mangle , men det stoffet som presenteres , er bearbeide t peda

gogi sk både gjennom oppde l i ngen i lek s j oner og gje n nom for

skje l l i ge typer oppgaver og forklaringer. Uare i Spoken 

Norwegian fin ner vi både et språkstof f son er valgt ut fra 

en vurdering av i:>rukernes behov og en pedagogisk tilrette

legging av stoffet. 

x) J~g takker Bern t Fossestøl og Even Hovdhaugen for god 
hJ e l p . De ha r l es t e n fore l Øpig versjon av art i k kelen 
og har kommet merl ny t t ige kommentare r og forbedrings 
fors l ag, 
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Appendix 2. 

Teksteksempler fra l ærebØker som er bygd på e n .grarnmati sk 

progresjon. 

Pørst lesetekste ne fra t o leksjone r i V. Jakub: Prakti~eskij 
kurs norve:tskogo j a zyka (l·loskva 1966) : 

TEKST 

ET KLASSE V ÆR ELSE 

Nå e.r vi på en høyskole. Denne høyskolen er ny. Vi er l e l væ
relse. Del er e l klasseværelse. El klasseværelse er e l væ relse p~ 
en skole eller på en høyskole. Her studerer vi. Vi er studenter. Alle 
s luderer bra. Vi s luderer norsk. Delte språket liker vi. 

I klasse,-ærclsel er del' el tak, et giifv og vegger. På gu lvet stAr 
lire bord, på veggene ser vi lem bilder. Vi liker å studere her. 

En mann åpner døren og kommer inn . Mannen er vår læ rer i 
norsk. Lærerens navn er herr Skjønn. Han sier•: <God dag•. Alle 
svarer: <God dag, herr Skjønn•. Leksjonen begynner. VI leser og 
skriver. Læ reren spør • og sludenlene svarer på lærerens spørsmål. 
En student går til tavlen og skriver. 

Vi hører klokken. Timen er over. Læreren går hjem. Sludenlene 
spiser og går p:'l skøyler. Del er morsomt å gå på skøyler. Alle liker 
del. 

TEKST 

EN FAMILIE 

De lle er el bilde av en famil ie. Familien si ller ved bordet. Fami· 
lien består av far, mor, en liten gull og en liten pike. Gullen heler 
Roll og piken heler Kjersti. Del er bare lo barn i denne familien. 
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Hva gjør de ved bordet? De spiser middag. Maten står pA bordet. 
Hva ~r deres mor? Mor holder en s tor skje i hAnden. Alle spiser 
med !Skje. Hva spiser alle med? Med en skje. Etter middagen snakker 
far med ~oil. Far .forteller ham om tallene. Hva fo rteller far om? 
Han forteller ham om tallene. 

Har vi mange hender? Nei, vi har bare lo hender. I-1\·or mange 
fingrer har vi på hver hånd? Pil hver hå nd har vi fem fi ngrer. Hvor 
mange er to og fem? To og fem er sju. 

Roll forslå r alt dette meget bra. Det er morsomt ft snakke med far. 
liva har vi i d rl ansikt? l ansiktet ,·urt har vi en munn , en ne.!e, 

lo ører, lo .o y ne og lo kinn - ett på hver side. Har du !Jare en fot, 
elt ben og ell kne? Nei, a lle mcnne;J..cr har lo f.oller, lo ben og lo 
knæ r. 

Nå kommer k• · •rtrn. Mor, far, Kjersti og Rolf ligger i sengene 
og sover. 

, nne mi ldest talt uheldige sammenkoplingen av l egemsdeler 

og tallord e1: u t rolig utbredt i språklærebøker . 

Så en l esetekst fra ltarry Persson: llorsk f or utle ndinger 
(Oslo 1970): 

Ptl $/;O/f/1 . 

l dag er Olav og Ingrid p:\ skolen. Skolen hnr mange klasser og mang<' 
elever. l klasserommet er det en dor, e l &ulv, fire vegger og el tak; der er 
også seks lamp;:r, mange puller og mange stoler. l klassen er det el l.ntelcr 
og en tavle. Det er ti jenter og ti guller i klassen. De har b"kcr og sJ..rivc· 
boker. De har oss.~ blyanter ug viskelær. 

GJIUer og jenter er i klassen nå. Lrercren er også i l. la"en. Lærer < il elever 
er i !.!assen. Lrercrcn er wd kaleteret og bar el ~ril! i hånden (handa). 

Slc'..cn lt3r en ,n erl'l'rer, åtle larerc og !-{'ks l:rrerinner. 

Emnet for t!cnne l e ks jonen er bestemt fornt e ntall av subs t a n .- · 

tive ne . Forrige l e ksjon beha ndlet ube stemt form flerla l l oy 

tien ett~rfØlgene be handle!:. be s t emt form f lertall. 
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En stor de l a v teksten i Maaso : Sl snakker vi norsk (Oslo 

1970) , so~ er laget' for noråkundgzvisning for ungdom i 

USA , består av s like oppstillinger : 

Jndefinile + pl u ml: 
Kirsten har et skjørt. 

