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"Flerordsverbn i norsk 

EIVIND LANDMARK 

Artikkelen drøfter analysen av såkalte "transitive verbalgrupper" og "uekte 

sammmensatte verb". Ut fra en gjennomgåelse av begrepene "setningsledd" og 

"leksikalisering" blir det argumentert for at setningsleddet verbal i norsk kan 

være realisert som "flerordsverb", dvs en forbindelse av verb + materiale fra 

andre ordklasser. Flerordsverbene kan liksom vanlige ettordsverb deles i 

transitive (f eks vente på, spise opp) og intransitive (f eks snakke ut). De blir 

forsøkt systematisert etter form og etter det syntaktiske mønsteret 

("programmet") de inngår i.l 

l NOEN PROBLEMER I GRAMMATISK ANALYSE I GRENSELANDET 

MELLOM SYNTAKS OG LEKSIKON 

1.1 Omdiskuterte sekvenser av Prep + NP 
Sekvensen preposisjon (Prep) + substantivfrase/pronomenfrase/nomi

nalleddsetning/nominal infinitivskonstruksjon (her kalt NP) fungerer 

ofte som adverbial (tids-, steds-, måtes-, årsaks- osv), slik som i (1): 

(l) a Jeg reiser i neste uke. 

b Hun forsvant etter at turen var slutt 

c De eier en fjellgård i Telemark 

d Han bor hos oss. 

e Han ble rik ved å tippe. 

f Folk gråt av glede. 

Tradisjonelle kriterier for å bestemme sekvensen Prep + NP som en 

preposisjonsfrase som realiserer setningsleddet adverbial, er gitt i (2): 

l Jeg takker John Ole Askedal for kommentarer til en tidligere versjon av 
artikkelen. 
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(2) a Sekvensen kan permuteres til forfeltet. 

b Sekvensen kan "brytes ut". 
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c Sekvensen kan substitueres med adverb (m a o: den svarer på 

spørsmål med når, hvor, hvordan, hvorfor, på hvilket vilkår o l). 

Forfeltpermutasjon, utbryting og substitusjon med enkeltord 

brukes gjerne som kjennetegn på setningsledd (setningsledd-begrepet 
kommer jeg tilbake til i avsnitt 1.2), og alle kriterier i (2) er tilfredsstilt i 

(1). Også preposisjonsfrasen i (3a) har adverbial-liknende funksjon, jf 

substitusjonen i (3b). Men den kan ikke flyttes uten at setninga endrer 

betydning, jf (3c), som må bety 'når jeg er i rommet, liker jeg fargene'. 

Preposisjonsfrasen i (3a) er derfor ikke eget adverbial, men adledd i den 

substantivfrasen som utgjør objektet i setninga. 

(3) a Jeg liker fargene i rommet. 

b Jeg liker fargene der. 

c I rommet liker jeg fargene. 

En egenskap ved preposisjonsfraser som er adledd i 

substantivfraser, er at heller ikke NP-en alene kan forfeltpermuteres, jf 

(4a-c). Slik permutering er derimot mulig i visse tilfeller der 

preposisjonsfrasen er eget adverbial, særlig hvis det er et 

valensavhengig adverbial (Landmark 1986:81), jf (4de). 

(4) a *Rommet liker jeg fargene i. 

b Jeg kjenner kona på gården. 

c *Gården kjenner jeg kona på. 

d De har bodd i Bø hele livet. 

e Bø har de bodd i hele livet. 

I norsk støter en imidlertid ofte på andre slags sekvenser av Prep 

+ NP som heller ikke fyller kriteriene i (2), f eks i setningene i (5) 

(kriteriene er av plasshensyn bare testet på de to første eksemplene): 
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(5) a Vi har ventet lenge på avgjørelsen. 

a' ?På avgjørelsen har vi ventet lenge. 

a" ?Det er på avgjørelsen vi har ventet lenge. 

a"' *Vi har ventet lenge der. 

b De har vennet seg til rushtid trafikken. 

b' ?Til rushtid trafikken har de vennet seg. 

b" ?Det er til rushtidtrafikken de har vennet seg. 

b"' *De har vennet seg dit/slik. 

c Han satte pris på initiativet. 

d Hun er glad i å lese. 

e Vi ser fram til et nytt møte. 

f Jeg er i gang med studiene. 

g Det ville minne ham om at nå var livet bli U en sommer kortere 

(Borgen). 

