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Er det normativt å beskrive et normalmål? 

Om grensa mellom språkvitenskap og språkpolitikk. 

Av Eric Papazi:m. 

l Problemstilling. 

En forestilling som synes å være ganske utbredt blant språkforskere, er at det er normativt 

(eller preskriptivt) å beskrive et normalmål eller standardspråk. Her er noen sitater fra 

språkvitenskapelig litteratur som viser det. F.eks. knytter Allerton 1979 'normativ' eksplisitt 

til beskrivelse av normalmål (s. 53): "A prescriptive monolingl!al (or normative) grammar 

aims to codify, in the form of rules, the usage of speakers of the standard variety of the 

language". Andre knytter 'normativ' til (normalisert) skriftspråk. Et eksempel er innførings

boka i språkvitenskap ved forprøva ved universitetet (Gram Simonsen m.fl. 1988), hvor det 

heter (s. 28) at "De fleste grammatiske beskrivelser av norsk (enten det er nynorsk eller 

bokmål) har som hovedformål å beskrive de normer vi skal følge når vi skriver norsk. Slike 

grammatikker kaller vi normative. Typiske eksempler er skole grammatikker i både norsk og 

fremmedsprålc Men moderne språkvitenskap befatter seg lite med normative fenomener. I 

stedet skriver de fleste språkvitere (lingvister) deskriptive (beskrivende) fremstillinger av språk 

og språklige fenomener. De er lite opptatt av hvordan folk Qill: uttrykke seg, men tar 

utgangspunkt i folks faktiske språkbruk." 

I NLT nr. 2, 1991, er det hele to innlegg som mener det er normativt å beskrive en 

"norm" eller et normalmål. Det ene er en artikkel om inndeling av grammatikker (Hertzberg 

1991) og det andre en anmeldelse av noen danske bøker om uttale og uttalenormering (Bull 

1991). Hos den siste heter det (s. 193) bl.a. at "Det er vanskeleg å sjå at ein kan dra seg unna 

karakteristikken normativ om ei uttaleordbok som har som mål å dekke "nøytral riksmåls

uttale", og bare det". Et enda klarere syn på hva som fortjener karakteristikken "normativ", 

finner vi hos Hertzberg (s. 141): "I praksis er en ikke-normativ grammatikk en umulighet. 

Hva annet skulle en grammatikk basere sin språkbeskrivelse på enn en norm? De fleste kjente 

grammatikker har valgt ut en spesiell norm, som regel skriftspråkets eller standardspråkets, 

og siden dette er språkformer med relativt entydige regler, oppfattes beskrivelsen dermed ikke 

som normativ. Men i en virkelig deskriptiv grammatikk for norsk ville hvert bøynings-
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paradigme måtte bestå av en mengde varianter bygd på de enkelte dialektenes morfologi, og 

i syntaksen ville man måtte forholde seg til typisk talespråklige fenomener som avbrudd, 

anakolutter og ufullstendige setninger". 

Her kommer det klart fram som de andre bare antyder, nemlig at det kan bli svært 

vanskelig, for ikke å si umulig, å unngå å bli stemplet med etiketten "normativ", iallfall om 

vi ønsker å beskrive skriftspråk eller normalmål overhodet. En ting er at dette stemmer dårlig 

overens med utsagnet i forprøveboka i språkvitenskap om at "moderne språkvitenskap befatter 

seg lite med normative fenomener". En annen er: Er vi ikk~ deskriptive når vi beskriver -

"deskriptiv" betyr jo nettopp 'beskrivende'? Og kan ikke f.eks. dansk riksmålsuttale, eller et 

riksmål mer generelt, beskrives? Er det riktig å kalle f.eks. Westerns "Norsk riksmålsgramma

tikk" eller Borgstrøms "Om det norske skriftsprogs fonologi" for normative framstillinger? 

Hva med bokmåls-, riksmåls- eller nynorsk-ordbøkene, eller uttaleordbøkene til Alnæs, 

Berulfsen eller Vanvik? Er mao. skillet mellom normativ og deskriptiv et spørsmål om å velge 

emnet (objektet) for framstillinga? Og er det da slik at dersom vi velger å beskrive en viss 

type språkvarianter, f.eks. skriftspråk eller normalmål, så er vi normative, mens vi ikke er 

normative dersom vi velger å beskrive en annen type, f.eks. en dialekt? Har skillet norma

tiv/deskriptiv mao. noe å gjøre med skillet skriftspråk/talemål eller normalmål/dialekt? Eller 

er det slik som Hertzberg antyder, at vi er normative i og med at vi velger å beskrive noe 

framfor noe anna, og uansett åssen vi velger? 

Dette er noen av de spørsmåla definisjonene ovafor reiser. Ja, følgen av det synet at 

det er normativt å fran1stille et normalmål i skrift eller tale er at tilmed en tilsynelatende så 

uskyldig virksomhet som språkundervisnim! stort sett er en normativ virksomhet, for i både 

morsmåls- og fremmedspråks-undervisning er det jo stort sett skriftnormaler og standard-uttale 

vi lærer bort, ofte til elever som har et anna "morsmål" eller daglig talemål. Denne følgen 

kommer klart fram i definisjonene av 'normativ' og 'deskriptiv' i Faarlund 1980 (s. 79): 

"Normativ gran1matikk går ut på å lære elevane reglar som ikkje finst i deira eige mål. [ ... ] 

At ein grammatikk er deskriptiv, tyder at han beskriv målet til elevane slik dei verkeleg 

bruker det. Ein lyt altså byggje på elevanes eigen dialekt og uttrykksmåte". Når vi ikke 

bygger på elevenes egen dialekt og uttrykksmåte, er vi altså normative (Faarlund godtar 

likevel regler for rettskrivning i en deskriptiv grammatikk). 

Gustavsson 1990 synes derimot å mene at språkunderyisning overhodet er en normativ 

virksomhet, jf. at det heter (s. 231) at språkundervisning " ... ar i sig en normativ situation, vi 
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ska liira elevema att skilja mellan ratt och fei". Det samme synet finner vi i Haugen 1966 (s. 

3), hvor det heter at grammatikeren tidligere " ... spilte en dobbelt rolle: På den ene side søkte 

han å oppdage språkets natur, på den annen side skulle han undervise ungdommen i språkets 

normer. Som forskende iakttaker og oppdager kom han til"å grunnlegge lingvistikken som 

vitenskap. Men som lærer og lovgiver hørte han til i det samme samfunnsregulerende 

styringsverk som prester, jurister og fyrster". Den dobbelte rollen som forsker og lærer spiller 

språkforskeme fortsatt. Men har rollene noe å gjøre med skillet deskriptiv/normativ, og er 

virkelig lærere i samme kategori som "lovgivere" og "fyrster"? Vi kan vel i det minste slå 

fast at karakteristikken "normativ" neppe vil bli betraktet som positiv av språkforskere flest. 

For de fleste er nemlig "vitenskapelig" nærmest synonymt med "deskriptiv", og står i 

motsetning tiJ "normativ/preskriptiv", jf. Lyons 1968 (s. 43): " .. .linguistics [ ... ]is descriptive, 

not prescriptive (or normative)". Likeså Martinet 1964 (s. 15): " .. .'scientific' is opposed to 

'prescriptive' ". Mao.: vitenskapelig = deskriptiv. I så fall er skillet mellom deskriptiv og 

normativ identisk med, og grunnlaget for, skillet mellom språkforsknin!! og språkpolitilclc. Det 

er derfor ikke underlig at de fleste språkforskere ser det som et mål å være deskriptive, slik 

sitatet fra forprøveboka i språkvitenskap påpeker. Om det skulle være slik at vi stort sett ikke 

lylclces med dette og er normative, er det en alvorlig sak. For i så fall kan vi beskyldes for å 

jukse, ved å gi et skinn av å være nøytrale, objektive forskere mens vi i virkeligheten -

bevisst eller ubevisst - driver med snik-normering og dermed med språkpolitikk. Det dreier 

seg mao. om å avgrense vår rolle som forskere og lærere, andsynes andre roller vi kan spille 

i samfunnslivet. Samme person kan selvsagt spille flere roller og være f.eks. både forsker og 

politiker, men dersom vi ikke skiller klart mellom rollene, kan vi med rette beskyldes for å 

misbruke vår stilling. Vi er nemlig, de fleste av oss, betalt for å drive forskning og 

undervisning; ikke politikk. 

Her vil jeg forsøke å trelclce grensa mellom deskriptiv og normativ virskomhet, og 

dem1ed mellom språlcforskning og språkpolitikk, og jeg vil trekke den noe annerledes enn i 

sitatene ovafor. Jeg mener nemlig at de kravene Hertzberg og Faarlund eksplisitt - og de 

andre implisitt - stiller til en deskriptiv grammatikk, er alt for strenge krav å stille. Når 

'normativ' blir definert så vidt at det meste av det språkfor~kere og språkundervisere driver 

med, blir normativt, da er noe galt. Da er begrepet definert så vidt at det blir meningsløst. 

Dersom deskriptive grammatikker er en umulighet, hva er da vitsen med begrepet, eller med 

skillet normativ/deskriptiv overhodet? Jeg vil også argumentere for at undervisning like lite 
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som forskning er en normativ virksomhet. Å være deslu"iptiv vil vel si omtrent d.s.s. å være 

objektiv, og vanligvis forventes det av oss at vi skal være objektive i vår undervisning så vel 

som i vår forskning. Men da bør vi ikke formulere objektivitetskravet slik at idealet blir 

uoppnåelig. 

I det følgende vil jeg derfor foreslå en snevrere avgrensning av 'normativ'. Det 

innebærer at 'normativ' må plasseres, ikke bare andsynes 'deskriptiv', men også andsynes 

begreper som 'norm', 'normere', 'normal(mål)' og 'normalisere'. Etter min mening er feilen 

i definisjonene ovafor at 'normativ' knyttes til 'normalmål', og i det hele tatt et utilstrekkelig 

skille mellom 'norm' og 'normal'. Såleis bruker mange av sitatene ovafor ordet "norm" og 

ikke "normal(mål)", mens det etter mitt skjønn er klart at det er normalmål som menes. Et 

poeng her vil derfor være å prøve å presisere disse to begrepene, og de avleda begrepene 

'normere' og 'normalisere'. Her skulle det vel være klart at 'norm' er grunnbegrepet, og jeg 

tar derfor utgangspunkt i det. 

2 Normer. 

2.1 Normer som sosiale regler. 

I Bokmålsordboka er "norm" forklart (i betydning l) som "anerkjent regel, rettesnor, 

mønster, målestokk". Norsk riksmålsordbok bruker de samme beskrivelsene, samt "forskrift". 

En annen og mye snevrere definisjon finner vi i Hartmann og Stork 1972, som parallelt med 

definisjonene av "normativ" ovafor knytter 'norm' til 'normal( mål)'. Her defineres nemlig 

"norm" som "That which is taken as the recognized standard of spaken or written language". 

Denne definisjonen vil jeg se bort fra, og holde meg til ordets vide eller grunnleggende 

betydning - den som de førstnevnte ordbøkene beskriver, altså 'regel, forskrift'. Da må det 

understrekes at det ikke dreier seg om en språklig regel eller forskrift, altså en formulering, 

men om en sosial regel eller en konvensjon - en sosial "avtale" eller "kontrakt" - som styrer 

atferden på et visst område av samfunnslivet, f.eks. kommunikasjonen mellom medlemmene 

av det samfunnet der konvensjonen gjelder. Jf. Itkonen 1975, som bruker "rule" istedenfor 

"norm" (s. 389-390): "rules "govem" intentional social behavior and are in turn manifested 

by this same (rule-governed) behavior". Et system eller ordna sett av slike regler utgjør en 

institusjon, jf. Itkonen 1978 (s. 39): "An institution is constituted by a set of nonns which 



5 

define the appropriate or correct behaviour within it". Et slikt normsystem utgjør språket. 

Normer er. mao. noe overindividuelt eller kollektivt, som eksisterer i ~ eller 

mellom individer og ikke i det enkelte individet. En kan jo ikke inngå noen avtale med seg 

sjøl, men må være minst to om det. En "konvensjon" vil si en "sammenkomst" eller enighet 

mellom to eller flere. Jf. Itkonen 1975 (s. 387): " ... rules must be intersubjective", og Itkonen 

1978 (s. 111)': " ... there can be no private rules". Her vil "rule" si sosial regel, konvensjon, for 

en regel kan godt være individuell. Om jeg alltid gjør den samme språkfeilen og f.eks. uttaler 

et ord feil, så er det en regel i min språkbruk og i mitt individuelle "språksystem" - min 

"idiolekt". Men noen konvensjon eller norm blir det ikke før andre event. tar etter og gjør 

likedan. Det kan mao. ikke eksistere noe privat språk, og alle individuelle særegenheter er pr. 

definisjon feil - avvik fra normene - og ikke en del av normene. Jf. Martine! 1964 (s. 44): 

" ... nothing can be recognized as forming part of the language which is not common to several 

speakers". 

Siden normer i motsetning til naturlovene er menneskeverk, kan de variere fra samfunn 

til samfunn, med tid og sted. De er ikke allmenngyldige, men spesifikke for et bestemt 

samfunn på et bestemt sted til ei bestemt tid. Jf. Trnka m.fl. 1958 (s. 468), om språklige 

normer: "In contradistinction to the nomothetic, mechanical operation of the naturallaws, the 

validity of linguistic laws is normothetic, restricted to definite periods of time and to definite 

bodies of utterances". Og derfor kan de også endres, bl.a. bevisst, ved "normering": Har man 

vedtatt en ting, kan man også vedta en annen (mer om det i pkt. 4 nedafor). 

2.2 Normer som regelmessigheter i atferd. 

At normer styrer atferd, betyr at normer ikke ~ atfetd, men noe som individene kan 

fØll:'e eller bruke i sin atferd. Normene "realiseres" eller "manifesteres" mao. i atferd. Men 

siden normer i motsetning til naturlovene er konvensjonelle, kan de brytes så vel som fØlges. 

Nettopp det at en norm kan brytes av enkeltindivider i bestemte situasjoner uten at det 

nødvendigvis innvirker på den nonna som blir brutt, viser at normer ikke er atferd. Vi må 

mao. skille mellom abstrakte, kollektive normer og konkret, individuell atferd som fØlger eller 

bryter normene - jf. skillet mellom språk og (riktig/gal) språkbruk. Men det betyr at 

(eksistensen av) normer forutsetter ref!elmessil:' atferd og at normene er "inherente" eller 

"immanente" i denne atferden. F.eks. beskriver Lyons 1981 (s. 48) det han kaller "immanente" 
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normer slik: "In so far as the behaviour of particular groups within the community is 

governed, in practice, by determinable principles - whetber the members of these groups 

profess, or are even aware of, these principles or not - we can sa y that their behaviour is rule

governed: the rules are immanent in their actual behaviour". 

Mange norm teoretikere mener tilmed at normene fr denne regelmessigheten i atferden, 

mao. et felles atferdsmønster i en gruppe. Jf. Itkonen 1978 (s. 125): " ... rules are 'patterns' of 

actions" ... ". Likeså definerer Giannoni 1971 (s. 45) konvensjoner som " ... a generalized mode 

of human behavior [ ... ], where by 'generalized' we mean that the mode of behavior is 

followed regularly under similar circumstances". Derimot understreker Sundby 1978 (s. 17-18 

og 128) at "norm (regel)" ikke er d.s.s. "regelmessighet". Jf. også Vannebo 1980 a (s. 4): " ... et 

ensarta handlingsmønster i ei gruppe [vil] forsåvidt kunne tolkes som et kriterium på at det 

eksisterer visse normer innenfor gruppa, men den ensarta atferden 'er' ikke normen i seg sjøl" 

(merknad utel.). 

Etter mitt skjønn kommer vi ikke utenom at normer er realiteter i atferd. Det er 

vanskelig å se hva de ellers skulle være, ettersom alle synes å være enige om at de heller ikke 

er språklige formuleringer - normative utsagn - eller innholdet av slike utsagn (se Sundby 

1978, s. 8). Det er nettopp derfor at de kan avledes av atferden, mao. læres ("internaliseres") 

gjennom praksis og uten noen undervisning i form av språklige utsagn. Iallfall normalt lærer 

vi samfunnets normer gjennom praktisk handling, ved å observere OQ: etterlikne andre. Jf. 

Bowdery 1941 (s. 496): " ... the regular mode of behavior in question may never have been 

formulated but acquired by imitating others". Jf. også Sund by om språklæring (s. 143): 

"Internaliseringen av nettopp dette - innholdsmessig sett nokså tilfeldige - settet av språklyder 

knyttet til et gitt språk, skjer gjennom læring på basis av foreldres og andres verbale atferd". 

Dersom normene kan læres ved å betrakte atferden, så må de jo ligge i atferden på en eller 

annen måte. 

Det er også velkjent at det ofte er en motsetning mellom en språkbrukers faktiske 

språkbruk og det vedkommende tror eller sier om sin egen språkbruk (fordi normene som 

regel er ubevisste, jf. pkt. 2.5 nedafor). I slike tilfeller er det praksis som representerer de 

virkelige normene, ikke teorien. Om noen f.eks. sier at det heter "Det er jeg", eller at dette 

er det vedkommende pleier å si, men likevel som regel sier "Det er meg", så er det dette som 

realiserer den virkelige nonna til vedkommende, i motsetning til en innbilt eller ønsket norm. 

Det gjelder altså her som ellers, at handlinger taler sterkere enn ord! 
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Dette betyr igjen at det er ingen normer viss ingen fØlger dem. Eksistensen av en 

atferdsregel i et samfunn er ikke avhengig av at alle medlemmene følger regelen hele tida, 

men den er avhengig av at noen - i det minste to stykker - følger den i det minste "som 

regel". Ellers~ det jo ingen regel, dvs. regelmessighet. Jf. Itkonen 1975 (s. 390): "where 

there is no regular behavior, there are no rules either ... ". Og om konvensjoner heter det i 

Bowdery 1941 (s. 494) at "It is only when they are taken up through acceptance into usage 

that they acquire conventionality". Likeså understreker Gullvåg 1991 (s. 18) at "Normar [ ... ] 

er det same som fyl!!de norm ar". I samsvar med det regner han ikke f.eks. "sovende" 

bestemmelser som normer, men som "tomme" normative utsagn. Det innebærer f.eks. at 

dersom Språkrådet skulle vedta at "hvem" heretter skal skrives "vern", så er det ingen norm 

(men bare et normativt utsagn) før noen event. begynner å følge regelen og skriver ordet slik. 

Vannebo 1980 a definerer (s. 4) normer dels som atferdsmønstre og dels som 

vurderinger ~v atferd, men etter mitt skjønn er det bare det første. Men en kan vel si at en 

normer forutsetter eller innebærer en viss vurdering av atferd. En atferdsregel vil jo si en regel 

for riktig (passende, sømmelig osv.) atferd. Jf. Itkonen 1978 (s. 124): "Every respect in which 

an action is or could have been incorrect reveals the existence of a rule. [ ... ] A normative 

action qualifies either as correct or as incorrect". Også Vikør 1988 (s. 47) definerer en norm 

som "mønster eller målestokk for kva som er akseptabelt resp. uakseptabelt". 

Videre mener Vannebo (1980 a, s. 14) at "norm-begrepet er i prinsipp et nøytralt, 

deskriptivt begrep uten verdi-ladning", i motsetning til "fastsatte normer" (se 2.4 nedafor), 

som bestemmer " ... hvordan språket skal eller .!2m: være" (s. 15). Også Lyons 1981 omtaler (s. 

48) de "immanente" normene som deskriptive ("statements" i motsetning til "commands"). Til 

det er å si at skillet mellom "statements" og "commands", eller mellom deskriptive og 

normative utsagn (se pkt. 4 nedafor), er en inndeling av språkli!!e utsagn og ikke av normer. 

Enhver norm - også "immanente" eller "internaliserte", dvs. ikke språklig formulerte -

bestemmer hvordan (f.eks. den språklige) atferden skal eller bør være. En norm er pr. 

definisjon "normativ" eller "preskriptiv" nettopp fordi den forutsetter en vurdering; den stvrer 

eller foreskriver atferden ved å definere hva som skal gjelde som riktig atferd i et visst 

samfunn eller ei viss gruppe. Jf. Saussure 1974 (s. 130): " ... toute loi sociale a deux caracteres 

fondamentaux: elle est imperative et elle est ~". En regelmessighet i atferd blir "lov" 

eller får en imperativ funksjon nettopp ved at den er regelmssig, jf. Giannoni 1971 (s. 45): 

"The important characteristic of a regular mode of behavior is that even though it is not 
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formulated, it may nevertheless have an imperative function. The very fact !hat a mode of 

behavior is regular, that most individuals do in fact engage in this mode of behavior, 

constrains each individual to follow this mode of behavior", 

Normer er altså regelmessigheter i atferd med en normativ funksjon; ved at den 

aktuelle atferden er den "normale", blir den også den riktige. Det som faktisk brukes, 

bestemmer hva som skal brukes, hva det er riktig å bruke, jf. uttrykket "usus tyrann us". Og 

de etableres og endres også gjennom atferd, nærmere bestemt kollektiv atferd, dvs. lik atferd 

i ei gruppe. Individuelle særegenheter er som sagt brudd på normene. Men som kjent blir en 

feil riktig når tilstrekkelig mange gjØr den, dvs. at avviket er blitt norm, i det minste i ei 

undergruppe av det aktuelle samfunnet. Jf. Itkonen 1974 (s. 340, merknad 30): " ... when 

actions violating a given rule tend to be incorrect in the same way, this rule is in the process 

of changing 11
• 

2.3 Typer av normer. 

IfØlge Gullvåg 1991 (s. 18) deles normer vanligvis inn i~. som er absolutte, og 

retnin!rslinjer, som er løsere bestemmelser. Reglene deles igjen i pliktregler, dvs. påbud, 

forbud og tillatelser, og kvalifikasjonsregler (kriterier), som sier under hvilke vilkår noe skal 

gjelde som noe, dvs. som definerer en viss klasse av normative fenomener Gf. også Sundby 

1978, kap. 3 og 4). (Her er det kanskje mer snakk om normative utsagn enn om normer, siden 

påbud og forbud er språklige utsagn, jf. pkt. 2.5 og 4 nedafor) Eksempler på kvalifikasjons

regler er reglene for "matt" i sjakk eller velforma setninger i et språk. 

Videre skiller Searle 1990 (s. 33), og likeså Gullvåg 1991 (s. 18 og 22), mellom 

"konstitutive" og "regulative" normer i bl.a. spill, dvs. regler som henh. ut2:jør (konstituerer) 

spillet som system, og regler for åssen en bruker spillet (de konstitutive reglene) på en god 

eller hensiktsmessig måte, f.eks. regler for åssen en kan "åpne" et sjakkspill. De siste er av 

typen "retningslinjer", for en kan spille riktig sjakk uten å fØlge dem. Searle sier (s. 33) at 

" ... regulative rules regulate antecedently or independent! y existing forms of behavior [ ... ]. But 

constitutive rules do not merely regulate, they create or define new forms of behavior". De 

"regulative" normene forutsetter altså de "konstitutive"; mao.: reglene for hvordan man spiller 

et spill eller bruker et språk forutsetter at spillet eller språke~ eksisterer, er konstituert. 
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2.4 Språklige l!llormer. 

At språk består av regler i betydninga 'norm, konvensjon' er noe mange språkteoretik

ere har hevdet, jf. Janson 1978 (s. ll5): "It is an obvious prerequisite for the existence of 

linguistic communication that a linguistic norm is common to a group, or a speech communi

ty". Likeså Sandøy 1989 (s. 19): "Det er ein nødvendig eigenskap ved eit språk at det er 

oppbygd so~ eit system som står som ein slags "avtale" mellom talar og tilhørar". Et språk 

kan altså betraktes som et ordna sett eller system av normer, mao. en institusjon. Jf. 

Wunderlich 1979 (s. 329): "We can regard language as the sum of the conditions controlling 

verbal communication in a speech-community. Every linguistic system encompasses a class 

of intersubjectively acknowledged conventions or rules which the speakers follow in their 

speech acts". Det er særlig Saussure som har argumentert for et slikt "sosiologisk" syn på 

språket, sjøl om Saussure er langt fra entydig og også har klare innslag av et individ-orientert, 

"mentalistisk" eller psykologiserende syn på språket Et slikt syn, som ser språket ikke som 

kollektive normer i et språksamfunn, men som en kunnskap_ eller en evne hos den enkelte 

språkbrukeren, finner vi i sin reineste form hos Chomsky, med hans "competence". Dette 

synet vil jeg se bort fra her, og holde meg til det førstnevnte, "sosiologiske" synet, der norm

begrepet står sentralt. 

Nærmere bestemt er språklige normer nonner for språldig atferd, språkbruk eller 

språklig kommunikasjon, som styrer språkbruken ved å definere (hva som er) riktig språkbruk, 

og dermed også produktet av språkbruk, riktige ("grammatiske") ytringer (eller setninger). Jf. 

definisjonen av "grammatikk" i Dyvik 1982 (s. 13) som " ... aset of conventions, or social 

norms, for the construction and use of linguistic expressions". Språknormene styrer altså 

språkbruken ved å etablere et tegnsystem, et system av "linguistic expressions" eller mulige 

tegn. De etablerer dels minstetegn (morfemer) og dels sammensatte tegn ved at det er mulig 

å kombinere minstetegna etter bestemte (syntagmatiske) regler. Et eksempel på en slik 

språklig konvensjon i norsk er regelen om at subjektet skal stå etter finittet i spørresetninger 

(minders spørreleddet er subjekt). Denne regelen er med på å konstituere tegntypen 

(setningstypen) "spørresetninger". Norske språkbrukere kjenner og bruker (følger) normalt 

denne regelen når de lager spørresetninger, men de kan selvsagt også bryte den og lage en 

gal setning, enten av vanvare ("forsnakkelse"), av manglende kjennskap til regelen eller 

ferdighet i å bruke den Qf. små barn og utlendinger) eller med overlegg. 
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Stort sett er språklige normer av typen "kvaliflkasjonsregler" motsetning til 

"pliktregler" som moralske normer eller lovens bud. De er mao. på linje med reglene i et spill 

- en parallell mange språkfilosofer har påpekt. Men vi må skille mellom to hovedtyper av 

språknormer, som svarer til det bl.a. Searle kaller "konstitutive" og "regulative" normer (se 

pkt. 2.3 ovafor). De "konstitutive" språknormene er de som utgjør et språk og kunne derfor 

også kalles strukturelle språknormer. Dette er relativt absolutte regler som en er forpliktet til 

å følge dersom en vil snakke eller skrive et bestemt språk, akkurat som en er forpliktet til å 

følge reglene for sjakk dersom en har gått med på å spille sjakk. Men i tillegg fins det mer 

løse "retningslinjer" for bruken av språket, mao. funksjonelle - pragmatiske og stilistiske -

språknormer, jf. skillet mellom "the construction and use of linguistic expressions" i sitatet 

fra Dyvik ovafor, eller skillet mellom "grammatiske" og "alcseptable" setninger. 

