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FORORD 

Hvorfor skrive om aspekt og aksjonsart i forbindelse 

med 'være' og 'bli'? Eller som jeg ble spurt for en tid 

siden: Hva kan det brukes til? Det mest nærliggende svar 

på disse spørsmå·l er at man håper å få sin embedseksamen, 

slik at en kan bli en "nyttig samfunnsborger". Men det er 

selvsagt andre grunner: Opprinnelig hadde jeg et ønske om 

å skrive en oppgave om et emne innen oversettelsesteori; 

nu ble det av forskjellige grunner ikke akkurat dette som 

ble emnet for oppgaven, men det problemet jeg tar opp i 

denne undersøkelse, grenser likevel mot det samme pro-

blemområde. Det viser seg nemlig å være vanskelig for ut-

l endinger å lære seg når man bruker 'være' og når man 

bruker 'bli' i norsk 1 • Det ville derfor glede meg om den-

ne undersøkelse kunne bidra til å forklare forskjellene i 

bruk mellom 'være' og 'bli'. 

Jevnfør: Michalsen, B. A. Være 
nr. 8, Oslo 1988, ss. 67 ff. 

bli ha få, NOA 
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INNLEDNING 

Termene aspekt og aksjonsart later til å være lite 

kjent selv blant nordiskstuderende. Dette er kanskje ikke 

så merkelig tatt i betraktning den beskjedne plass disse 

sider ved språksystemet er viet i de mest brukte av våre 

lærebøker i grammatikk. De mest omfattende arbeider på 

dette område, om norsk språk, er Aug. Westerns avhandling 

fra 1927 og Kjell Ivar Vannebos avhandling fra 19 69 2 • I 

artiklen "Aktionsart, aspekt och aktionalitet. En diskus-

sionsoversikt", gir K. A. Holmberg en gjennomgang av en 

del nyere svenske, finlandssvenske arbeider innenfor 

aspekt og aksjonsartforskningen, og han gir også en kort 

oppsummerende karakteristikk av andre eldre og yngre nor-

diske bidrag på området3 • 

Denne avhandling vil, som tittelen sier, ikke ta for 

seg aspekt og aksjonsart i full bredde, men kun i ytrin-

Western, A. Om verbets aksjonsarter i norsk, Fest
skrift til Hjalmar Falk, Oslo 1927; Vannebo, K.I. 
Aksjonsart i norsk, ein syntaktisk funksionsanalyse, 
Oslo 1969. 

Ho1mberg, K. A. Aktionsart, aspekt och aktionalitet. 
En diskussionsoversikt, Nysvenska studier 57, Upp
sala 1977. 
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ger hvor finittet er 'være' eller 'bli'. Dette emne er 

ikke, så langt jeg har kunnet bringe på det rene, behand-

let tidligere innen nordiske språk. Jeg har derfor ikke 

hatt noe å bygge på annet enn mer generelle avhandlinger 

om emnet aksjonsart og aspekt. Mine viktigste inspira-

sjonskilder har vært to engelskspråklige arbeider: Ber-

nard Comries bok Aspect' og Zeno Vendlers artikkel "Verbs 

and Times" 5 • Disse arbeider har jeg prøvd å tillempe, et-

ter beste skjønn, til norsk. Vendlers verbklasser er an-

vendt av flere nordiske forskere, blant andre Erik An-

dersson6 og Helge Sandøy7 • Jeg har imidlertid valgt en 

annen terminologi enn de. Dette skyldes at jeg finner, at 

deres termer er slik formulert, at de lett kan misfor-

stås, slik at selv om det ville være gode grunner til å 

bruke termer, som alt til en viss grad er innarbeidet, 

har jeg valgt å lage mine egne med det mål for øye at de 

skal være mest mulig selvforklarende. De sentrale termer 

er for oversiktens skyld satt opp i en egen terminologi-

liste. 

Den språklige praksis som undersøkelsen tar utgangs-

punkt i, er det vi kan kalle norsk bokmål. Denne avgrens-

Comrie, B. Aspect, Cambridge 1987. 

Vendler, Z. Verbs and and Times, Lingvistics in Phi
losophy, Ithaca 1967. 

Andersson, E. Verbfrasens struktur i svenskan, en 
studie i aspekt, tempus, tidsadverbial och semantisk 
rackvidd, Åbo 1977. 

Sandi:iy, H. Ein vestnordisk aspektkonstruksjon, 5th 
Scandinavian Conference of Lingvistics, Aspectology, 
ed. Pettersson, Stockholm 1979. 
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ning finner jeg nødvendig fordi spesielt bruken av 'bli' 

varierer meget innenfor talemålet. 

Avhandlingen er delt opp i tre kapitler. I det førs

te prøver jeg å utvikle det nødvendige teoretiske grunn

lag for det videre arbeid. Jeg vil anta at dette også vil 

kunne ha anvendelse for generell analyse av aksjonsart og 

aspekt i norsk, men det er i hovedsak tilpasset i omfang 

til det jeg har behov for i denne sammenheng. I kapittel 

to gir jeg en nærmere beskrivelse, ved hjelp av eksemp

ler, av de forskjellige aksjonsarter. Kapittel tre tar 

for seg den egentlige analyse; her prøver jeg ved hjelp 

av den metode som er utviklet i de to første kapitler å 

analysere forskjellige syntaktiske konstruksjoner. Som 

grunnlag for analysen har jeg valgt eksempler som jeg har 

laget selv. Dette har to store fordeler. Det ville kreve 

gjennomgang av meget store tekstmasser hvis jeg skulle få 

dekket hele spektret av konstruksjoner, og en har dess

uten den fordel når en lager egne eksempler, at en kan 

lage setninger med de ledd, og bare de ledd, som har be

tydning for analysen av de faktorer en ønsker å under

søke. Ekserperte eksempler vil ofte ha en langt mer kom

pleks struktur enn det som er nødvendig, enn si ønskelig, 

for analyse og beskrivelse. Jeg har imidlertid også jevn

ført med et materiale på omlag tusen sider, samt at jeg 

har gjort oppslag på en rekke konstruksjoner ved Avdeling 

for leksikografi. 

Jeg har til slutt i kapittel tre prøvd å oppsummere 

de resultater jeg har kommet til, gjennom å sette de for-



lO 

skjellige konstruksjoner opp i tabeller med henvisning 

til eksempelsetninger i teksten. 

I litteraturlisten er den litteratur som på en eller 

annen måte er anvendt gjennom sitater eller tilvisninger 

i teksten tatt med, i tillegg har jeg tatt med en liste 

over annen litteratur som har relevans for mitt arbeid, 

men som ikke er anvendt; dette gjelder blandt annet lit

teratur som tar for seg Vendlers inndeling av verb. Disse 

arbeider er satt opp i en liste over sekundærlitteratur 

som en hjelp for eventuelle interesserte. 
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l DET TEORETISKE GRUNNLAG 

Jeg vil i dette kapittel prøve å etablere et metodo

logisk grunnlag for dette arbeid. Først og fremst vil jeg 

etablere en klar distinksjon mellom aspekt og aksjonsart 

og videre forsøke en inndeling av aksjonsart i forskjel

lige kategorier. Min inndeling bygger på det materiale 

jeg har valgt å undersøke, og er tilpasset dette, men jeg 

antar at i hvert fall inndelingen av aksjonsart vil kunne 

finne anvendelse også på annet materiale. I hovedsak vil 

jeg bygge min undersøkelse på fremstillingen i Bernard 

Comries Aspect, men jeg vil også trekke inn andre arbei

der på området. 

1.1. ASPEKT OG AKSJONSART 

Begrepene aspekt og aksjonsart gis noe forskjellig 

innhold hos forskjellige forskere, jeg vil derfor prøve å 

definere hva jeg forstår med disse to begreper. Aspekt 

betegner den måte en situasjon ses på, om man legger vekt 
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på den indre utvikling eller utstrekning av situasjonen 

(det imperfektive aspekt) 1 eller om man ser situasjonen 

som et avsluttet hele (det perfektive aspekt) . 

As the general definition of aspect 1 we may 
take the formulation that 1 aspects are dif-
fe rent ways of viewing the internal temporal 
constituency of a situation'. [fotnote ute-
latt l 8 

Dette fører til at valg av aspekt bestemmes av hva 

man ønsker å legge vekt på ved den situasjon en beskri-

ver 1 situasjonens indre temporale struktur eller situa-

sjonen sett som et hele. Det er dermed ikke nødvendigvis 

objektive forskjeller mellom en situasjon uttrykt i per-

fektivt aspekt og en situasjon uttrykt i imperfektivt 

aspekt. 

In discussing aspect it is important to grasp 
that the difference between perfectivity and 
imperfectivity is not necessarily an objective 
difference between situations 1 nor is it neces
sarily a difference that is presented by the 
speaker as being objective 9 • 

Eller sagt på en annen måte: 

lO 

[ ... ] the imperfect is used by him to whom one 
day is as a thousand years 1 and the aorist by 
him to whom a thousand years are as one day 10 • 

Comrie 1 B. Aspect 1 Cambridge 1987 1 s. 3. 

Op.cit. s. 4. 

Jespersen, O. The philosophy of grammar 1 London 1935 
s. 276. 
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I språk med aspekt opptrer dette som en grammatisk 

kategori på linje med tempus, kasus, modus osv. Som kjent 

vil en ikke finne noen kategori aspekt i norsk; når en 

snakker om aspekt i norsk vil det dermed være snakk om 

syntaktiske konstruksjoner som kan uttrykke samme type 

betydningsinnhold som aspekt i språk, hvor dette er gram-

matikalisert. Jeg velger å kalle dette aspektuell betyd-

ning i stedet for aspekt. 

Aksjonsart er knyttet til objektive (i den grad en 

så firkantet term kan anvendes i beskrivelse av språk) 

forhold ved situasjoner, forhold som at noen situasjoner 

har utstrekning i tid, dur at i ve situasjoner, mens andre 

er uten utstrekning i tid, momentane situasjoner. Disse 

forhold regner jeg vil være særlig knyttet til det enkel-

te verbs semantikk, men her spiller også kontekstuelle 

forhold inn. 

[ ... ]imperfectivity means viewing a situation 
with regard to its internal structure (dura
tion, phasal sequences), and durativity simply 
refers to the fact that the given situation 
lasts for a certain period of time (or at 
least, is conceived of as lasting for a certain 
per i od of time) 11 

Det er imidlertid ikke alltid like enkelt å bestemme 

hva som skal regnes til aspekt, og hva som skal regnes 

til aksjonsart, fordi disse to forhold griper inn i hver-

andre, slik at noen aksjonsartkategorier helst opptrer 

med imperfektiv betydning, mens andre helst opptrer med 

ll Comrie, B. Aspect, Cambridge 1987, s. 41. 
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perfektiv betydning. Jeg tror likevel det kan være frukt-

bart å opprettholde dette skille. 

1.2. ASPEKT 

Som jeg har nevnt ovenfor (side 13), er aspekt ikke 

en grammatisk kategori i norsk, men dette innebærer ikke 

at aspektuell betydning ikke kan uttrykkes. Vi skal i det 

følgende, gjennom en sammenligning med fransk og engelsk, 

se litt på hvilke muligheter vi har til å uttrykke for-

skjellig aspektuell betydning. 

I fransk finner man i fortid motsetningen p~rfektiv/ 

imperfektiv uttrykt ved formene "passe simple" og "impar-

fait". Sagt sterkt forenklet legger imparfait vekt på si-

tuasjonens interne, temporale struktur, mens passe simple 

legger vekt på situasjonen som helhet. 

12 

L' irnparfait exprime un fait qui etait en train 
de se derouler (mais n'etait pas encore acheve) 
au moment du passe auquel se reporte le sujet 
parlant; le plus souvent ce fait se deroula_it 
au moment ou un autre fait s' est produit [ ... l 
Le passe simple et le passe compose expriment 
l'un et l' autre un fait passe relativement au 
moment present 12 

Grevisse, M. Le bon usage, onzieme edition, Paris 
1980, §1429. 
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På norsk vil denne motsetning ikke alltid komme til ut

trykk fordi samme form av verbet brukes til å gjengi både 

imparfait og passe simple. 