Analysen av slike konstruksjoner er omdiskutert. Men en vanlig 

oppfatning hos norske grammatikere har vært å se på forbindelsen verb 

( + substantiv l adjektiv l adverb l preposisjon/ preposisjonsfrase) + prep

osisjon som en verb-liknende enhet, som står med objekt. Ut fra dette 

synet har vi følgende verb-liknende enheter - som jeg vil foreslå å kalle 

"flerordsverb"2 - i (5): 

(5') a vente på 

b venne (seg) til 

c sette pris på 

d være glad i 

e se fram til 

f være i gang med 

g minneom 

Begrunnelsen for denne analysen kan sammenfattes slik 

(nærmere drøfting kommer i avsnitt 2): Semantisk sett er disse 

forbindelsene ofte ekvivalente med ettordsverb, og syntaktisk likner 

2 Jf den engelske termen "multi-word verbs". 
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konstruksjonene på vanlige objektkonstruksjoner ved at NP-en hører 

hjemme i sluttfeltet og kan permuteres til forfeltet uten den forutgående 

preposisjonen. 

En vanlig term i norsk grammatikk for slike verb-preposisjon

forbindelser er "transitiv verbalgruppe", som etter alt å dømme er 

introdusert av Western (1921:566). Allerede Falk & Torp ser på verb og 

(trykktung) preposisjon som en enhet i uttrykk av typen holde av (en 

kvinne), sette etter (fienden), komme over (en bok), bry seg om (en 

person); de sier at "verbum og præposition udgjør ett begreb" (1900:345), 

og behandler fenomenet i kapitlet "Den verbale sammensætning" 

(1900:332f). Men Western ser ut til å være den første som eksplisitt har 

analysert disse konstruksjonene som verbal (der preposisjonen er 

inkludert) + objekt i norsk (1921:133f og 556). Siden er denne 

analysemåten (til dels også terminologien) fulgt opp bl a av Næs 

(1965:293), Hanssen (1968), Vinje (1978:25), Lie (1978, 1984:89), Landmark 

(1986), Venås (1990:145) og Kulbrandstad (1993:173). 

På nordisk grunn er det Korner (1948, 1964) som grundigst har 

behandlet - og argumentert for - analysen i flerordsverb + objekt. Han 

bruker for øvrig termen "prepositionsverb" eller - hvis forbindelsen 

består av mer enn verb og preposisjon - "fast verbalfi:irbindelse". 

Samme analysemåte er å finne hos Thorell (1973). 

Den alternative analysemåten er å se på Prep + NP som et 

setningsledd for seg - nærmere bestemt som en spesiell type adverbial 

eller objekt. 
En talsmann for adverbial-analysen er Bruaas (1977). I tilslutning 

til Wallin (1964) og Ljunggren (1964) regner han med "objektadverbial" i 

tilfeller som (5a,b,g). Hvordan de andre konstruksjonstypene i (5) skal 

behandles, gir han imidlertid ikke noen anvisning på. 

Andre oppfatter disse forbindelsene som en kombinasjon av verb 

og "preposisjonsobjekt", slik at vi får "preposisjonsuttrykk som fungerer 

som objekter" (Hovdhaugen & Valgard 1984:155; jf også Hovdhaugen 

1977:25). Norsk referansegrammatikk (Faarlund o fl 1997:43 og 697f) har 

denne analysen. I svensk har for øvrig termen "medelbart objekt" vært 

brukt synonymt med "preposisjonsobjekt" (jf Korner 1948:54). 
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Askedal (1982) anerkjenner heller ikke en analyse der verb og 

preposisjon utgjør den verbale konstituenten. Han argumenterer for at 

en må se på sekvensen Prep + NP "som preposisjonalfraser på det nivå 

av den grammatiske beskrivelse hvor primær syntaktisk kategori

tilhørighet fastlegges" (1982:138). Også Hellan (1977:99f) mener at vi 

har å gjøre med preposisjonsfraser. 

For å kunne velge mellom de to hovedoppfatningene - verbal (i 

form av flerordsverb) + objekt eller verbal + adverbial/preposisjons

objekt/preposisjonsfrase - må først følgende spørsmål drøftes: 

a) Hva er det som konstituerer et setningsledd i norsk, og hvilke 

setningsledd finnes her? 

b) Hva er grunnlaget for å betrakte en ordsekvens som en leksikalisert 

enhet? 

1.2 Hva er et setningsledd? Om setningsledd i norsk 

Begge de omtalte hovedoppfatningene er problematiske i forhold til 

hevdvunne forestillinger om setningsledd - på den måten at enten må 

verbalet tenkes å inneholde materiale fra andre ordklasser enn verb, 

eller også må det finnes setningsleddkategorier som "preposisjons
objekt" eller "objektadverbial". 