Rett nok styres språkbruk for en stor del av individuelle "strategier", men det fins i 

de fleste språksamfunn også kollektive "leveregler" for gQQ_ (hensiktsmessig, passende, høflig 

osv.) språkbruk, som iallfall til dels kan være språkspesifikke, jf. begrepet 'kommunikativ 

kompetanse'. Eksempler er Grices "samtaleregler" eller reglene for bruken av "De" og "du" 

i norsk. Jf. skillet som VikØr 1988 trekker (s. 47) mellom grammatiske normer, som er 

" ... normer for kva som er grammatisk rett og feil i vårt spesielle språksystem ... ", og 

bruksnormer,' " ... som forte! oss kva slags språkvariantar eller varietetar vi skal bruke i kva 

slags kontekst" (men språlcbruksreglene forteller oss også hvordan vi skal bruke en viss 

språkvariant, f.eks. når vi skal være høflige, og hva det vil si å være høflig). 

Ifølge et ikke-mentalistisk språksyn er det et definerende kjennetegn ved språk - alt 

språk, eller alle språkvarianter - at det består av normer. Det gjelder talemål så vel som 

skriftspråk, og dialekter eller sosiolekter så vel som "normahpål". Jf. Havranek 1936 (s. 414): 

"Die Sprachnorm ist iiberhaupt kein der Schriftsprache eigentiimlicher Begriff, sondem jedes 

Mitglied einer Gemeinschaft richtet sein Sprechen nach seiner Gemeinschaft, nach ihrer 

Sprachnorm ein, die ihm also direkt und indirekt, unter dein Zwang des sozialen Mitein

anderlebens, auferlegt wird". 

I Gram Simonsen m.fl. 1988 heter det (s. 27) at " ... skriftspråk er underlagt langt 

fastere normer enn talespråk", men det er etter mitt skjønn misvisende. Jeg kan ikke se at det 

er noen prinsipiell forskjell mellom skriftlige og munUige normer hva fasthet angår, og slike 

formuleringer bidrar bare til å bekrefte den gjengse fordommen at talemålet er "normløst". 

Et talemål kan være like regelfast og systematisk som et skriftspråk, f.eks. i et tradisjonelt 
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bygdemål. Det som menes her, er trolig at skriftspråket i et større språksamfunn - f.eks. et 

land - normalt er mer enhetlig eller varierer mindre enn talemålet sett som helhet (i norsk 

varierer også skriftspråket en hel del, men likevel mindre enn talemålet). Skriftspråket i et 

land er mao. normalt mer normalisert (se pkt. 3 nedafor) enn talemålet Men sjøl om talemålet 

i et større område normalt har mange varianter, både lokale og sosiale, så kan normene være 

akkurat like faste i hvert enkelt talemål. Om det i det hele tatt er noen prinsipiell forskjell 

mellom muntlige og skriftlige språknormer (selvsagt utenof\1 skillet skriftlig/muntlig), måtte 

det være at normene i et talemål som oftest er implisitte, mens de normalt er eksplisitte i et 

skriftspråk. 

2.5 Implisitte og eksplisitte normer. 

Normer og norm-utsagn. 

Dermed kommer vi inn på et viktig skille i norm-teorien, nemlig at normer kan være 

dels implisitte eller stilltiende og dels eksplisitte eller språklig formulert. I denne sammen

hengen må det understrekes at en norm ikke bokstavelig talt er en avtale, dvs. en språklig 

formulering - en tekst eller en ytring - men en "forståelse" eller "enighet" mellom individer 

i oraktisk handling. En norm består som sagt i en "regelmessighet" i atferden, at vi oppfører 

oss likt på et bestemt punkt, f.eks. mht. språklig atferd. Så snart to stykker oppfører seg likt 

på et bestemt punkt og f.eks. regelmessig bruker invertert leddstilling i spørresetninger, så 

følger de en (og samme) atferdsregel og har inngått en "avtale" med hverandre sjøl om 

ingenting er sagt om det. Som regel er "avtalen" nemlig både stilltiende og ubevisst. Man bare 

"gjør som de andre" og oppfører seg "som man skal" i det aktuelle språksamfunnet, som regel 

uten å reflektere noe større over det. Jf. Wunderlich 1979 (s. 5): "The nature of a social rule 

ftrst becomes apparent when one is broken". Og når man gjør det, har man inngått en 

"kontrakt", enten man er klar over det eller ikke. Normene gjelder også uten at noen nødvend

igvis har bes~mt. gjennom et formelt vedtak, at de skal være slik de er. De har bare vokst 

fram av seg sjøl, gjennom "skikk og bruk" eller sedvane. 

Dette gjelder ikke minst for språklige nom1er (se f.eks. Sundby 1978, s. 144). De 

gjelder, og alle veit at de gjelder - og hva de går ut på - uten at noen nødvendigvis har 

formulert dem, og uten at noen nødvendigvis kan formulere dem. Man bare "føler" eller 

"hører" at det skal være slik eller slik i det enkelte tilfellet, f.eks. at en spørresetning må ha 



12 

invertert leddstilling. Språkkunnskapen eller språk-kompetansen vår er mao. mer eller mindre 

intuitiv - mindre hos enkelte, f.eks. profesjonelle språkforskere eller "arnatørfilologer", enn 

hos andre- jf. uttrykket "språkfølelse". F.eks. er begrepet 'inversjon' -og ordet "inversjon" -

trolig totalt ukjent for de fleste norske språkbrukere, men fenomenet inversjon er langtfra 

ukjent for dem, i og med at de bruker invertert leddstilling' hver dag - for det meste riktig, 

ifølge reglene. Altså må de kjenne - ha forstått og lært - disse reglene, sjøl om de ikke kan 

gjøre greie for dem, bl.a. fordi de mangler et begrepsapparat og en terminologi. 

Gullvåg 1991 synes å mene at normer nødvendigvis og pr. definisjon er språklig 

formulerte. F.eks. definerer han (s. 17) normer som "normativt formulert, forventa og 

sanksjonert praksis". Men dette stemmer ikke med vanlig bruk av ordet. Normer behøver slett 

ikke å være formulert; også en "uskreven lov" er en lov. Jf. Itkonen 1974 (s. 80), om 

språklige normer: " ... (linguistic) rules exist and are (or can be) known to exist independently 

of whether or not they have been formulated ... ". Og (s. 164): " ... naturallanguages, as human 

institutions, exist irrespective of whether or not they are codified into explicit (generative) 

grarnmars". Jf. også definisjonen av konvensjoner i Giannoni 1971 (s. 45) som " ... a 

generalized mode of human behavior which might or might not be formulated by a rule or 

prescription [ ... ].In the first case, where the mode of behavior is not formulated, we generally 

call it a custom". Og (s. 46): " ... the rule itself, that is, the regular mode of behavior with an 

imperative function, precedes its fommlation". Normer IT en slags forskrifter eller regler, men 

altså ikke språkliæ sådanne. De er forskrifter av den typen. som vi stundom omtaler som 

"eksemplets makt". 

Sundby (1978), Vannebo (1980 a) og Vikør 1988 (s. 48) kaller de implisitte normene 

for "internaliserte" normer og setter dem opp mot "fastsatte" normer, som er "kodifisert" eller 

språklig formulert. Lyons 1981 bruker som nevnt betegnelsen "immanente" normer, som settes 

(s. 48) opp 'mot "transcendente" normer, dvs. " ... the rules of conduct that the law, the 

established religion or simply explicit conventional morality might prescribe". De fastsatte 

normene etableres if. Sundby 1978 (s. 149), Vannebo 1980 a (s. 8) og Vikør 1988 (s. 48-49) 

gjennom et språklig utsa2n fra et individ eller en institusjon med en særlig kompetanse eller 

myndighet på området (f.eks. Språkrådet for offisiell språkbruk i Norge). Men dersom "norm" 

vil si d.s.s. "atferdsmønster, regelmessighet i atferd", som "pr,ecedes its fornmlation", så ligger 

det i begrepet at normer er "internaliserte" pr. definisjon, dvs. at de fØll! es eller brukes, enten 

de er "kodifisert" eller ei. En norm etableres som sagt gjennom atferd, ikke gjennom språklige 
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formuleringer. Dersom det ikke er noen (lik) atferd, kan det heller ikke være noe (felles) 

atferdsmønster. Det som blir fastsatt eller vedtatt av det kompetente organet, er mao. ikke en 

norm, men et normativt utsagn, som forsøker å etablere et visst atferdsmønster (mer om det 

i pkt. 4 nedafor). Omvendt er også de implisitte normene "fastsatte" -rett nok ikke formelt, 

gjennom en språklig formulering fra en autoritet, men reelt, gjennom atferden og av brukerne 

sjøl. I alle fall er normene en realitet i atferden, som kan være språklig formulert, men som 

ikke behøver å være det. 

Vi har altså å gjøre med på den ene sida normer, som alltid er "internaliserte" eller 

"immanente", men som kan være dels implisitte og dels eksplisitte eller "kodifisert", og på 

. den andre event. utsagn om normene, som kan være enten deskriptive eller normative (om 

forskjellen, se pkt. 4 nedafor). Jf. skillet mellom "Kodifikation der Sprachnorm", f.eks. i en 

skolegrammatikk, og "die Sprachnorm selbst" i Havranek 1936 (s. 414), eller skillet mellom 

"rules" (dvs. normer) og "rule-sentences" i Itkonen 1978 (bl.a. s. 122; se også Gull våg 1991, 

s. 17). De "reglene" som f.eks. grammatikerne gir, fr altså ikke normer, men språklige 

formuleringer som enten refererer til (eksisterende) normer, eller som prøver å etablere (nye) 

normer. Jeg kommer tilbake til denne viktige forskjellen seinere, men først vil jeg omtale 

skillet mellom norm og normal. 

3 Om begrepet 'normalmål'. 

3.1 Normalmål, riksspråk og dialekt. 

'Normalmål' og 'normaltalemål' eller 'normalisert talemål' er sentrale begreper i norsk 

språksosiologisk faglitteratur og språkpolitisk debatt, men det er ikke lett å finne gode defini

sjoner av dem. Synonymt med "normalmål" brukes også "standardmål/-språk". Til dels brukes 

"riksspråk" i den samme betydninga, men for min del foretrekker jeg å bruke "riksspråk" som 

et hyponym til "normalmål", om en særlig (og særlig viktig) type av normalmål, og reservere 

"normalmål" for den vide betydninga. Da bør det kanskje understrekes at substantivet "(en) 

normal" - som ligger til grunn for "normalmål" - ikke har den kvantitative og dermed 

(positivt) vurderende betydninga som adjektivet "nonna!" (også "norm" kan vel ha den 

kvantitative betydninga 'statistisk gjennomsnitt' el.!.). Et normalmål er mao. ikke d.s.s det 

normale (vanligste) målet, og motsetninga er ikke "unormalt mål", men unormalisert mål. Jeg 
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presiserer dette fordi jeg har en mistanke om at assosiasjonen med adjektivet "normal" er 

grunnen til at mange synes å mislike ordet "normalmål". Et eksem pel er når forfatteren av et 

avis-innlegg (Olav Randen i Klassekampen 2119-92) forklarer at han setter "normaltalemål" 

i anførselstegn " .. .fordi "normaltale" eigentleg er unormalt". 

Dess~ten brukes som sagt også "norm" i denne betydninga, f.eks. i flere av de 

definisjonene som ble sitert innledningsvis. Det er vel nettopp denne tvetydigheten i ordet 

"norm" som er grunnlaget for at 'normativ' av mange knyttes til 'normalmål'. Hva er så en 

normal og et normalmål? For å svare på det spørsmålet må vi se dels på bruken av ordet -

hva det brukes om - og dels på hva det står i motsetning til. Som sagt brukes "normalmål" 

og "riksspråk" ofte synonymt, og da som motsetninga til "dialekt" (eller "målføre"). F.eks. 

pleier vi her i landet å omtale bokmål og nynorsk som normalmål eller riksspråk, i motsetning 

til dialektene - vel å merke i den tradisjonelle, trange betydninga av "dialekt", ikke i den 

nyere, engelsk-inspirerte vide betydninga 'språkvariant' eller _'talemålsvariant', som vi finner 

bl.a. i Gram Simonsen m.fl. 1988 (s. 211-213) og Sandøy 1989 (s. 16). Denne siste betyd

ninga innebærer at også bokmål og nynorsk må kalles dialekter, iallfall i sin talte form. En 

slik språkbruk tilslører etter mitt skjønn grunnleggende språksosiologiske forhold. Dersom vi 

mener 'talemålsvariant' (eller '-varietet'), kan vi jo bare si akkurat det, og reservere ordet 

.dialekt" for en bestemt tvoe av språlcvarianter - nemlig motsetninga til riksspråk. Hva er så 

grunnlaget for skillet riksspråk - dialekt? Hva er det f.eks. bokmål og nynorsk har felles, og 

som stiller dem i motsetning til alle andre varianter av norsk - dialektene? 

Det skulle vel være klart at forskjellen ikke er strukturell, men funksjonell. Den går 

ikke på måten variantene er bygd opp på, men på måten de brukes eller fungerer på i det 

alctuelle språksamfunnet En vanlig definisjon av dialekter er at de er stedbundne eller lokalt 

avgrensa språkvarianter. Bl.a. Venås 1991 skiller mellom språk-typene på dette grunnlaget. 

Etter å ha definert 'dialekt' som '"stadbunden variant av eit nasjonalspråk"' (s. 107) fortsetter 

Venås med at "Motsetnaden til dialekt må derfor vera varietet som iklcje er stadbunden, det 

vil seia riksspråk, standardspråk, normert språk". En ting er at V en ås her bruker "normert" 

istedenfor "normalisert"; hva vi bør legge i "normert" eller grunnordet "normere", vil jeg 

komme tilbalce til (pkt 4). En annen er at det dreier seg om å klassifisere varianter av ~ 

nasjonalspråk - dette begrepet må da være gitt på forhånd - slik at normalmål blir d.s.s. 

riksspråk. Poenget i denne omgang må være at et riksspråk i motsetning til en dialekt ikke 

er stedbundet innafor det området der det aktuelle nasjonalspråket brukes, for norskens 
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vedkommende Norge, men brukes iallfall av visse individer og grupper, i det minste i skrift, 

over hele dette området (et riksspråk er selvsagt stedbundet i forhold til andre nasjonalspråk). 

Et riksspråk som f.eks. nynorsk har altså et videre bruksområde, geografisk sett, enn 

dialektene av det aktuelle nasjonalspråket. Det fungerer mao. som en overspråk eller 

fellesspråk for dialektene av det aktuelle nasjonalspråket, i dette tilfellet de norske dialektene -

jf. at "over-dialektal" ofte brukes som synonym til "normalisert". Nynorsk-folk pleier 

vanligvis å understreke at nynorsk er en "fellesnevner" (" samnemnar") for de norske 

dialektene, og dette kan en etter mitt skjønn bruke som en definisjon av språklige normaler 

eller standarder mer generelt - altså at de fungerer som en "fellesnevner" for flere dagligspråk 

til bruk for visse formål eller i visse situasjoner (f.eks. i skrift). Det behøver ikke å være 

formelt vedtatt av noe (offisielt eller uoffisielt) organ at den aktuelle språkvarianten skal ha 

denne funksjonen, eller åssen den skal se ut; det kan bare "ha blitt slik", gjennom en 

stilltiende "avtale" eller enighet. Dette er tilfellet med standard engelsk og vel også de fleste 

andre normalmål. Og en normal kan være enten laget spesielt for formålet, slik som f.eks. 

esperanto eller nynorsk, eller et vanlig dagligspråk - et "morsmål" - som i tillegg har en 

funksjon som normalmål, slik som engelsk i Vest-Europa eller bokmål i Norge. I det siste 

tilfellet vil språkvarianten mao. ha !Q funksjoner: en som dagligspråk for en mindre gruppe, 

og en som normalmål i et videre språksamfunn. 

Slike normaler kan i prinsippet eksistere både over og under det nasjonale planet. Et 

over- eller internasjonalt normalmål - et "koin6" eller "lingua franca" - ville være en 

språkvariant som ble brukt som et fellesspråk for språksamfunn med ulike nasjonalspråk. I 

dag fins det vel bare tilløp til slike normaler, f.eks. esperal).to, som er laget bare for denne 

funksjonen, eller "naturlige" språk som f.eks. engelsk i vår del av verden. Iallfall i teorien kan 

vi også tenke oss "lokale" normaler eller landsdelsnormaler, f.eks. en "trønder-normal" for de 

trØnderske dialektene her i landet. Men i praksis er normalmål aktuelle vesentlig på det 

nasjonale planet, til bruk innafor et land eller rike, som fellesnevner for alle dialektene av det 

aktuelle nasjonalspråket. I praksis er normalmål mao. d.s.s. "landsgyldige" språkformer eller 

riksspråk, slik definisjonen til Venås i sitatet ovafor antyder. 

Vikør 1988 definerer (s. 50) en normal som " ... eit heilt konkret sett av reglar for 

korleis ein språkvaritet skal skrivas eller uttalas". Her er det rimelig å tolke "reglar" som 

språkliæ formulerin!!er, altså "rule-sentences" og ikke "rules" i Itkonens språkbruk -jf. "eit 

heilt konkret sett". Det er mao. tale om en (skriftlig) tekst som beskriver eller fastsetter den 
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aktuelle språkvarianten. Dette samsvarer med definisjonen av "normal" i Bokmålsordboka, 

iallfall den siste delen av den: "(språklig) mønster, rettesnor gitt i en rege1samling". Vikør 

skiller derfor mellom f.eks. "nynorsk" og "nynorsk-normalen", som er et utvalg av formene 

i "nynorsk" - de som er "offisielt godkjente". 

For min del mener jeg at "normal" akkurat som "norm" refererer til de språklige 

realitetene, altså til en viss språkvariant og ikke til eventuelle. beskrivelser av denne varianten. 

Når vi sier f.eks. at "Læreboknormalen stammer fra 1938" eller at "Læreboknormalen skal 

brukes i teksting i NRK", så mener vi et sett av språkformer (f.eks. "bygda" og ikke "bygdi" 

i nynorsk) og ikke et sett av "regler", dvs. regelsetninger. 'Læreboknormalen er mao. en 

bestemt språkvariant - et bestemt utvalg av formene i de offisielle normalene - og ikke en 

tekst som beskriver eller bestemmer åssen denne varianten ser ut I så fall stemmer 

ordboksdefinisjonen ikke med språkbruken og er gal. Det samme gjelder "nynorsknormalen", 

som i vanlig språkbruk er synonymt med "nynorsk" (ei anna sak er at "nynorsk(normalen)" 

kan referere til ulike ting). Også det Vikør kaller "nynorsk" (i videre forstand) er jo en 

"samnemnar" eller normal etter vanlig språkbruk. At den ikke på alle punkter samsvarer med 

den offisielle nynorsk-normalen, vil jeg ikke omtale som en forskjell mellom en normal og 

en ikke-normal, men som en forskjell mellom en offisiell (og trangere) Ol!: en uoffisiell (og 

videre) normal (ei slik motsetning mellom en offisiell og en uoffisiell normal er enda 

tydeligere på bokmålssida, gjennom motsetninga mellom bokmål og riksmål). Innafor den 

offisielle normalen har vi igjen en enda trangere normal, nemlig læreboknormalen. 

3.2 Normalmål, skriftspråk og talemål. 

Venås mener (1991, s. 239) at "Det høyrer med i defmisjonen av eit riksspråk at det 

ber fram ei talemålsnorm", og Venås nøler derfor (s. 275) med å kalle nynorsk et riksspråk 

(fordi det kan diskuteres om det fins noe nynorsk normal-talemål). Men dette samsvarer ikke 

med vanlig språkbruk, og er også et urimelig krav å stille. Nynorsken må etter mitt skjønn 

opplagt regnes som et riksspråk og mer generelt et normalmål, også om den bare skulle 

eksistere i skrift. Hva skulle alternativet være? En dialekt kan vi iallfall ikke kalle den, siden 

den iallfall i teorien ikke er stedbunden (innafor området for nasjonalspråket norsk). Poenget 

må være om den aktuelle språkvarianten fungerer som en normal eller ikke, enten det er i 

skrift, i tale eller begge deler. 
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Men i praksis kan en vel si at normalmål primært eksisterer som skriftspråk, og at 

skriftspråk i dag er normalisert så å si pr. definisjon. Mao. at det ikke fins noe unormalisert 

eller dialektisk skriftspråk, og at dialektene eksisterer bare som talemål. Rett nok skrives det 

atskillig på dialekt, iallfall her i landet. Men det fins neppe egne, kollektive normer for denne 

skrivinga, uavhengig av talemålet. Det er tale om en slags.lydskrift eller gjengivelse av et 

talemål, etter ulike prinsipper og mer eller mindre systematisk. Event. kunne en kalle det 

forslag til normer for et dialektisk skriftspråk, men noen virkelige normer kan vi ikke snakke 

om så lenge hver enkelt skribent følger sine egne regler, maci. før det har etablert seg felles 

regler. 

Derimot må vi i dag regne med også normalisert talemål, som står i et nært samsvar 

med (en variant av) skriftspråket i det aktuelle språksamfunnet. Rett nok vil et slikt talemål 

som regel fungere primært som et dagligspråk for en viss gruppe, som regel fra de øvre 

sosiale laga, og bare i liten grad som et fellespråk for hele språlcsamfunnet. Men det blir ilcke 

dermed en lokal språkvariant, altså en dialekt. F.eks. er det etter mitt skjønn klart urimelig 

å regne det talte bokmålet (eller rilcsmålet) som en dialekt, når alle kan høre at det er samme 

språkvariant som det skriftlige bokmålet. Hvilken dialektgruppe skulle det i tilfelle høre til? 

Bokmålet vil ikke passe inn i målføreinndelinga i noen del av landet og må regnes som en 

landsgyldig språlcform, i tale som i skrift. 

Sandøy 1989 definerer (s. 269) et standardtalemål som " ... eit talemål som medvete er 

normert etter skriftmålet", og det heter (s.s.) at "Når standard talemålet har stått sterkt i eit 

miljø, kan det bli lært som morsmål og naturlig dialekt for nye generasjonar". Et standard

talemål er altså så å si pr. definisjon " .. .innlært som eit andrespråk, mens dialekten er lært 

som førstespråk ... ". Dette er en avvikende og etter mitt syn svært uheldig avgrensing av 

normaltalemål og dialekt. For det første er den ilcke nøytral, i og med at den stiller 

normaltalemi\] i motsetning til "morsmål og naturlig dialekt". Et normaltalemål er altså pr. 

definisjon "unaturlig" og ikke et morsmål, og dermed et heller negativt fenomen. For det 

andre må vi så å si kjenne språkbrukemes språklige livshistorie og holdninger for å kunne 

avgjøre om de snalcker dialekt eller ei. Etter min mening må skillet mellom språkvariantene 

trekkes objektivt, etter strukturen: Et talemål som i store trekk samsvarer med skriftnormalene 

bokmål eller nynorsk, må regnes som et normalisert talemål, mens et talemål som klart 

avvilcer fra disse normalene, må regnes som en dialekt, helt uavhengig av språkbrukernes grad 

av bevissthet eller innstilling overhodet. 
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Vi kan tilmed skille mellom normalisert og diale~tisk talemål helt uavhengig av 

skriftnormalene, og etter grunnkriteriet 'nasjonal, landsgyldig' andsynes 'lokal, ikke 

landsgyldig'. Dette må likevel modifiseres når det gjelder uttalen. Et absolutt landsgyldig 

talemål fins neppe noe sted, og iallfall ikke her tillands. Fra et fonologisk synspunkt varierer 

normalisert talemål som regel atskillig fra landsdel til landsdel, og skiller seg som oftest ikke 

fra de lokale dialektene hva det angår. F.eks. vil normalisert talemål i Norge liksom dialektene 

gjeme ha rulle-fr/ og retroflekse konsonanter (ib. "tjukk Ill") i øst- og nordnorsk, men "skarre

/ri" og ingen retroflekse konsonanter i sør- og vestlandsk. Fra et fonologisk synspunkt faller 

altså normalisert talemål som regel i flere lokale eller dialektiske uttalevarianter - det som 

Chambers og Trudgill 1990 kaller (s. 5) "aksenter". Men dette er stort sett ting som ikke går 

direkte fram av skriftbildet og forhindrer ikke at variantene oppfattes som varianter av ett og 

samme stort sett landsgyldige talemål. Bokmål er og blir bokmål, enten det uttales med 

østlandsk eller vestlandsk alcsent. 

4 Deskriptive og normative utsagn, vitenskap og politikk. 

Som det går fram av sitatene i innledninga, er det vanlig å skille mellom to typer av 

framstillinger og utsagn, deskriptive og normative eller preslaiptive. Et deskriptivt utsagn er 

som navnet sier et utsagn som beskriver noe faktisk - en del av virkeligheten, objektet for 

beskrivelsen. F.eks. normer, altså de faktiske atferdsmønstrene, reglene som folk faktisk følger 

i sin atferd .. I en beskrivelse prøver vi mao. å konstatere et faktum eller fortelle åssen 

virkeligheten er - eller rettere sagt, åssen vi tror den er, for vi kan jo ta feil. Det skulle vel 

være klart at deskriptive utsagn er sentrale i vitenskapen, iallfall empiriske vitenskaper, som 

går ut på å erverve viten eller kunnskap om ulike deler av virkeligheten og formidle den 

gjennom en beskrivelse, eller gjennom undervisning. Deskriptive utsagn er så å si 

vitenskapens "modus". 