Eva har et bær. 

Per har et fl agg. 

N ils har et glass. 

Asta har et egg. 

Johan har et lam. 

Klara har et hår. 

.fru Jensen har et hus. 

l\·farit har et papir. 

O lav har et eple. 

Kåre har et kamera . 

Kari har et piano. 

O le har et kompass. 

Es te r har et orgel. 

Pål har et klaver. 

Arm har e t villllu'. 

Vesla har et øre. 

Herr Svendsen har et hotell. 

Hen Backe har et skip. 

Aker har et hospital. 

l \hC", 2 hc-. 3 tn :.l n), ... Kinc luw. 

Hun' har to skjørt. 

Hun har to bær. 

Han• har to flagg. 

Han har to glass. 

H un har tre egg. 

Han har tre lam. 

Hun har mm1ge• hår. 

Hun har tre hus. 

Hun har fire papirer. 

Han har fire·epler. 

Han har fire kameraer. 

HurT har fire pianoer. 

Han har fem kompasser. 

Hun har fem orgler. 

Han har fem klaverer. 

Han har fem vinduer. 

Hun har to ører. 

Han har tre hoteller. 

Han har fire sk ip. 

Aker har fem. hospi taler. 

(rcg.mling 3.: Ill i~~tlifl iC' 111tJnY che l c-3d tC'r nuy huld U[' IC'II fitl p t".) 

( ' Et hår' e r tidligere f o rklar t ved hjelp av en tegning 

som viser en hårmanke .) 

hun 

hnn 

mange 

vindu 
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Dis se utdragene ro: fra John Gaaslancl: llorveg nyelvkonyv. 

Gyakorlati :~:·esz. Lla"ebok i norsk for ungarere (Os lo 1957). 
l Boka ble laget f~ ua ungarske flyktn ingene som kom ti l Norge 

i 1956. 

Ejgl vagy hcltul v an az are? 
Elg!. ... ...... . 
Ho l vannak a S7.emek? 
Szinten elg! (vannak). 
Hany, szemiink van? 
Kctto . . .... .. . . 
Kck a szeme Onnek? 
Nem, barna ( szemem v a n). 
Csak cgy fiillink va'],? 
Ne m, flillink is ke tt o van. 
Mu!ass ra a jobb fil lrel 
Ramutatok a jobb flilre es mondom: 
Ez a j obb fu l. 
Mutass ra a bal fli lre ! 
Mit cs inal Hansen ur? 
" O a ba l fi.\ l re mutat. 
Onnek mi van az area 
Az or rom (van ott). 
Hol van az orr? 

kozepen? 

A-:: are kozepen. 
(Az are) a szemek 
Hol van a nyelv? 

es a sz~j kozott (van). 

A szajban. 
Mi ez? 
Fogak. 

47. E l~ljaro -va l ,' -vel. 

3zemekkel latunk. 
Mivel ha llgatunk? 
riHekkel ha llgatunk. 
Drral szagol unk. 
Mivel izleliink? 
Nyelvv el. 
Mi vel be szclunk ? 
)zajjal be~ :..:cl~n!z. 
Mirc hasznaljuk a karokat? 
A. karokkal (kczckkcl) dolgozunk. 
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.<czzel lrunk. . .. 
Jarnak ~ka kezukkel? . 
~em, ~ka labukkal jarnak. 
Miert van agyunk? 
A.zaggyal g ondolkodunk. 

Er ANSH<TET fo ran eller bak? 
Del er fo ran. 
Hvor er ØYNENE ? 
De er også foran. 
Hvo1 111angc s->yne har vi? 
Vi har to \'Jy n e. 
Har De blå \'Jyne? 
Nei, j eg har brune ~y ne . 
Har vi bare ett ØRE? 
Nei , vi har ogs& to ~t·er. 

Pek på det h~yre ~ret! 
Jeg peker på det h~yre S)ret og s ier: 
Dette er det h~yre ~ret. 

Pek på det v e nstre ~ret ! 

Hva g j \)r h e rr Hansen? 
Han peker pA det venstre \)ret. 
Hva har De midt i a n s iktet? 

. Der har jeg nesen. 
Hvor er NESEN? 
Den er midt i ansiktet. 
Den er mellom ~ynene og MUNNEN. 
Hvor et· tunga? 
Den er i munnen. 
Hva er dette? 
Det er TENNER. 

§ 47 . Preposisjonen MED. 

Vi ser med \'Jynene. 
. Hva h~rer vi m ed? 

Vi h\)rer med 9rene. 
Vi lukter m ed n esen . 
Hva s maker vi m ed? 
Med tunga. 
Hva snakker vi med? 
Vi snakker med munne n. 
Hva bruker vi arme n e til? 
Armene arbeider vi med. 
(Vi aFbeidcr med arn.~:nc .) 
Vi skriver med hå nden. 

. Går rle med hendene? 

. Nei, de går med bena. 
Hvorfor har vi en hj erne? 

. Vi tenker med hjernen. 