(l) Il vecut une jeunesse insouciante. 

(2) Il vivait une jeunesse insouciante. 

(3) Han hadde en sorgløs ungdom. 

I setning (l) ses 'ungdom' som et avs lut tet hele mens ( 2) 

ser den som forløp; den norske oversettelse (3) skiller 

ikke mellom disse to synsvinkler, og det går dermed ikke 

frem av ytringen (isolert) under hvilken synsvinkel en 

betrakter 'ungdom'. 

En subkategori av imperfektum er progressiv, i eng

elsk har progressiv en obligatorisk syntaktisk konstruk

sjon ved dynamiske, durative verb: 'be' og presens parti

sipp av hovedverbet. 

(4) He was reading Proust 

Dette kan på fransk oversettes med (5) eller (6) 

(5) Il lisait Proust 

(6) Il etait en train de lire Proust 

Setning (5) vil imidlertid på engelsk også kunne tolkes 

som: 
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(7) He used to read Proust 

Som vi ser dekker altså fransk imparfait et videre 

område enn progressiv, og den markerte progressivomskriv-

ning, setning (6), er ikke obligatorisk. Går vi videre 

til norsk, finner vi en viss parallellitet med fransk; 

også i norsk vil setning (4) ha to mulige oversettelser 

hvor bare den ene (9) er markert progressiv: 

(8) Han leste Proust 

( 9) Han var i ferd med å lese Proust 

Som på fransk vil det imidlertid ikke være obligatorisk 

med en progressiv konstruksjon. 

Vi kan oppsummere dette med å si, at engelsk har 

syntaktiske konstruksjoner til å gjengi habituell betyd-

ning og progressiv betydning (hvor den siste som nevnt er 

obligatorisk ved visse verb), mens fransk har imperfektiv 

form som dekker begge typer situasjoner, og norsk har en 

form som ikke spesifiserer motsetningen mellom imperfek-

tivitet og perfektivitet. 

fransk: 

engelsk: 

Norsk: preteritum 
l 

passe simple imparfait 

progressive 
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På grunnlag av denne inndeling kan vi si at norsk 

preteritum er vag13 med hensyn til motsetningen imperfek-

tivitet/perfektivitet, mens fransk imparfait i forhold 

til engelsk er vag med hensyn til motsetningen progres-

siv/habituell. 

Vi så ovenfor at konstruksjonen "være i ferd med" og 

infinitiv kan uttrykke progressiv betydning i norsk. Den-

ne konstruksjon sammen med enkelte andre vil foretrekkes 

fremfor enkelt verbal i visse tilfeller, særlig der en 

situasjon er koblet til en annen. 

Frede Østergaard behandler i sin artikkel "The pro-

gressive aspect · in Danish" blant annet konstruksjonene 

"være ved at" og "være i færd med at" som eksempel på 

"progressivt aspekt" i dansk. Han mener med støtte i sitt 

empiriske materiale å kunne påvise at progressivkon-

struksjonene i visse tilfeller er obligatoriske: 

One case of obligatory rnarking is when two ev
ents are related to each other: 
43 Da jeg korn ind i stuen sang de fødselsdagssangen 
44 Da jeg korn ind i stuen var de ved at synge fød
selsdagssangen 
In 43 the singing started only after (perhaps 
because of) my entry, whereas in 44 the singing 
start ed before I carne in14 • 

Jeg vil imidlertid for norsk stille meg tvilende til en 

slik påstand og vil snarere oppfatte setning 43 som tve-

13 

14 

Begrepet 'vag' bruker jeg på samme måte som Helge 
J.J. Dyvik i Grammatikk og empiri, sidene 114 ff. 

Østergaard, F. The Progressive aspect in Danish, 5th 
Scandinavian Conference of Lingvistics, Aspectology, 
ed. Pettersson, Stockholm 1979, s. 95. 
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tydig (dvs. Det kan godt være at de hadde begynt sangen 

innen jeg kom inn.) og 44 som entydig. Det kan dessuten 

være at en her er tilbøyelig til å se et kausalt forhold, 

med andre ord at sangen ble sunget for "jeg". Hvis set-

ningen ble omformet til: "Da jeg kom ind i stuen sang de 

fødselsdagssangen for Ole", er det ikke sagt at setningen 

ville bli oppfattet entydig. Om en tolker setningen som 

tvetydig, innebærer dette at en situasjon som omslutter 

en annen, og dermed i følge definisjonen har imperfektiv 

betydning, kan stå uten aspektuelle markører. Jeg er 

imidlertid i hovedsak enig med Østergaard, men vil ikke 

si det så sterkt som at en omskrivning med progressiv be-

tydning er obligatorisk, men at det er en klar tendens 

til, at en foretrekker en konstruksjon med progressiv be-

tydning i slike tilfeller15 • 

Innen det område mitt arbeide dekker er det først og 

fremst progressiv betydning som er markert og da særlig 

ved de ovenfornevnte konstruksjoner "være i ferd med å" 

og "være ved å". Disse konstruksjoner har, i hvert fall 

så langt jeg har kunnet konstatere, alltid progressiv 

betydning. Dette vil bli nærmere drøftet i forbindelse 

med konkrete eksempler i senere kapitler. 

15 Kjell Ivar Vannebo har sammenlignet norrøne tekster 
og disse teksters oversettelse til moderne språk, og 
han finner en tendens til bruk av omskrivninger med 
progressiv betydning i oversettelsene hvor original
ene har enkelt verbal (Vannebo, K.I. Aksjonsart i 
norsk, Oslo 1969, ss. 84 ff). 



19 

I flere grammatikker 16 finner vi begrepene perfektiv 

og imperfektiv brukt i forbindelse med de enkelte verb; 

man skiller for eksempel mellom det "perfektive" 'finne' 

og det "imperfektive" 'lete'; man bruker ofte imperfektiv 

synonymt med durativ og perfektiv synonymt med momentan. 

Jeg finner denne praksis lite hensiktsmessig: dels fordi 

perfektiv og imperfektiv brukes i litteraturen om gram-

matiske kategorier, riktignok i andre språk, dels fordi 

jeg finner det nyttig å kunne skille mellom verbs og ver-

balgruppers semantiske innhold, og den synsvinkel hvorun-

der man kan betrakte en situasjon. Det at man kan lete 

en kortere eller lengre tid, mens 'finne' ikke kan ha 

noen utstrekning i tid, har da etter min inndeling ikke 

noe med aspekt å gjøre, men med motsetninger som hører 

inn under aksjonsart. 

Nor have the y [i.e. A o rist and Imperfect l an y 
reference in themselves to the duration of the 
action concerned, and we cannot say that one is 
momenta ry or punctual, and the other durati
ve17. 

Dette skille har den praktiske fordel at en i språk-

beskrivelsen kan skille mellom det enkelte verbs faktiske 

betydning og dets aktuelle bruk. Dette er viktig fordi, 

som vi tidligere har sett, durative verb kan brukes per-

16 

17 

Se for eksempel Vinje, F-E. Kompendium i gram
matisk analyse, Oslo 1978, ss. 117 ff; Beito, 
O.T. Nynorsk grammatikk, Oslo 1986, ss. 262 ff. 

Jespersen, O. The philosophy of qrammar, 
1935, ss. 275 f. 

London 
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fektivt, jevnfør setning (1), og på samme måte kan momen-

tane verb brukes imperfektivt: 

( 10) [ ... l il lui tendait son journal le Petit 
Normand. Le fermier essuyait sa main å 
son fond de culotte, recevait la feuille 
de papier et la glissait dans sa poche 
[ ... l (uthevet her) 18 

1.3. AKSJONSART 

I arbeider hvor en skiller mellom aspekt og aksjons-

art, er det vanlig å regne aksjonsart som underordnet 

aspekt, det gjelder for eksempel Askedals og Comries ar-

beider19 • Bernard Comrie bruker riktignok ikke termen 

aksjonsart, men snakker om "aspect and inherent mean-

ing20 ", hvor "inherent meaning" innbefatter de faktorer 

som vanligvis regnes under aksjonsart. Jeg vil anta at 

denne inndelingen skyldes at aspekt- og aksjonsartforsk-

ningen har sitt utgangspunkt i språk hvor aspektmotset-

ningene er grammatikaliserte, som for eksempel i de sla-

viske språk og i de romanske språk. I norsk finner jeg 

det imidlertid lite hensiktsmessig å regne aspekt som 

18 

19 

20 

Maupassant, G. d. Le crime au pere Boniface, Contes 
du Jour et de la nuit, Ed. Garnier-Flamarion, Paris 
1977, s. 43. 

Askedal, J.O. Innførlnq i tysk grammatikk, 
1976; Comrie, B. Aspect, Cambridge 1987. 

Op. cit. kapittel 2. 

Oslo 
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overordnet i forhold til aksjonsart siden aspektmot-

setningene ikke er grammatikaliserte i norsk. 

Flere nordiske forskere bruker Zeno Vendlers innde-

ling av verb i fire kategorier (time schemata) 21 , blant 

andre Erik Andersson og Helge Sandøy"; jeg vil derfor 

diskutere hans system og dets anvendelighet i norsk. 

Som nevnt inndeler Zeno Vendler i sitt essay "Verbs 

and Times" verbene i fire. forskjellige kategorier etter 

den indre oppbygning: activities, accomplishments, achie-

vements og states. 

Vendler starter med å opprette skille mellom verb 

som har "continuous tense", og verb som ikke har det. Den 

førstnevnte gruppe deler han videre inn i verb med et in-

nebygget terminalpunkt (accomplishments) og verb uten 

innebygget terminalpunkt (activities) Gruppen av verb 

som mangler "continuous tense", deler han inn i handlin-

ger uten utstrekning i tid (achievements) og handlinger 

med utstrekning i tid (states) . Denne inndeling kan gra-

fisk fremstilles slik: 

21 

22 

Vendler, Z. Verbs and Times, Lingvistics in Philo
.§..9..!2hy, Ithaca 196 7. 

Andersson, E. Verbfrasens struktur i svenskan, Åbo 
1977; Sandoy, H. Ein vestnordisk aspektkonstruksjon, 
5th Scandinavian Conference of Lingvistics, Aspec
!QlQgy, ed. Pettersson, Stockholm 1979. 
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Situasjon 

"+continuous tense" 

+terminativ 
ACCOMPLISHMENTS 

-terminativ 
ACTIVITIES 

•-continuous tense" 

+momentan 
ACHIEVEMENTS 

-momentan 
STATES 

Eksempler: 
Accomplishments: Per leste en bok (Peter read a book) 
Activities: Per leste (Peter was reading) 
Achievements: Per nådde toppen (Peter reached the top) 
States: Per kjente Anne (Peter knew Anne) 

I engelsk er grunnlaget for å skille ut verb med 

"continuous ten~e· at disse alltid når de har progressiv 

betydning, konstrueres med 'be' og presens partisipp av 

hovedverbet, mens verb for "states" og "achievements" 

normalt ikke har denne konstruksjon. Termene "continuous" 

og "progressive" ser ut til å bli brukt av Vendler om 

samme gruppe verb, mens Comrie bruker "continuous" som 

motsetning til "habitual". 

[ ... ] a distinction is made between the terms 
'progressive' and 'continuous', the former be
ing a subdivision of the latter (progressive
nesa is the combination of continuousness with 
nonstativity) 23 

Vendlers første kriterium er, uansett hvordan en 

tolker det, hovedsakelig et aspektuelt kriterium, og 

siden jeg ovenfor har erklært ønske om å dele inn ak-

sjonsart uavhengig av aspekt, er al·lerede dette et godt 

23 Comrie, B. Aspect, Cambridge 1987, s. 12. 
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argument for å forkaste dette kriterium, men det finnes 

flere. Et annet argument er at disse verb når de har pro-

gressiv betydning, i engelsk får en bestemt syntaktisk 

realisering, mens en i norsk kan velge om en vil markere 

den progressive betydning, og det vil i så fall ikke være 

snakk om en mulig realisering, men flere (være ved å, 

være i ferd med å, holde på med å osv.). Det er med andre 

o:~;:d på den ene side obligatorisk omskrivning versus fa-

kultativ og på den annen side en syntaktisk konstruksjon 

versus flere. 