Siden vi kan ta feil (eller være uærlige), er det 'et relevant krav å stille til en 

beskrivelse at den er rikti!! eller sann, dvs. i samsvar med obiektet (iL "samsvars-teorien" om 

sannhet). Et anna relevant krav er at den skal være objektiv .. dvs. bestemt bare av objektet, 

og uavhengig av beskriverens (subjektive) vurderin!!er av virkeligheten eller ønsker om åssen 

den skal være. Den skal være mest mulig fri for "synsing" og "ønsketenkning". Jf. Martinet 

1964 (s. 15): "A study is said to be scientific when it is founded on the observation of facts 
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and refrains from picking and choosing among the facts in the light of certain aesthetic or 

moral principles". 

Searle 1990 setter "descriptive statements" opp mot "evaluative statements", og om 

dem heter det (s. 183) at "Their job is not to describe any features of the world but to express 

the speaker's emotions, to express his attitudes, to praise or condemn, to laud or insult, to 

commend, to recommend, to ad vise, to command, and so forth". Det kan hende det i visse 

sammenhenger er nyttig å skille mellom beskrivende og vurderende utsagn ("X er 

god/dårlig"), men i en vitenskapsteoretisk sammenheng er det vel så relevant å skille mellom 

det å beskrive åssen tingene faktisk IT og det å bestemme eller foreskrive åssen tingene 

skal/bør være. Vi bør sette beskrivelser opp mot bestemmelser, ikke vurderinger, og deskriptiv 

opp mot normativ, ikke vurderende. Et normativt utsagn vurderer ikke, men foreskriver -

påbyr eller forbyr, tilrår eller frarår - atferd og sier åssen fdlk (ikke) bør (skal, må) oppføre 

~. uavhengig av åssen de faktisk oppfører seg. Det prøver å fastsette - endre eller bevare -

normer for atferd. Men en forskrift forutsetter en vurdering, .for når vi påbyr eller tilrår noe 

framfor noe anna, så må det være fordi det etter vår mening er bedre enn mulige alternativer. 

En vurdering er mao. implisitt i et normativt utsagn. Og en vurdering forutsetter i sin tur 

verdier eller idealer, en forestilling om åssen tingene (ikke) bør være, og er fØlgelig subjektiv. 

Et normativt utsagn er mao. et vedtak eller påbud (eller et forbud, en anbefaling, en 

oppfordring osv.), altså en utsagnstype som er aktuell dels i etikken og dels i politikken. 

Prototypen er det vi i dagligtalen kaller "lover og bestemmelser", f.eks. Bibelens bud, Grunn

loven, eller Stortingets eller Språkrådets vedtak. I politikken prøver vi altså å vurdere 

virkeligheten - avgjøre om den er god eller dårlig, slik den (etter vår mening) bør være eller 

ikke - og, især om vi kommer til det sistnevnte resultatet, å gjøre noe med den, å endre den 

(eller bevare den, om vi kommer til det førstnevnte resultatet). 

Beskrivelser uttrykkes vanligvis med vanlige, "indikativiske" påstandssetninzer, f.eks. 

"I norsk har spørresetninger invertert leddstilling", dvs. at folk som snakker eller skriver 

norsk, regelmessig bruker invertert leddstilling i spørresetn.inger. Bestemmelser uttrykkes 

normalt med enten en imperativsetning, f.eks. "Bruk inversjon i spørresetninger (i norsk)", 

eller en påstandssetning med et "imperativt" modalt hjelpeverb som uttrykker senderens ønske 

eller vilje, dvs. "burde", "skulle" eller "måtte", f.eks. "En bør (skal, må) bruke inversjon i 

spørresetninger (i norsk)". Et fullstendig samsvar mellom setningstypene, med deres 

grammatiske .form og generelle betydning, og de to språkhandlingstypene er det likevel ikke. 
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Bl.a. kan visse påstandssetninger uttrykke en oppfordring og ikke en beskrivelse, særlig med 

verbalet i presens og "nå" først i setninga: "Nå går vi", "Nå tier du stille" (de kan selvsagt 

også beskrive et antatt eller påstått faktum, f.eks. "Nå dummer du deg ut"). 

Dette er vel helst en fast, konvensjonell måte å uttrykke en oppfordring på i norsk. 

Mer problematisk for skillet er det at også en vanlig beskrivelse i visse situasjoner kan 

fungere som et påbud, slik Bowdery 1941 påpeker (s. 499). Det er tilfellet når noen ytrer " ... a 

declarative sentence which merely asserts that a certain mode of behavior is regular but which 

functions as a prescription in the context of its utterance". Bowderys eksempel er om noen 

sier "Man spiser kake med gaffel ved formelle middager" idet en annen tar opp skjeen for å 

spise kalca ved en formell middag. Men etter mitt skjønn bør ikke dette oppfattes som et 

påbud eller et normativt utsagn, sjøl om et normativt utsagn kanskje er implisitt i, eller kan 

avledes av, situasjonen. Det N en beskrivelse, uansett åss~n det fungerer i den aktuelle 

situasjonen, eller i andre. Man påbyr ingenting, men bare påpeker et faktum (som er relevant 

i den aktuelle situasjonen). 

Ei anna sak er hva som kan være senderens hensikt med å påpeke dette faktumet 

akkurat der og da, og åssen mottakeren oppfatter det. Disse tingene er ikke nødvendigvis 

identiske. I den aktuelle situasjonen er det rimelig å anta at senderens hensikt er å forhindre 

at den andre gjør en tabbe, men det kan også tenkes andre hensikter. Mottakeren kan på sin 

side oppfatte opplysninga som et implisitt råd eller som en bebreidelse. Funksjonen til et 

utsagn kan mao. variere fra situasjon til situasjon, og det er heller ikke sikkert at det fungerer 

på samme måten for både senderen og mottaker. I visse situasjoner vil kanskje senderen ha 

en normativ hensikt med utsagnet mens mottakeren vil oppfatte det deskriptivt, eller omvendt 
' 

Derfor bør vi bruke den språklige forma som kriterium på skillet mellom deskriptive og 

normative utsagn, og si at et normativt utsagn er et utsagn som eksplisitt tilrår eller påbyr. I 

så fall må vi skille mellom et normativt utsagn og et de.skriptivt utsagn som fun2:erer 

normativt. 

Et normativt utsagn kan enten samsvare med 2:jeldende praksis og kan da sies å bare 

"kodifisere" eller formulere den, eller det kan avvike fra !!jeldende praksis og forsøker da å 

etablere et (nytt) atferdsmønster. Det er et forsla2: til eller et påbud om en (ny) norm, som 

først må kunn2:jøres for alt folket, og deretter~ av det samme folket i praktisk handling. 

Jf. at det siste trinnet i "språkplanlegginga" i Haugen 1966 (s. 20) er "Godkjenning fra 

samfunnets side. Planleggeren spår, men samfunnet rår". Vedtaket kan få følger for atferden 
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og skape en ny norm, men behøver ikke å få det. Vi kan jo overse eller trasse påbudet, og 

i så fall er atferdsmønsteret som før (jf. at det har gått heller trått med å gjennomføre vedtaket 

om "den nye tellemåten" i norsk). I begge fall har vi å gjøre med et utsagn som sier åssen 

atferden skal være og ikke åssen den er. Og i begge fall må vi skille mellom formuleringa 

og den realiteten - det atferdsmønsteret- utsagnet foreskriver. F.eks. uttrykker budet "Du skal 

ikke slå ihjel" en norm som gjelder i de fleste samfunn, sjøl om den som alle andre normer 

kan brytes, og blir brutt av og til. Men vi må skille mellom denne spesifikke formuleringa og 

den abstrakte atferdsregelen den uttrykker - forbudet mot å slå ihjel, eller kanskje heller: det 

(normale) atferdsmønsteret å ikke slå i hjel. Denne "skikken" kunne også vært formulert på 

andre måter enn den Gud valgte, f.eks. "Det er ga!Uforbudt osv. å slå i hjel". Og den behøvde 

ikke være formulert i det hele tatt, men gjelde ikke desto mindre, som en "uskreven lov" -

noe "man ikke gjør" uten at det er formelt vedtatt eller "står skrevet" noe sted. 

Å gi normative utsagn kan vi kalle å normere. "Normativ" vil da si 'normerende, som 

normerer'. En normativ grammatikk er en grammatikk som normerer eller gir normative 

utsagn. Bokmålsordboka definerer "normere" som "fastsette, gjelde som norm", men etter mitt 

skjønn er det bare det første. "Normere" er et transitivt verb; vi normerer noe eller gir normer 

for noe. Når vi normerer f.eks. bokmålet, så fastsetter vi det, de normene det består av. Å 

normere vil mao. si å prøve å gjøre et inngrep i normene, f.eks. å endre dem (men inngrepet 

skjer altså ikke i og med påbudet, men i og med at det event. blir fulgt). Slike forsøk på 

endringer kan enten skje tilfeldig og uten bevisst hensikt, eller gjennom planmessig styring 

av statlige eller private institusjoner. Også det enkelte samfunnsmedlemmet kan komme med 

"forslag" til nye normer gjennom sitt eget atferdsmønster; f.ek_s. kan den enkelte språkbruker

en påvirke språket i det aktuelle språksamfunnet ved å lage nye ord eller bruke de gamle på 

en ny måte (jf. særlig fagspråk og "slang"). Som Saussure har påpekt (1974, s. 138 og 231), 

oppstår alle språkendringer i "parole", dvs. i individets språkbruk. Men det skjer som regel 

uten noen bevisst hensikt og iallfall uten noe normativt utsagn, og det er heller ikke dette en 

vanligvis forstår med språknormering (se neste punkt). Med "normering" bør vi forstå 

p!anmessiæ og bevisste forsøk på inngrep i normene !!jennom normative utsa!!n, vanligvis 

gitt av et "kompetent organ" som event. kan bestå av et individ (f.eks. Kongen). 

Sjøl om forskning og politikk er ulike roller, er det en viss sammenheng mellom 

rollene, Vurderinger og vedtak forutsetter nemlig sakkunnskap i tillegg til idealer og 

prinsipper. For å kunne foreta gode vurderinger og avveininger og treffe gode eller fornuftige 
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vedtak (ut fra visse kriterier som bør være mest mulig allment godtatte), så bør en ha best 

mulig kjennskap til det aktuelle saksområdet. Det er bedre at en ekspert bestemmer enn at en 

dilettant gjør det. Når man f.eks. har godt kjennskap til språk generelt og språket i et visst 
' 

språksamfunn spesielt, er man bedre kvalifisert enn en lekmann til å regulere språket i dette 

samfunnet, og til å foreta gode vurderinger og avveininger. Bl.a. har en da forhåpentligvis lagt 

av seg de verste fordommene og misforståelsene om språk, og kan unngå de mer elementære 

tabbene. Men sakkunnskap garanterer ikke på noen måte at vedtakene blir "riktige", fordi man 

kan være uenig i premissene for dem, altså idealene. I praksis viser det seg da også at like 

fornuftige og kunnskapsrike forskere ofte har totalt ulike syn på politiske spørsmål. Det 

gjelder i språkpolitikken så vel som andre deler av politikken. 

5 Språkvitenskap, språkpolitikk og språknormering. 

Språkvitenskap går da ut på å beskrive de språklige normene slik de faktisk er eller 

brukes, mens språkpolitikk går ut på å regulere dem gjennom normative utsagn - vedtak, 

lover, tilrådinger o.l. Språkpolitikk er et vidt begrep, nemlig alle bestemmelser som gjelder 

språk (og iverksettelse av dem). Men språkpolitiske vedtak kan gjelde både "indre" eller 

strukturelle og "ytre" eller funksjonelle aspekter ved språk, jf. skillet mellom "corpus 

planning" og "status planning" i Vikør 1988, kap. 6. Regulering av språkets struktur, dvs. 

språket sjøL kalles gjerne språknormerinll. F.eks. definerer Vikør 1988 (s. 81) språknormering 

som det " ... å fastsette de i re glane som skal gjelde for kva som skal reknas for rett og gale", 

og Lundeby 1978 definerer det (s. 172) som " ... bevisste og planlagte inngrep i språkets 

kodifiserte system, i "la langue"". Språknormering er en sentral del av språkpolitikken. Men 

språkpolitiske vedtak kan også gå ut på å regulere bruken av et språk, især språkets status. 

Eksempler er jamstillinga av nynorsk som offisielt riksspråk i 1885 eller reglene for bruk av 

bokmål og nynorsk i statsadministrasjonen, skolen eller kringkastinga Uf. "mållova"). 

"Normere" er avledet av "norm" og må skilles fra "normalisere", som er avledet av 

"normal". Normere er noe som bl.a. Språkrådet gjør, nemlig å tilrå normer for skriftlig 

språkbruk i statlige institusjoner eller bestemme åssen de offisielle skriftnormalene skal være. 

Normalisere er derimot noe språkbmkere gjør, nemlig når de går over fra en dialekt til et 

normalmål, i bestemte språkbruks-situasjoner eller mer allment. Dessuten har ordet en mer 

teknisk betydning i dialektologien, når vi snakker om å normalisere en målføretekst, dvs. 
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overføre den til ett av normalmåla (det er denne betydninga Bokmålsordboka beskriver, 

gjennom formuleringa "bringe i samsvar med en norm", dvs. en normal). Normering og 

normalisering er mao. to helt ulike virksomheter, og normering har ikke noe spesielt med 

normalmål å gjøre. Rett nok er det i praksis stort sett bare normalmål som blir normert eller 

regulert, først og fremst i skrift (et enkeltstående unntak her i landet er den nye tellemåten). 

Men i teorien er det ingenting i veien for å normere en dialekt, f.eks. dersom et lokalt "aka

demi", historielag eller kommunestyre skulle vedta åssen den lokale dialekten skal uttales eller 

skrives, og f.eks. begynne å gi regler for (riktig) bruk av dativ, eller påby dativbruk i 

kommunestyremøtene (en kan si at kommunale organer faktisk driver en slags dialektnormer

ing, rett nok i beskjeden målestokk, når de bestemmer åssen lokale stedsnavn skal skrives. 

I Valdres har jeg sett veiskilt med stedsnavn som "Sæterbygde" og "Plassadn", i Numedal 

"Traaen" og "Wetterhusgrend"). 

Det relevante skillet mellom normativ og deskriptiv i språkvitenskapen går altså ikke 

mellom mellom det å beskrive en normal andsynes det å beskrive andre språkvarianter, men 

mellom det å beskrive (en del av) en hvilken som helst språkvariant andsynes det å vurdere 

den og bestemme (tilrå) åssen den skal være. Dette kommer da også fram i mange 

definisjoner av de to begrepene, f.eks. beskrivelsen av en deskriptiv (enspråklig) grammatikk 

i Allerton 1979 (s. 54): "There is no attempt to legislate how speakers should behave, only 

to describe how the y do behave linguistically". Enda klarere kommer det fram i definisjonen 

av 'deskriptiv' og 'normativ' i Lyons 1968 (s. 43), som er langt bedre enn de som ble sitert 

innledningsvis: "The linguist' s first task is to describe the way people actually speak (and 

write) their language, not to prescribe how they ought to speak and write. In other words 

linguistics (in the first instance at !east) is descriptive, not prescriptive (or normative)". Med 

atter andre ord: språkvitenskapen er en vitenskap. 

Ellers syns jeg Lyons roter det hele til igjen gjennom forbeholdet i den første 

parentesen, som antyder at skillet iklce er absolutt, og at språkvitenskapen også kan være 

normativ. Det samme gjør han når han sier lenger nede på s!da at skillet deskriptiv-normativ 

ikke betyr at " ... there is no place for prescriptive studies of language. It is not being denied 

that there might be valid cultural, social or political rea~ons for promoting the wider 

acceptance of some particular language or dialect at the ex pense of others". Selvsagt kan det 

være det, men det er bare at dette iklce er språkvitenskap, men språkpolitikk. Det er 

misvisende å kalle en så klart språkpolitisk virksomhet som "promoting the wider acceptance" 
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osv. for "(prescriptive) studies", for en studerer da ikke den språklige virkeligheten, men 

griper inn i den og prøver å regulere den. 'Prescriptive' og 'studies' er uforenlige begreper. 

Det er snakk om to prinsipielt ulike virksomheter eller roller, og at mange språkforskere 

prøver å spille begge rollene, endrer ikke på det. 

Også Hertzberg 1992 er inne på en slik avgrensing av 'deskriptiv-normativ', men 

avviser den. Etter å ha definert 'normativ' på en måte som fører til at deskriptive gramma

tikker blir "en umulighet" -jf. sitatet i pkt. l ovafor- sier hun nemlig (s. 141) at det ligger 

nær " ... å tolke motsetningen deskriptiv-normativ på en annen måte, nemlig som et skille 

mellom grammatikker som gir eksplisitte råd om språkriktighet og slike som ikke gjør det. 

Men hvis den forrige definisjonen var for vid, blir denne for trang. Det finnes i virkeligheten 

få grammatikker som gir slike regler. Den typen språkveiledning vi her snakker om, finnes 

i oppslagsverk av typen Finn-Erik Vinjes Moderne norsk, men disse bøkene kan ikke kalles 

grammatikker og faller derfor utenom. Det finnes nok grammatikker som innimellom kan ha 

språkriktighetsdrøftinger- som når Western tar opp spørsmålet om sin kontra hans/hennes -

men slike innslag er som regel ikke store nok til at det dermed er rimelig å kalle bøkene 

normative". Nei-nei, men så må jo konklusjonen bli at de fleste Hammatikker er deskriptive, 

da, bortsett fra enkelte normative innslag, især i eldre grammatikker. Dette er ingenting å 

forundres over, på balcgrunn av at moderne grammatikere stort sett ser det som et mål å være 

"vitenskapelige" eller deskriptive, og fraber seg rollen som follcets formyndere eller åndelige 

veiledere. 

Rett nok kan normative innslag unntaksvis forekomme også i nyere grammatikker, 

fordi grammatikeren faller for fristelsen til å "synse" litt om språk og lufte kjepphestene sine. 

Et eksempel er Fossestøl, Lundeby og Torvik 1964, som (s. 55) frarår bruk av "garpegenitiv" 

i bokmål (avsnittet er gått ut i 1970-utgaven). Men det er utypisk for moderne språkbeslcriv

else, særlig på høyere nivå. Et unntak er det når det i Lie 1984 (s. 99) forekommer 

formuleringer som "Adverbialet skal da helst stå i kontakt med det leddet det står til", og at 

en viss setning kan misforstås og "bør heller skrives" slilc og slik. En helt deskriptiv 

formulering hadde vært å konstatere at setninga er tvetydig (og hvorfor den er det), og la 

leserne trekke konklusjonen sjøl. Et anna unntak finner vi i Golden, MacDonald og Ryen 

1988, hvor det heter (s. 332) at " ... objektet kan bare fokuseres på denne måten [dvs. ved 

spiss-stilling, E.P.] i setninger som ikke kan misforståes". Som en forskrift for god (entydig) 

språkbruk er dette et fornuftig råd, men det er formulert som en beskrivelse, og som en 
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beskrivelse er det feil. Vi kan godt si f.eks. "Ola liker den ikke" og mene at det er "den" 

(f.eks. en hund) som ikke liker Ola. Vi kan mao. uttrykke oss tvetydig - og hva mer er: Vi 

gjør det også! (l praksis vil konteksten som regel redde oss fra misforståelse). Norsk 

grammatikk tillater oss å fokusere objektet på denne måten, men vi bør ikke gjøre det når det 

kan føre til flertydighet, slik det ofte vil gjøre i skrift - vel å merke dersom vi ønsker å være 

entydige! 

6 Om å beskrive et normalmål. 

Ut fra en definisjon av 'normativ' som de Allerton eller Lyons gir i sitatene ovafor, 

er det ikke normativt å beskrive et normalmål, f.eks. bokmålet i skrift eller tale. Når f.eks. 

Borgstrøm beskriver" det norske skriftsprogs fonologi", dvs. det talte riksmålets fonologi, eller 

Vanvik beskriver fonetikken i "standard østnorsk", så er dette klart deskriptive gjøremål. Man 

foregir å beskrive faktisk eksisterende fenomener, og beskrivelsen kan være rett eller gal. 

Forutsetninga for å avgjøre det spørsmålet er at objektet er tilstrekkelig klart definert f.eks. 

at man er enig om hva man skal forstå med "bokmål", "det norske skriftsprog" eller "standard 

østnorsk" Gf. pkt. 8 nedafor). Det samme gjelder uttaleordbøker, såfremt de nøytralt beskriver 

et faktisk eksisterende talemål, enten det nå fungerer som et normaltalemål eller ikke. Heller 

ikke en vanlig skolegrammatildc er normativ minders den eksplisitt vurderer språklige uttrykk 

eller tilrår noe framfor noe anna. Når forprøveboka i språkvitenskap kaller de fleste 

grammatiske beskrivelser av norsk for normative fordi de " .. :har som hovedformål å beskrive 

de normer vi skal følge når vi skriver norsk", i motsetning til deskriptive framstillinger, som 

" ... tar utgangspunkt i folks faktiske språkbruk" (se sitatet i P,kt. l), så forutsetter den at det 

er en motsetning mellom de normene vi skal fØl!!e og de normene vi faktisk fØl!!er. Men dette 

er jo stort sett samme tin!!en. Vi skriver mao. stort sett som vi skal, og de aller fleste av de 

reglene en grammatikk beskriver, er slike som blir brukt hver dag av alle som skriver den 

aktuelle varianten (om tilfeller der det er en motsetning mellom påbudt og faktisk språkbruk, 

se pkt. 7). 

At man velger å beskrive et normalmål, er ikke normativt. Skillet normativ/deskriptiv 

går på framstillin!!a av et objekt, ikke på valg av objekt, eller avgrensinga av objektet. 

Objektivitetskravet er et metodisk krav, ikke et krav til objektet. Objektet for en beskrivelse 

kan avgrenses trangt etter vidt, alt etter formålet med undersøkelsen. Her står forskeren fritt, 
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og alt man kan forlange, er at avgrensinga er fornuftig. Men å kreve at en beskrivelse av et 

skriftlig normalmål også må ta med alskens muntlige og dialektiske variasjoner for å kunne 

regnes som deskriptiv, er klart urimelig. Viss det er normativt å velge å beskrive et normalmål 

uten å trekke inn dialektene, så må det også være normativt å beskrive en dialekt uten å 

trekke inn skriftspråk og normalmål. Da er mao. alle språkbeskrivelser som ikke beskriver 

samtlige varianter av et språk normative, og begrepet har mistet enhver mening og nytte. 

Bull 1992 skriver (s. 194) om " ... ei tradisjonell normativ uttaleordbok som vel ut ein 

bestemt talemålsvarietet og stiller den opp som norm", men da blander hun etter mitt skjønn 

sammen to virksomheter: det å velge (å beskrive) et bestemt talemål, og det å stille den opp 

som "norm", dvs. normal. Det første er en helt normal (ikke normativ!) og nødvendig del av 

språkvitenskapen, det andre er en normativ virksomhet. Og det er stort sett det første 

tradisjonelle uttaleordbøker gjør. Jeg kan ikke skjønne anna enn at uttaleordbøker som Alnæs' 

(1925), Berulfsens (1969) eller Vanviks (1985) er prinsipielt deskriptive. De stiller ikke opp 

en normal, de beskriver den, riktig eller galt. Det tilligger da heller ikke en ordboksredaktør 

å bestemme hva som skal være overnorm eller normal i språksamfunnet; her i landet er dette 

Språkrådets og i siste instans Stortingets sak, iallfall når det gjelder skriftlig språkbruk i 

Staten. At det talemålet som beskrives i ordbøkene, er eller fungerer som et normalisert 

talemål, er noe ordboka tar for gitt (det kan selvsagt være fell), ikke noe den bestemmer eller 

vedtar. Ei anna sak er at det også her kan forekomme enkeltstående normative innslag. F.eks. 

vedkjenner Berulfsens uttaleordbok dette åpent når det heter (s. 4) at " ... det er også noen 

ganger fastslått at en uttale er bent fram uheldig" (ei anna sak er at dette neppe er noe man 

kan "fastslå"). 

Nå beskriver ordbøker flest primært ordenes betydning og ikke uttalen. Oddrun 

Grønvik uttrykker seg som om også vanlig ordbokskriving var en normativ virksomhet når 

hun skriver (i Uniforum nr. 20, 1992) at "Uten [ ... ] ordbØker eksisterer ikke noen kontrakt om 

hva skriftspråket skal bety. Dette skaper store problemer for lærere, jurister og andre som 

jobber med språket". Men kontrakten eksisterer også om den ikke er formulert i ei ordbok, 

ellers kunne vi ikke forstå hverandre. Den eksisterer i kraft av måten vi bruker ordene på, i 

skrift eller tale. Ordboka skaper altså ikke kontrakten, den beskriver en som eksisterer på 

forhånd, godt eller dårlig, galt eller riktig. Det eventuelle problemet som manglende ordbØker 

reiser for jurister og andre som trenger presise og entydige ord, er mao. at kontrakten er 

implisitt, ikke formulert, slik at man er henvist til sin e~ren intuisjon mht. hva ordene betyr 
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- og den er ikke alltid 100 % pålitelig. Men det problemet kommer en ikke utenom også om 

ordboka fins, i og med at ei ordbok bare er et forsøk på e~ beskrivelse, som vel må bygge 

på den aktuelle ordboksforfatterens egen intuisjon (eller forgjengernes) og som derfor kan 

være mer eller mindre treffende. Og en gru beskrivelse kan iallfall i teorien (f.eks. ved ord 

som brukes lite) endre kontrakten og føre til at ordene får en ny betydning, dersom mange 

tar beskrivelsen for god fisk og går over til å bruke ordet slik ordboka beskriver. Da fungerer 

ordboka normativt, som en forskrift. Men en riktig beskrivelse kan ikke ha en slik virkning. 

7 Om å undervise i normalmål. 

Men er vi da ikke normative når vi formidler en normal, enten det er som utgivere av 

uttaleordbøker eller grammatikker for norsk skriftspråk, eller når vi som norsklærere 

underviser i de gjeldende normene for skriftlig nynorsk og bokmål? Er vi ikke normative når 

vi bruker rødblyanten og retter språkfeil? Nei, etter mitt skjønn er vi ikke det. Også her 

beskriver vi nøytralt og objektivt visse kjensgjerninger, f.eks. at de og de reglene gjelder i 

bokmål eller nynorsk. En ting er å lære bort de normene som gjelder - hva som regnes som 

rett og galt - i et samfunn, noe anna er å bestemme hva som er rett og galt. Det første er vår 

forbannede plikt som lærere, det andre har vi ingenting med; som lærere iallfall. Det IT feil 

å skrive "sjelden" som "skjelden" i bokmål eller "setninger" istedenfor "setningar" i nynorsk. 