I norsk grammatisk tradisjon er det vanlig å regne med disse 

setningsleddene (jf Lie 1984, Faarlund o fl1997): verbal (V), subjekt (5), 
objekt (O) (med undertypene direkte objekt (DO) og indirekte objekt 
(JOh adverbial (ADV), predikativ (PIV) (undertyper subjelctspredikativ 
(5-PIV) og objektspredikativ (0-PIV)), potensielt subjekt (Pot5). 

Et spørsmål som imidlertid har vært lite drøftet, er hva som må 

til for at vi skal kalle noe for et setningsledd. Problemstillinga kan 

illustreres ved et par eksempler fra grammatisk litteratur: Venås 
(1990:146) antyder at til noko i uttrykket leggje merke til noko kan regnes 

som "eit ledd for seg" (uten å si hva slags!), og Bruaas' forutsetning for å 

regne med "objektadverbial" er at "vi har å gjøre med PU 

[preposisjonsuttrykket] som eget setningsledd" (1977:4, uth. av forf.). 

Et utgangspunkt for å se nærmere på begrepet setningsledd kan 

være dette utsagnet av Diderichsen: "Sætningsled skal defineres efter 



"Flerordsverb" i norsk 11 

deres Funktion i Sætningen" (1944:309). Dette innebærer etter mitt 

skjønn at et setningsledd er en størrelse som fyller en viss oppgave i 

setningsstrukturen idet den står i relasjon til andre størrelser der, og 
dermed skiller seg fra disse andre størrelsene både grammatisk 
(morfologisk/ syntaktisk) og semantisk. (Jf Helbig - setningsleddene er 

"Funktionsglieder (oder Funktionen)", og de "stellen Relationen dar" 

(1982:47, uth. av forf.).) 
Beskrivelsen her tar sikte på å skildre setningsleddene (eller- om 

en vil- funksjonene i setninga) på det nivået som Helbig kaller "Ebene 

der syntaktischen Oberflachenstruktur" (1982:49) - uten likevel å se helt 

bort fra andre nivåer i setningsstrukturen. 

1.2.1 Grammatiske kriterier 
Nedenfor vil jeg stille opp noen viktige grammatiske kriterier som er 
aktuelle for å identifisere en "setningsdel" (et ord/ en ordsekvens) som et 
setningsledd i norsk. (6) gjelder form, (7) gjelder distribusjon, (8) gjelder 

substituerbarhet, (9) gjelder omformbarhet: 

(6) a Hva slags frasekategori (ordklasse/syntagme) er setningsdelen 
realisert som? (Eks: verb, preposisjonsfrase, setning) 

b Hvis setningsdelen har pronomenform: Hvilken "kasusform" 

har den? 
c Kongruerer setningsdelen med et annet setningsledd? 

(7) a Hvilken plassering har setningsdelen innenfor setninga? (jf 
feltskjema-analysen i Diderichsen 1962, Lie 1984, Landmark 

1986) 
b Kan setningsdelen permuteres til forfeltet? 

(8) Kan setningsdelen (i tilfelle den består av en ordsekvens) 

substitueres med et enkeltord (pronomen/ determinativ eller 

adverb)? 
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(9) Kan setningsdelen gjennom omforming av setninga gjøres om til 
et annet setningsledd? 

Til enkelte av kriteriene må det føyes noen merknader: 

Til (lb): 

l. Det forekommer at bare en del av et setningsledd forfeltpermuteres 

(jf Lie 1984:43), f eks NP-er i visse preposisjonsfraser som realiserer 

adverbial, jf ( 4de). 

2. For permutasjon av finitt og infinitt verbal gjelder særlige regler, for 

da flytter de øvrige leddene i predikatet med (Faarlund o fl 1997:673; jf 

Lie 1984:42, som for øvrig bare nevner infinitt verbal i denne 

sammenhengen): 

(10) a Hun leser gjerne bøker. 

b Lese(r) bøker gjør hun gjerne. 

Til (8): 
l. Substitusjonsmulighetene for predikativet er svært begrenset: helst 

pronomenet det, ev adverbet slik, jf (11): 

(11) a Bilene våre er gamle. 

a' De er det. 

b Harald er konge. 

b' Han er det. 

c De kalte henne Tornerose. 

c' De kalte henne det. 

d Hun farget klærne gule. 
d' *Hun farget dem det. 

d" Hun farget dem slik. 