Bernard Comrie skiller mellom situasjoner som varer 

en kortere eller lengre periode og situasjoner som er 

punktuelle, "punctual and durative situations". 

[ ... ) durativity simply refers to the fact that 
the given situation lasts for a certain period 
of time (or at least, is conceived of as last
ing for a certain period of time) [ ... ) The 
opposite of durativity is punctuality, which 
thus means the quality of a situation that does 
not last in time (is not conceived of as last
ing in time) 24 

Han skiller også mellom "telic and atelic situa-

tions"; dette er et tilsvarende skille som det Vendler 

gjør mellom "accomplishments" og "activities". Endelig 

tar han skillet mellom statiske og dynamiske situasjoner 

opp til diskusjon, og det ser her ut til at han skiller 

ut fra andre kriterier enn Vendler: 

24 Op. cit. ss. 41 f. 
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To remain in a state [statisk situasjon} re
quires no effort, whereas to remain in a dyna
mic situation does require effort 25 

Dette er jo nærmest et skille ut fra fysiske kriterier, 

og jeg finner dette skillet mer håndterbart enn Vendlers. 

Sammenligner vi Comries inndeling med Vendlers, finner vi 

at verb med "continuous tense" er på den ene side durati-

ve og på den andre dynamiske; det er med andre ord, fra 

et aksjonsartsynspunkt, et sammensatt kriterium. På 

grunnlag av Comries motsetningspar kan vi sette opp følg-

ende hierarkiske system: 

Situasjon 

durativ punktuell 
dynamisk 

statisk dynamisk 

(telic) (atelic) 
terminativ aterminativ 

Comries forståelse av dynamisk innebærer også at en-

hver punktuell situasjon er dynamisk. 

25 

26 

Since punctual situations automatically involve 
a change of state, they are automatically dyna
mic: the re can be no such thing as a punctual 
state. 26 

Op. ei t. s. 4 9. 

O p . c it . s . 5O . 
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Dette gjør at vi ved punktuelle situasjoner kan betrakte 

"dynamisk" som et redundant trekk og dermed utelate det 

fra systemet. Jeg velger også å benytte binære størrel-

ser, slik at punktuell benevnes "-durativ", likeledes be-

nevnes aterminativ "-terminativ" og statisk "-dynamisk". 

Vi skulle da ende opp med dette system: 

Situasjon 

+durativ -durativ 
l 

-dynamisk 
l 

+dynamisk 

+terminativ -terminativ 

Dette gir grunnlaget for inndeling i følgende fire ak
sjonsartkategorier: 
Prosedyre: +durativ, +dynamisk, +terminativ 
Prosess: +durativ, +dynamisk, -terminativ 
Tilstand: +durativ, -dynamisk 
Hendelse: -durativ 

Disse fire aksjonsartkategorier vil, såvidt jeg kan 

bedømme, være sammenlignbare med Vendlers "time schemata" 

slik at prosedyre tilsvarer accomplishment, prosess til-

svarer activity, tilstand tilsvarer state og hendelse 

tilsvarer achievement. Det som skiller, er den måte hvor-

på aksjonsartkategoriene er definerte. 

I tillegg til de ovenfornevnte aksjonsartkategorier 

trenger jeg to kategorier til: Det er aksjonsart som be-

tegner gjentagelse av en situasjon, og aksjonsart som be-

tegner at en situasjon fortsetter fra et visst tidspunkt. 

Den første betegnes iterativ og den andre kontinuativ. 
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Begge aksjonsartkategorier er å betrakte som subkatego-

rier av de andre aksjonsartkategorier, den kontinuative 

aksjonsart også som subkategori til iterativ (se nedenfor 

side 36) _ Siden jeg betrakter disse kategorier som under-

ordnet de andre, velger jeg å holde dem utenfor skjemaet 

ovenfor. 

Kategorien kontinuativ er i større grad enn de andre 

knyttet til verbet 'bli', jeg vil derfor se litt nærmere 

på denne kategori. Verbet 'bli' har to betydninger i 

norsk: Det kan på den ene side referere til inntredelsen 

av en situasjon og på den annen referere til en situa-

sjons fortsettelse. Jeg vil derfor i det følgende behand-

le 'bli' som to skilte ord: 'bli' i den første betydning 

benevner jeg 'bli 1 ' og i den andre 'bli 2'. 

Jeg vil nu prøve å analysere verbene 'være', 'bli/ 

og 'bli2 ' med hensyn til aksjonsart. 

(11) Per ble syk 

(12) Per var syk 

(13) Per 'bli 1 ' syk 

(14) Per 'bli 2 ' syk 

Setning (11) har to tolkninger: (13) og (14) 27 • Den 

første betegner således inntredelsen av tilstanden syk, 

mens den andre betegner fortsettelsen av denne tilstand. 

Setningene (13) og (14) faller sammen i skrift, men 
vil kunne skilles i tale pga. forskjellig setnings
trykk. Således vil ( 13) ha trykk på 'syk' : Per ble 
'syk, mens (14) vil ha trykk på 'bli': Per 'ble syk. 



Setning (12) 

det tidspunkt 

27 

betegner at tilstanden syk var gjeldende på 

setningen refererer til. Dette skulle gi 

følgende analyse av de tre setninger: 

(12) +durativ, +statisk, -terminativ 

(13) -durativ 

(14) +durativ, +statisk, -terminativ, +kontinuativ 

Det som skiller setning (12) fra setning (14) er, som vi 

ser, faktoren "+kontinuativ"; jeg vil ikke dermed si at 

(12) er "-kontinuativ", det er riktigere å si at (12) er 

vag med hensyn til denne kategori. Jeg vil videre bemerke 

at momentane ytringer, det vil si ytringer som er "-dur

ativ", ikke kan være kontinuative ettersom de oppfattes å 

være uten utstrekning i tid. Jeg vil på grunnlag av det 

ovenstående formulere følgende hypotese om aksjons

artkategorien kontinuativ: Ytringer med 'bli2 ' som finitt 

vil alltid være kontinuative, mens ytringer med 'bli 1 ' 

eller med 'være' aldri vil være kontinuative. 

Vi kan derfra slutte at vi kan skille mellom durati

ve ytringer og durative, kontinuative ytringer på leksi

kalsk grunnlag og trenger derfor ikke semantiske krite

rier for å kunne skille. 
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2 DE ENKELTE AKSJONSARTKATEGORIER 

I dette kapittel vil jeg se nærmere på hver enkelt 

aksjonsartkategori slik de er inndelt ovenfor (side 25). 

Siden subkategorien kontinuativ forekommer ved flere ho

vedkategorier, blir den ikke behandlet spesielt, men av 

praktiske grunner under de aktuelle kategorier. Iterativ 

har jeg ovenfor definert som en subkategori, til tross 

for dette blir den her viet et eget avsnitt. Dette skyl

des at i mitt materiale har iterativ bare en syntaktisk 

realisering, som er av spesiell interesse, og det er 

grunnen til at den behandles særskilt. 

2.1. HENDELSE 

Jeg har tidligere definert hendelsen som en dynamisk 

situasjon som oppfattes å være uten utstrekning i tid 

(-durativ) Vi kan videre etablere to subkategorier av 

hendelser: Hendelser som er under kontroll av agenten, og 
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hendelser som ikke er under kontroll av agenten 28 • En 

vanlig markør for førstnevnte type er 'begynne' mens 

'bli 1 ' er en vanlig markør for sistnevnte type. 

(15) Per begynte å lese. 

(16) Per ble syk. 

For min undersøkelse vil det bare være den siste type 

hendelse (16) som har interesse. 

Karakteristisk for hendelser er at de markerer en 

situasjons inntreden eller opphør, overgang fra en situa

sjon til en annen. Da denne overgang oppfattes som punk

tuell, kan slike situasjoner ikke avgrenses med tidsad

verbialer for varighet, men med adverbial som angir in

nenfor hvilket tidsrom hendelsen finner sted. Hvor snever 

denne angivelse kan være, er avhengig av semantiske for

hold ved hendelsen. 

(17) Per ble syk i går 

(18) Per ble syk i går middag 

(19) ?Per ble syk klokken 12.01 

For (17) er tidsrommet 24 timer, for (18) cirka 2 timer 

(mellom klokken 11 og klokken 13) og for (19) cirka 1 

minutt (mellom 12.00.30 og 12.01.30); når (19) er lite 

akseptabel, skyldes det at det vanskelig lar seg gjøre å 

trekke et så skarpt skille mellom tilstanden "syk" og 

28 Lyons, J. Semantics, Cambridge 1977, s. 483. 
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tilstanden "ikke syk". Det finnes ikke en tilstrekkelig 

entydig definisjon av noen av tilstandene. Ved andre si-

tuasjoner vil overgangen være enda mer uklar, som tilfel-

let er i (20). 

(20) Manden, mennesket, den første som var 
her. Det var ingen sti før ham. Siden 
fulgte et og andet dyr de svake spor over 
moer og myrer [ ... ] Slik blev stien til 
gjennem den store almenning som ingen 
eiet (uthevet her) 29 

2.2. TILSTAND 

En tilstand er definert som en durativ og statisk 

situasjon, tilstander kan ta tidsadverbialer for va-

righet, ofte preposisjonsuttrykk innledet med 'i' 

(21) Per er syk. 

(22) Per var syk i ti dager. 

Tilstander vil rimeligvis beskrives av statiske 

verb, men vi kan ha ytringer med et infinitt verb for 

hendelse når denne ytring ikke uttrykker at hendelsen 

finner sted, men at hendelsen kan finne sted (25.). Det er 

på den annen side ikke mulig å ha omskrivninger med pro-

29 Hamsun, K. Markens grøde, Den norske Bokklubben, 
Oslo 1972, s. 5. 



31 

gressivkonstruksjonen "være i ferd med" av ytringer med 

statiske verb. 

(23) Per sitter på stolen. 

(24) *Per er i ferd med å sitte på stolen. 

(25) Ole er å finne på kontoret. 

Som vi ser vil en omskrivning av setning (23) med "være i 

ferd med" være ugrammatisk, setning (24), fordi 'sitte' 

er et statisk verb. 

En subkategori til tilstand er den kontinuative til

stand; en durativ, nonkontinuativ situasjon med 'være' 

som finitt kan gjøres kontinuativ ved å bytte ut 'være' 

med 'bli,' . 

(26) Per ble syk i 10 dager 

Forskjellen på setning (22) og setning (26) er med 

andre ord at den første angir varighet, mens den andre 

angir hvor lenge tilstanden varte ved fra et ikke nærmere 

presisert punkt i fortid. 
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2.3. PROSESS 

En prosess er definert som en durativ dynamisk situ

asjon uten innebygget terminalpunkt; det som skiller pro

sesser fra tilstander, er med andre ord at prosesser er 

dynamiske situasjoner. I likhet med tilstander vil pro

sesser kunne ta adverbialer for varighet, ofte preposi

sjonsuttrykk innledet med 'i'. 

(27) Per leste i tre timer. 

I setning (27) er adverbialet rimeligst å oppfatte 

som prosessens totale varighet. Siden de verb jeg har 

satt meg fore å undersøke enten er statiske eller non

durative, skulle en forvente at denne type situasjoner 

ikke var aktuelle, men dette er ikke tilfelle. En prosess 

kan omskrives til en imperfektiv prosess ved hjelp av 

"være i ferd med". Siden det imperfektive aspekt ikke er 

opptatt av situasjonen som totalitet, men som forløp, er 

det derfor ikke rimelig å vente at prosesser hvor en har 

en omskrivning med 'være', har adverbial for angivelse av 

varighet. 

(28) Per var i ferd med å lese. 

(29) ?Per var i ferd med å lese i tre timer. 

Setninger som (2 8) er mest anvendt der en refererer 

til to situasjoner, som inntreffer samtidig, og hvor man 
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ønsker å markere, at den ene situasjon inntreffer innen

for det tidsrom, som den andre dekker (30). 