Jeg kan ikke se noe "politisk" eller vurderende i å opplyse om dette. Det er ikke et spørsmål 

om smak og behag eller subjektiv "synsing", men et objektivt faktum. Vi har jo ikke bestemt 

åssen bokmålet skal være, og heller ikke at elevene eller studentene skal lære dette språket. 

Dette er gitt, som en forutsetning for hele virksomheten. Språklærere er mao. på linje med 

f.eks. fotballdommere: De Ia~er ikke reglene, men bare passer på at de blir fulzt (for lærernes 

vedkommende med tanke på at de skal læres). Både læreren og dommeren har myndighet til 

å avgjøre om reglene er fulgt i et konkret tilfelle, fordi de antas å ha særlig god kjennskap 

til reglene. 

Rett nok kan praktisk språkundervisning få føl~er for elevenes språkbruk - det er jo 

vanligvis meninga med det hele - og dermed har vi jo endret virkeligheten og ikke bare 

beskrevet den. Men dette er bruken av kunnskapen og ikke sjølve kunnskapsformidlinga, 

undervisninga (jf. også neste punkt). Og denne event. bruken er elevenes ansvar og ikke 

lærerens. Om elevene skriver riktig(ere) nynorsk etter å ha fått undervisning i nynorsk, er i 



28 

prinsippet opp til dem sjøl og ikke noe vi pålegger dem - det har vi ikke myndighet til - sjøl 

om det forventes at det er det de skal gjøre. Alt vi kan gjøre, er å forklare elevene hva de skal 

gjøre dersom de skulle ønske å skrive riktig nynorsk, slik myndighetene har normert dette 

språket. Vi må holde fast ved at det å fastsette et språk og det å undervise i et språk er to vidt 

forskjellige gjøremål, og at bare det ene forutsetter verdier og vurderinger og kan med 

rimelighet kalles språkpolitikk. 

Men hva dersom (noen av) normene i en normal ikke blir fulgt, mao. dersom det er 

avvik mellom de foreskrevne og de faktiske normene? F.eks. dersom folk trass i all ihuga 

nynorskundervisning fortsetter å skrive "gal" nynorsk, eller dersom det skillet offisielt skriftlig 

bokmål foreskriver mellom "de" og "dem", "da" og "når", "enda" og "ennå" eller "lenger" og 

"lengre", ikke blir praktisert av bokmålsbrukerne, eller en del av dem? Er vi ikke da 

normative dersom vi fortsetter å undervise i bokmålet slik det skal være og ikke slik det 

faktisk N_? Prøver vi ikke da å "praklce" på elevene våre regler som verken de eller andre 

følger og dermed å endre deres språklige atferd - og i neste omgang språket, normene sjøl? 

Nei, iallfall ikke direkte. Fortsatt beskriver vi noe, fullstendig nøytralt og objektivt. 

Rett nok beskriver vi da ikke bokmålet slik det faktisk N eller blir brukt, men bokmålet slik 

det skal være if. (normative utsagn fra) de normerende instansene, altså de fastsatte eller 

formelt vedtatte normene for bokmålet, ikke de reelle. Dette er ikke nødvendigvis samme 

tingen, men det er vel uten videre klart at det i vanlig praktisk språkundervisning er det 

"ideelle" bokmålet vi må holde oss til, ikke det faktiske, som er en svært uensarta og uklart 

avgrensa størrelse. Å beskrive det ville for det første kreve en større undersøkelse, og for det 

andre forutsette en avgrensing av "bruksbokmålet" andsynes andre varianter av norsk. Hva 

er kriteriet for hva som er bokmål, nynorsk og dialekt, om ikke de offisielle normalene? 

Dessuten er vi vel som statsansatte norsklærere forpliktet til å undervise i offisielt skriftspråk, 

altså bokmål og nynorsk slik Staten har normert dem. Om eller i hvilken grad de offisielle 

normalene blir brukt, er i prinsippet uvedkommende. Men de.t ville selvsagt bli et problem i 

praksis om det var så at få eller ingen fulgte de offisielle normene. Viss det f.eks. var slik at 

ingen brukte de "radikale" formene i bokmålet, ville vi vel etter hvert kvi oss for å undervise 

i dem -ja, det ville bli vanskelig å gjøre det uten å virke "misjonerende". For hva er vitsen 

med å lære bort regler som ingen bruker? 

8 Kan en beskrivelse fungere normativt? 



29 

Her kommer vi inn på et moment som er viktig i samband med skillet deskrip

tiv/normativ, nemlig avgrensinga av objektet for en beskrivelse, Jo klarere objektet er 

avgrensa, jo lettere er det å ta stilling til om beskrivelsen er riktig eller ei. Og dersom objektet 

er uklart avgrensa og beskrivelsen ikke gir klar beskjed om hva som egentlig beskrives, så 

kan en tilsynelatende nøytral beskrivelse lett fungere normativt eller oppfattes som en 

anbefaling. Et eksempel på det er når en lærer beskriver skriftspråk eller normalmål - f.eks. 

bokmål - uten å presisere det klart nok, slik at beskrivelsen blir oppfatta som en beskrivelse 

av norsk generelt. Dersom man f.eks. bare sier "Det heter ikke "Dem kommer", det heter "De 

kommer"" uten å presisere at dette gjelder (skriftlig eller ~untlig) bokmål, kan elevene få 

inntrykk av at regelen gjelder generelt, mao. at "Dem kommer" generelt er feil, også i 

dialektene (dette er som kjent en utbredt oppfatning blant lekfolk, trolig ervervet i 

skoledagene og i samband med sktiftspråksopplæringa). Mao,: Skriftspråk og normalmål blir 

implisitt stilt opp som mønster for talemål og dialekter, og det har selvsagt ingenting med 

objektiv beskrivelse av virkeligheten å gjøre. 

Et anna eksempel mener jeg vi har i uttaleopplysningene i mange ordbøker og 

ordlister. Her får vi f.eks. vite at "banan" uttales /banan/, med trykk på siste stavelse. Dersom 

det ikke uttrykkelig sies at dette gjelder i en bestemt variant av norsk - nemlig normalisert 

talemål ( + mange vestnorske dialekter) - men presenteres eks- eller implisitt som en 

beskrivelse av uttalen i norsk generelt, så fungerer beskrivelsen som en forskrift. Det er 

nemlig en ufullstendig beskrivelse av norsk talemål, som velger ut en bestemt uttale og ser 

bort fra andre uten å si fra om det. Da må den som leser utsagnet, og som kjenner den andre 

uttalen - og det gjør vel de fleste nordmenn - forstå det slik l! l den uttalen som nevnes, er den 

beste, den riktige eller den anbefalte uttalen i norsk. Dette kan kalles snik-normering, og det 

uhederlige ligger altså i at en velger en uttale uten å si fra om det. 

Noe slikt må ha foresvevet redaktørene av Bokmålsordboka, noe som ikke er så rart, 

ettersom slike uttaleopplysninger har vært omstridt og diskutert i Språkrådet flere ganger. De 

ber nemlig innledningsvis om unnskyldning for uttaleopplysningene, på denne måten 

(Nynorskordboka har derimot ikke noen tilsvarende passus, for nynorsk-seksjonen i Språkrådet 

har vedtatt å ikke gi uttaleopplysninger i offisielle ordbøker og ordlister): "Uttalen i norsk har 

aldri vært offisielt regulert på samme måten som slaivemåte og bøyning. Uttaleopplysningene 

her i ordboka er derfor bare ment som en hjelp og veiledning for dem som måtte være 

interessert i å vite hvordan et ord vanligvis blir uttalt i et talemål som ellers samsvarer med 
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eller ligger nær normalisert talemåL Det har ikke vært redaksjonens mening å påvirke folk 

til å legge bort uttalevarianter som avviker fra dem som er angitt her i boka, men som er 

naturlige i dialekten deres, eller på noen måte gi inntrykk av at slike varianter er mindreverd

ige." Om en ser bort fra den noe omstendelige og overforsiktige beskrivelsen av hvilken 

talemålsvariant det dreier seg om - hvorfor ikke si rett og slett normalisert talemål? - så har 

redaktørene her etter min mening gardert seg tilstrekkelig til at ordboka kan kalles deskriptiv. 

De har presisert at uttaleopplysningene gjelder normalisert talemål, og at det også fins andre 

uttaler - og tilmed at de siste ikke er noe dårligere for det om de ikke nevnes i ordboka. 

Likevel gjenstår det kanskje et aldri så lite spørsmål: Hvorfor nevne bare normalmålsuttalen 

dersom alle uttaler er akkurat like gode? 

En beskrivelse kan altså i visse situasjoner fungere normativt eller ha normative, 

"politiske" virkninger. Dette reiser spørsmålet om ikke det å beskrive et normalmål generelt 

og i seg sjøl kan ha en slik virkning. Kan det ikke bidra til å styrke eller befeste normalen, 

og dermed inrebære en språkpolitisk handling? Kan vi ikke mao. endre virkeligheten gjennom 

å beskrive den? Jo, kanskje det- men det gjelder all beskrivelse, og ikke bare beskrivelse av 

normalmål. Om jeg beskriver en dialekt slik at brukerne blir (mer) bevisste om den, så blir 

de kanskje også mer sjølbevisste og mer tilbØyelige til å bruke den. I så fall har beskrivelsen 

fremmet bruken av dialekten (et slikt formål, eller et mer beskjedent ønske om å "bevare" 

dialekten eller i det minste sinke "forfallet", blir stundom eksplisitt nevnt i dialektbeskriv

elser). Kjennskap til normer er nemlig en forutsetnin~ for å bruke dem, og å utbre kjennskap 

til visse normer innebærer derfor alltid en mulighet for en Økt bruk - reint bortsett fra at en 

beskrivelse i se~ sjøl gjerne øker objektets prestisje: Nfu: noe blir funnet verdig til å 

undersøkes, må det vel være fordi det er av interesse? 

Tmka m.fl. 1958 er inne på denne effekten av språkbeskrivelse når det heter (s. 468) 

om språklige normer at "If formulated and presented in grammar, the y may exert a stabilizing 

influence upon the speech of the community by strengthening the stability and uniformity of 

its linguistic. norms, as prescribed by the grammarians" (her burde det stått "described" 

istedenfor "prescribed", siden det er snakk om å styrke og stabilisere noe som fins oå forhånd, 

og som altså blir beskrevet). Det samme er Berulfsen 1969 når det heter i innledninga (s. 3) 

at "Det er en ømtålig oppgave å lage en uttaleordbok, som gjennom selve registreringen 

samtidig får normerende betydning". Men alle språkvarianter, både normaliserte og 

unormaliserte, har interesse for språkvitenskapen og bør beskrives, uansett hva følgene måtte 
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bli for den aktuelle språkvarianten (de blir som regel ikke dramatiske). Dette gjelder også 

språkformer man ikke liker, og som man ønsker ikke fantes (f.eks. normaltalemål for enkelte, 

dialekter for andre). De forsvinner ikke om man Jar være å omtale dem! 

De som står bak prosjektet "Norsk referansegrammatikk", er inne på det samme når 

de i en presentasjon av prosjektet først slår fast at grammatikken skal være deskriptiv, for 

deretter å legge til at "Likevel vil det være vanskelig å komme utenom at grammatikken 

fungerer normativt. Særlig gjelder dette i morfologien, der det som nevnt blir lagt vekt på 

offiSiell rettskriving". Den normative virkninga består trolig i at man ved å beskrive de 

offisielle normalene implisitt godtar og dermed støtter dem. Men det er vanskelig å se at 

redaktørene har noe valg. Ut fra formålet med denne grammatikken, som sies å være å 

beskrive norsk skriftspråk, både bokmål og nynorsk, er det helt rimelig å legge vekt på, eller 

tilmed avgrense seg til, offisielt bokmål og nynorsk. Hva skulle alternativet være? Å beskrive 

uoffisielt boi<;mål og ditto nynorsk? Og hva er så det for noe? Ei anna sak er at dersom det 

på visse punkter skulle være et stort avvik mellom de offisielle normalene og normene i 

bokmål og nynorsk slik de faktisk blir brukt, så ville den normative virkninga kanskje bli i 

største laget. Det kunne en event. bØte på ved å påpeke avvikene, dvs. kommentere broken 

av de offisielle formene og nevne alternativene, de formene som blir brukt istedenfor eller 

vsa. dem normalene påbyr. 

Det vi har å gjøre med her, er broken av en vitenSkap, eller rettere sagt, av dens 

resultater. Vitenskapens produkt er kunnskap, og kunnskap kan både brukes og misbrukes, sjøl 

om det ofte vil være delte meninger om hva som er hva .. Det er bare det at bruken av 

vitenskapens resultater ikke er vitenskap, men bl.a. politikk. Politikken både kan og bør bruke 

vitenskapens resultater, for da er som sagt sjansene større for at resultatet skal bli godt. 

Likevel må vi skille mellom en vitenskap og den event. (mis-)bruken av den. Bruken er ikke 

forskerens ansvar, iallfall ikke i rollen som forsker (men en forsker er selvsagt også et 

samfunnsmedlem). Prinsipielt er det aldri galt å si sannheten, unntatt når det kan såre 

mottakeren eller faren for en opplagt misbruk er overhengende (f.eks. vil det neppe være 

særlig etisk å fortelle Saddam Hussein åssen man Jager en atombombe). Men slike dilemmaer 

har vi sjelden å gjØre med i språkvitenskapen. 

9 Konklusjon. 
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Språkbeskrivelse og språkundervisning g altså ikke normative eller politiske 

virksomheter, men kan liksom all annen kunnskapsformidling fungere "politisk" eller 

normativt og endre den virkeligheten som beskrives. Kunnskap kan nemlig motvirke 

fordommer og endre holdninger, og det kan igjen føre til en?ret atferd. Nettopp derfor er det 

så viktig - og så omstridt - hva det skal undervises i på skolen, jf. debattene om "talemåls

normering" i 70-åra og om "skriftspråksopplæring på dialekt" i 80-åra. Det skulle gå fram av 

det foregående at betegnelsen "ta!emålsnormering" etter mitt skjønn er misvisende; det var 

ikke normering det dreide seg om, men undervisning i normalisert talemål. Men sjøl om en 

slik undervisning i seg sjøl ikke er normativ, så kan den ha normerende virkning, ved at den 

øker normaltalemålets prestisje. Ja, slik undervisning kan direkte virke som en implisitt 

oppfordring til å bruke normalisert talemål, i det minste på skolen (hvorfor skulle man ellers 

undervise i det?). Dermed kan den i neste omgang føre til en normalisering av elevenes 

talemål, og en tilsvarende tilbakegang for dialektene. Omvendt kan undervisning i elevenes 

dialekt ha en tilsvarende virkning på dialektenes status og prestisje, og dermed på bruken av 

dialekt. Begge deler har mao. språkpolitiske virkninger, og var følgelig omstridte. De førte 

som kjent til en ideologisk kamp mellom "normalmålsdyrkere" og "dialektromantikere", og 

noe anna var vel heller ikke å vente. 

Vannebo 1980 b er inne på en slik virkning av språkundervisning, nærmere bestemt 

grammatikk-undervisning. Her heter det bl.a. (s. 122-123) at å vise elevene at også dialektene 

har en "grammatikk" og å sammenlikne den med normalmåiets " ... ville vise at det ikke på 

noen måte er tale om ett grammatisk system som på noen måte er overlegent et annet 

grammatisk system. Og dette ville igjen få betydning for barnas holdning til sitt eget språk 

og til andre menneskers språk. Kanskje ville det også kunne bidra til å klargjøre at alle utsagn 

som går på at en språldig variant er bedre og finere enn en annen variant, ikke kan forsvares 

ut fra internt språklige og gran1matiske kriterier. [ ... ] ... så lenge slike utsagn og slike 

holdninger forekommer i det norske språksamfunnet, så lenge vil det også være nødvendig 

å undervise i grammatikk!" 

Her går Vannebo inn for å formidle en verdi i språkundervisninga og altså avvike fra 

rollen som nøytral beskriver av verden slik den nå engang er. Men det er til gjengjeld en 

verdi som iallfall de fleste av dagens språkforskere bekjenner seg til, nemlig at alle 

språkvarianter er likeverdige. Dette er igjen et utslag av et mer generelt menneskesyn som vi 

pleier å kalle "demokratisk" og som også står hØyt i kurs for tida, nemlig at alle mennesker 



33 

er likeverdige. Å formidle akkurat denne verdien i vår undervisning er neppe særlig 

problematisk, siden den er nesten allment akseptert, iallfall ,i teorien. I så fall ville det være 

naturlig å gjøre det i disipliner som spesielt tar opp språklig variasjon, dvs. målføre og 

sosiolingvistikk mer enn grammatikk. Her kunne jeg faktisk sjøl tenke meg å gjøre et unntak 

fra idealet om den objektive forskeren. Det får da være måte- med objektiviteten også! 
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Viggo Kristensen: 

SETNINGSSKJEMA OG LEDD REKKEFØLGE I MIDTFELTET 

1 Innledning 

Utgangspunktet her er fremstillingen av leddrekkefølge i norsk ved hjelp av 

setningsskjema. Setningsskjemaer generelt som redskap for grammatisk 

beskrivelse skal ikke diskuteres nærmere; det er tilstrekkelig å konstatere at slike 

skjemaer fremdeles spiller en vesentlig rolle når det gjelder å fremstille 

overflatestrukturer i norsk syntaks, jf f. eks. Vassenden (1993) og Kulbrandstad 

(1993). Skjemaenes konkrete utforming blir i en slik sammenheng av interesse. 

Her gjelder det fremstillingen av rekkefølge mellom adverbiale og nominale 

ledd i det som ofte blir kalt for midtfeltet i skjema for hovedsetninger, dvs. 

området mellom det finitte verbalet og et eventuelt infinitt verbaL 

Det er vanlig innenfor tradisjonen med setningsskjemaer å operere med et 

basisskjema som skal reflektere det mest typiske rekkefølgemønsteret. Det 

vanligste basisskjemaet for hovedsetninger ser slik ut, med plass for nominale 

ledd foran adverbiale ledd i midtfeltet: 

Fig. 1: Skjema for hovedsetninger i klassisk versjon 

F V n a V N A 

(1) Mer kan vi ikke tilby dere nå 

Et slikt skjema passer for en setning som (1). Derimot vil det ikke passe for (2), 

som er nesten samme setning, bare med den forskjell at subjektsnomina!et her 

ikke er et trykklett pronomen: 

V a n 

(2) Mer kan ikke firmaet tilby dere nå 
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Dette tilsynelatende litt kjedelige faktum er det ulike måter å forholde seg til, 

som også gir grunnlag for å vurdere andre utforminger av skjemaets 

grunnmønster. Her skal det først kort skisseres noen slike muligheter som 

bakgrunn for det som er hovedformålet i denne sammenhengen. Det er å 

presentere noen empiriske data som kan belyse leddrekkefølgen i midtfeltet noe 

mer i detalj. For enkelhets skyld vil fremstillingen konsentrere seg om 

rekkefølgen mellom nominale subjektsledd og adverbiale ledd; også nominale 

ledd med andre syntaktiske funksjoner kan i visse tilfeller stå på n-plassen. 

2 Varianter av skjemaets midtfelt 

Det er tre hovedalternativer som peker seg ut for å gi skjemaet en form og 

fortolkning som kan fange inn denne variasjonen i faktisk språkbruk. 

Fig. 2: Varianter av skjemaets midtfelt 

a) V n a 

b) V a n 

CJ.) V a n a 
c;zl V a n a 

a) 

Det første alternativet er å beholde rekkefølgen vna som grunnmønster, som ved 

(3) og (4): 

V n a 

(3) Dette vil han nok forstå 

(4) Dette vil nok Hans forstå 
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Her må da (4) betraktes som et avvik fra grunnmønsteret. Et slikt avvik kan 

forklares med grunnlag i et generelt vektprinsipp, som kan bevirke at lette ledd 

kommer lenger frem i setningen. Det vil her kunne finne sted når subjektet er et 

tyngre ledd enn adverbialet. Et slikt vektprinsipp inngår også i Diderichsens 

opprinnelige skjemamodell, jf Diderichsen (3. utg. 1962). Seinere fortolkninger 

av skjemaet som synes å bygge på dette alternativet, finner vi bLa. hos Lie (1976), 

Kulbrandstad (1993) og Vassenden (1993). 

Et slikt "dynamisk" prinsipp i tilknytning til en mer statisk skjemamodell gir 

skjemaanalysen et større potensiaL Men spørsmålet blir hvordan det konkret 

arter seg. Ved analysen ovenfor blir det altså tolket slik at det er lette adverbiale 

ledd som kommer lenger frem enn det som er det vanlige setningsmønsteret. 

b) 

En annen mulighet er å forandre grunnmønsteret til van: 

(5) 

(6) 

Dette 

Dette 

V 

vil 

vil han 

a 

nok 

nok 

n 

Hans forstå 

forstå 

I så fall blir det setningen med trykksterkt subjekt (5) som følger grunnmønsteret, 

mens varianten med trykklett pronomen (6) avviker fra dette ved at det 

pronominale subjektet kommer foran et adverbialt ledd. Denne leddrekkefølgen 

er i samsvar med Faarlunds syntaktiske fremstilling basert på talemålssyntaks 

(Faarlund 1980), og kan også anvendes på setningsskjemaet. Andre referanser 

med et mer avgrenset siktemål som kan nevnes i denne forbindelse, er Venås 

1971 og Endresen 1985. 

Ettersom det er talemålssyntaks som danner grunnlaget for denne varianten, blir 

det et spørsmål i hvilken grad dette også reflekteres i skriftspråket. 

c) 

Et tredje alternativ som har vært foreslått, er å utvide skjemaet med en ekstra a

plass slik at grunnmønsteret blir beskrevet som vana, jf bLa. Bleken 1971 og 

Landmark 1985. Denne muligheten kan oppfattes som en utvidelse basert på 

enten et vna- eller et van-mønster. Det er derfor grunn til å regne med to mulige 

varianter av vana-alternativet, som må gis litt ulike teoretiske fortolkninger: 
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V a n a 

(7) Dette vil han nok med tiden forstå 

(8) Dette vil nok Hans med tiden forstå 

V a n a 

(9) Dette vil nok Hans med tiden forstå 

(10) Dette vil han nok med tiden forstå 

Den ekstra a-plassen i skjemavarianten ved (7) og (8) blir i første rekke en 

markering av at i hvert fall visse adverbial kan komme enten foran eller etter et 

nominalt ledd i midtfeltet. 

Fremstillingen ved (9) og (10) fokuserer derimot på at det er litt ulike typer av 

adverbiale ledd som kan stå i midtfeltet, slik at noen også tenderer til en 

plassering etter et trykkbelagt subjekt. Preposisjonsuttrykk og andre frie adverbial 

kan tenkes å høre til her, ettersom disse alternativt også kan plasseres i sluttfeltet 

i setningen. (Dersom denne skjemavarianten i tillegg skulle eksplisitt markere 

for variasjonen i plassering av trykksterke versus pronominale subjekt, ville det 

bli nødvendig også med to n-plasser. En slik løsning finner vi for øvrig hos 

Bruaas (1971).) 

I denne sammenhengen vil jeg legge mest vekt på en vurdering av de to 

basisaltemativene vna og van, ettersom et valg mellom disse synes mest 

primært, også som grunnlag for eventuelle utbygginger av skjemaet. 

Vurderingen bygger på noen data fra undersøkelser i et tekstmateriale. 

3 Empirisk analyse av leddrekkefølge i midtfeltet 

Analysen bygger på eksempler fra en tekstdatabase, der både skjønnlitterære 

tekster og sakprosatekster på bokmål og nynorsk har vært kildemateriale. 

Eksempelmaterialet er ikke så stort, men skulle i hvert fall kunne angi noen 

tendenser i språkbruken. Det er nødvendig med et relativt stort tekstkorpus for 

denne typen analyser; visse deler av eksempelmaterialet har krevet søk i opptil 
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5000 sider tekst ved hjelp av konkordanseprogram. Eksempelmaterialet er tatt 

med som tillegg til artikkelen med kildehenvisninger. 

Utgangspunktet har vært å undersøke leddstilling i setninger der subjektet står i 

midtfeltet sammen med ett eller flere adverbiale ledd. Analysen er gjort slik at 

ulike undergrupper av adverbiale ledd i midtfeltet er undersøkt hver for seg, for 

å se i hvilken grad denne variabelen har betydning. 

3.1 Trykklette pronomen som subjekt 

Jeg vil konsentrere meg om setninger der subjektet ikke er et trykklett 

pronomen. Når subjektet er et trykklett pronomen, spiller det liten rolle hva 

slags adverbial som inngår - i slike tilfeller får vi i skrift regelmessig rekkefølgen 

vna. (I teksteksemplene er utheving, kursivering og understreking lagt til her for 

å tydeliggjøre leddstillingen.) 

(11) 

(12) 

V 

Altså kan 

Då er 

n a 

jeg ikke arbeide 

han jo alt gammal 

(al) 

(sa) 

I enkelte dialektområder brukes riktignok van også ved trykklette pronominale 

subjekt, men i skrift ser dette ut til å være omtrent fraværende. Et etterstilt 

pronomen i skrift vil derimot bli oppfattet som fokusert med kontrastivt trykk: 

V a n 

(13) Dette ville aldri hun gjøre (al) 

3.2 Trykkbelagte subjekt 

Leddstilling er undersøkt ved følgende grupper av adverbiale ledd i midtfeltet 

(utvalgte ord i parentes): modale partikler (jo, nok), nektingsadverbet Ikke, 

tekstbindende adverbial (derfor, dessuten, imidlertid, likevel), modaliserende 

adverbial (kanskje, neppe, sikkert, trolig + gjerne) og temporale adverbial (alltid, 

lenge, ofte, plutselig, snart, straks + aldri). 
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Tabell1 viser fordelingen på van/vna-rekkefølge ved de ulike adverbialtypene. 