2. Potensielt subjekt kan ikke substitueres med pronomen/ determinativ 

(bare med "ubestemt kvantor", dvs ikke kvantorer som all, hver, begge 
o l), siden det alltid har ubestemt form: 
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(12) a Det står ei jente på trappa. 

b *Det står hun på trappa. 

c Det står noen på trappa. 
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3. Også enheter som omfatter mer enn ett setningsledd, nemlig 

predikater og setninger, kan substitueres med det. 

Til (9): 

Det er først og fremst ut fra dette kriteriet at potensielt subjekt kan 

etableres som setningsledd (jf Lie 1984:75). Omforminga kan 

eksemplifiseres med (13), der sluttfelt-nominalet i (a) blir subjekt i (b): 

(13) a Det har kommet mange brev til oss. 

b Mange brev har kommet til oss. 

Jeg vil - i motsetning til Lie (1984:75f) - avgrense leddtypen PotS til 

presenteringssetninger i aktiv (med verb som uttrykker eksistens eller 

bevegelse). I passive presenteringskonstruksjoner som (14ab) bør 

sluttfelt-nominalet (-nominalene) regnes som objekt, analogt med at 

sluttfelt-nominalet i "vanlige" passivsetninger som (14cd) blir oppfattet 

som (direkte) objekt (Hovdhaugen 1977:29, Vinje 1978:90, Faarlund o fl 

1997:843 og 845): 

(14) a Det ble nedsatt en kommisjon [DO]. 

b Det ble overrakt henne [IO] et diplom [DO]. 

c Hun ble overrakt et diplom [DO]. 

d Barna ble fortalt sannheten [DO] 

Det direkte objektet her er underlagt samme bestemthetsrestriksjon som 

PotS både i passive presenteringssetninger, (15b) (jf likevel avsnitt 2.3), 

og i passivsetninger med et subjekt som i aktiv svarer til NP i et 

valensavhengig adverbial (med interessent-rolle), (15d-e): 
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(15) a Hun ble overrakt et diplom/diplomet. 

b Det ble overrakt henne et diplom/*diplomet 

c Vi reserverte plass/plassen for Per. 

d Per ble reservert plass/*plassen for. 

e Barn bør alltid fortelles (?)sannhet/*sannheten til. 

I avsnitt 1.2.4 korruner jeg tilbake til et par andre setningsledd som kan 
etableres ut fra kriterium (9). 

1.2.2 Semantiske kriterier 

Når det gjelder semantiske kjennetegn for å besterrune setningsledd, kan 

det først påpekes at permutasjons- og substitusjonskriteriet, dvs (7b) og 

(8), viser om en setningsdel utgjør en semantisk enhet. 

Den tradisjonelle inndelinga i nominale og adverbiale 
setningsledd som vi finner ut fra kriterium (8), svarer til Diderichsens 

skille mellom henholdsvis "genstandsbetegnende" (1944:309, 1962:164) 

og "omstændighedsbetegnende" (1944:309) ledd. Med "gjenstand-" i den 

førstnevnte typen må da forstås såvel konkrete og abstrakte størrelser 

som hele proposisjoner (eks.: leddsetninga i At jorda er rund, er sikkert 
uttrykker en proposisjon og fungerer som subjekt). Den sistnevnte typen 

sikter til "Omstændigheder, hvorunder noget finder Sted" (Diderichsen 

1962:164). 

Setningsleddet predikativ er verken gjenstandsbetegnende eller 

omstendighetsbetegnende, men betegner "en Tilstand, en Egenskab hos 

eller et Navn paa" subjektet/ objektet (Diderichsen 1962:164), og kan -

analogt med de to foregående termene- kalles "egenskapsbetegnende". 

Noen momenter til å skjelne semantisk mellom de nominale 

setningsleddene subjekt og objekt er antydet hos f eks Lie (1984:74, 88, 

94). For øvrig bør semantiske egenskaper som knyttes til setningsledd, 

generelt sett oppfattes som prototypiske. 

1.2.3 Oversikt over tradisjonelle setningsledd 

Setningsleddet verbal lar seg identifisere ut fra kriterium ( 6a) 

(ordklassen verb) og (7a) (plassering på v- og V-plass). Spørsmålet om 
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et verbal kan inneholde materiale fra andre ordklasser, dvs 

leksikaliseringsproblematikken, kommer vi tilbake til i avsnitt 2. 

Kjennetegnene for de tradisjonelle ikke-verbale setningsleddene 

kan ut fra kriteriene i avsnitt 1.2.1-2 framstilles skjematisk som i (16). Jeg 

går her ut fra at leddet ikke er forfeltsplassert, og ser bort fra 

framflyttede trykklette pronomen (jf Lie 1984:39). 