( 3 O) Per var i ferd med å lese, da telefonen 

ringte. 

Aksjonsarten prosess subkategoriserer kontinuativ 

prosess, innen det område jeg arbeider med, kan den kon

tinuative prosess representeres ved 'bli2 ' og et preposi

sjonsuttrykk innledet med 'ved'. 

( 31) Per ble ved å lese. 

(32) Per ble ved å lese i fire timer. 

( 33) Per ble ved å lese til klokken åtte. 

(34) Per ble ved å lese til tross for at det 

var kommet gjester. 

I eksemplene ovenfor markerer 'bli 2 ' at den prosess in

finitiven denoterer, fortsetter. Fortsettelsen kan som i 

(.31) være uavgrenset, eller den kan avgrenses med et 

adverbialt preposisjonsuttrykk innledet med 'i' (32). I 

dette tilfellet er det ikke en angivelse av hele pro

sessens varighet, men av varigheten til fortsettelsen, 

fra det punkt ytringen refererer til. 
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2.4. PROSEDYRE 

En prosedyre skiller seg fra en prosess ved at situ

asjonen har et innebygget terminalpunkt; den kan således 

ses som en subkategori til prosess (terminativ prosess) . 

(35) Han leser 

(36) Han leser en bok 

Vi kan si at prosedyren i (36) er en presisering av pro

sessen i (35): Fordi en vil alltid kunne slutte, at hvis 

(36) er sann, så er også (35) sann, men ikke vice versa. 

Syntaktisk skiller prosedyrer seg fra prosesser ved at de 

ikke kan ta adverbialer for varighet innledet med 'i', 

men derimot adverbialer for total varighet innledet med 

'på'. 

(37) *Han leste en bok i 3 timer 

( 3 8) Han leste en bok på 3 timer 

Som for prosesser vil 'være' stå som markør for imperfek

tiv betydning også ved prosedyrer. 

(39) Han leste en bok. 

(40) Han var i ferd med å lese en bok. 

(41) Han ble ved å lese en bok 
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Vi ser her at mens prosedyren i (39) presenteres som 

et avsluttet hele, presenteres den i (40) som et forløp, 

og vi lates i uvisshet om dens fullførelse. Som for pro

sesser er 'bli 2 ' markør for kontinuativitet. I setning 

(41) legges vekten på prosedyrens fortsettelse, men også 

her lates vi i uvisshet om dens fullførelse. 

2. 5. ITERATIV 

Iterativ ve·lger jeg å betrakte som subkategori for 

alle typer av aksjonsart, fordi jeg forutsetter at enhver 

situasjon som kan forekomme en gang, også kan gjentas. 

Her vil det imidlertid være visse unntak: Det gjelder 

durative situasjoner som råder eller anses å råde til 

enhver tid: Jorden er rund, Solen er en stjerne, Gud er 

allmektig osv. Det gjelder videre hendelser som bare kan 

forekomme en gang for den aktuelle agent: Universet ble 

til, Per døde, Jorden gikk under osv. Ved disse typer av 

hendelser vil gjentagelse ikke være mulig. 

Iterativ kan for eksempel markeres med et kvanti

tetsadverbial, verb for hendelse sammen med adverbial for 

varighet eller ved gjentagelse av finittet; her må en 

imidlertid skille mellom emfatisk gjentagelse og iterativ 

gjentagelse. 
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(42) Han var flere ganger tilstede på foreles-

ningene. 

(43) Han hostet hele natten 

(44) Han hostet og hostet. 

( 45) Du leser og leser' 

I setning (45) er gjentagelsen klart emfatisk og 

ikke iterativ, mens det i (44) kan være tvil om meningen 

er iterativ, dvs. "hostet flere ganger" eller emfatisk 

"hostet meget". Jeg vil ikke gå nærmere inn på iterasjon 

i alminnelighet siden dette ikke har spesielt stor rele

vans for mitt materiale, men stoppe opp ved en konstruk

sjon: Den iterative og kontinuative konstruksjon med 

'bli,' og infinitiv av et hendelsesverb. 

( 4 6) Han blir ved å finne rav på stranden. 

( 4 7) Han ble ved å treffe naboens datter. 

( 48) *Han blir ved å finne ravet på stranden. 

( 4 9) *Han blir ved å finne lykken 

(50) *Han ble ved å dø 

Vi så ovenfor (side 33) at 'bli 2 ' og et preposisjons-

uttrykk innledet med 'ved' markerer en situasjons 

fortsettelse, nærmere bestemt den situasjon som infini

tiven i styringen denoterer. Når infinitiven, som oven

for, denoterer en hendelse, lar denne situasjon seg ikke 

fortsette; det må således være tale om en gjentagelse av 

hendelsen. Denne serie av hendelser er en kontinuativ 
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iterasjon. I likhet med andre ytringer med "bli ved" leg

ges det vekt på iterasjonen som forløp og ikke som av

sluttet hele slik at det også her er en markert imper

fektiv (progressiv) ytring. For at en hendelse slik skal 

kunne gjentas, må det, som ovenfor nevnt, være en hen

delse som kan gjentas; hvor infinitiven er et transitivt 

verb må objektet for infinitiven være noe tellelig (ube

sfemt antall), en ubestemt mengde, eller hendelsen må 

være av en slik art at den 

samme objekt, setning (47). 

akseptabel og setning (48) 

kan gjentas rettet mot det 

Det som gjør setning ( 4 6) 

uakseptabel, er at i den 

første denoterer objektet for infinitiven en ubestemt 

mengde, mens det i den andre denoterer en bestemt mengde. 

Når setning (49) ikke er akseptabel, skyldes nok det at 

'lykke' ikke er tellelig og heller ikke på annen måte 

kvantifiserbar; man kan kun snakke om større eller mindre 

grad av 'lykke' Setning (5O) kan ikke aksepteres fordi 

'dø' denoterer en hendelse som bare finner sted en gang 

for det enkelte individ. 
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3 AKSJONSART OG ASPEKT - SYNTAKTISK REALISERING. 

I forrige kapittel tok jeg for meg aksjonsartkatego-

riene enkeltvis og så på forskjellige ytringer under den 

enkelte aksjonsart. I dette kapittel vil jeg prøve å be-

handle de forskjellige syntaktiske konstruksjoner enkelt-

vis i forhold til aspekt og aksjonsart. 

Verbene 'være' og 'bli' er verb som obligatori~k 

trenger to argumenter, etter tradisjonell grammatisk ter-

minologi, subjekt og predikativ30 eller adverbial. Det 

later imidlertid til å råde en viss meningsforskjell om 

når det dreier seg om predikativ, og når det dreier seg 

om adverbial. Western gir denne vide definisjon av "pre-

dikativ": 

30 

Et predikativ (predikatsord) føies til de 
"uselvstendige" verber av typen være, bli, ~ 
nes [ ... ] . Et sådant predikativ inneholder en 
nærmere bestemmelse til subjektet og står føl
gelig i adleddsforhold til dette ("fjernere ad
ledd"). Det er i virkeligheten den viktigste 
del av omsagnet, mens selve verbet bare har den 
funksjon å forbinde predikativet med subjektet. 

I dette kapittel vil det kun være faste subjektspre
dikativer som blir drøftet, jeg unnlater derfor å 
presisere hhv. "subjektspredikativ", "objektspredi
kativ". 
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[ ... ] Predikativet er hyppigst et adjektiv 
(partisipp) eller et substantiv, men kan også 
være et adverb, et komplement eller en infini
tiv31. ----

En noe snevrere definisjon later det til at Paul Dide-

richsen gir: 

Prædikativer er Indholdsled, der angiver, hvad 
den med Subjektet, henh. Objektet, betegnede 
Genstand er, bliver eller hedder32 • 

Går vi nu tilbake til Westerns betegnelse "fjernere 

adledd", skulle det være ganske klart at det dreier seg 

om predikativer i setninger som (51) - (53). 

(51) Per er syk 

(52) Per er en stor mann 

(53) Katten er et husdyr 

Her opptrer predikativet på mange måter som et attribu-

tivt adjektiv, dog med den forskjell at mens et attri-

butivt adjektiv presenterer en egenskap eller lignende 

som et faktum (kjent informasjon), tilfører predikativet 

ny informasjon. Dette går også frem av plasseringen som 

del av rema i setningen, mens det tilsvarende adjektiv 

ville stått som del av tema. Likeledes er det klart at 

31 

32 

Western, Aug. Norsk riksmåls-grammatikk, Faksimile-. 
utgave, Kristiania 1921, s. 107. 

Diderichsen, P. Elementær dansk Grammatik, 3. Udga
ve, København 1976, s. 175. 



40 

det i setning (54) (55) er snakk om adverbiale ledd, 

stedsadverbial. 

(54) Per er i Bergen 

(55) Per er hjemme 

I sistnevnte setninger finner vi at 'være' har et større 

semantisk innhold, "oppholde seg", enn i de førstnevnte 

setninger. Vi kan dermed si at 'være' opptrer som "selv-

stendig verb" i disse setninger. 

(56) Per er i ferd med å lese 

(57) Per er ved å nå toppen 

(58) Per ble ved å sitte 

Mer usikker er analysen av endel setninger hvor det 

andre argument er et preposisjonsuttrykk med et infini-

tivssyntagme som styring, som i setningene (56) til (58). 

Det ser ikke ut til at Diderichsen regner preposisjonsut-

trykk med til de leddtyper som kan stå på predikativets 

plass 33 • Her vil jeg regne denne type ledd som adverbi-

aler. 

Magne Rommetveit gir i art ikke len Predikat i vet 34 , en 

grundig gjennomgang av hvordan forskjellige nordiske for-

skere har behandlet denne leddtypen siden den ble intro-

33 

34 

O p . sit . s . l 7 7 . 

Rommetveit, !1. Predikativet, Norskrift nr. 24, Oslo 
1979. 
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dusert av Otto Jespersen på begynnelsen av århundret. 

Arbeidet er av deskriptiv art, og det lar seg neppe ut-

lede operasjonelle kriterier av dette arbeid til å skille 

mellom predikativ og adverbial. Her vil jeg avstå fra å 

forsøke å trekke opp prinsipielle skillelinjer mellom 

adverbial og predikativ. 

3.1. VÆRE/BLI OG PREDIKATIV 

I ytringer der verbalets andre argument står predi-

kativt til det første (subjektet), vil aksjonsarten følge 

finittets aksjonsart. Dette gjelder uavhengig av hva 

slags materiale det er i det predikative ledd, noe som 

vil bli belyst gjennom eksempler i det følgende. Vi kan 

dermed forutsi at setningene vil fordeles etter følgende 

diagram: 

+KONTINUATIV 
l 

'bli,' 

+DURATIV 
-DYNAMISK 

SITUASJON 

-DURATIV 

±KONTINUATIV 
l 

'være' 'bli,' 



42 

I den type ytringer det her er snakk om, vil ytrin-

ger med 'være' denotere en tilstand uten hensyntagen til 

denne tilstands begynnelse eller slutt (59), en tilsvar-

ende ytring med 'bli 1 ' vil denotere denne tilstands inn-

treden (60) og en tilsvarende ytring med 'bliz' denoterer 

den samme tilstands fortsettelse (61). 

Per er syk 
------t, t,,--------

Per blir syk 
,------t,--------

Per blir syk (i fire dager) 
------t,---------------------> 

Anmerkning: For å markere at en situasjon er en 
punktuell overgang fra en situasjon til en an
nen (hendelse), som finner sted innenfor et 
tidsintervall, t 1-t 21 illustreres hendelsesøye
blikket med en knekk på tidslinjen. 

3.1.1. Adjektiv 

I dette avsnitt vil vi utelate adjektiver som er 

perfektum partisipp eller presens partisipp siden parti-

sippene også kan ha verbal funksjon, og dette krever en 

grenseoppgang som utestår til et senere avsnitt. 