Tabell 1: Ledd rekkefølge eksempler med trykkbelagt subjekt 

Adverbial type van vna 

modale partikler 22 1 

nektingsadv. ikke 31 3 

tekstbindende adv. 35 12 

modaliserende adv. 21 11 

(+gjerne l 
temporale adv. 19 18 

(+aldri l 

I samtlige grupper unntatt temporale adverbial {+aldri) viser altså 

undersøkelsen en klar overvekt av van-rekkefølge ved trykksterke subjekt i 

midtfeltet. For å komme et skritt videre er det også foretatt noen videregående 

analyser av subjektegenskaper i de gruppene der leddstillingen varierer. Dette 

blir tatt opp under punkt 4. Først noen kommentarer til de enkelte typer av 

adverbial som er undersøkt. 

3.2.1 Modale partikler (jo, nok l 

Dette er trykklette adverbial, som regelmessig står fremst av adverbiale ledd i 

midtfeltet. De har nokså spesielle semantiske egenskaper, som også gir grunn til å 

behandle dem som en egen kategori, jf Solberg (19911. Blant de undersøkte 

partiklene -jo og nok - finner vi et helt klart mønster. Rekkefølgen er 

regelmessig van når subjektet ikke er et trykklett pronomen: 

(141 [ ... ] men når Gud er død, er jo alt mulig [ ... ] 

(151 Da stemte jo værvarselet på en prikk;[ ... ] 

(fl) 

(afl 
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(16) "Hadde jeg hatt en slik på gården min, hadde nok ingen våget å angripe 

meg." (he3) 

(17) To Dante-oversettelser bør nok et dannet menneske ha (næ) 

Ved denne gruppen adverbial vil vna-rekkefølge gi nokså avstikkende setninger, 

om de i det hele tatt er akseptable: ?I så fall er alt jo mulig. *Da hadde ingen nok 

våget å angripe. Kun ett eksempel er registrert i materialet, som følgelig ikke 

representerer noen særlig vanlig uttrykksmåte i norsk: 

(18) Imidlertid er dette jo et utsagn som forutsetter at noen har bestemt hva et 

passende aborttall er. (af) 

3.2.2 Nektingsadverbet ikke 

Analysen tyder på at når ikke er eneste adverbiale ledd i midtfeltet, får vi 

regelmessig van-mønster, akkurat som ved de modale partiklene: 

(19) Her var ikkje problemet utanlandsk kapitaL 

(20) Et slikt utfall ville ikke Moskva akseptere, [ ... ] 

Derimot fins det eksempel på at ikke av og til kommer etter et trykkbelagt 

subjekt når det i tillegg står andre ledd på a-plassen: 

(fu) 

(l u) 

(21) Litt dans i et ungdomsfriskt miljø tar de unge sikkert ikke skade av. (sa) 

Her ser det ut til at nektingsadverbialet blir skjøvet bakover av et annet adverbial 

som plasserer seg etter subjektet. I (22) kommer det et adverbialt ledd på begge 

sider av subjektet: 

(22) Før Komedien ble skrevet, hadde jo dikteren Dan te ikke gjort annet enn å 

skrive om ulykkelig, uoppfyllelig eller forbudt kjærlighet. (be) 

Men også når det står flere adverbiale ledd i midtfeltet, er det vanlig atikke 

kommer foran et trykkbelagt subjekt, slik som i (23): 
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(23) Om det virkelig finnes en morder i denne saken, vil jo allzkevel ikke 

kvinnen komme tilbake. (bj) 

3.2.3 Tekstbindende adverbial (imidlertid, likevel, derfor, dessuten ) 

Dette er den gruppen adverbial som fungerer som tekstbindere, ved at de gjør 

eksplisitt logiske relasjoner mellom setninger som følger etter hverandre. Her er 

ikke bildet like entydig, selv om det fremdeles er en klar overvekt av van

mønster i materialet. 

l eksempelmaterialet er det nokså klare tendensforskjeller mellom enkeltordene 

innenfor gruppen. Her er imidlertid tallmaterialet såpass begrenset at 

tilfeldigheter i utvalget kan spille inn. I undersøkelsesmaterialet følger imidlertid 

og dessuten stort sett van-mønster, slik som i (24-27): 

(24) Om ett år løper imidlertid kontrakten hans ut, [ ... ] 

(25) I 1884 var imidlertid Johan Sverdrup blitt statsminister; [ ___ ] 

(rb) 

(af) 

(26) Frå sommaren 1941var dessutan Finland i krig med Sovjetunionen att[ ... ] 

(fu) 

(27) For første gong såg dessutan Arnold det fulle alvoret bak religiøse 

overtydingar: [ ... ] (fl) 

Mer atypisk vna-rekkefølge representerer da (28): 

(28) I Sverige ble underskuddet imidlertid 50,6 millioner kroner, [ ... ] (af) 

Større grad av variasjon i plasseringen er det i materialet ved derfor og likevel - i 

eksemplene nedenfor følger (29)-(30) van-mønster, mens (31)-(32) går etter vna: 

(29) I helvete ønsker derfor synderne sin velfortjente straff. (be) 

(30) Enda større er likevel behovet for å unngå farlige episoder i en vanskelig 

politisk situasjon. (af) 
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(31) I mai 1949 gikk Moskva derfor med på å heve blokaden,[ ... ] 

(32) Mange stader møtte fagrørsla likevel motstand. 

(l u) 

(fu) 

Her kan en da stille spørsmål om det er forhold som systematisk virker inn på 

leddrekkefølgen i det enkelte tilfelle. Det er i så fall nærliggende å anta at 

egenskaper ved subjektet, i tillegg til at det ikke er et trykklett pronomen, kan 

være av betydning. Dette blir nærmere belyst under punkt 4 nedenfor. 

3.2.4 Modaliserende adverbial (kanskje, neppe, sikkert, trolig ) +gjerne 

Dette er den gruppen adverbial som uttrykker modalitet i tilknytning til 

sannhetsverdien ved innholdet i en setning. Her er også tatt med adverbet 

gjerne, som er av en litt annen type, men som plasseringsmessig passer sammen 

med de øvrige. 

Også i denne gruppen viser analysen solid overvekt av van-rekkefølge (jf 33-34). 

men samtidig er det en god del eksempler på vna (35): 

(33) Bak kameraet er trolig en mann, du kan se hvordan han filmer kvinnene, 

[ ... ] (b/r) 

(34) Hva man enn mener om et tvilsomt begrep som nasjonalkarakter, i den 

norske inngår neppe overdrevne doser av vennlighet. (næ) 

(35) [ ... ]. og ikke minst har Kina sikkert gjort mest av de to med hensyn til å ta 

seg av de aller fattigste, [ ... ] 

Følgende to eksempler er hentet fra samme avsnitt i en tekst og illustrerer at 

preferansene her, i hvert fall ved en ren overflatebetraktning, blir mer uklare: 

(36) Om tre dager er alt kanskje annerledes[ ... ] 

(37) Om tre dager er kanskje Unni borte. 

(bj) 

(bj) 
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3.2.5 Temporale adverbial (alltid, lenge, ofte, plutselig, snart, straks) + aldri 

Med unntak av aldri, som er et setningsadverbial, er dette frie adverbial med 

temporalt betydningsinnhold, som også kan plasseres i sluttfeltet. 

Denne gruppen adverbial ser ut til å ha størst tilbøyelighet av de som her er 

undersøkt, til en plassering etter et trykkbelagt subjekt i midtfeltet. Materialet 

viser her omtrent 50/50-fordeling på de to leddstillingsvariantene van, jf (38-40) 

og vna (41-43): 

(38) Så fauk plutseleg ein opp og fortalde si historie frå tolv ulike anlegg, [ ... ] 
(ho) 

(39) - Ellers er alltid de kosmiske tenkere menn." (al) 

(40) Så skrek plutselig Marie. (al) 

(41) Som en snusfornuftig psykiater stiller Virgil straks den rette diagnosen:[ ... ] 

(be) 

(42) I den hagen har Øystein aldri sett sine bein. 

(43) I barndommen var Knut'en og eg alltid saman. 

4 Subjektegenskaper: kompleksitet og kon~feranse 

(sa) 

(foll 

Som analysen så langt har vist, er det tydelig at en må skjelne noe mellom ulike 

typer av adverbial ved beskrivelser av leddstilling i midtfeltet i hovedsetninger. 

Mens modale partikler og nektingsadverbet zkke (som eneste adverbial) 

regelmessig danner van-mønster i samband med trykkbelagte subjekt, er det 

ulike grader av variasjon ved andre typer av adverbial. Sett under ett er 

rekkefølgen van likevel klart den vanligste i slike setninger. (Som nevnt 

innledningsvis er imidlertid forholdet et helt annet dersom subjektet er et 

trykklett pronomen - i så fall får vi alltid vna-rekkefølge uavhengig av 

adverbialtypen.] 

Variasjonen i leddstilling ved trykkbelagte subjekt er undersøkt nærmere med 

utgangspunkt i en antakelse om at subjektets egenskaper i de enkelte tilfeller kan 

ha betydning for leddrekkefølgen. To mulige variabler er lagt til grunn: 

kompleksitet og koreferanse. I tillegg til trykk kan også kompleksitet sees i 
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sammenheng med et vektfordelingsprinsipp. Det er her gjort et enkelt 

operasjonelt skille mellom ettords- og flerordssubjekt. Analyse av koreferanse 

innebærer at den nære konteksten trekkes inn. I denne sammenhengen er 

verdigivning på denne variabelen basert på at subjektsleddet er koreferent med 

elementer i den umiddelbart foregående kontekst, her avgrenset til samme eller 

forrige avsnitt i teksten. Med koreferanse menes referanse til samme objekt eller 

fenomen i den utenomspråklige reelle eller fiktive verden. Utifra et funksjonelt 

setningsperspektiv (forholdet kjent/ny informasjon) kan en anta at 

korefererende funksjoner skulle bevirke en mer fremskutt plassering i setningen 

enn ellers. 

Undersøkelsen viser her ganske interessante sammenhenger. Tabell 2 viser 

fordelingen av van-/vna-rekkefølge ved trykkbelagte ettords- og flerordssubjekt i 

forbindelse med de adverbialtypene som i materialet viser variasjon. 

Tabell 2: Analyse av subjekt og kompleksitet 

derfor/ vna 

likevel van 

mo daL vna 

adv. van 

temp. vna 

adv. van 

vna 

Totalt van 

Ettords-

subjekt 

9 

4 

9 

8 

15 
10 

33 

22 

Flerords-

subjekt 

1 

7 

2 

13 

3 
9 

6 

29 

Analysen viser at rekkefølgen vna i dette materialet overveiende forekommer 

ved enkle ettordssubjekt, når subjektet ikke er et trykklett pronomen. Dette 

gjelder for ulike typer av adverbiaL Rekkefølgen van forekommer derimot ofte 

både ved enkle og mer komplekse subjekt. 
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Tabell 3 viser fordelingen av van-/vna-rekkefølge ved subjekt som er 

koreferente/ikke-koreferente med ledd i den umiddelbart foregående kontekst: 

Tabell 3: Analyse av subjekt og koreferanse 

Korefe- Ikke 

ranse koref. 

derfor/ vna 10 o 
likevel van 6 5 

mo daL vna 8 3 

adv. van 8 13 

temp. vna 16 2 

adv. van 12 7 

-----------------------------------
Totalt vna 34 5 

van 26 25 

Også her viser analysen like tydelige sammenhenger. Rekkefølgen vna 

forekommer stort sett ved subjekt som er koreferente med et ledd i den 

umiddelbart foregående kontekst, når· subjektet ikke er trykklett pronomen. 

På den annen side ser det ut til at van-rekkefølge forekommer nokså uavhengig 

av subjektets koreferensielle egenskaper av dette slaget. 

Eksemplene (26-28) er karakteristiske for det mønsteret som avtegner seg i tabell 

2-3: 

(44) Olav hadde dradd hit, en hel dagsreise fra kongsgården ved Torså, fordi 

han hadde hørt at i en av hulene nettopp her bodde det en havmann. Og 

en havmann ville Olav gjerne se og aller helst fange. (hel) 

(Rekkefølgen er vna. Subjektet er enkelt og koreferent.) 
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(45) "Jeg skjønner hvorfor du sverget falsk," sa hun så, og nå var stemmen 

hennes klar og stø. "Og jeg skjønner at du måtte velge din ætt og ditt folk. 

Men så skjønner kanskje du at jeg velger min ætt og mitt folk --fremfor 

deg." (hel) 

(Rekkefølgen er van. Subjektet, som er et trykkbelagt pronomen, er enkelt 

og koreferent) 

(46) Dernest lovar han at kvar forkommen sjel som vågar å sette foten ut på 

Sotheim som skruebrekkar, skal synge i himmelens kor før han veit ordet 

av det. Han avsluttar med følgjande, under stor jubel: - For meg kan 

gjerne domkyrkja i Trondheim stå utan englar til dommens dag!" (ho) 

(Rekkefølgen er van. Subjektet erkomplekst og ikke koreferent.) 

Ser vi resultatene fra de to analysene som er presentert i tabell 2-3 i 

sammenheng, er det en tydelig samvariasjon til stede. Rekkefølgen vna ser i like 

stor grad ut til å korrelere med enkle ettordssubjekt, som med subjekt som har 

koreferensiell forbindelse til den nære konteksten. Dette er i og for seg ikke så 

uventet - typiske uttrykk for koreferanse er (i tillegg til pronomen) proprier eller 

enkle substantiv i bestemt form. Det er normalt heller ikke så aktuelt å knytte 

beskrivende adledd til uttrykk som først og fremst har koreferansefunksjon. 

Dette forholdet gjør det imidlertid vanskelig å avgjøre hva som her egentlig er 

den virksomme variabelen. En mulighet kan være at enkle subjekt tenderer til 

en mer framskutt plassering på grunnlag av et vektprinsipp. En annen mulighet 

kan være at det er hensynet til informasjonsstrukturen i setningen som bringer 

subjekt med koreferensiell tilknytning til det foregående lenger frem enn ellers. 

Eventuelt kan det være en kombinasjon av begge deler som virker inn. Analysen 

gir i seg sjøl ikke grunnlag for å si noe mer sikkert om dette. 

5 Sel:ningsskjemaets utforming i lys av empiriske data 

Utgangspunktet for den analysen som her er presentert, gjaldt utformingen av et 

setningsskjema for hovedsetninger i norsk. Innledningsvis ble spørsmålet reist 

om hva som er rimelig å regne som den primære leddrekkefølgen mellom 

adverbiale og nominale ledd i midtfeltet, og enkelte alternativer ble stilt opp. 
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På grunnlag av en undersøkelse av leddrekkefølge i midtfeltet ved hjelp av et 

tekstmateriale, synes visse grunnleggende forhold å avtegne seg: 

a) Når subjektet er et trykklett pronomen, er leddrekkefølgen regelmessig 

vna. 

b) Når subjektet ikke er et trykklett pronomen er leddrekkefølgen oftest van, 

men ulike typer av adverbial oppfører seg noe forskjellig. 

Ved modale partikler og ved ikke som eneste adverbial, er rekkefølgen 

nesten alltid van. 

Ved andre typer av adverbial varierer leddrekkefølgen mer eller mindre 

mellom van og vna. 

Rekkefølgen vna forekommer hovedsakelig bare ved ettordssubjekt som 

har koreferensiell forbindelse til umiddelbart foregående kontekst. 

Rekkefølgen van forekommer relativt uavhengig av subjektets 

kompleksitet og referensielle forbindelser til konteksten. 

Utifra disse forhold er det en del som taler for å betrakte van i stedet for vna som 

basismønster for leddrekkefølge i midtfeltet i setninger med 

hovedsetningsstruktur. Begrunnelsen er at dette gjør det noe enklere å beskrive 

den variasjonen som faktisk finner sted. Et basismønster må sees i sammenheng 

med andre forhold som kan virke inn på leddstillingen. To generelle forhold 

som kan ha en slik systematisk innvirkning, er for det første et vektprinsipp, og 

for det andre et prinsipp for informasjonsst:ruk.tur. 

Et vektprinsipp kan forklare at trykklette pronomen som subjekt alltid kommer 

foran adverbiale ledd i midtfeltet. Det kan også forklare at trykkbelagte subjekt 

som kommer foran adverbiale ledd i midtfeltet, i all hovedsak er enkle 

ettordssubjekt. Disse forhold kan da betraktes som systematisk betingede avvik 

fra grunnmønsteret van. Dersom en i stedet velger vna som basismønster blir det 

derimot vanskelig å forklare den variasjonen som faktisk finner sted når 

subjektet ikke er et trykklett pronomen. Vi har da sett at van-rekkefølgen 

forekommer regelmessig ved visse typer adverbial, og at den forekommer ofte 

ved andre typer av adverbial nokså uavhengig av de sentrale subjektegenskapene 

som er analysert her. 
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De samme fenomener som er nevnt i foregående avsnitt, kan også knyttes til et 

prinsipp for informasjonsstruktur. Dette innebærer i denne forbindelse at subjekt 

som referererer til elementer i den nært foregående kontekst, i større grad 

tenderer mot plassering foran adverbiale ledd i midtfeltet. Dette vil da gjelde 

regelmessig ved trykklette pronominale subjekt, og for øvrig ofte ved 

trykkbelagte subjekt som har koreferansefunksjon, noe avhengig av hva slags 

adverbial som inngår. 

Ved på denne måten å kombinere et grunnleggende skjema for leddrekkefølge 

med andre funksjonelle prinsipper for leddstilling, vil en unngå å måtte bygge ut 

setningsskjemaet med nye plasser for å fange inn de avvik fra grunnmønsteret 

som kan forklares utifra slike generelle prinsipper. Skjemaanalysen vil på denne 

måten kunne få en funksjonell karakter samtidig som skjemaet forblir enkelt i 

sin form. 

Mer aktuelt kunne det være å ha to plasser for adverbiale ledd i midtfeltet for å 

reflektere det forhold at adverbiale ledd i midtfeltet ikke er noen helt homogen 

gruppe, jf alternativ C2 under punkt 2. Vi har sett at det er klare 

tendensforskjeller mellom ulike adverbialtyper når det det gjelder plassering i 

midtfeltet. På den annen side har vi også sett at for samtlige undersøkte 

adverbialtyper er plassering etter subjektet i høy grad knyttet til bestemte 

egenskaper ved subjektet, og følgelig noe som langt på vei kan beskrives utifra de 

generelle prinsipper som her virker inn. Men unntak forekommer, og det finnes 

også mer komplekse formkategorier av adverbial som ikke er undersøkt i denne 

sammenhengen. Jeg tenker da spesielt på preposisjonsledd i midtfeltet, som kan 

realisere ulike adverbialtyper, og som muligens i sterkere grad kan tale for en slik 

løsning. 

Hovedinnholdet i denne artikkelen ble presentert som seksjonsforedrag på 

MONS V, 13.11.93. 
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Tillegg: Eksempelmaterialet med kildehenvisninger (uthevning, kursivering og 
understreking er gjort her) 

l 
2 
3 
4 
6 
7 
8 

9 

Modale partikler (jo/nok) 

I det ytre er jo alt perfekt, alt ordnet, jeg selv smilende. (al) 
Om det virkelig finnes en morder i denne saken, vil jo allikevel ikke kvinnen komme tilbake. [bj) 
For ham faller nok forstillelsene lettere. (bj) 
"For det første viser jo dette hvordan Dante selvbevisst trer fram[ ... ] (næ) 
To Dan te-oversettelser bør nok et dannet menneske ha. (næ) 
Selvfølgelig er dette en subjektiv opplevelse- det må jo enhver opplevelse være [ ... ] (ba) 
[ ... ] da ville jo deres liv miste de fleste av de kvalitetene som nettopp gjør det verdifullt og 
vidunderlig for dem. (ba) 
Før Komedien ble skrevet, hadde jo dikteren Dante ikke gjort annet enn å skrive om ulykkelig, 
uoppfyllelig eller forbudt kjærlighet. (be) 

lO På den andre siden var jo også de tre første vokterne temmelig oppfarende. (be) 
11 l billedkunsten blir jo engler ofte fremstilt med en palmegren i hånden. (be) 
12 l lnf. I, 82 kalles jo Virgil delli altri poeti onore e !tune: [ ... ] (be) 
13 Med få unntak lever jo Virgil innenfor den naturlige åpenbarings horisont[ ... ] (be) 
14 Fordi[ ... ], vil nok bylivet i disse avsnittene av Europas historie ligne mer på hverandre [ ... ] (be) 
15 Likevel skyldes nok dette valget Dantes komedie, [ ... ] (be) 
16 Om de kom tilbake til Augustus-tidens tilstander, ville nok også Kristus komme dem i møte. (be) 
17 l Purgatorio og Paradisa blir nok seremoniene noe mer utarbeidet. (be) 
18 [ ... ],men når Gud er død, er jo alt mulig, kanskje matprisane kjem til himmels. (fl) 
19 "Hadde jeg hatt en slik på gården min, hadde nok ingen våget å angripe meg." (he3) 
20 Ho skjøna ikkje kva ordet tydde, det gjorde nok ikkje Torgjer heller. (jh) 
n Imidlertid er dette jo et utsagn som forutsetter at noen har bestemt hva et passende aborttall er. 

22 Der står jo alt klart til å ta imot dem. 
23 Da stemte jo værvarselet på en prikk; det var flotte forhold frem til kl.13. 

Il Nektingsadverbet ikke 

(af) 
(af) 
(af) 

[ ... ]for om Jan Henrik vil spise flytende gift og pulver og tabletter, kan ikke Espen nekte ham det, 
~~ ~j) 

2 Når småkårsfolk ikkje brukar alkohol, treng ikkje nynorsken skada den sociale uppdrift. (fl) 
3 Hadde han hatt klør også, så ville ikkje Selmer ha komme i dei! (fl) 
4 Meir kan iallfall ikkje Arnold Høysand minnast. (fl) 
5 Men da[ ... ] var ikkje Arnold i minste tvil om at han skulle stilla opp og gå, han også, [ ... ] (fl) 
6 Om ikkje lenge skal du få ei lita søster, blir ikkje det moro? (fl) 
7 Kloke av skade har folk funne ut at dei må stå over han og passe på, elles blir ild<je arbeidet 

ferdig. (ho) 
8 Kvifor renner ikkje denne menneskehopen heile kapitalsamfunnet over ende, gjer slutt på krigen og 

set alle menneske til gagnleg arbeid? (ho) 
9 Men om det verkeleg braka laus med opprør, da ville ikkje politiet vere nok for å hal de det 

tilbake. (ho) 
10 Stor er ikkje skilnaden på deg og meg. [ho) 
11 Jaggu var ikkje døra open. (ho) 
12 Derfor vart ikkje Thomas Lenseth så lite overrumpla over at det var den yngste av karane som 

førte ordet. (ho l 
13 Til skilnad frå karane på Langenæs visste ikkje desse kvar grensa gjekk da dei først var i gang. 

(ho) 
14 Da kan ikke boken handle om internasjonale problemer,[ ... ] (ba) 
15 Følgelig veksler ikke deres jordbruksarbeid mellom våronn og høstonn, [ ... ] (ba) 
16 Allikevel synes ikke vi i vår kultur særlig opptatt av det,[ ... ] (ba) 
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17 I Sør-Vietnam kunne ikke over 500 000 amerikanske soldater og flere bomber enn det falt nnder hele 
andre verdenskrig, hindre at Nord-Vietnam[ ... ] tok over makten. [!u) 

18 På dette tidspnnktet var ikke Washington rede til å gi noe løfte om slik deltakelse. (!u) 
19 I styrke knnne ikke landet på noen måte måle seg med USA. (!u) 
20 Et slikt utfall ville ikke Moskva akseptere, mens vestmaktene ikke kunne godta at opposisjonen 

bare ble skjøvet til side. [!u) 
21 Med Høgres liberale profil frå 1908 vart ikkje "gjerdet" særleg høgt mot dei "Frisinnede"[ ... ] [fu) 
22 Såleis stolte ikkje Jens Bratlie på dei Frisinnede og ottast dei med tida ville finna tilbake til 

Venstre. (fu) 
23 Her var ikkje problemet utanlandsk kapital. [fu) 
~ Før Komedien ble skrevet, hadde jo dikteren Dan te ikke gjort annet enn å skrive om ulykkelig, 

uoppfyllelig eller forbudt kjærlighet. (be] 
2,2 Litt dans i et nngdornsfriskt miljø tar de nnge sikkert ikke skade av." [sa] 
26 Om det virkelig finnes en morder i denne saken, vil jo allikevel ikke kvinnen komme tilbake. [bj) 
27 Ho skjøna ikkje kva ordet tydde, det gjorde nok ikkje Torgjer heller. [jh) 
28 Og i dag gjeld kanskje ikkje gamle merke-[ ... ] (ve) 
29 Etter alt å dømme hadde imidlertid ikke Eva og Jens en slik kunnskap. [al) 
30 Når jeg tenkte meg nærmere om, var imidlertid heller ikke det sannsynlig. [al) 
31 Den første tiden ble imidlertid ikke egne bokutgivelser den eneste oppgaven. [ af) 
;2Z Noko stort stridsspørsmål var forsvarspolitikken lzkevel ikkje før utpå trettitalet, [ .. ] [fu) 
33 Noko trugsmål frå den kanten rekna lzkevel ikkje Arbeidarpartiet med før nnder Finlandskrigen i 

1939. (fu) 
34 Noko kampskrift for matriarkatet er lzkevel ikkje denne innleiinga til Hulda Garborgs 

forfattarskap. (obl 

HI Tekstbindende adverbial {imidlertid, likevel, derfor, dessuten) 

imidlertid 
1 Etter alt å dømme hadde imidlertid zkke Eva og Jens en slik knnnskap. [al) 
2 Når jeg tenkte meg nærmere om, var imidlertid heller ikke det sannsynlig. (al) 
3 Om ett år løper imidlertid kontrakten hans ut, [ ... ] (jb) 
1 l Sverige ble nnderskuddet imidlertid 50,6 millioner kroner, [ ... ] (af) 
5 På bakgrunn av samtaler med flere utvalgsmedlemmer kan imidlertid det meste av innholdet 

gjengis. [af) 
6 Etter valget fikk imidlertid den lille tildragelsen i Milano umiddelbar rikspolitisk interesse. 