I setninger hvor predikat i vargurnentet er et adjek-

ti v, følger aks jonsarten av den regel som er formulert 

ovenfor. 
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Det vil være visse semantiske restriksjoner for 

hvilke adjektiver som kan stå som predikativ ved de for

skjellige verb. For ytringer med 'bli,' kan det ikke de

notere en nedarvet kvalitet ved subjektsargumentet, for 

ytringer med 'bli 2 ' må det denotere en temporær kvalitet, 

og for ytringer med hvilket som helst av de tre verb 

gjelder at det må være en kvalitet som ikke denoteres av 

subjektsargumentet. Sagt på en annen måte: Det må være en 

kvalitet som ikke inngår i de semantiske kvaliteter som 

konstituerer subjektsargumentet. 

(59) Per var syk. 

(60) Per ble syk. 

( 61) Per ble syk i fire dager. 

(62) Per er blåøyd. 

(63) *Per ble blåøyd på onsdag. 

(64) *Per ble blåøyd i fire dager. 

(65) *Den blåøyde Per er blåøyd. 

I setning (59) tilordner 'være' subjektsargumentet 

en kvalitet 'syk'. Dette er en temporær kvalitet, og den 

kan således inntre ved et visst tidspunkt og opphøre ved 

et visst tidspunkt; derfor er både (60) og (61) aksepta

ble ytringer. Setning (62) er akseptabel fordi 'Per' ikke 

denoterer kvaliteten blåøyd; derimot er denne kvalitet 

nedarvet og vedvarende slik at den verken kan oppstå el

ler opphøre, og derfor er setningene (63) og (64) uak

septable. Årsaken til at setning (65) er uakseptabel, er 
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at subjektsargumentet allerede denoterer det innhold det 

andre argumentet tilordner. (En ser her bort fra "blåøyd" 

brukt i overført betydning, se nedenfor side 47.) 

3.1.2. Substantiv og pronomen 

For substantiver vil det forholde seg som ovenfor 

når det gjelder aksjonsart, og det er for øvrig vanskelig 

å se et skarpt skille mellom substantiver og adjektiver 

fra et semantisk synspunkt i denne posisjon. I noen til

feller kan imidlertid det samme innhold som uttrykkes ved 

hjelp av hhv. 'være', 'bli 2 ' og 'bli 1 ' og adjektiv ut

trykkes ved hhv. 'ha', 'fortsette å ha' og 'få' og sub

stantiv: 

( 66) Per har blå øyne. 

( 67) *Per fikk blå øyne på onsdag. 

( 68) *Per fortsatte å ha blå øyne i fire da-

ger. 

( 69) *Den blåøyde Per har blå øyne. 

Forskjellen mellom adjektiv og substantiv kan muli

gens forklares slik at mens et adjektiv tilordner en kva

litet til subjektsargumentet, vil et substantiv tilordne 

et sett av kvaliteter eller en funksjon til subjektsargu

mentet. Med andre ord tilordnes subjektsargumentet de 

kvaliteter som det andre argumentet har. 



45 

(7 o) Per er en mann 35 • 

( 71) Per er banevokter. 

(72) Per ble banevokter på onsdag. 

(73) Per ble banevokter i fire dager. 

Ved pronomener vil det normalt forholde seg som ved 

substantiver; her vil nødvendigvis korrelatet til prono-

menet bestemme hvilke restriksjoner som må gjelde. Enkel-

te pronomener vi l snarere opptre som et adjektiv, f.eks. 

'mange', 'ingen', 'flere' osv. 

Generelt vil det som ved adjektiver gjelde den re-

gel, både for substantiver og pronomener, at den funksjon 

eller det sett av kvaliteter som tilordnes, ikke kan til-

ordnes av 'bli 1 ' hvis det er nedarvede egenskaper eller en 

nedarvet funksjon, og likeledes kan 'bli,' ikke tilordne 

en funksjon eller sett av kvaliteter, hvis funksjonen 

eller settet av kvaliteter ikke er temporære. 

(74) *Pus ble en hannkatt. 

( 7 5) *Per ble en mann i flere dager. 

Setning (70) kan i følge det ovenstående fremstilles 

som en overføring av kvaliteter (semantiske faktorer) fra 

'mann' til 'Per' på denne måte: 

35 Setningen kan muligvis virke noe søkt om en ser bort 
fra billedlig språkbruk, men den kan tenkes brukt 
som introduksjon, f.eks i en fortelling: Per er en 
mann, han er banevokter. 
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Vi antar-at 'mann' har disse semantiske faktorer: 

+levende 

+menneskelig 

+voksen 

-kvinnelig 

Per mann 

+levende 
+menneskelig 
+voksen 

----<--være<------ -kvinnelig 

I det konkrete eksempel ovenfor er subjektsargumen-

tet et semantisk tomt element (proprium) som får tilord-

net et semantisk innhold fra et annet element. I andre 

tilfeller vil det kunne dreie seg om en summering av se-

mantiske faktorer mellom subjektsargumentet og det andre 

argumentet, som i (71) . 36 

36 Det kan muligens diskuteres om proprier er semantisk 
tomme eller ikke, en semantisk funksjon som det kun
ne være nærliggende å regne med at proprier bærer, 
er genus. 'Per' skulle således være "-kvinnelig" og 
'Kari' "+kvinnelig". Dette måtte i så fall gjelde 
bare noen proprier, og det er ikke all tid skarpe 
grenser mellom maskuline navn og feminine navn, jfr. 
'Inge' som er kvinnenavn i dansk og mannsnavn i 
norsk likeledes 'Maria' som brukes både som manns
og kvinnenavn. I den aktuelle kontekst vil selvføl
gelig propriet ha et semantisk innhold, men dette 
vil være bestemt av konteksten. Jeg finner det der
for mest hensiktsmessig å se på proprier som tomme 

(fortsettes ... ) 
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Jeg vil kort knytte et par bemerkninger til to andre 

former for språkbruk. For det første har vi tilfeller 

hvor det er snakk om metaspråklig bruk av ord; her kan 

det for eksempel være tilfeller hvor subjektet ikke bru-

kes, men nevnes 37 • I tilfeller som (76) og (77) kunne en 

hevde at predikat i vet tilordner kvaliteter til subjektet 

som dette allerede har. Til det er å si at mitt arbeid 

beskjeftiger seg med "normal" språkbruk og ikke meta-

språklig bruk av språket. 

(76) Hennesket er et fjærløst dyr med to føt-

ter. 

(77) Katten er et pattedyr. 

Den andre form for språkbruk jeg også vil nevne, er 

det vi kan kalle billedlig tale i en eller annen form; i 

denne sammenheng tenker jeg særlig på metaforer. Slike 

ytringer vil normalt ha form av en setning med 'være' som 

finitt, og en ytring hvor det første ledd i sammenlig-

ningen er subjektet og det andre er predikativet. 

(78) Per er en hannkatt. 

Hvis vi i setning (78) forutsetter som kjent infor-

masjon, at Per er en mann, med de semantiske faktorer 

36 ( ••• fortsatt) 

37 

elementer. Jfr. ellers Lyons, J. Semantics, Cam
bridge 1977, ss. 221 ff. 

Jevnfør Lyons, J. Semantics, Cambridge 1977, ss. 5 
ff, Use and mention. 
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tilordnet som dette innebærer, kan (78) ikke forstås dit

hen at de semantiske faktorer som 'hannkatt' inneholder, 

blir summert til de faktorer 'mann' har, men at en til

legger subjektet en eller et utvalg av de egenskaper, i 

vid forstand, som predikativet, med rette eller urette, 

tillegges; i dette tilfelle formodentlig promiskuøs ad

ferd. Denne formen for betydningsoverføring og de ytrin

ger som derav følger, anser jeg ikke for å være del av 

det område som denne oppgaven beskjeftiger seg med. Fra 

dette arbeids synsvinkel er dermed (78) å betrakte som en 

parallell til (70), m.a.o. 'Per' er navnet til en hann

katt. 

3.2. VÆRE/BLI OG ADVERBIAL 

I ytringer hvor det andre obligatoriske argument er 

et adverbial, utgjør argumentene en langt mer heterogen 

gruppe ledd enn predikativene, fra et aksjonsartsyns-

punkt. 

regel 

dette 

Det er derfor ikke mulig å oppstille en generell 

for hvordan disse forholder seg til aksjonsart. I 

avsnittet vil jeg dele disse inn etter hvilken 

rolle de spiller for analysen av aksjonsart og aspekt. 
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3.L.l. Lokativisk adverbial 

I tilfeller hvor det andre obligatoriske argument er 

et stedsadverb eller et preposisjonsuttrykk med lokati

visk betydning, kan vi kun ha 'være' og 'bli 2 ' som finitt; 

i disse ytrif'ger har verbene et annet eller snarere et 

større semantisk innhold enn i andre sammenhenger, nemlig 

"oppholde seg", "fortsette å oppholde seg". Vi kan si at 

verbene i denne sammenheng opptrer som "selvstendige" 

verb. Finittets oppgave blir i denne type ytringer å 

knytte subjektsargumentet til en geografisk lokalitet, 

som i setning (79). 

(79) Per er hjemme. 

(80) Per blir hjemme resten av dagen. 

(81) *Per ble hjemme klokken to den dagen. 

I setning (80), som forutsetter (79), denoteres at 

tilstanden i (79) fortsetter en viss tid. Setning (81) er 

derimot ugrammatisk fordi den hendelse som skulle kunne 

innlede tilstanden i (79), ikke kan ha 'bli,' som finitt. 

På samme måte forholder det seg med ytringer hvor det an

dre argument er et preposisjonsuttrykk med lokativisk be

tydning. 

(82) Per er i Bergen. 

(83) Per blir i Bergen resten av dagen. 

(84) *Per ble i Bergen klokken tolv. 
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3.2.2. Være i ferd med 

Denne konstruksjon har vi tidligere vært inne på ved 

flere anledninger, men jeg vil her prøve å gi en samlende 

fremstilling av anvendelsesmulighetene. Denne konstruk

sjon kan anvendes sammen med infinitiv av ethvert dyna

misk verb, med andre ord, en infinitiv eller et infini

tishypotagme av verb for hendelse (85) og (86), for pro

sess (87) og for prosedyre (88), derimot ikke sammen med 

en infinitiv eller et infinitivshypotagme av et verb for 

tilstand (89) 

( 85) Per er i ferd med å nå toppen. 

( 86) Soldatene er i ferd med å nå toppen. 

( 87) Per er i ferd med å spise. 

( 88) Per er i ferd med å spise en banan. 

( 8 9) *Per er i ferd med å sitte ved bordet. 

Fra et aspektsynspunkt er situasjonen ganske klar, 

"være i ferd med" er en markør for imperfektiv, nærmere 

bestemt progressiv betydning (se ovenfor side 17). Der

imot er det langt vanskeligere å bestemme aksjonsarten 

for de forskjellige ytringer; spesielt store problemer 

skaper ytringer med infinitiv av verb for hendelse. 

I (87) er det verb som denoterer situasjonens inn

hold, infinitiven; vi kunne si at den er det egentlige 

(semantiske) verbalet, mens 'være' er det funksjonelle 

verbalet og som sådan bærer av tempus i ytringen. Infini-
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tiven denoterer en prosess. For å kunne ytre (87) eller 

(88) må vi forutsette at den situasjon som infinitiven 

denoterer, er under utfoldelse på det tidspunkt ytringen 

refererer til. Med andre ord hvis situasjonen utfolder 

seg mellom t 1 og t 2 , må det tidspunkt ytringen refererer 

til, t 0 , ligge mellom t: og t 2 • 

Per spiser (en banan) t 1-t 2 

---t.-------t0 t 2,------

I (85) og (86) denoterer imidlertid infinitiven en 

situasjon uten utstrekning i tid eller som oppfattes å 

være uten utstrekning i tid (-durativ). Hvis den aktuelle 

hendelse i (85) finner sted mellom t 1 og t 2 , ligger ikke 

nødvendigvis det tidspunkt det refereres til mellom t 1 og 

t 2 ; vi må forutsette at ytringen refererer til et tids-

punkt som ligger før et tenkt punkt tn, hvor hendelsen 

finner sted; altså må den referere til et tidspunkt hvor 

hendelsen ikke har funnet sted (se figur side 52). Det 

vil si at den refererer til den prosess eller prosedyre 

som leder frem til hendelsen. Situasjoner som (86) anser 

Comrie for å ha iterativ betydning: 

Imperfective forms of reach the summit would 

then only have iterative meaning, as in the 

soldiers are al ready reaching the summi t (i.e. 

some have already reached it, some have not yet 
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reached it, there being several individual acts 

of reaching the summi t) . [fotnote utelatt ] 38 

Denne tolkning av setningen vil jeg ikke gi min tilslut-

ning, i hvert fall ikke for norsk, og jeg er ikke sikker 

på at det passer for engelsk heller39 • Om denne type set-

ninger sier Lyons at de enten må denotere den avsluttende 

fase av en prosess (process), som naturlig leder til den 

hendelse (achievement), som partisippet (reaching) deno-

terer, eller at det må dreie seg om en gjentatt hend-

else 40 • Jeg ser det ikke som en nødvendig tolkning av 

setning (86) at noen soldater har nådd toppen, mens andre 

ikke har nådd toppen, for at denne setning kan ytres. Men 

at det godt kan være slik at ingen har nådd toppen, på 

det tidspunkt setningen ytres, men at en er inne i den 

avsluttende fase av en prosess som kan lede til at hend-

elsen inntrer. 

Per når toppen t 1-t 2 
.-----------------t,---------

Per klatrer Per er på toppen 

Aksjonsarten i setninger med "være i ferd med" og 

hendelsesverb er oftest prosess eller prosedyre, m.a.o. 

38 

39 

40 

Comrie, B. Aspect, Cambridge 1987, side 43. 

Jevnfør Johansson, S. og Lysvåg, P. Understandinq 
English Grammar II, Oslo 1987, sidene 164 f. 

Lyons, J. Semantics, Cambridge 1977, side 712. 
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en prosess eller en prosedyre som er under utvikling mot 

den hendelse som infinitiven denoterer, men det er ikke 

alltid lett å bestemme hva slags situasjon som ligger til 

grunn for denne utvikling. 

Et eksempel på den slags uklar aksjonsart har vi et 

eksempel på i setning (93); her er det ikke mulig å be

stemme den situasjon som skulle kunne føre til hendelsen. 

Det er vel knappest noen form for handling, som i setning 

(92), som ligger til grunn for at den hendelse infini

tiven i (93) denoterer, skulle kunne finne sted. Det ser 

således ut til at en ved denne type utsagn ikke kan be

stemme ytringens· aksjonsart nærmere enn, at det ikke kan 

være en: hendelse. 

( 90) Per var i ferd med å spise da telefonen 

ringte. 

( 91) Per var i ferd med å spise en banan da 

telefonen ringte. 

(92) Per var i ferd med å nå toppen da han ble 

rammet av et skred. 

(93) Mangelen på relevant undervisning er i 

ferd med å bli et problem for hovedfags

studentene. 

Ytringer som (87) og (88) anvendes når en vil marke

re at en situasjon utfolder seg innenfor en annen situa

sjon (90) og (91). Ytringer som (85) anvendes for å ut

trykke at en hendelse fant sted like før en annen fant 
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(skulle ha funnet) sted (92), eller for å uttrykke at ut-

viklingen leder (ledet) frem mot at en bestemt hendelse 

vil (ville) finne sted (93). 

Per spiser (en banan) t 1-t 2 
--t. t,-

Telefonen ringer t 1-t 2 

--------------t, t,---------------

Setninq (90) 

~---t,-

tn 
Per er i ferd med å nå toppen j 
--------------t,--------------------_J 

Per blir rammet av et skred tn 
~---t,-

tn 

------t------------~1 
Setning ( 92) 

I tillegg til de typer ytringer med "være i ferd 

med" som er nevnt ovenfor, finner vi en lignende kon-

struksjon uten infinitiv. Disse ytringer oppfatter jeg 

som elliptiske; det vil si: infinitiven som denoterer 

situasjonen og er relatert til et objekt, er utelatt. 

Det vil derfor isolert være mulig å tolke ( 94) på for-

skjellige måter, for eksempel (95) (97), vi må altså 

anta at infinitiven er underforstått ut fra kontekst. 

(94) Per var i ferd med en bok. 

( 95) Per var i ferd med å skri ve en bok. 
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(96) Per var i ferd med å lese en bok. 

(97) Per var i ferd med å binde inn en bok. 

3.2.3. Være i gang med 

En lignende uttrykksmåte som den vi har behandlet i 

3.2.2., er konstruksjonen med den sammensatte preposisjon 

'i gang med'. Ytringer med 'være' som finitt og et prepo

sisjonsuttrykk innledet med 'i gang med' samt et infini

tivssyntagme som styring, skiller seg fra den type yt

ringer som er be-handlet ovenfor, derved at en ikke kan ha 

infinitiv av et momentant verb som kjerne i styringen. 

Når det angår aksjonsart og aspekt, vil det ellers for

holde seg som ved den type ytringer som er behandlet i 

foregående avsnitt. 

(98) 

( 99) 

(100) 

( 101) 

*Per er i gang med å nå toppen 

Per er i gang med å spise. 

Per er i gang med å spise en banan. 

*Per er i gang med å sitte ved bordet. 

3.2.4. Være/bli ved 

I likhet med preposisjonen 'i ferd med' kan 'ved' 

innlede et preposisjonsuttrykk med en infinitiv eller et 

infinitivshypotagme som styring. Dette preposisjonsut-
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trykk kan imidlertid også brukes i setninger med 'bliz' 

som finitt i motsetning til preposisjonsuttrykk innledet 

med 'i ferd med'. 

I ytringer der 'være' er finitt, vil det forholde 

seg på samme vis som i ytringer med 'i ferd med' både når 

det gjelder aspekt og aksjonsart, og de samme restrik

sjoner gjelder for hvilke typer verb som kan være styring 

(se setningene (102) - (105)). 

(102) Per er ved å nå toppen 

(103) Per er ved å spise. 

(104) Per er ved å spise en banan. 

(105) *Per er ved å sitte ved bordet. 

Det er imidlertid et unntak herfra, og det gjelder yt

ringer hvor infinitiven i styringen er underforstått, som 

i setning (94) Denne type elliptiske uttrykk er ikke 

grammatiske i preposisjonsuttrykk innledet med 'ved', 

jevnfør (106) og (107). (Preposisjonen 'ved' kan selvsagt 

innlede andre typer preposisjonsuttrykk også, f.eks. ut

trykk med lokativisk betydning.) 

(106) Per er ved å skrive en bok. 

(107) *Per er ved en bok. 

Ytringer med 'bli,' som finitt skiller seg fra yt

ringer med 'være' som finitt ved at de førstnevnte er 
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kontinuative, som vi tidligere har vært inne på (jevnfør 

kapittel 2, side 31). 

(108) Per ble ved å treffe naboens datter. 

(109) Per blir ved å spise. 

(110) Per blir ved å spise en banan. 

(111) *Per blir ved å sitte ved bordet. 

En annen viktig forskjell fra ytringer med 'være' 

som finitt er at hvis infinitiven er et verb for en hen

delse, vil 'bli 2 ' og infinitiv ha iterativ (og kontinua

tiv) betydning (jevnfør ovenfor side 51 og kapittel 2, 

sid.e 36). Her kreves det at den aktivitet som rettes mot 

infinitivsobjektet, er av en slik art at den kan gjentas 

(jevnfør kapittel 2, sidene 36 f). 

3.2.5. Bli ved med 

Ganske parallelt med uttrykksformen "bli ved å" fin

ner vi formen "bli ved med å"; ytringer med denne siste 

sammensatte preposisjon skiller seg imidlertid fra yt

ringer med usammensatt preposisjon 'ved' på to punkter: 

'Ved med' kan ikke brukes i ytringer der 'være' er fi

nitt, men den kan på den annen side brukes ved verb og 

verbfraser uansett aksjonsart. 
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( 112) Per blir ved med å treffe naboens datter. 

(113) Per blir ved med å lese. 

(114) Per blir ved med å lese boken. 

(115) Per blir ved med å sitte ved bordet. 

3.2.6. Være/bli og infinitiv 

I noen tilfeller kan det andre obligatoriske argu-

ment være en infinitiv. Western nevner denne type ytrin-

ger, og han anser dem for å ha passiv betydning, noe jeg 

vil slutte meg til 41 • Men jeg ville foretrekke betegnel-

sen passiv av potensiell situasjon, fordi denne type yt-

ringer uttrykker en potensiell situasjon. Infinitiven i 

disse ytringer denoterer som oftest en hendelse. 

( 116) Direktøren treffes på sitt kontor. 

(117) Direktøren er å treffe på sitt kontor. 

(118) Direktøren blir å treffe på sitt kontor. 

( 119) Direktøren er å treffe på sitt kontor fra 

klokken ti til klokken tolv. 

I disse eksemplene er forskjellen mellom 'være' og 

'bli' i hovedsak av temporal art og ikke av aspektuell 

art. Valget mellom 'være' og 'bli' har heller ikke pri-

41 Western, Aug. Norsk riksmåls-grammatikk, Faksimile
utgave, Krisiania 1921, ss. 365 f. 
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mært betydning for aksjonsarten, men på den annen side 

vil det likevel her skje en endring av aksjonsart i for

hold til en mulig aktiv setning, for eksempel (120) eller 

(121) hvor det i begge tilfeller vil være snakk om 

hendelser. 

(120) Jeg traff direktøren på kontoret hans. 

(121) Jeg skal treffe direktøren på kontoret 

hans. 

Setningene (116) - (118) uttrykker muligheten for at 

en hendelse skal inntreffe, men "muligheten" er i seg 

selv ikke en hendelse, men en tilstand. Setning (119) re

fererer således til en tilstand som varer fra klokken ti 

til klokken tolv. 

Vi går nu videre og ser på det innbyrdes forhold 

mellom setningene (116) (118) Jeg sa ovenfor at for

skjellen mellom en setning med 'være' og en setning med 

'bli' primært er av temporal art. Det samme gjelder set

ning (117) og setning (118). Tenker vi oss setningene som 

svar på spørsmålet "Er direktøren å treffe?", kan setnin

gene (116) og (117) brukes hvis "direktøren" på angjeld

ende tidspunkt er tilgjengelig, men derimot ikke (118). 

Setning (118) kan brukes som tilføyelse til et benektende 

svar (normalt med en tilføyelse av tidspunkt) hvis "di

rektøren" blir tilgjengelig på et senere tidspunkt, jevn

før setning (124). Her kan det innvendes at setninger med 

hovedverb i s-form og setninger med finitt 'være' også 
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kan brukes til å referere til et tidspunkt i fremtid, som 

setning (122) og (123) viser eksempler på. Til dette er 

å si at det er et generelt trekk ved presensformen at den 

kan vise til fremtid (og fortid) i tillegg til nutid. 

Markert futurisk derimot er bare setning (124) ikke (122) 

og (123). 

(122) Direktøren treffes fra klokken femten. 

(123) Direktøren er å treffe fra klokken fem

ten. 

(124) Direktøren blir å treffe fra klokken fem

ten. 

Et annet forhold ved den type pass i vsetninger som 

uttrykker en mulig situasjon, er at vi i motsetning til 

de setningstyper som blir behandlet nedenfor (kapittel 

3.3.), ikke har å gjøre med det momentane 'bli', men med 

det jeg tidligere har kalt 'bli 2 ', altså det durative 

'bli'. Setninger som (124) skulle, ut fra den hypotese 

som er formulert ovenfor (side 27) være kontinuative i 

motsetning til setninger som (123). Dette ser også ut til 

å passe bra med setning (124); tilstanden "bli å treffe" 

råder med andre ord fra klokken femten og utover, men 

forskjellen mellom 'være' og 'bli 2 ' er nok ikke så klar i 

denne type setninger, som den er i de aktive setninger, 

vi tidligere har behandlet. Dette kan skyldes at valget 

mellom 'være' og 'bli,' også har temporal betydning, og at 

aksjonsartmotsetningen av den grunn svekkes. 
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Det er ikke mange verbene som kan brukes i denne ty-

pe konstruksjoner, her vil jeg nevne de moment ane verb: 

treffe, finne, kaste, bemerke, fatte, fange, få og nå. 