(af) 
7 Inntil begynnelsen av 1980tallet ble imidlertid den politiske konkurransen holdt levende [ ... ] [at) 
8 Vi kjenner ikke til saken, var imidlertid det eneste de ansatte ved Grønmo fyllplass ville si [ ... ] 

[af) 
9 Hvis vi korrigerer for prisstigningen, er imidlertid realverdien av de investeringene som vil 

påløpe i 1993, bare [ ... ] (af) 
10 Som en innsnurpet navlestreng knyttet imidlertid en stålwire de to rommene til hverandre,[ ... ] [af) 
11 Nå får imidlertid også forsikringsselskapene konkurranse fra KLP Forsikring[ ... ] (af) 
12 Den første tiden ble imidlertid zkke egne bokutgivelser den eneste oppgaven. [ af) 
13 l 1884 var imidlertid Johan Sverdrup blitt statsminister; [ ... ] (af) 
14 Da de store elektroniske urene slo gjennom i 1980årene, ble imidlertid Timex nødt til å legge ned 

store deler av virksomheten i Dundee. ( af) 
15 For alle andre enn Jenevall er imidlertid spionmistanken ikke stort mer enn et snurrig, om enn 

velkomment, avbrudd i et politisk spill [ ... ] [af) 

likevel 
16 [ ... ]selv om jeg selvsagt visste jeg måtte skjule det [ .. ],så trådte likevel disse kvalmende, 

selvnyterske drag frem. 
1Z Men i landsforvisningen opplever Dante likevel at de byene han besøker har 

språk og historie. 

[al) 
et fellesskap av 

[be) 
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18 Tilbake er likevel stjerner som Baresi, Maldini og Papin, [ ... ] [af) 
19 Enda større er likevel behovet for å unngå farlige episoder i en vanskelig politisk situasjon. [af) 
2Q Kanskje hadde regjeringa likevel støtte frå eit fleirtal? [fu) 
21 Mange stader møtte fagrørsla likevel motstand. (fu) 
22 Sjølv om konkursar, gjeldskrise og arbeidsløyse var harde, økonomiske realitetar, var dette 

likevel berre ein del av biletet. [fu) 
~ Noko stort stridsspørsmål var forsvarspolitikken likevel ikkje før utpå trettitalet, [ ... ] [fu) 
24 Noko trugsmål frå den kanten rekna likevel ikkje Arbeidarpartiet med før under Finlandskrigen i 

1939. [fu) 
22 [ ... ], kanskje såg dørvakta likevel inn i rommet, [ ... ] [fo2) 
26 Noko kampskrift for matriarkatet er likevel ikkje denne innleiinga til HuldaGarborgs 

forfattarskap. [ob) 
22 Trass i sin brennande hug til å misjonera, har Hulda Garborg likevel inga tru på enkle løysingar. 

[ob) 
derfor 
28 I helvete ønsker derfor synderne sin velfortjente straff. [be) 
22 Gjennom hele middelalderen og hos Dante ble Virgil derfor oppfattet som vates eller "spåmann og 

profet". [be) 
30 Med stor spenning ventet derfor finansmarkedene i den vestlige verden på den russiske 

nasjonalforsamlingens reaksjon. ( af) 
;n Da bdtenenes økonomiske situasjon i 1947 ble slik at de måtte forlate området nesten helt, var 

Trurnan-adrninistrasjonen derfor rede til å overta. [l u) 
~ I mai 1949 gikk Moskva derfor med på å heve blokaden, [ ... ] [!u) 
33 Alt i alt synes derfor John Lewis Gaddis å ha rett når [ ... ] [l u) 
34 Så snart den amerikanske hjelpen var sikret, økte derfor kritikken av visse sider ved USAs 

politikk. [!u) 
35 11960 gikk derfor Washington med på å gjøre avtalen tiårig, [ ... ] [!u) 
36 11978 gikk derfor Japan med på å undertegne en samarbeidsavtale med Kina, [ .. ] [!u) 

dessuten 
37 For første gong såg dessutan Arnold det fulle alvoret bak religiøse overtydingar: [ ... ] (fl) 
38 Her understrekes dessuten den dårlige sikten [sml. v. 25) fordi vi[ ... ] [be) 
39 Kring 1930 rann dessutan mykje av jordbruket inn i ei omsetjingskrise [ ... ] [fu) 
40 I somme saker kunne dessutan statsrådane ta fram gamle opplegg frå venstreregjeringar, [ ... ] [fu) 
41 Frå somrnaren 1941 var dessutan Finland i krig med Sovjetunionen att[ ... ] [fu) 
42 Fra høsten 1947 endret dessuten Moskvas holdning overfor Vest-Europa seg. [!u) 
43 Utover på ?O-tallet ble dessuten Stillehavsflåten den av de sovjetiske flåtene som fikk den 

raskeste veksten. (!u) 
44 Når søkelyset nå for alvor ble satt på sovjetisk økonomi, ble dessuten de økonomiske kostnadene 

ved den sovjetiske rollen i Øst-Europa viktigere. [!u) 
45 Utover på 1980-tallet falt dessuten også oljeprisene sterkt fra det toppnivå de hadde nådd i 1980. 

46 For første gong såg dessutan Arnold det fulle alvoret bak religiøse overtydingar: [ ... ] 
1Z. Som dei fleste vestlendingar er Høysand dessutan raudmussa og fregnete, [ ... ] 

IV Modaliserende adverb (kanskje, neppe, sikkert, trolig) +gjerne 

[!u) 
(fl) 
(fl) 

Så vil kanskje politikerne forstå at det er flere meninger om prøveboring nord for 62. breddegrad. 
(bj) 

z Om tre dager er alt kanskje annerledes, tenker han. (bj) 
3 Om tre dager er kanskje Unni borte. (bj) 
:'!; l siste runde i maktkampen -og den er nå innledet- bestemmes utfallet neppe av 

grunnlovsfortolkninger, [ ... ] [af) 
5 Men så skjønner kanskje du at jeg velger min ætt og mitt folk -fremfor deg. [hel) 
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6 Hva man enn mener om et tvilsomt begrep som nasjonalkarakter, i den norske inngår neppe 
overdrevne doser av vennlighet. (næ) 

z Derfor slipper denne synderen kanskje noe lett fra det. (be) 
_a Klarest var dette kanskje på sovjetisk side. (!u) 
.z Om USA var «skyldig>> i Vietnamkrigen, måtte USA kanskje også bære en stor del av ansvaret for 

den kalde krigen og for opprustningen i verden. (!u) 
10 I siste instans bunnet kanskje de amerikansk-europeiske motsetninger i at de to delene av verden 

har forskjellig historie og forskjellig geografisk plassering. (!u) 
11 Aller viktigst var kanskje det vakuum som oppstod da Japan brått kapitulerte i august--september 

1945. (!u) 
_lZ [ ... ],og ikke minst har Kina sikkert gjort mest av de to med hensyn til å ta seg av de aller fattigste, 

[ ... ] (!u) 
13 Så lagar sikkert han bestefar ranglestav til deg. (fl) 
14 Men at dette skulle bli ei generalfullmakt for ei regjering i eksil til å handla på vegner av 

Stortinget i fem år, hadde sikkert ingen tenkt seg. (fu) 
15 Om hundre blomar fekk bløma fritt, ville kanskje ein av dei bli ein orkide? (fu) 
l§. Litt dans i et ungdomsfriskt miljø tar de unge sikkert ikke skade av." (sa) 
17 Og i dag gjeld kanskje ikkje gamle merke-[ ... ] (ve) 
18 Han tenkte tydeleg: Inni dette vil kanskje Jørgen døy, det er han som er innringa. (ve) 
19 Her forekommer kanskje den rikeste floraen av symboler og identitetsmetaforer. (b/r) 
20 [ ... ],og i dag er kanskje en av de viktigste bølgene på markedet det man kaller "World Music" [ ... ] 

(b/r) 
21 Her er sikkert tusen mennesker, bokstavelig talt benket rundt store trebord, [ .. ] (b/r) 
22 Bak kameraet er trolig en mann, du kan se hvordan han filmer kvinnene, [ ... ] (b/r) 
23 Når en blir syk kommer gjeme sentimentaliteten, og den besøkte også meg. (al) 
2:1; Det ville Olav gjerne. (he2) 
.25. Og en havmann ville Olav gjeme se og aller helst fange. (hel) 
26 Derfor gjemmer gjerne rnarriene leirplassene sine bort i landskapet, nede (ba) 
27 I overgangen fra en skriftlig til en muntlig kultur svekkes gjeme tablåenes nytteverdi, [ ... ] (be) 
28 I middelalderbyene hadde gjeme hver bydel eller hvert sogn sitt eget navn og sine egne symboler. 

(be) 
_22 l Tyrkia ville Sovjet gjerne ha provinsene Kars og Ardahan samt oppnå størst mulig kontroll over 

Dardanellene. · (!u) 
dQ Skulle de klare det, stikker andre gjeme av med gevinsten for den økte innsatsen. (l u) 
31 -For meg kan gjeme domkyrkja i Trondheim stå u tan englar til dommens dag! (ho) 
32 Dessutan tente gjeme bedriftene godt og kunne kosta på seg ein overtalig arbeidsstokk. (fu) 

V Temporale adverb {alltid, lenge, ofte, plutselig, snart, straks) + aldri 

Men så går plutselig Kleppeutvalget løs på individualiseringen av skatte- og trygdesystemet og 
foreslår skattlegging av barnetrygden. (af) 

2 Får han følge av ytterligere fire representanter, vil Bildt plutselig være sjef for en 
flertallsregjering, [ ... ] ( af) 

J Videre må staten snart signalisere hva den vil med sitt eierskap i bankvesenet. (af) 
O[ Det bør den norske regjering straks gjøre klart for våre amerikanske allierte,[ ... ] (af) 
.2 Når [ ... ], blir hovedresultatet i praksis alltid arbeid for å gjøre andre lik oss. (af) 
2 Derfor er synderen alltid ensom i sitt fangehull. (be) 
7 Dante er som en søt fiken blant bitre bær, heter det, derfor vil misunnelsen alltid ligge på lur hvor 

hangår (be) 
8 I Aeneiden bruker Virgil ofte motivet med natten og det levende liv som sover, mens helten holder 

seg våken (be l 
.Z Som en snusfornuftig psyklater stiller.Virgil straks den rette diagnosen:[ ... ] (be) 
10 Slik Dante som dikter i egne øyne overtrumfet Lucan og Ovid [ ... ],slik skal Dante straks overby 

antikkens største sjøfarer og lurendreier. (be) 
11 [ ... ] selv om han medgir at i Norge skjedde dette ofte med tilslutning av borgerlige partier. (ha) 
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J1 I Afrika var USA lenge tilfreds med å overlate ansvaret til sine allierte, kolonimaktene 
Storbritannia, Frankrike, Belgia og PortugaL (l u) 

13 Så skrek plutselig Marie. (al) 
14 -Er du i trøbbel, mister," sa plutselig Ole Wilhelmsen. (al) 
15 -Ellers er alltid de kosmiske tenkere menn." (al) 
16 Så fauk plutseleg ein opp og fortalde si historie frå tolv ulike anlegg, [ ... ] (ho) 
17 No går snart båten, og den som vil vere med, får komme seg om bord. (ho l 
1ll. Ser eg feil på ein fargenyanse, blir resultatet straks dårlegare masse. (ho) 
19 Hangar, som om han har tenkt seg beint gjennom ein usynleg vegg, men der kjem snart ein synleg, og 

brått blir han rådvill. (sa) 
20 No skal snart hennar eigen vesle bror bli ein av desse. (sa) 
21 l barndommen var Knut'en og eg alltid saman. (foll 
22 Då, medan han sit og ser på fjernsyn, ser alltid faren min så frykteleg trist ut. (foll 
23 Sånt må alltid faren min spørje om. (fo3) 
24 Om ikkje Gud budde der, var alltid det vakne auga hans ein staden innom veggene der, [ ... ] (jh) 
2S [ ... ]og når ho som dotter var, lo, då såg alltid mora på henne, [ ... ] (jh) 
26 Det kunne ofte Venstre. (fu) 
27 [ ... ] og dessutan rakk ikkje alltid varelagra til å dekkja rasjonane. (fu) 
28 For Ivar Mortensson var alltid gudshøvet i hjarta det primære, [ ... ) (ob) 
29 Hos baktamanene spiser aldri mor, far og barn et eneste måltid sammen: [ .. ] (ba) 
;N I motsetning til de irske munkene blir Dante aldri overveldet av sine egne fantasier. (be) 
;21 Derfor kan nok Dante aldri ha sett Bocca i levende live. (be) 
;22. Til tross for det strammere grepet kunne Moskvas dominans aldri bli slik den hadde vært. (lu) 
33 Dette skulle aldri hun gjøre. (al) 
34 Noe slikt hadde aldri Ruadri sagt om pikterne. (he2) 
;22 Olav tenkte at det ville faren aldri ha latt henne få lov til. (hel) 
36 Utan din innsats ville aldri UCC blitt det nest største føretaket innan organisk-kjemisk industri i 

USA, [ ... ] (fl) 
?il I den hagen har Øystein aldri sett sine bein. (sa) 

(Understrekede tall til venstre markerer vna-rekkefølge) 
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SETNINGSSKJEMA IGJEN 

Av Svein Lie 

1. Innledning 

Vi skal her ta for oss et tema som er blitt diskutert nokså mye blant nordister i de 

siste årtiene, nemlig setningsskjemaene. Kanskje har ikke intensiteten i debatten 

vært like stor i seinere år, men temaet er like aktuelt som før, for om en skal 

beskrive norsk syntaks, så er en mekanisme som et skjema svært hendig, siden nå 

plassering er såpass viktig som det er i norsk. 

Det er vel ikke så lett å tilføre denne debatten noe særlig nytt, så mye som 

allerede er sagt gjennom åra. Derfor blir det i like stor grad å prøve å ta 

standpunkt til ulike alternativer, som allerede er lagt fram før. 

Når en skal bestemme hva slags skjema en vil bruke, så må en også bestemme seg 

hva skjemaet skal brukes til. For skjemaet er et redskap, ikke noe mål, og heller 

ikke noe reelt som "eksisterer". Her har det kanskje svikta enkelte ganger i 

debatten. 

For en kan jo ha forskjellige mål med å bruke et setningsskjema i sin beskrivelse. 

Og det er i alle fall to ulike mål en kan ha: 

1) Gi en empirisk beskrivelse av hvordan ledd plasserer seg i norske setninger 

2) Gi en forklaring på hvorfor ledd plasserer seg som de gjør 

Dette går over i hverandre, men alt etter hva en vektlegger, kan en tenke seg å få 

noe ulikt resultat. 

Nor skrift 82, 1994 
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2. Et felles eksplanativt skjema 

Hvis hovedsiktemålet er å forklare hvorfor, så er det nærliggende å abstrahere mer 

enn om en bare vil beskrive. Ja, forklaring kan også sees på som en abstrahering, 

eller en generalisering, der en trekker ut de allmenne tendensene i materialet, eller 

de store linjene. 

Og hvis det er siktemålet vårt, så er det ei linje i skjemadiskusjonen som er 

nærliggende. Jeg tenker på den linja Brynjulv Bleken representerte i si bok om 

setningsekjemaet (Bleken 1970), men som er høyst aktuell også i dag gjennom 

andre personer, bl.a. Lars Heltoft og Christer Platzack. Heltoft representerer den 

danske nordisttradisjonen (og det nåværende danske grarnmatikkprosjektet), mens 

Platzack i større grad også representerer GB-tradisjonen i Norden. Og det er ikke 

tilfeldig, som vi skal se. 

Og hva er så poenget ved disse grammatikernes løsninger? Jo, de er alle ute etter 

å finne en fellesnevner for det jeg har kalt skjema A og skjema B, altså 

leddstillinga i hovedsetninger og leddsetninger. Det er jo påfallende forskjeller, og 

det er ikke innlysende at det skal være slik. (Det er jo ikke noe universelt, ikke 

engang norrønt eller moderne islandsk har disse forskjellene. Jeg tenker nå ikke på 

forfelt og forbinderfelt, som kan forklares greit, men på de andre forskjellene.) 

Bleken - og de andre som her er nevnt - mener at strukturen i leddsetningene er 

den grunnleggende, og at leddstillinga i hovedsetninger er sekundær. Det vil si at 

det finitte verbet i skjema A er flytta fram fra en posisjon like foran det infinitte. 

Og det som står i forfeltet, også om det er subjekt, er flytta fram fra lenger ute i 

setningen. (Det er jo ganske mange som har tenkt slik, kanskje også Diderichsen 

sjøL) 

Platzack (1986, 1987) foreslår et skjema som ser slik ut: 
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Fundament Typplats Subjekt Adv Finit (Resten) 

l Jeg reiser ikke i dag 

21 dag reiser jeg ikke 

3 at jeg ikke reiser i dag 

Det som avviker mest fra det vanlige skjemaet, er vel 'typeplassen'. Den er en 

plass for både finitte verb i hovedsetninger og subjunksjon i leddsetninger. Tanken 

her er at det finitte verbet "egentlig" hører til på finitt-plassen, men i 

hovedsetninger flyttes det fram til typep!assen. Denne plassen viser altså hvilken 

setningstype vi har: I hovedsetninger er det det finitte verbet, i leddsetninger en 

subjunksjon (i alle fall stort sett). 

Om vi nå går fra det mer prinsipielle og til det mer praktiske, så ser vi at om ikke 

annet, så har skjemaet den fordel at vi kan få plassert også setninger som 

4hvem som nå 

5 kanskje vi ikke 

Og faktisk også den norske spørretypen 

6 Ka du 

sitter 

rekker 

sei? 

i regjeringen 

det 

Dette skjemaet er også i tråd med GB-teori. Også der tenker en seg at det finitte 

verbet i hovedsetninger er flytta fram, likeså subjektet i forfeltet. Og en tenker seg 

at det finitte verbet i hovedsetninger og forbinderfeltet i leddsetninger står på 

samme plass setningssstrukturen (på C eller COMP). (En tenker seg enda flere 

flyttinger, men det får ligge her.) 

Heltoft (1986) følger Platzack langt på vei, men ender opp med et litt annerledes 

(og litt mer komplisert) skjema. 
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Jeg trur forsøk som disse er viktige om en vil prøve å abstrahere, eller forklare 

leddstillingen i norsk. Det er ellers litt vanskelig å forklare f.eks. hvorfor verbalet 

skulle være splitta på to plasser uten kontakt, når ledd ellers står sammen, hvis 

det ikke er spesielle grunner til noe annet. Så hvis poenget er å si noe om 

grunnmønsteret i norske setninger, så er dette antakelig den veien en bør gå. 

Men det er ikke like sikkert at skjemaer som disse er like brukbare når en skal 

beskrive litt mer empirisk. Når en kommer ned til detaljene, så er det vanskelig å 

beskrive plasseringa dersom skjemaet er for abstrakt. Om nå f.eks. plassen for 

finitt verb skulle være umiddelbart foran infinitt verb, så er det noe vanskelig å 

uttrykke det at "når subjektet ikke er i forteltet, står subjektet etter det finitte 

verbet". For om en holder seg til et abstrakt skjema a la Bleken/Piatzack/Heltoft, 

så står subjektet alltid foran det finitte verbet uansett. I stedet er det altså det 

finitte verbet som flytter fram foran subjektsplassen. 

Jeg skal ikke spinne videre på dette, men jeg trur mange vil ane at det kan bli noe 

vanskelig å beskrive plassering med et skjema som er for abstrakt. Derfor vil jeg 

(og vi i Norsk referansegrammatikk) nok holde oss til både A- og B-skjema som to 

ulike skjemaer. 

Dermed er ikke alle sorger løst. Det er fremdeles mange varianter å velge mellom, 

om en tar inn over seg alle forsøk på forbedringer av Diderichsen. Jeg skal ikke ta 

for meg alle disse, men nevne noen punkter der det er grunn til å vurdere 

"standardskjemaet" på nytt. (Når jeg ikke sier noe annet, snakker jeg om skjema A, 

altså hovedsetningsskjemaet.) 

3. Adverbialer i midtfeltet 

Et stridsspørsmål i diskusjonen har vært om midtfeltet var v n a eller evt. 

van a. Viggo Kristensen (1994, dette nr.) har gitt sterke argumenter for å si at det 

må være v a n eller evt. v a n a. Med trykksterkt subjekt kommer adverbialet 
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nesten alltid foran, men enkelte ganger også bak. Med trykklett pronomen som 

subjekt derimot har vi vel bare v n a. Jeg trur at vår tilgang til tekster ved hjelp av 

datamaskin har hjulpet oss til å se klarere hvordan de faktiske forholda her er, slik 

at vi iallfall lettere kan abstrahere oss fram til et mønster. 

Den empirien Kristensen legger fram her, taler altså for et skjema med en a foran 

subjektsplassen, rimeligvis: 

7 F V al n a2 V N A 

Men siden dette blir behandla Kristensens artikkel, skal jeg la det ligge her. 

Men vi har et parallelt tilfelle i skjema B. For også her finner vi ikke så sjelden et 

adverbial foran subjektet: 

8 Pass på at ikkje klassefienden rnerkar noko! (Hoem 1978) 

9 ... om zkkje kvelden skal bli mislykka (Sagen 1976) 

10 .. en slags renhet som aldn" jeg har kunnet oppnå (Alnæs 1977) 

11 ... sllk at zkke oppgaven går helt av sporet (Aftenposten 1993) 

12 Selv om nok rødvinen etter hvert løsnet på stemningen. (Alnæs 1977) 

13 ... som jo dessverre en håndfull ukyndige folkevalgte fikk trumfet igjennom (Fløgstad 

1977) 

14 Hvis bare du ville forstå hva jeg mener -

Det ser altså ut som vi også her må regne med en ekstra a-plass. Hvis det hadde 

vært bare trykklette adverbialer her, kunne en ha beskrevet det uten å sette opp 

en ekstra plass, men vi ser at adverbialene ikke nødvendigvis trykklette. En annen 

sak er det at når subjektet blir trykklett, så ser det ikke ut som vi finner denne 

leddstillinga. 

Vi tenker oss vel altså et skjema som 
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N A 

Fordelinga av adverbialer på al og a2 er ikke helt den samme i skjema A og 

skjema B. I skjema A kan de fleste av de adverbialene som kan komme i midtfeltet 

(både setningsadverbialer og frie {valensubundne) adverbialer), stå på plassen al, 

og det er den vanlige plassen for adverbialene når subjektet er trykksterkt. I 

skjema B er det a2-plassen som er den plassen som oftest er fylt, og på al er det 

bare setningsadverbialer som kan komme. 

4. Ekstraposisjon - eller: Hvor slutter sluttfeltet? 

Så til slutten av setningen og skjema A. Også her er det problemer for oss 

grammatikere. Det gjelder både rekkefølgen innen sluttfeltet, men også spørsmålet 

om hvor egt. sluttfeltet slutter. Det er et spørsmål ikke om hvordan skjemaet ser 

ut, men om hvordan det skal brukes. 

Diderichsen (1962) regna med ledd utafor setningsskjemaet, dvs. i "Ekstraposition". 

Det var (foruten "Løst Fundament", som vi skalla ligge her) ledd som også var 

representert ellers i setningen, altså slike som 

16 Jeg skal gjøre det, jeg 

17 La den dog staa, den pæne lille Blomst 

18 Det var rart at komme hjem 

(men den siste tar han forbehold om, i tilfelle det er et reint formelt subjekt). 

Diderichsen drøfter også såkalte tunge ledd, altså tunge objekter o.l., men dem 

plasserer han i sluttfeltet (innholdsfeltet): 

19 Jeg hørte i morges til min store forbauselse at du kom 
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Seinere er slike ledd også flytta ut av skjemaet. Jeg veit ikke hvem som gjorde det 

først, men Hansen (1967) har et tungtsleddsfelt etter sluttfeltet. Og Lie (1976 og 

seinere utg.) opererer bare med ekstraposisjon, der både tunge ledd og dublerte 

ledd står. 

Dette har ikke blitt stått uimotsagt. Askedal (1984, 1986) hevder at det ikke er 

noen klar grense mellom ledd i sluttfeltet og tunge ledd som angivelig skulle være 

flytta ut av sluttfeltet fordi de var tunge ledd. Vi har åpenbart en justering av 

rekkefølgen innen sluttfeltet, som kan forklares ut fra hvor trykkforhold, jf. 

20 Jeg har satt inn bilen 

21 Jeg har satt den inn 

og Askedal mener altså at det må forklares på samme måte når vi får f.eks. 

objekter etter adverbialer i 

22 Jeg har skrevet i boka at jeg skal betale 

Om vi godtar dette, kan vi si at sluttfeltet har strukturen V N A, men at 

trykkforhold så kan endre denne på ulike måter (dvs. i praksis V AN A]. 

Askedal peker også på at om et ledd skifter felt, så endres vanligvis dets funksjon. 

(Det gjelder vel helst nominaler.] Men om vi sier 

23 Jeg overlot til henne alt jeg eide eller: 

24 Jeg overlot alt jeg eide til henne 

så er de syntaktiske relasjonene de samme, og det taler for at objektet befinner seg 

innen samme felt i begge eksempler. Derimot er det en klar forskjell på hva slags 

funksjon nominaler i sluttfeltet har og nominaler som er ekstraponert. 
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Det følger i så fall også av dette at det som blir stående i ekstraposisjon, primært 

blir ledd som e:i: representert også inne i kjernesetningen: 

25 Jeg skal gjøre det, jeg 

26 Kari er flink, ho 

27 Han var slu, den styggen 

Og det er jo klart at dette er noe annet enn trykkforhold og rytme, og at det derfor 

er grunn til å skille dette ut fra kategorien tunge ledd.1 

Men vi får vel dessuten i ekstraposisjon adverbialer som også er representert i 

kjernesetningen: 

28 Vi skal vel prøve den, vel? 

men ikke nødvendigvis: 

29 Hvor skal du, da? 

eller begge: 

30 Vi får dra, vi da 

De adverbialene som står her, har ofte en pragmatisk eller modal funksjon. 