(125) Han er ikke å finne. 

(126) Gamle datamaskiner er bare å kaste. 

(127) Pølser er igjen å få i butikkene. 

(128) Han var ikke å nå på telefonen. 

De eksempler jeg her har vist, er alle med infinitiv 

av verb for hendelse. Det er imidlertid mulig å tenke seg 

ytringer med verb fra de andre aksjonsarter også. Western 

nevner følgende verb som ikke er nevnt ovenfor: se, høre, 

lese, råde, ta feil av, si, tro, regne, bære, kalle 

for 42 • Hans eksempler med 'være' som finitt er imidlertid 

alle benektende. Det kan således se ut til at denne kon-

struksjon har større utbredelse i benektende ytringer enn 

i bekreftende (jevnfør (129) - (134)). 

42 

(129) ?En mann var å se nede på veien. 

(130) Ikke et menneske var å se nede på veien. 

( 131) ?Radioen var å høre inne i stuen. 

(132) Ikke en lyd var å høre. 

(133) ?Artikkelen var å lese i avisen 

(134) Ikke et ord om saken var å lese i avisen. 

Western, Aug. Norsk riksmåls-qrammatikk, Faksimile
utgave, Kristiania 1921, ss. 365 f. 
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3.3. VÆRE/BLI OG PERFEKTUM PARTISIPP 

I dette avsnittet vil vi se på forholdet mellom 'væ-

re' og 'bli' der disse verb er knyttet til et hovedverb i 

perfektum partisipp. Disse to setningstyper vil jeg i det 

følgende behandle som passivkonstruksjoner 0 . 

I norsk grammatikk er det vanlig å operere med to 

typer passiv: den såkalte s-passiv og omskrevet passiv 

med 'bli' og perfektum partisipp av hovedverbet. Western 

gir denne skjematiske fordeling mellom disse typene: 

Som almindelig · praktisk regel gjelder at den 
omskrevne form er uttrykk for den avsluttede 
handling, f.eks. Bjørnen blev drept av jegeren, 
mens ~-formen betegner det uavsluttede'' 

Ut fra dette skulle vi kunne gjøre den foreløpige antag-

else at ytringer med omskrevet passiv vil ha perfektiv 

betydning, mens ytringer med s-passiv vil ha imperfektiv 

betydning. Fullt så enkelt er det nok ikke. For det førs-

te er det en tendens til at omskrivninger med 'bli' fore-

43 

41 

'være' kan også brukes som finitt i aktive setninger 
sammen med perfektum partisipp av hovedverbet, 
f.eks. "bøkene er kommet". I disse setninger kan 
'være' ses som en variant for 'ha'. Dette forholdet 
vil jeg ikke ta opp til drøfting fordi det er litt 
på siden av emnet for min undersøkelse. Dette er for 
øvrig tidligere behandlet i Svein Lies hovedoppgave: 
Lie, S. Ha oq være i perfektum i norsk, hovedopp
gave, i norsk, Oslo 1972 (upublisert). Emnet er også 
tema for en senere artikkel av samme forfatter: Lie, 
S. Være som hjelpeverb i perfektum, Maal og minne, 
hefte 3-4, Oslo 1989. 

Western, Aug. Norsk riksmåls-grammatikk, Faksimile
utgave, Kristania 1921, s. 159. 
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trekkes, særlig i fortid hvor s-formen stort sett bare 

anvendes ved et lite antall verb, og for det annet fordi 

passiv kan uttrykkes på andre måter i norsk. 

Jeg vil forsøke å gi eksempler på forskjellige måter 

å uttrykke passiv: 

(135) Per skriver et brev. (aktiv) 

(136) Et brev skrives (av Per). 

(137) Et brev blir skrevet (av Per). 

Aktivsetningen (135) er, som vi ser, en prosedyre 

med imperfektiv ·betydning. Om vi går videre til passiv

setningene, ser vi at den første (136) ikke rokker verken 

ved aksjonsart eller ved aspekt, heller ikke den neste 

(137) later til å rokke ved den aspektuelle betydning 

eller ved aksjonsarten. 

(138) Per skrev et brev. (aktiv) 

(139) ?Et brev skrevs (av Per). 

(140) Et brev ble skrevet (av Per). 

(141) Et brev er skrevet (av Per). 

(142) Et brev var skrevet (av Per) . 

Går vi over til fortid, ser vi at det gis flere mu

ligheter til å uttrykke passiv. Aktivsetningen vil jeg 

karakterisere som vag (se ovenfor side 17) med hensyn til 

aspektuell betydning. Med hensyn til aksjonsart vil jeg 

også her si at det dreier seg om en prosedyre. Når det 



64 

gjelder setning (139), er jeg i tvil om en i det hele 

tatt ville bruke s-formen av dette verbet i preteritum. 

Ifølge Western brukes s-formen i preteritum helst om en 

tilstand eller en egenskap ved noe 45 , og det kan det nep

pe være tale om her. Det er dessuten rent lydlige rest

riksjoner mot s-formen ved mange verb i preteritum som 

utelukker den. Setning (140) har den form som vi normalt 

finner ved passive setninger i fortid, den uttrykker en 

prosedyre i fortid og vil i likhet med (138) være å be

trakte som vag med hensyn til aspektuell betydning. Set

ning (141) og (142) er også å betrakte som passive selv 

om de ikke følger ·det mønster, en finner beskrevet i 

grammatikken. Det som skiller (141) fra (140) er at (140) 

peker tilbake på utføre1sesøyeblikket, mens (141) legger 

vekt på resultatet etter utførelsen. Vi kan si at (140) 

kan peke tilbake til et punkt, t 0 som ligger mellom t 1 og 

t 2 , mens (141) peker tilbake til et punkt som ligger etter 

t,. 

Et brev ble skrevet (t 1-t 2 ) 

~----t.,~-----t0,~---t 2~--------

Et brev er skrevet (t 1-t 2 ) 

~----t 1------------t2--t 0-------

45 O p . sit . , s s . l 6 4 f . 
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Denne forskjell må være å betrakte som tilhørende 

tempus snarere ehn aspekt (hhv. preteritum og perfek

tum)". Det er ikke noe som tyder på at det skjer en end-

ring av aksjonsart, når man bytter ut det statisk/dura-

tive 'være' med det dynamiske 'bli 1', noe en skulle vente 

ut fra det tidligere behandlede materiale. Dette kan 

skyldes at partisippet i setning (141) og likeledes i 

setning (142) er hovedverb og ikke adjektiv, slik tilfel-

let kan være ved partisipper. Sammenlign for eksempel 

følgende to setninger: 

(143) Dørene er åpnet 

(144) Dørene er åpne 

Her er setning (143) en passiv setning som kan omskrives 

til den aktive setning: 

(145) Noen har åpnet dørene 

Med andre ord legger (143) vekt på at dørene er åpne som 

følge av en handling, mens (144) kun beskriver en til-

stand eller egenskap ved subjektet; altså står "åpne" som 

predikativ til "dørene". "Dørene" er i (143) patiens, noe 

de ikke er i (144). Setning (144) uttrykker dermed en 

tilstand, slik vi forventer, at en setning med 'være' og 

Even Hovdhaugen gir en fyldigere behandling av pas
sivens tempora i Hovdhaugen, E. I og omkring passiv 
i norsk, Sentrale problemer i norsk syntaks, Fret
heim, T. red. Oslo 1977, s. 20. 
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predikativ skal, mens (143) er en hendelse; dvs. den har 

hovedverbalets (partisippets) aksjonsart. Det kan derfor 

se ut til at 'være' når det har funksjonen hjelpeverb, 

ikke samtidig kan tilordne aksjonsart. 

I dette tilfelle er det mulig å bestemme forskjellen 

mellom en setning med 'være' som hjelpeverb og en setning 

med 'være' som hovedverb fordi det finnes en egen adjek

tivisk variant av verbet 'åpne'. Det gjør det bare i få 

tilfeller, i andre tilfeller er det derfor ikke mulig å 

skille. I eksempel (146) er det ikke mulig gjennom analy

se av setningen å bestemme om partisippet er hovedverb 

eller adjektiv. 

(146) Dørene er lukket 

Dette kan illustreres med eksemplene nedenfor. I det før

ste eksempel ( 14 7) er partisippet hovedverbal i setningen 

og aksjonsarten er hovedverbets, med andre ord hendelse, 

men i (148) er det adjektivisk bruk av partisippet (pre

dikativ), og aksjonsarten er tilstand. Det neste eksempel 

( 14 9) viser at det ikke er mulig å tilføye et agensledd 

i setning (148) uten at den blir ugrammatisk, noe som er 

en indikasjon på at partisippet er brukt predikativt og 

ikke verbalt. 

( 14 7) Gatedørene er lukket av vaktmesteren for 

å unngå trekk i oppgangene. 
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( 14 8) Dørene i det gamle huset på hjørnet er 

alltid lukket. 

( 14 9) *Dørene i det gamle huset på hjørnet er 

alltid lukket av eieren. 

Jeg sa ovenfor (side 65) at forskjellen mellom 'væ-

re' og 'bli' har temporal og ikke aspektuell betydning i 

de setningene, som er gjennomgått ovenfor (sidene 63 f). 

Denne påstand finner jeg nødvendig å begrunne nærmere. 

Jeg har ovenfor gitt følgende definisjon av aspekt: 

Aspekt betegner den måte en situasjon ses på, 
om man legger vekt på den indre utvikling eller 
utstrekning av situasjonen (det imperfektive 
aspekt) eller om man ser situasjonen som et 
avsluttet hele (det perfektive aspekt) (side 
11). 

I setningene (141) og (142) er det en situasjon i fortid 

(hhv. før fortid) som knyttes til nut id (hhv. fortid) . 

Ingen av disse ytringer legger imidlertid vekt på den in-

dre utvikling av situasjonen, og jeg finner det derfor 

mest hensiktsmessig å regne de sammensatte tempora (per-

fektum og pluskvamperfektum) sammen med tempuskategoriene 

i stedet for sammen med aspektkategoriene. Bernard Com-

rie, derimot, velger å se perfektum som en "spesiell" 

type aspektkategori. 

[ ... ] the perfect indicates the continuing pre
sent relevance of a past situation. This diffe
rence between the perfect and the other aspects 
has led many linguists to doubt whether the 
perfect should be considered an aspect at all. 
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However, given the traditional terminology in 
which the perfect is listed as an aspect, it 
seems most convenient to deal with the perfect 
in a book on aspect, while bearing in mind 
continually that it is an aspect in a rather 
different sense from the other aspects treated 
so far. [fotnote utelatt] 0 

Det kan således se ut til at det er like mye konvensjon 

som får Comrie til å se perfektum som en aspektkategori, 

som strengt saklige forhold. Ut fra norsk tradisjon ser 

jeg imidlertid ingen grunn til å følge denne konvensjon. 

3.4. VÆRE/BLI OG PRESENS PARTISIPP 

Det ville føre alt for langt å gi en detaljert be-

handling av presens partisipp her, siden denne form har 

mange anvendelser, særlig hvis vi trekker inn de for-

skjellige geografiske varianter. Men jeg vil likevel prø-

ve si noen ord om presens partisipp i forhold til det som 

er målet for min undersøkelse. 

La oss begynne med å se på den verbale bruk av pre-

sens partisipp. Sammen med 'bli 2 ' kan presens partisipp av 

tilstandsverb brukes for å betegne stilling48 : 

48 

(150) Per ble sittende ved bordet. 

Comrie, B. Aspect, Cambridge 1987, s. 52. 

Jevnfør Western, Aug. Norsk riksmåls-grammatikk, 
Faksimileutgave, Kristiania 1921, § 442.2. 
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(151) Per ble liggende til over middag. 

(152) Han ble stående ved vinduet i flere 

minutter. 