31 Nå har de reist hjem, heldigvis 

32 Er de her fremdeles, tru? 

33 De er ikke lenger her, tydeligvis 

34 Vi drar, vi da, kanskje 

1 En annen sak er det at mange av disse ledda likevel er integrert i setningen intonasjonsmessig, 
iflg. Thorsten Fretheim (forelesning 1993). Bare enkelte, som åpenbart er "reparasjoner" av det en har 
sagt, viser klare brudd. 
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Her er det nok likevel ikke så klare grenser som vi kunne ønske. For endel av de 

adverbialene som står i slutten av setningen, kan også stå i midtfeltet (uten at det 

bryter setningsrytrnen): 

35 Nå har de reist hjem, heldigvis 

36 Nå har de heldigvis reist hjem 

37 Ho greidde ikkje eksamen, dessverre 

38 Ho greidde dessverre ikkje eksamen 

Nå kan ekstraponerte norninaler komme foran slike adverbialer: 

39 Ho greidde ikkje eksamen, ho, dessverre 

40 Vi får dra, vi da, kanskje 

Noe uklart er det hva en skal gjøre med såkalte potensielle subjekter (PS) som vi 

har i 

41 Det var hyggelig at dere korn 

42 Det er morsomt å forske i morsmålet 

43 Det var uklart hvorfor de ikke kom 

Hvis PS her er tunge ledd, skulle de i og for seg høre til sluttfeltet, hvis de er å 

oppfatte som dubleringer, altså slik at de og subjektet det representerer samme 

ledd, så skulle de høre til i ekstraposisjon. 

Askedal (1984) hevder at PS her er et vanlig nominalt ledd i sluttfeltet. Og enkelte 

eks. viser at slike PS kan komme foran adverbiale ledd (eks. 44-48 er fra Askedal): 

44 Det var billigere å samle frimerker i gamle dager 

45 (?)Det var billigere i gamle dager å samle frimerker 

Jf. 46 l gamle dager var det billigere å samle frimerker 

47 Det nyttet ikke at han klaget denne gangen 
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48 (?)Det nyttet ikke denne gangen at han klaget 

49 Det er vel like greit å gå på denne tid av året 

50 (?)Det er vel like greit på denne tid av året å gå 

PS kommer også foran sammenlikningsledd: 

51 Det er hyggeligere å spasere enn å kjøre bil på denne tid av året 

(I alle disse eksemplene (44-51) står sluttfeltsadverbialet som adverbial til 

hovedsetningen, ikke til infinitiven.) 

Vi ser også at slike PS kommer foran det som klart er ekstraponert: 

52 Det er morsommere å gå på ski, vel? 

53 Han synes at det er greit, han 

En annen sak er ledd som har et trykksterkt det som korrelat: 

54 Det var uventa, at han skulle dukke opp her! 

Her er nok at-setningen ikke integrert i setningen ellers, og bør vel plasseres i 

ekstra posisjon. 

En annen kategori som vel må analyseres på samme måte, er adledd (underledd) 

som er flytta vekk fra kjernen ( overleddet) av rytmiske årsaker: 

55 Ingen får adgang som ikke er medlem 

56 Den drukner ei, som henges skal 

57 Ikke skal jeg ha det sittende på meg, at jeg er motstander av topologer 

58 Det er mye rart i setningsanalyse, som jeg ikke forstår 
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Her har vi adledd som opplagt er flytta fra sin "egentlige" posisjon, dvs. etter 

kjernen. Og det er vel også slik at vi neppe få nye setningsledd etter de utflytta 

adleddene. Så her må vi vel anta at vi har høyreutflytting til ekstraposisjon. 

Også i andre tilfeller kan en del av et setningsledd komme i ekstraposisjon. Det 

gjelder paratagmer, der 2. del er ekstraponert: 

59 Bestemor bor her, og flere av mine gamle venninner2 

5. Ekstraposisjon inne i setningen 

Vi har altså løst tilknytta ledd både før og etter setningen. Men det gjelder også 

inne i setningen. Vi kan altså snakke om ekstraposisjon også inne i setninger. 

Det er klart nok for apposisjoner: 

60 For da var Kristiansand, Sørlandets hovedstad, pynta til fest 

Rytmisk kan også andre ledd stå på samme måte som et mer parentetisk tillegg til 

setningen Det gjelder frie predikativer: 

61 Ho stod der, lys og vakker, og strålte som ei sol 

Det kan også være setningsadverbial: 

62 Han var - heldigvis - ikke blitt med de andre 

63 Hun hadde, merkelig nok, ikke klart eksamen 

2 Et annet problem med rekkefølge i sluttfeltet, som Heltoft [forelesning Goteborg 1993) har tatt 
opp, er at endel predikativer kan komme på A-plassen: 
a. Hun har blitt tidlig senil 
b. Hun har vært lenge student 
Det er visstnok noen beskrivende predikativer og noen med naken substantivfrase. 
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64 Hun har, snill som hun er, gitt bort alt sammen 

Slike innskudd kan og være setninger med tilsvarende funksjon: 

65 Han er, trur eg, på arbeidet 

66 Dei har, tru det eller ei, reist til Kina 

- og kombinasjoner av disse: 

67 Hun hadde, merkelig nok, må jeg si, ikke klart eksamen 

Slike innskudd kan sies å stå i ekstraposisjon inne i setningen. Det skyldes dels 

intonasjonen. Men det er også fordi vi kan få ledd på plasser vi ikke normalt ville 

vente. Det er vel åpenbart for f.eks. 

68 Han er, trur eg, på arbeidet 

der vi finner noe som ser ut som en setning midt inne i setningen, men som 

likevel ikke er leddsetning. Men det gjelder også frie predikativer som 

forekommer på andre steder enn faste predikativer: 

69 Petter, svett og fæl, kom styrtende inn 

70 De har stumme inntatt sine plasser 

Men her er det også en noe flytende grense mot andre slags innskudd som heller 

kanskje bør betraktes som noe som ikke er en del av setningen i det hele tatt: 

71 Vi gikk - eller rettere sagt sprang - hjemover 

72 Vi har faktisk - og det er ingen spøk - vunnet i Lotto 

Om beskrivelsen er nær knytta til konkrete tekster, så kommer en lett bort · 

eksempler som dette, og hvor grensa skal gå, er ikke klart. 
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6. Avslutning 

Vi ser altså at det fortsatt er endel uløste problemer når det gjelder 

setningskjemaet og norsk språk. Enkelte av disse problemene kan en nok komme 

nærmere en løsning på ved at en i dag lettere kan finne mange belegg, slik at en 

kan være sikrere på hvordan de faktiske forholdene er. 

I andre tilfeller er det tolkningsspørsmål som ikke så lett kan avgjøres empirisk. 

Det gjelder f.eks. spørsmålet om hvilke ledd som skal plasseres i skjemaet, og hva 

som skal plasseres i ekstraposisjon. 

En annen type spørsmål er det også hva en skal legge i skjemaet, og hvordan en 

skal forholde seg når det ikke strekker til. 

Det har vært gjort en rekke forsøk på å lage et skjema som skal dekke alle 

eventualiteter. Hvis en gjør det, så blir lett skjemaet så komplisert at det ikke 

lenger strekker til som en beskrivelse av noe typisk ved norske setninger. Det 

atypiske tar over. 

En annen løsning er å ta i bruk flere skjemaer, for ulike setningstyper, eller 

setninger med ulike leddtyper. Vi kan f.eks. si at vi har et skjema A, men i tillegg 

et litt varierende Al for setninger med trykklett subjekt, et annet A2 for setninger 

med tomt forfelt osv. 

Det er etter mitt skjønn en bedre løsning, for da kan en problematisere forholdet 

mellom A og variantene av A og spørre hva som ligger bak forskjellene, og 

dermed skulle en komme på sporet av interessante språklige fenomener. 

En løsning nær denne er å utvikle ett skjema A (og ett B), og så beskrive avvik fra 

dette uten å kreve at alle ledd som ikke kommer der de "burde", finner en 
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passende plass i et skjema. Vi har da f.eks. ikke noe skjema med noen 

adverbialplass som passer for bare og strengt i 

73 Jeg bare sov litt 

74 Hun er blitt strengt oppdradd 

Vi bare konstaterer at enkelte adverbialer har en slik avvikende plassering, og er 

vi flinke, så kanskje vi også klarer å si hvilke adverbialer det er, og er vi enda 

flinkere, så antyder vi noen årsaker til at det er slik. l så fall er skjemaet ikke å 

forstå helt som et rutenett på et kart, der alt skal kunne plasseres, men mer som 

en konstatering av hva den typiske leddrekkefølgen er på norsk, altså nesten på 

samme måte som når en sier at norsk er et SVO-språk. 

En slik holdning er vel noenlunde i tråd med Diderichsens egen holdning, ser det 

ut til. Og en slik oppfatning av setningsskjemaet er muligens også den som gjør at 

det fortsatt kan være et praktisk-pedagogisk hjelpemiddel til å beskrive 

rekkefølgen av ledd i norske setninger, men også et godt utgangspunkt for en 

dypere beskrivelse av mange sentrale fenomener i norsk syntaks. 

Hovedinnholdet i denne artikkelen ble presentert som seksjonsjoredrag på konferansen 

MONS V, Kristiansand, 13.11.93. 
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Hans-Olav Enger: 

Du godeste! Et unntak fra Kurylowicz• fjerde lov? 

Språkhistorikere har ofte pekt på at dersom ei nyere, analogisk 

form får fotfeste i språket ved sida av ei eldre og mer 

uregelmessig, henvises den eldre forma i regelen til et avgrenset 

spesialområde. For eksempel har engelsk beholdt den gamle 

flertalsforma brethren, jamsides den nye, analogiske brothers, men 

brethren brukes bare i religiøs betydning. Denne regelen kalles 

Kurylowicz' fjerde lov, og Hock 1991:234 sier at genuine 

moteksempler er vanskelige å finne. 

Nå fins det en del former som tilsynelatende er klare 

unntak fra Kurylowicz' fjerde lov. For å holde oss til engelsk: Ved 

sida av den eldre, uregelmessige forma leaves har en den nye, 

regelmessige, men spesialiserte forma silverleafs, jamsides teeth 

finner vi sabertooths. Flertal av leaf og tooth er jo henholdsvis 

leaves, teeth, så former som silverleafs, sabertooths, som altså er 

mer avgrensede i bruk enn leaves, teeth ser ut som unntak fra 

Kurylowicz' fjerde lov. Likevel regner både Hock 1991 og Anderson 

1988 typen silverleafs som bare tilsynelatende unntak, ettersom de 

ikke egentlig er pluralis av leaf, tooth, men av nye 

sammensetninger silverleaf, sabertooth. (Anttila 1977:78f synes 

derimot å mene at dette er genuine unntak.) 

Kanskje kan to adjektivformer i norsk bokmål ha interesse 

for Kurylowicz' fjerde lov. De analogiske superlativsformene 

godeste og storeste har nemlig ikke fortrengt de eldre og 

uregelrette best og størst, men forekommer i en meget begrenset 

funksjon, nemlig i utropene Du godeste og Du storeste (jf Berulfsen 

1967:72, Western 1923:463f). Du beste eller Du største er 
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grammatisk uakseptabelt. Her er det altså den nye, analogiske forma 

som er blitt henvist til en avgrenset spesialfunksjon. Faktisk kan 

godeste, storeste bare forekomme i svak (bestemt) form - noen sterk 

(ubestemt) form godest, storest forekommer ikke, meg bekjent. 

Er så disse formene genuine unntak fra Kurylowicz' fjerde 

lov, eller er de bare tilsynelatende unntak på linje med 

silverleafs? De er iallfall ikke helt parallelle, for mens 

silverleaf utvilsomt er en sammensetning, kan Du store, du gode 

neppe regnes som sammensetninger. Forma godeste forekommer jo også 

i lett ironiske uttrykk som den godeste Per. For meg ser derfor 

formene godeste og storeste ut som unntak fra Kurylowicz' fjerde 

lov, utvilsomt perifere, men unntak. Samtidig er de unntak fra 

vanlig bøying av de norske adjektivene god, stor. 

Disse unntakene kan vel skyldes en annen og velkjent 

tendens i språket, nemlig at ulike slag ekspressivt språk, eder, 

utrop og utbrudd ofte er grammatisk avvikende (jf Larsen 1926). 

Denne tendensen er gammal. Det gir noen nedsettende uttrykk 

eksempel på. I norrønt finner en som kjent lite overbestemthet, men 

i derogative uttrykk som hundrinn binn! er det fullt mulig. 

Lundeby 1965:158 sier overbestemtheta her har et stilistisk 

grunnlag. I moderne norsk er overbestemthet svært vanlig, i 

motsetning til norrønt. Men om vi skulle oversette det derogative 

uttrykket over til moderne norsk, måtte det bli din hund! 

I moderne norsk må en vel si det er fraværet av overbestemthet som 

har stilistisk grunnlag. Her må det ha skjedd noen endringer i 

grammatikken; hele tida oppfører derogative uttrykk seg annerledes 

enn andre. 
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Det er flere eksempler på at utrop og utbrudd har 

avvikende grammatiske regler; et velkjent eksempel er at bare i 

eder og bannskap er konjunktiv produktivt i moderne norsk. Og i 

mange dialekter er det ved to svake verb av klasse 1 

(kaste-klassen) mulig med trestavelses partisipp, nemlig fordømmade 

og forbannade (jf Næs 1979:267). Ellers forekommer neppe 

trestavelses former i denne verbklassen i norsk; Aasen 1965:205 

sier for eksempel at "den fuldkomne Form med 'ade' høres neppe 

nogensteds tydelig". I svensk forklares gjerne former som kastade 

som skriftspråkspåvirkning, men i utgangspunktet er det mindre 

trulig at en slik karakteristikk kan brukes om former som 

forbannade i norsk. 

Utbrudd uttrykkes stundom ved interjeksjoner. Ordklassen 

interjeksjoner har som sitt særkjenne at interjeksjoner ikke er 

syntaktisk integrerte (jf Berulfsen 1967:178). Slik er den en unik 

ordklasse i norsk. Interjeksjoner kan også være fonologisk 

marginale (jf f eks Sigurd 1965:34). Et velkjent eksempel er~' 

et annet er at i bokmål ender ikke ord på lang jæ:j med unntak for 

blæ. bæ. hæ. næ, som alle må regnes som interjeksjoner. 

Interjeksjoner kan altså avvike fra vanlige regler for både syntaks 

og fonotaks. A priori er det ingen grunn til at de skulle te seg 

såpass avvikende på to ulike områder av språket. 

Det fins noen norske ord som gjerne brukes i utbrudd, og 

som har en ganske uvanlig morfologisk struktur. Haslev 1972:53 

påpeker at norsk benytter reduplikasjon med vokalveksling i ord som 

snikksnakk, visvas, krimskrams. snipp snapp (snute) og med 

konsonantveksling i høne pøne. Vi kan føye til som eksempler 
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dilldall, siksak. Dette er interessant, fordi en ikke vanligvis 

tenker på reduplikasjon som morfologisk uttrykksmiddel i moderne 

nordisk. (Men jf Kotsinas 1990, som påpeker at reduplikasjon fins i 

svensk slangspråk.) 

Det kan virke som om reduplikasjonen går i ulike 

retninger i de ulike eksemplene. I høne pøne ser venstre ledd ut 

til å være utgangspunktet, ettersom høne fins som fri form, mens 

~ ikke gjør det. Det samme resonnementet må gjelde dilldall. Ved 

snikksnakk er det derimot høyre ledd som er fri form, slik det også 

er i visvas. Nå hører neppe alle disse ordene inn under ordklassen 

interjeksjoner; f eks snikksnakk klassifiseres gjerne som et 

nøytrumssubstantiv. Men det er interessant at ord som snikksnakk, 

visvas. dilldall alle har et tydelig konnotativt aspekt. Det må 

imidlertid tilføyes at skillet mellom konnotasjon og denotasjon 

neppe er helt enkelt, og at verken siksak eller høne oøne kan 

regnes som spesielt affektladde, så disse ordene passer ikke helt 

inn. (Igjen kan det likevel være fristende å sammenligne med svensk 

slangspråk: Slang har en slags ekspressiv - eller konnotativ -

funksjon.) I alle tilfelle: Reduplikasjon i norsk kan kanskje 

betraktes som en marginal regel, på linje med noen av dem vi har 

vært inne på hittil. Beito 1986:105f klassifiserer denne typen 

orddannelser som lydsymbolikk og lydherming, og peker på at ofte er 

vokalvekslinga i slike ord lik ei avlydsrekke. Som eksemplene 

ovafor viser, er det særlig avlydsrekke 3 som er mye brukt. 

Dersom det nå forholder seg slik som jeg har hevdet, at 

ulike former for utbrudd gjerne preges av avvikende grammatiske 

regler, hvorfor er det slik? Ett mulig svar er dette: La oss med 

Langacker 1987 anta at grammatikken er symbolsk, slik at det som er 
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innholdsmessig annerledes også vil ha en tendens til å være 

annerledes på uttrykkssida. Etter mi mening vil det være rimelig å 

legge an et slikt syn på det at ulike former for utbrudd preges av 

avvikende former for grammatiske regler: Det som er semantisk 

annerledes, vil også være formelt annerledes. Dette er ingen 

naturlov, men det er nok en tendens. 
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TRANSITIVE VERBALGRUPPER NOK EIN GONG 

Tradisjonelt1 har det vare slik at ein har sett på objektet og andre 
nominal som setningsledd som ein knyter direkte til verbalet utan 
bruk av bindeord, t.d.: 

ho åt eit eple 
1-1 t - ' !-----8---1 

(Dm analyseteikna sjå vedlegget til slutt.) 

I motsetnad til dette har samband av preposisjon + styring vare 
vurderte som adverbial, fordi ein ofte kan erstatte slike samband 
med adverb: 

norsk: han sat i skuret heile dagen 
tysk: ich denke an meine Arbeit 
fransk: je pense a mon travail 

han sat der heile dagen 
ich denke daran 
j 'Y pense 

Og konsekvensen blir då: 

ho åt på eit eple 
H 1----J ----fl---

EDG s. 169-170: "Genstandsbetegnelser, der knyttes til Verbalet ved 
Hjælp af et Konjunktional .. , regnes for Adverbialer, idet de 
normalt kan erstattes af et Adverbium." 

Visse uttrykk er oppbygde av eit verb pluss eit meir eller mindre 
fast tillegg av eitt eller fleire ord. Til verb + tillegg vert det 
vidare knytt eit substantiv eller noko som er brukt substantivisk. 
Sprøsmålet er såleis korleis ein skal analysere slike vendingar. 
Ein del grammatikarar gjer det no på denne måten: 

ho lengta etter faren 
t---l r--------j~ 

ho la merke til huset 
H t- - - - - - -1 1---()----1 
ho var redd faren 
H 1-------Jt---0-1 

ho tvila på han 
l--1 !---- - - - -j 1-{)----j 

ho sette pris på huset 
H 1--- - -----1 1---0----J 
han var glad i mora 
1-----1 J- - - - - -H-0---t 

Det som her er merkt av som verbal, vert altså oppfatta både som 
semantiske og syntaktiske heilskapar. Meir tradisjonelle analysar 
er: 

ho lengta etter faren ho tvila på han 
J-----1 1- - - --j H t-----1 ---
ho la merke til Ahuset ho sette pris på huset 
H 1-- -l t-O-; )\ H 1- - - ---1 f-0----1 
ho var redd faren han var glad i mora 
1----j l--i 1-----1 1-- -t 

Somme grammatikarar, t.d. Lie, held sterkt på transitive verbal
grupper. Andre avviser dei heilt, og i EDG er der ikkje nemnt noko 
om dei i det heile. Sidan gode argument kan førast i marken for båe 
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syn, er det heller rimeleg at der er usemje. For å få eit innblikk 
i desse syntagma og i korleis me kanfbør analysere dei, kan me 
mellom anna bruke visse prøver: 

l Adverbprøve 
2 Forfelts- og spørsmålsprøver 
3 Utbrytingsprøve 
4 Strykingsprøve ved sideordna setningar ('gapping' hos Lie) 
5 Utfyllingsprøver 
6 Passivprøve 
7 Erstatningsprøver 
8 Prøve med aksjonsartkonstruksjonar 
9 Midtfeltprøve 

10 Verbaladverbialprøve 

l Adverbprøve 

Dersom me kan erstatte eit syntagme med eitt ord, eit adverb, kan 
me utan vidare setje adverbial: 

ho sat der i to timar ~ ho sat på biblioteket i to timar 
-A-

Både •på biblioteket• og 'der' svarar på spørsmålet 'kvar sat ho'? 
Dei to ledda er av same sort semantisk sett og syntaktisk like
verdige. 

Det er berre sjeldan at adverbprøva gir positivt svar ved slike 
samband som me drøftar her. Det heng saman med at i moderne norsk 
blir adverb som derom, derpå helst ikkje brukte på den måten det er 
tale om her. I staden for 'hun snakket derom' heiter det 'hun 
snakket om det', og tilsvarande 'hun tenkte på det' i staden for 
'hun tenkte derpå•. 

2 Forfeltsprøver- og spørsmålsprøver 

Det som kan plasserast i forfeltet, plar me rekne som eitt set
ningsledd2. Vinje 77 s. 142 fører opp som moglege konstruksjonar: 

På Eva stolte han Etter sommeren lengtet hun 

og som spørsmål: 

På hvem stolte han? Etter hva lengtet hun? 

Derimot stjernemerkjer han desse setningane (s. 143): 

*Ut lyset blåste Jens 
*Ut hva blåste Jens? 

*Fram maten satte han 
*Fram hva satte han? 

Dette syner at setningane 'Jens stolte på henne' og 'Jens blåste ut 
lyset• ikkje er av same typen. Forfeltsprøva gir grunn til å sjå 
'på henne' som eitt ledd, mens orda •ut• og 'lyset' blir skilde, 
altså slik: 

Jens stolte på henne 
1--1 1- - - -l l\ 

Jens blåste ut lyset 
~ t- - - -1 -Ir J--{)---f 
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I mange tilfelle vil der nok vere usemje blant språkbrukarane om 
kva ein kan setje i forfelt ... et, og denne prøva gir derfor ofte 
ikkje noko eintydig utslag. 

Til ei setning som 'ho sovna etter middagen' høyrer spørsmålet •når 
sovna ho?'. Til 'ho lengta etter faren' går det derimot ikkje med 
'når lengta ho?', men 'kva lengta ho etter?'. 

Dette kan ein sjå som eit argument mot adverbial. Men argumentet 
veg ikkje tungt fordi det også elles kan vere slik at ein må bruke 
preposisjon + styring ved spørsmål som gjeld adverbial: 

ho sit på kjøkkenet på k~akken 
l-l f- -1 Tl 

~kvar sit ho? på kjøkkenet 
~kva sit ho på? på krakken 

ho tok pengane frå ~ora 
1-1 f- --1 J---0------1 71 

~kven tok ho pengane frå? 

3. Utbrytingsprøve 

Denne prøva kan samanliknast med forfeltsprøva. Ord som (me synest) 
høyrer saman, plasserer me saman som utbrytingsledd: 

ho kom over brua 
ho kom over ein kjole 

det var over brua ho kom 
det var ein kjole ho kom over 

*det var over ein kjole ho kom 

Dette gir grunnlag for å analysere slik: 

ho kom over brua 
t---1 ~ ~ /". 

Nokre vil vel bryte ut slik: 

ho kom over ein kjole 
H l- - --1 f--o------t 

det var faren ho lengta etter 

mens andre kanskje vil gjere det slik: 

det var etter faren ho lengta 

Alternativt kan ein så analysere slik: 

ho lengta etter faren 
H }- - - -- --1 r-o---; 

ho lengta etter faren 
Hr--t l\ 

4. strykingsprøve ved sideordna setningar <"gapping"l 

I den siste setninga i eit sideordningssamband plar me stryke 
ledd som er felles. Dermed har me nok ein måte til å finne ut 
kva for ord som høyrer saman. 

ho kjøpte bollar, og eg kjøpte brød 
ho kjøpte bollar og eg brød 
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ho låg i stua, og eg låg i gangen 
~ ho låg i stua og eg i gangen 

I det siste dømet kan ein merkje seg at ordet 1, som er felles, 
ikkje blir stroke. Det kjem av at ledda 'i stua• og 'i gangen' 
ikkje er dei same. 

Ved uttrykk som 'lengte etter' og liknande kan me få: 

ho lengta etter faren, og han lengta etter mora 
ho lengta etter faren og han etter mora 

ho kom over ein kjole, og han kom over ein genser 
ho kom over ein kjole og han ein genser 

ho tok ut sykkelen, og han tok ut bilen 
~ ho tok ut sykkelen og han bilen 

ho tok vare på pengane, og han tok vare på kvitteringa 
ho tok vare på pengane og han på kvitteringa 

Det er naturleg å sjå på det som står att etter at ein stryk verbet 
(og eventuelt noko meir), som eitt ledd. Derfor kan ein t.d. 
analysere slik: 

han lengta ette~ mora 
t--t 1- - -1 71 

han kom over ein genser 
l-l ,__ - - - -1 t----0-----1 
han tok vare på kvitteringa 
H t---t r---<H 

han tok ut bilen 
1------i t- -t -tT f---0-i 

Men også ved denne prøva kan der vere usemje om kva som er brukande 
norsk. Næss 85 (s. 97-98) kommenterer Lie 78 og seier: 

"Når det gjelder fenomenet "gapping" og de eksemplene som Lie 
gir på grammatiske og ugrammatiske setninger, kan det herske 
uenighet. Han godtar 

jeg la merke til henne og hun meg, 

mens han stjernemerker som ugrammatisk 

*jeg la merke til henne og hun til meg (Norskrift 
19/1978:46f). 

Ved forespørsel hos Norsk språkråd mente de akkurat det 
motsatte. Uenigheten gjaldt flere eksempler som f.eks. 

du ser etter Hans og jeg Grete, 

som Norsk språkråd helst ville stjernemerke som ugrammatisk. 
På den andre sidem kunne de forstå ikke hvorfor setninger som 

*jeg gikk inn for alternativ A og hun for alternativ B 
og 

*ieg fikk tak i vin og hun ost 

skulle stjernemerkes." 
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5. Utfyllingsprøver 

l. Objekt kan vere av ulike slag: 

a. ho åt blautkake 
J---1 l- -1 1'-Q----l 

b. ho åt seg mett 
J---1 r -1 1--0---1 

Skal me kople saman desse to utsegnene, må eitt av objekta degra
derast til å bli noko anna: 

c. ho åt seg mett på blautkake 
H r -1 1----0---i 

Ordet blautkake frå a. får i c. lagt til seg ein preposisjon, og 
dette nye syntagmet må me rekne som adverbial, jamvel om blaut
kake framleis er patiens. Me kan altså ikkje utan vidare leggje til 
eit objekt i ei setning som har objekt frå før. Men nett det å føre 
inn eit objekt kan me gjere i mange tilfelle med "transitiv verbal
gruppe": 

ho lengta etter faren ~ ho lengta seg sjuk etter faren 
H l- - - -J 1--0---1 l\ 

Det syner seg her at eit samband av preposisjon og styring så å 
seie let objektsplassen stå tom. Og det må me sjå som eit sterkt 
argument mot å analysere styringa som objekt til eit samband av 
verb + preposisjon. 