Ved enkelte prosessverb kan vi også ha en tilsvarende 

konstruksjon, slik vi ser i setning (153): 

(153) Per ble gående hjemme hele vinteren. 

Men i dette tilfelle er det ikke rimelig å oppfatte 'gå' 

som en prosess, men snarere har vi brukt 'gå' med betyd

ningen "oppholde seg". 

Denne type ytringer vil tilhøre aksjonsarten konti

nuativ tilstand. De vil i fortid være vage med hensyn til 

aspektuell betydning. 

Vi kan også bruke presens partisipp av endel dura

tive verb i ytringer med passiv betydning": 

(154) Han er ventende til aftenen. 

(155) Maten på Frederikke er ikke spisende(s) 

Denne type ytringer har meget tilfelles med de ytringer 

som er behandlet i kapittel 3.2.6. Det er imidlertid 

tvilsomt om en kan variere mellom 'være' og 'bli 2 ' som ved 

infinitiv. Aksjonsarten ved denne type ytringer er til

stand, og de er, i fortid, vage med hensyn til aspektuell 

betydning. 

49 Op. ei t., § 4 4 5. 
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Når presens part is ipp anvendes som adjektiv, skiller 

det seg ikke ut fra andre predikative adjektiver, dvs. 

aksjonsarten følger den fordeling som fremgår av figuren 

på side 41. 

( 156) Rutene blir skinnende når de pusses med 

Zalo. 

(157) Resultatet var nedslående. 

( 158) Været ble deprimerende i resten av 

ferien. 

3.5. OPPSUMMERING - TABELLER 

Jeg vil oppsummere dette kapittel med å sette opp 

noen tabeller som viser de forskjellige syntaktiske kon

struksjoners forhold til aspekt og aksjonsart. Jeg håper 

tabellene vil tale for seg selv, men jeg vil likevel 

knytte en kort forklaring til dem. 

Tabellene er delt opp i to hovedkolonner, "ytring" 

og "2. argument". I kolonnen "ytring" finner vi opplys

ninger som angår ytringen som helhet, med andre ord yt

ringens aspekt og aksjonsart. I rubrikken "ref" finner vi 

et nummer som viser til en setning, i kapitlet, med det 

aktuelle mønster. I den andre hovedrubrikken finner vi de 

opplysninger som kun gjelder det andre argument, f.eks. 

hvis det andre argument inneholder et verb, er dette 
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verbs aksjonsart angitt her. Stjerne (*) i en av rubrik

kene betyr at konstruksjonen er ugrammatisk. 
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YTRING 2. ARGUMENT: PREPOSISJONSUTTRYKK 

STYRING 

ASPEKT AKSJON SART REF. FINITT PREPOSISJON 

i fortid INFINITIV 

imperf. uspes. (85) være i ferd med hendelse 

imperf. prosess (90) være i ferd med prosess 

_imperf. prosedyre (91) være i ferd med prosedyre 

være i ferd med *tilstand 

bli l *i ferd med 

bii2 *i ferd med 

imperf. uspes. (102) være ved hendelse 

imperf. prosess (103-) være ved prosess 

imperf. prosedyre (104) være ved prosedyre 

være ved *tilstand 

bli l *ved 

imperf. hendelse/ (108) bli2 ved hendelse 

iterativ 
imperf. prosess l lO 9 l bli2 ved prosess 

imperf. prosedyre (110) bli. ved prosedyre 

bli2 ved *tilstand 

Tabell l a 
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YTRING 2. ARGUMENT: PREPOSISJONSUTTRYKK 

STYRING 
ASPEKT AKSJON SART REF. FINITT PREPOSISJON 

i fortid INFINITIV 

være i gang med *hendelse 

imperf. prosess (99) være i gang med prosess 

imperf. prosedyre (100) være i gang med prosedyre 

være i gang med *tilstand 

bli l *i gang med 

bli, *i gang med 

være *ved med 

bli l *ved med 

imperf. hendelse/ 1112) bli, ved med hendelse 
iterativ 

imperf. prosess (113) bli2 ved med prosess 

imperf. prosedyre (114) bli2 ved med prosedyre 

imperf. tilstand (115) bli, ved med tilstand 

Tabell lb 
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YTRING 2. ARGUMENT: 

ASPEKT AKSJONSART REF. FINITT PREDIKATIV 
i fortid 

vag tilstand (59) være adjektiv 

vag hendelse (60) bli, adjektiv 

·vag tilstand (61) bli, adjektiv 

vag tilstand (71) være substantiv, pronomen 

vag hendelse (72) bli, substantiv, pronomen 

vag tilstand (73) bli, substantiV, pronomen 

ASPEKT AKSJON SART REF. FINITT ADVERBIAL 
i fortid 

vag tilstand (79) være preposisjonsuttr, adverb 
lokativisk betydning 

bli, * " --- ---

vag tilstand (80) bli, ---" ---

vag tilstand (117) være infinitiv 

bli l *infinitiv 

vag tilstand (118) bli, infinitiv 

Tabell 2 
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YTRING 2. ARGUMENT: 

ASPEKT AKSJONSART REF. FINITT PERFEKTUM PARTISIPP, VERBAl BRUK 
i fortid 

vag hendelse (143) være hendelse 

vag prosess være prosess 

vag prosedyre (141) være prosedyre 

være *tilstand 

vag hendelse bli, hendelse 

vag prosess bli l prosess 

vag prosedyre (137) bli, prosedyre 

vag tilstand bli, tilstand 

bli, * 

Tabell 3 

YTRING 2 . ARGUMENT : 

ASPEKT AKSJON SART REF. FINITT PRESENS PARTISIPP, VERBAl BRUK 
i fortid 

være *hendelse 

vag tilstand (155) være prosess 

være *prosedyre 

vag tilstand (154) være tilstand 

bli, * 

bli, *hendelse 

J bli, *prosess 

bli, *prosedyre 

vag tilstand (150) bli, tilstand 

Tabell 4 
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AVSLUTNING 

Jeg har i dette arbeid forsøkt å opprettholde et 

skarpt skille mellom aspekt på den ene side og aksjonsart 

på den annen. Det kan sikkert diskuteres hvor hensikts

messig dette er, men jeg har i alle fall funnet det nyt

tig, særlig fordi aspekt er såvidt sjeldent markert i 

norsk på setningsnivå. Det er imidlertid ikke til å komme 

bort fra at ytringer innenfor visse aksjonsartkategorier 

er mest tilbøyelig til å opptre i det imperfektive aspekt 

(dette gjelder særlig ytringer med kontinuativ aksjons

art) og andre i det perfektive aspekt (jeg tenker spe

sielt hendelser som ikke er iterative), selv om de på 

setningsnivå er umarkerte med hensyn til aspekt. En full

stendig analyse av aspekt og forholdet mellom aspekt og 

aksjonsart måtte derfor ta for seg større språklige en

heter enn setninger. 

De ytringer jeg i de foregående kapitler har behand

let, faller naturlig i to grupper: Ytringer der finittet 

er aksjonsartmarkør og ytringer der et infinitt verb el

ler en infinitt verbfrase er aksjonsartmarkør. Til den 

første gruppe hører ytringer hvor det andre argument er 
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et predikativ, et lokativisk adverbial, en infinitiv (ra-

bell 2) eller et presens partisipp (tabell 4). Til den 

andre gruppe hører ytringer hvor det andre argument er et 

preposisjonsuttrykk med en infinitiv som kjerne i styrin-

gen (tabell l) og ytringer hvor finittet er hjelpeverb 

til et perfektum partisipp (tabell 3) . 

Ytringer av den førstnevnte type vil på setningsnivå 

være vage med hensyn til aspekt i fortid. Den andre type 

ytringer vil kunne deles i to undergrupper; i den gruppe 

hvor det andre argument er et preposisjonsuttrykk med en 

infinitiv som kjerne i styringen, vil 'være' og 'bli' ha 

rollen som aspektmarkør for det imperfektive (progres-

sive) aspekt (2a). I den andre undergruppe (2b) hvor 

'være' og 'bli' er hjelpeverb for et perfektum partisipp, 

vil hjelpeverbet være tempusmarkør. Dette kan fremstilles 

slik: 

ytring 

gruppe l 
l 

aksjonsartmarkør 

-a
preposisjonsuttrykk 

l 
aspektmarkør 

gruppe 2 

-b
perfektum partisipp 

l 
tempusmarkør 

Det må her understrekes at 'være' og 'bli' selvfølgelig 

er tempusmarkør også i de andre grupper av ytringer. For-
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skjellen er at de i disse ytringer også har andre funk

sjoner i tillegg. 
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TERMINOLOGI 

Aksjonsart: Aksjonsarten beskriver de interne temporale 
forhold ved en situasjon. Aksjonsarten er bestemt av vis
se semantiske faktorer (f.eks. ±durativ) som er knyttet 
til det enkelte ords (verbs) eller ordgruppes semantikk. 

Aspekt: En grammatisk kategori som betegner 
situasjon ses på, om man legger vekt på den 
ling eller utstrekning av situasjonen (det 
aspekt), eller om man ser situasjonen som 
hele (det perfektive aspekt). 

den måte en 
indre utvik
imperfektive 

.et avsluttet 

Aspektuel.l. betydning: Aspekt uttrykt i språk uten aspekt
kategorier. 

Aterminativ: Semantisk faktor med betydning for aksjons
arten, betegner en situasjon uten innebygget sluttpunkt. 
Aterminative situasjoner betegnes oftest -terminativ. 

Durativ: Semantisk faktor med betydning for aksjons
arten, durativ brukes om situasjoner som har utstrekning 
i tid. 

Dynamisk: Semantisk faktor med betydning for aksjons
arten, en dynamisk situasjon krever "tilførsel av energi" 
for å finne sted eller for å fortsette. Faktoren inne
bærer forandring. 

Hendel.se: En aksjonsart med den semantiske faktor -dura
tiv. 

Imperfektivt aspekt: Den aspektkategori som legger vekt 
på situasjonens indre temporale utvikling eller utstrek
ning. 

Iterativ: En subkategori til de øvrige aksjonsarter. 
Iterativ betegner at den angjeldende situasjon gjentas. 

Kontinuativ: En subkategori til de av de øvrige aksjons
arter som har den semantiske faktor +durativ og til sub
kategorien iterativ. En kontinuativ situasjon er en si
tuasjon med utstrekning i tid fra et bestemt tidspunkt. 

Momentan: Semantisk faktor med betydning for aksjons
arten, momentan brukes om situasjoner som ikke har ut
strekning i tid, eller som oppfattes å være uten ut
strekning i tid. Momentan betegnes oftest -durativ. 



80 

PerfektiVt aspekt: Den aspektkategori som legger vekt på 
situasjonen som et hele, uten hensyntagen til eventuell 
indre temporal struktur. 

Prosedyre: En aksjonsart med de semantiske faktorer 
+durativ, +dynamisk, +terminativ. 

Prosess: En aksjonsart med de 
+durativ, +dynamisk, -terminativ. 

semantiske faktorer 

Statisk: Semantisk faktor med betydning for aksjonsarten, 
en statisk situasjon krever ingen "tilførsel av energi" 
for å fortsette. Statisk betegnes oftest -dynamisk. 

Terminativ: Semantisk faktor med betydning for aksjons
arten, betegner en situasjon med et innebygget slutt
punkt. 

Tilstand: En aksjonsart med de 
+durativ, -dynamisk. 

semantiske faktorer 
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SAMMENDRAG 

Begrepene aspekt og aksjonsart brukes ofte om de 

samme forhold, og de brukes ofte om hverandre. I denne 

oppgaven prøver jeg å skille mellom disse to begreper. 

Aspekt brukes om den grammatiske kategori som er opptatt 

av de indre temporale forhold ved situasjonen, mens ak

sjonsart brukes om forhold knyttet til det enkelte verbs 

semantikk. 

På grunnlag av denne distinksjon prøver jeg å ana

lysere ytringer med være og bli som finitt for å forsøke 

å klarlegge i hvilke omgivelser være og bli opptrer som 

aspektmarkør, og i hvilke omgivelser være og bli opptrer 

som aksjonsartmarkør. 