No kan me ikkje alltid fylle ut med ein slik resultativ neksus som 
objekt: 

ho lyfta på møblane ~ ho lyfta seg skakk på møblane 
ho kom over ein kjole ~ ? 
ho tok vare på pengane ? 

I den siste setninga kan me seie at objektsplassen er fylt av 
vare. Elles er det nok grunntydinga i verbet som kjem inn og 
avgjer om me kan fylle ut med eit objekt eller ikkje: 

eg må tale med deg ~ eg må tale eit alvorsord med deg 

2. I tilfelle som 
ri t----iv---CJ A 

ho tok på kåpa han sette inn maten 

er der ikkje nolco samband av preposisjon/adverb + styring. Det kan 
me syne ved å føye til ei styring: 

ho tok på kåpa ~ ho tok på seg kåpa 
H f- -i --,'\--- 1-{}--j 

han sette inn maten han sette maten inn 

~ han sette maten inn p~. bordet 
t--i 1----i~ fl 



82 

I slike samband har me altså verbal + adverbial + objekt, men 
verbal+ adverbial vert ikkje rekna som transitiv verbalgruppe.o 
Typisk for desse sambanda er at adverbial og objekt kan bytte 
plass: 

ho sette inn bilen 
ho sette inn pengane 

ho sette bilen inn (i garasjen) 
ho sette pengane inn (i banken) 

6o Passivprøve 

Ikkje alle objekt kan bli subjekt ved passivvendingo Likevel er det 
vanleg å sjå nett det å kunne bli subjekt som noko typisk for 
objektskategorien. Dermed vert det eit argument for objekt dersom 
slik omskriving er mogleg: 

de i 
de i 

men 
ho 

ho 

la merke til ho 
tok vare på ho 

lengta etter faren 

kom over ein kjole 

ho blei lagt merke til 
ho blei tatt vare på 

*faren blei lengta etter 
(derimot: faren var etterlengta) 

*ein kjole blei kommen over 

Også visse adverbial eller delar av adverbial kan bli subjekt: 

dei gjekk Gamlevegen til fots ~ Gamlevegen blei gått til fots 

trass i forbodet gjekk dei stadig på taket 

taket blei stadig gått på trass i forbodet 

Det er såleis ikkje naudsynt å relme med objekt jamvel om passiv
vending er moglego Ein kan derfor analysere: 

dei la merke til ho 
t--1 f--- -----1 KJ-1 

dei passa på ungen 
f-----1 1-- - - - --i 1--0---l 

eller: 
dei la merke ti;~ ho 
r----1 1- -i t--0---1 

ho blei lagt merke til 
j-l l- - - - - - - - -- -l 

ungen blei passa på 
J------1 1-- - - - - - -1 

ho blei lagt merke til 
H l- - - - -1 1---0-----f -A
ungen blei passa på dei passa på ungen 

1---i l- - - -1 --A---
7o Erstatningsprøver 

t--------1 i- - - - - -1 -t\-

1. Dersom verb + tillegg kan erstattast av eit enkelt verb med (om 
lag) same tydinga, gjev dette i seg sjølv ein parallell mellom to 
uttrykksmåtar: 

vere glad i nokonjelske, like nokon 
vere lik nokonjlikne nokon 
vere redd nokonjfrykte nokon 
få auge på nokojsjå noko 

Men dette er mest semantiske likskapar, og det er elles ganske 
vanleg at setningar som forte! det same, ikkje blir analyserte 
på same måte, jamfør nettopp aktiv og passiv konstruksjon. Og ein 
interessent kan t.d. nokre gonger bli analysert som omsynsledd 
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(=indirekte objekt), andre ganger som del av eit adverbial: 

ho gav mora pengane 
!--1 1- - 4 --tt- 1----0----l 

ho gav pengane til mora 
H l- --1 !------0---1 --tt--

2. "Transitive verbalgrupper'" er ofte faste ordelag med meir eller 
mindre avbleika tyding for eitt eller fleire av orda. Det viser seg 
mellom anna ved at me t.d. ikkje kan skifte ut ein preposisjon og 
få uttrykk av same sorten. 

lengte etter *lengte føre, *lengte på, *lengte over, osb. 

derimot: 

kjøre etter, kjøre føre, kjøre bak, kjøre langs, osb. 

Som Lie 77 s. 91 er inne på, er dette først og fremst ei prøve for 
å skilje ut faste ordsamband (idiomatiske uttrykk) og ikkje ei 
prøve for korleis ein skal analysere slike uttrykk. 

8. Aksjonsartprøve 

Setninga "me venta på toget" er tvitydig. Oftast vil det nok tyde 

me (sat og) venta på at toget skulle komme, 

men tydinga kan og vere 

me sat på toget og venta. 

Setninga "ho las i ei bok" er derimot eintydig, og me kan ikkje 
seie 

*ho sat i ei bok og las, 

men: ho sat og las i ei bok. 

Syntagmet på toget kan vere ei ordinær stadnemning og dermed gjere 
teneste som adverbial. Men det kan og tene som anna utfylling, t.d. 
for verbet vente. Me har her eit skilje i tyding, og det kan me 
merkje ut i analysen: 

dei sat på ~eget 
t----1 f- - -l( 

dei venta på t~get (kvar venta dei?) 
l--l 1- - --! n 
dei venta på toget (kva venta dei på?) 
t--1 ,.... - - - ---t y--{j--j 

Men ein slik semantisk skilnad er ikkje nokon tvingande grunn til å 
analysere på ulike måtar. Adverbial så vel som objekt kan vere av 
ulike slag både semantisk og syntaktisk sett, og kvart verb avgjer 
sjølv kva slag utfyllingar det kan ha: 

ho åt frukost ho tenkte djupe tankar 
*ho åt at han skulle komme ho tenkte at han skulle komme 

Jamvel om ete og tenkie krev ulike utfyllingar, analyserer me med 
objekt for begge verba. Parallelt kan me analysere med adverbial i 
tilfelle som 

ho sat på toget ho (sat og) venta på toget 
/\ 
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det stod i boka ho (sat og) las i boka 
---A-- -Ir-

9. Midtfeltprøve. 10. Verbaladverbialprøve 

Desse prøvene drøftar eg lenger nede under det prinsipielle 
spørsmålet om verbalet. 

VURDERING AV PRØVENE 

Lie 78 omtaler fleire av prøvene som er drøfta ovafor og seier til 
slutt dette: 

"I praktisk analyse må en likevel ofte velge en analyse og 
ikke flere samtidig. Jeg vil da foreslå at en legger flg. 
kriterier til grunn: 
Vi har transitiv verbalgruppe dersom: 
l) nominalet3 etter preposisjonen kan bli subjekt i passiv 
2) spørsmål med adverbial ikke er mulig 
3) preposisjonen ikke kan følge med nominalet til forfeltet 
4) preposisjonen ikke kan brytes ut sammen med nominalet 
5) preposisjonen strykes ved gapping. 4 

I disse tilfellene hører preposisjonen til verbalet. Når de 
fleste av disse kriteriene ikke slår til, hører preposisjonen 
til nominalet etter, og det leddet bør regnes som adverbial." 

Det er klart at di fleire prøver det er som trekkjer i same 
retning, di sterkare vil analysen stå, anten med objekt eller med 
adverbial. 
Men kva med dei tilfella der prøvene slår ulikt ut, skal det då 
avgjerast etter eit reint fleirtalsprinsipp (3-2 eller 4-1)? sjølv 
vil eg leggje ulik vekt på prøvene, og til dømes leggje større 
vekt på utfyllingsprøva (som Lie ikkje har med) enn på forfelts- og 
utbrytingsprøvene. Dei to siste har i stor grad å gjere med kva som 
er brukande som utgangspunkt for utsegner, og har dermed meir med 
semantikken enn med syntaksen å gjere. 

Dersom alle prøver gjev utslag til fordel for å rekne med ei 
transitiv verbalgruppe i eit konkret tilfelle, er det då naudsynt 
å analysere på den måten? Eg meiner at før ein tar stilling til kva 
vekt ein skal leggje på desse prøvene, må ein svare på det 
grunnleggjande spørsmålet: Kva er eit verbal? 

PRINSIPIELLE SPØRSMÅL 

Verbalet 

EDG s. 169: "Verbalet bestaar altid af et Verbum i finit (eller 
omskreven": § 51) Form". 

Vinje 77 s. 114: "Bare verb kan opptre som verbal." 

Lie 77 s. 54: "Setningsleddet verbal er alltid dannet av ordklassen 
verb. Verbalet består av enten et finitt verb alene eller et finitt 
og ett eller flere infinitte verb." 
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Desse utsegnene slår klart fast at verbalet alltid er eitt eller 
fleire verb. Med transitive verbalgrupper trekkjer ein mykje anna 
inn i verbala, preposisjonar og adverb, substantiv og adjektiv. 
Også pronomen kan komme inn i verbalet. Western s. 133 reknar 'være 
sig noget bevisst• som (transitiv) verbalgruppe, og Vinje 72 s. 
slår lag med 'leggje seg etter•. Med slike syntagme blir heile 
verbalkategorien svært utflytande, og ein har ikkje faste halde
punkt for kor mykje eit verbal skal femne om eller kvar det skal 
slutte. 

Slik eg ser det, må ein for å kunne godta dei transitive verbal
gruppene omvurdere sjølve verbalkategorien og finne fram til nye 
kjenneteikn og måtar å avgrense dette setningsleddet på. 

* 
Dei som held på transitive verbalgrupper, seier lite eller ingen
ting om kva ein vidare skal gjere med desse syntagma (dvs. korleis 
analysere dei) når dei først er etablerte. 

Western er mest utførleg. Han seier s. 135 at 'preposisjons
grupper' kan innehalde objekt(!), predikativ og komplement. Døme 
er mellom anna •sette pris på', 'være sikker på' og •være på 
ja gt efter ' . 

Omme har ei setning 'eg sette pris på han•, skulle vel analysen 
bli slik med to trinn: 

1. eg sette pris på han 2. eg sette pris på han 
1-1 1- - ---- ~ '?-(}--! H 1- --~ 1--0--1 -A-

Poenget med å gå vegen om 1. i staden for å gå beinveges til 2, 
skjønar eg rett og slett ikkje. 

(Det moglege alternativet med å setje ordrekkjefølgja 'pris på 
han' som objekt i første omgang kjem ikkje på tale. Westerns 
objekt etter verbalgruppe er klart eit objekt etter noko som er 
meir enn eitt ord.) 

Lie 78 s. 52 seier rett og slett at verb + preposisjon er verbal og 
byggjer eit motlegg mot Bruaas på det: 

"Bruaas bruker to prøver som skal vise at verb + preposisjon 
ikke kan tolkes som verbalgruppe. Vi skal først se på midt
feltprøva. 

Et trykklett pronominalt objekt står i midtfeltet når 
verbalet består av bare finitt verb. 
la. Hun har ikke lest boka 
b. Hun leste den ikke 

2a. Han har ikke tatt av frakken 
b. Han tok den ikke av 

En slik framflytting får vi ikke ved transitive verbal
grupper. 
3a. Jeg kan ikke stole på Petra 
b. *Jeg stoler henne ikke på 
c. Jeg stoler ikke på henne 

Bruaas bruker dette som argument for at nominalet etter pre
posisjonen her ikke er objekt, siden objektet skal flytte fram 

i slike tilfelle. Men la oss undersøke argumentet nærmere. 
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Vi har to muligheter for analyse av 3a. 
l) på Petra preposisjonsuttrykk som fungerer som adverbial 
2) stole på = verbal, Petra = objekt 
Hvis l) er er riktig, vil vi ikke vente at Petra flytter fram 
til midtfeltet. Hvis 2) er riktig, har vi et sammensatt verbal 
stole + på, og da skal vi heller ikke vente at objektet 
flytter fram. For slik framflytting av objekt finner vi bare 
når verbalet består av enkelt finitt verb. 
4. Jeg så deg ikke 
5. Jeg har ikke sett deg 
6. *Jeg har deg ikke sett 
5-6 viser at når verbalet består av mer enn ett [skal være •et', 
VLJ finitt verb, får vi ikke framflytting, siden trykklette 
pronomener forflytter seg til venstre inntil et verbal, men 
aldri over dette verbalet (i norsk). 

Dataene i 3a-c passer derfor like godt på analyse l) og 
2). Midtfeltprøva har derfor ingen verdi som argument mot 
transitive verbalgrupper. 

Det eneste midtfeltprøva viser, er at typen stole på 
(3a-c) ikke oppfører seg som typen ta av (2a-b)." 

Om verbaladverbialprøva seier Lie 78 (s. 53): 

"En annen prøve Bruaas gjør, er "VA-prøven". Den viser 
at objektet flytter fram foran "verbaladverbial" 
7. Hun har lukket det opp 
men ikke foran en preposisjon i eks. som stole på o.l. 
sa. Jeg har stolt på det 
b. *Jeg har stolt det på. 

Også denne prøva viser bare at typen stole på oppfører 
seg annerledes enn typen lukke opp, men den er - ut fra samme 
argumentasjon som ved midtfeltprøva - ubrukbar som argument 
mot transitive verbalgrupper. (Slik også Skadberg 1973:76.)" 

Dersom me godtek at 'stole på' er eit verbal (t.d. i 'jeg stoler 
ikke på henne'), må neste spørsmål bli: Kva slags del av verbalet 
er 'på'? 

Det me vanlegvis reknar som samansette verbal, er syntagme opp
bygde av hjelpeverb + hovudverb. Finittet opptrer som hjelpeverb, 
(det siste) infinittet som hovudverb. Finittet kan vere tempus
markør, aksjonsartmarkør eller modalitetsmarkør. Karakteristisk 
for slike samansette verbal er at hovudverbet alltid kan overta 
rolla som verbal åleine, dvs. vere fullfinitt: ____ __ 

ho har lest boka 
ho byrjar å synge "Volare" 
ho burde ha selt bilen 

~ ho leste boka 
ho syng "Volare" 
ho selde bilen 

I påstådde verbal som •stoler på•, 'lengta etter', 'kom over' 
er tilhøva heilt annleis. Ut frå det ein elles seier om verbal, 
er det umogleg å tildele orda 'på•, •etter', 'over' noka som 
helst intern rolle i dei verbala dei skal inngå i. Og slett 
ikkje kan dei overta nokon funksjon som fullfinitt. 

Der ligg ein veikskap i Lie sin argumentasjon mot Bruaas. Han går 
vegen frå usamansett til samansett verbal (så -> har sett) for å 
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samanlikne med •stoler på'. Han finn at når det gjeld spørsmålet om 
plassering av trykklett pronomen, er der parallellitet mellom det 
samansette verbalet 'har sett• og det samansette verbalet •stoler 
på'. Men skal jamføringa ha full tyngd, bør ein og kunne gå den 
motsette vegen, frå samansett til usamansett verbal. Det er greitt 
med har sett ~ så, men kva er den usamansette utgåva av stoler på? 

Ut frå ei jamføring finitt mot finitt i same tempus (preteritum) 
kan det samanliknast slik: 

han så ikke Petra han så henne ikke 
han stolte ikke på Petra *han stolte henne ikke på 

E~ går ut frå at sjøl om Lie vil halde på stolte på som verbal, 
sa har han ikkje innvendingar mot å sjå på stolte som finitt og 
setninga som plassert i preteritum (ikkje samansett tempus). 
Jamføringa ovafor byggjer dermed berre på aksepterte tilhøve, 
og trekkjer ikkje inn det som er under drøfting og eventuelt skal 
provast ('stolte på' som påstått verbal).- Eg er såleis meir på 
line med Bruaas enn med Lie når det gjeld midtfeltprøva. 

Når det gjeld verbaladverbialprøva, er eg samd med Lie i at også 
den prøva viser at typen stole på oppfører seg annleis enn typen 
lukke opp. Men når Lie seier at dei to prøvene berre viser det, 
så er det for enkelt å slå seg til ro med det og stanse der. 

Begge partar i striden om dei transitive verbalgruppene ser på 
- så vidt eg veit - utfyllingar til lukke opp og ta av (døma 7 og 
2) som objekt. Når det gjeld typen stole på, der verbalgruppe
tilhengjarane vil ha utfyllinga som objekt, kan ein altså slå fast 
at denne typen i visse høve oppfører seg annleis enn den typen der 
der er full semje om objekt. Og det at dei to typane oppfører seg 
ulikt, kan ikkje det vere ein indikasjon på, eit aldri så lite 
argument for at ein kanskje også bør analysere ulikt? - Jamfør og 
at ulikskap konstatert t.d. ved utbrytingsprøva blir brukt som 
argument. 

Lie viser til Skadberg. Også han nektar for at dei to prøvene 
har nokon verdi i diskusjonen. Skadberg ser prøvene berre som 
eit spørsmål om substitusjon, det å kunne erstatte eit substantiv 
med eit trykklett pronomen. Men me kjem likevel attende til det 
same: Det trykklette pronomet oppfører seg ulikt, avhengig av typen 
i utgangspunktet. 

* 
Det er ein språkleg realitet at ord som~ (i 'stole på'), etter (i 
'lengte etter'), over (i 'komme over (ein kjole)') har innverknad 
på tydinga til verba dei er knytte til. Men det er jo sams for alle 
typar av ikkje-verbale setningsledd at dei saman med verbalet 
byggjer opp innhaldet i dei aktuelle setningane. Ordinært trekkjer 
ein likevel ikkje andre ord inn i verbalet. 

Det ein kan gjere, er å isolere subjektet og så trekkje verbal + 
eventuelle tillegg saman til eit predikat: 

detjsnødde 
hyttajsnødde ned 
Gro/gjekk av 



detjgjekk med to kilo 
ho/slo 
spådommen/slo til 
eg/stoler ikkje på henne 
hoflengta etter faren 
hojkom over ein kjole 
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Men når setningsanalysen skal fullførast, må predikatet (det 
som følgjer etter skråstreken) splittast opp. 

No er det slett ikkje uvanleg i norsk at eigne ord kan trekkjast 
inn i verbalet. Men det skjer ved at dei blir trekte inn i sjølve 
verbet: 

det gikk med to kilo det medgikk to kilo 
de gikk gjennom prosedyren de gjennomgikk prosedyren 

Eg meiner at det avgjerande for å kunne godta ein analyse 

han stolte på Petra 
r---I l- - - - - - f +-0----1 

ikkje er å dynge opp argument for å sjå på 'Petra' som patiens 
og objekt, men det å etablere stolte på som verbal. 

Når Lie 77 (s. 92-93) kjem til feltanalysen, går han bort frå dei 
transitive verbalgruppene. Han anlyserer ikkje slik: 

F V a V N 
Jeg har ikke lagt merke til henne 
l--l' t--- -f\- ---- - - --1 r--0---f 

men slik: 

F V a V N A 
Jeg har ikke lagt merke til henne 
~ l-- - -A- - - i 1----(}---j 

(funksjonsanalysane under sette inn av VL) 

Det er sjølvsagt vanskane med å sjå på og å argumentere for 
ordrekkjefølgja 'lagt merke til' som infinitt del av eit verbal, 
som gjer at den siste analysen blir føretrekt. 

Etter mi meining kan det setjast opp som ein regel utan unntak at 
eit samansett verbal må byrje med og slutte med eit verb. Det siste 
verbet i verbalet (hovudverbet dersom det ikkje er paratakse) må 
kunne gjere teneste som fullfinitt, og til dømes uttrykkje same 
slag tilhøve mellom subjekt og objekt som me finn i det samansette 
verbalet: 

dei sat og las aviser 
det byrja å snø 
han kjem ikkje til å kjøpe bilen 

ved paratakse: 

dei las aviser 
det snødde 
han kjøper ikkje bilen 

< dei åt kva dei fekk 
dei åt og drakk kva dei fekk 

dei drakk kva dei fekk 
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Som døma viser kan der vere andre ord enn verb i verbalet. Orda 
'og, til, å• kan knyte verb saman og på den måten gå inn i eit 
verbal, om lag på same måte som 'og' kan gå inn i eit objekt: 

ho kjøpte brød og mjølk 
1-1 \'- - - -J l----0 l 

Med eit slikt syn på verbalet blir der ikkje vanskar med saman
kopling av funksjons- og feltanalyse: 

F 
de i 
l--1 

F 
det 

H 

V N V 
sat 
r--

og las aviser 

V 

byrja 
1- - -

- -1 t---()---1 

V 
å snø 

-l 

F V a N A 
ho hadde ikkje bruk for han 
F-' r--- -A-

F 
Broren 
;------; 

V 

passa 
J-- -1 

Overført tyding 

på 

t--0-l /j 
l \ 

A 
ungen 
Il 

T\ 

F 
de i 
1------J 

F 
han 
1-------1 

F 

V 
åt og drakk 
t------1 

v a 
kjem ikkje 
1- -- ---/+--

V 

N 
kva dei fekk 
)'--G--i 

V N 
til å kjøpe bilen 

- - - -li--O---f 

N A 
han sette pris på henne 
t---l 1-- - -i '1--()---j 

F V V A 
ungen blei passa på av broren 
1------1 1--- ---i* 6 

7 \ 

Overført tyding blir ofte gitt som argument for transitiv verbal
gruppe. Det kan synast greitt i einskilde tilfelle. Men er overført 
tyding i seg sjølv nok til at ein må eller ~ skifte analyse? Og i 
tilfelle, kvar skal ein setje grensa? Jamfør: 

ho ligg i senga ho sit i senga 
ho ligg i feber ho sit i bystyret 
ho ligg i forhandlingar ho sit i ei krevjande stilling 
hennar styrke ligg i spurten ho sit i telefonen 

ho sit på krakken ho sette blomar på bordet 
ho sit på kjøkkenet ho sette (ny) pris på varene 
ho sit på Stortinget ho sette pris på gåvene 
ho sit på p eng ane ho sette fart på diskusjonen 

Ofte vil der vere ein glidande overgang frå det heilt konkrete til 
det heilt overførte. Som prinsipielt grunnlag for skifte av analyse 
vil derf~r·· overført tyding føre til store praktiske vanskar. 

Som motargument kan ein og vise til at den syntaktiske oppbygginga 
av syntagma står fast jamvel om tydinga skiftar. Ein har t.d. heile 
tida verb+ preposisjon+ styring (sitje på noko), eller verb+ 
noko substantivisk +preposisjon+ styring (setje noko på noko). 
Lik analyse i slike tilfelle samsvarer med lik oppbygging. 

Re·tt nok kan ein mot dette igjen peike på at i tilfelle som 

a. ho spela to timar b. ho spela to melodiar 
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har ein og den same oppbygginga, verb + talord + substantiv. Og her 
analyserer vi ikkje likt, men med adverbial i a. og objekt i b. 
Men ein kan setje a. lik c.: 

c. ho spela i to timar 

og dermed blir oppbygginga ei anna. Ein kan og setje inn eit ledd 
som funksjonelt svarer til 'to melodiar': 

d. ho spela jass (i) to timar 
H t-- -; HJ-1 

Auka syntaktisk innsikt? Kva er enklast? 

Eg trur begge partar i striden kan vere samde om at diskusjonen om 
dei transitive verbalgruppene har ført til ein betre innsikt i 
syntaksen. Utan omsyn til kva standpunkt kvar einskild av oss har 
hamna på, er der no meir medveten kunnskap i norsk grammatikk om 
slike syntagmetypar som har vore oppe til drøfting. Det ser eg som 
eit positivt resultat. 

Eg må likevel ta eit visst atterhald. Frå eiga røynsle som 
undervisar i syntaktisk analyse kan eg vise til studentar - opp
lærte med transitive verbalgrupper - som har vare meir prega av 
forvirring enn av innsikt. Somme har hatt ein tendens til å sjå 
transitive verbalgrupper mest overalt, og det både i aktive og 
passive konstruksjonar. Og stundom kunne der i ein analyse Jcomme 
ei transitive verbalgruppe utan at der fulgte noko objekt etter. 

Eit praktisk argument mot transitive verbalgrupper er omsynet til 
det som er enkelt. Dersom ein prinsipielt avviser slike syntagme 
(som eg meiner der er gode grunner til), er spørsmålet avgjort ein 
gong for alle. Ein kan då til dømes automatisk analysere preposi
sjon + styring som adverbial dersom syntagmet er eige setningsledd. 

Dei som reknar med transitive verbalgrupper, må vurdere kvart til
felle for seg og eventuelt nytte prøver som kan syne motstridande 
resultat. Ein utveg kunne kanskje vere å liste opp visse syntagme 
og på ein måte vedta at dei skal vere transitive verbalgrupper. 
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NOTER 

1. Trass i at allereie Western snakka om "Objekt efter verbalgrupper", er eg her 
meir på linje med Lie 78 enn Bruaas 77 i spørsmålet om kva tradisjonen har vore. 

2. I realiteten er der ei rekkje restriksjonar på kva som kan plasserast i 
forfeltet. Sjå Leira 92. 

3. Sia me i norsk syntaks vanlegvis brukar nemninga 'nominal' om setningsledd, 
ville det her ha vore meir passande å kalle orda med omstridd funksjon for 
'nomen' eller 'gjenstandsbetegnelser'. 

4. I teksten har Lie "ikke strykes", men han har stadfesta overfor meg at det er 
ei feilskriving. 

Bruaas 71, Einar: 
Bruaas 77, Einar: 
Diqerichsen, Paul: 
EDG = Diderichsen 
Leira 92, Vigleik: 
Lie 77, Svein: 
Lie 78, Svein: 

Næs 85, Alma: 

Skadberg 73, Kåre: 
Vinje 72, Finn-Erik: 

Vinje 77, Finn-Erik: 
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