(16) a subjekt 

b objekt 
(DO, JO) 

grammatiske egenskaper 

6a: NP 

6b: subjektform av pron. 

6c: nei 

7a: midtfelt/n 

7b: ja 

8: substituerbart med pron./ determ. 

9: blir AgADV i passiv (se (21a)) 

semantiske egenskaper 

- gjenstandsbetegnende 

- betegner den som setter i gang el. utfører 

handling mm 

grammatiske egenskaper 

6a:NP 

6b: avh. form av pron. 

6c: nei 

7a: sluttfelt/N; et ev IO står før DO 

7b: ja 

8: substituerbart med pron. l determ. 

9: blir subjekt i passiv (men jf (14-15) og avsnitt 2.5) 

semantiske egenskaper 

- gjenstandsbetegnende 

- betegner den som handlinga er rettet mot 

(DO)/har interesse for (IO) mm 

c adverbial grammatiske egenskaper 
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6a: adverbfrase l prep .frase l subst.frase l adv. 

leddsetning 

6b:-

6c: nei 

7a: midtfelt/ a eller sluttfelt/ A 

7b: ja 
8: substituerbart med adverb 

9: nei 

semantiske egenskaper 
- omstendighetsbetegnende 

d predikativ grammatiske egenskaper 

6a: NP el. adj.frase 

e potensielt 

subjekt 

6b: avh. (el. subjekt-) form av pron. 
6c: kongruerer med subjekt/ objekt 

7a: sluttfelt/N 

7b: ja 

8: substituerbart med det/slik 

9: nei 

semantiske egenskaper 

- egenskapsbetegnende, dvs beskriver 

subjekt/ objekt 

grammatiske egenskaper 

6a: NP (i ubest. form) 

6b:-

6c: nei 

7a: sluttfelt/N 

7b: ja 

8: substituerbart med ubestemt kvantor 

9: omformbarhet som i (13) 

semantiske egenskaper 

- gjenstandsbetegnende 
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Oppstillinga i (16) gir selvsagt ikke en uttømmende skildring av 

setningsleddene, men den viser at det til hver setningsleddtype hører et 

sett av grammatiske (formelle) og semantiske egenskaper. Ut fra et slikt 

skjema kan en altså snakke om "distinktive trekk" også på setningsledd

nivå. Et kjennetegn som går igjen for samtlige omtalte setningsledd, er 

at de kan permuteres til forfeltet, jf (7b ). Permuterbarheten impliserer 

både semantisk enhet og tilhørighet til en viss frasekategori, jf (6a), og 

må derfor oppfattes som et konstituerende kriterium for et (ikke

verbalt) setningsledd. 

1.2.4 To semantisk spesifiserte adverbialledd 
Setningsleddene i (16) er tradisjonelt anerkjent. Men ut fra 

grammatiske og semantiske kriterier er det dessuten nærliggende å 

etablere preposisjonsfrasene i (17-18) som egne setningsleddtyper: 

(17) Ulven blei skutt av en snikskytter. 

(18) a Jeg har sendt mange brev m henne. 

b Jeg har gjort mange tjenester for henne. 

Disse sekvensene av Prep+ NP er setningsledd ifølge kriterium (7b), og 

leddene har realiseringa preposisjonsfrase felles med adverbialet (16c). 

Men de kan ikke substitueres med adverb (heller ikke med 

pronomen/ determinativ). Derimot er de omformbare, jf omskrivingene 

i (19-20): 

(19) En snikskytter skjøt ulven. 

(20) a Jeg har sendt henne mange brev. 

b Jeg har gjort henne mange tjenester. 

NP-en i preposisjonsfrasen i (17) opptrer som subjekt i (19), og NP-ene i 

preposisjonsfrasene i (18) opptrer som indirekte objekt i (20). Det som 

semantisk sett skiller de adverbial-liknende setningsleddene i (17-18) fra 
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adverbialtypen i (16c), er en mer spesifisert rollefunksjon som 

henholdsvis agens betegnende og mottaker- l interessentbetegnende 

ledd. 

Preposisjonsfrasene i (17) og (18) vil jeg derfor (liksom Lie 

1984:99) se på som egne setningsledd, som f eks kunne kalles henholdsvis 

agens-adverbial (AgADV) og interessent-adverbial (IntADV) (jf 
Landmark 1986:79). Parallelt med (16) kan de beskrives slik: 

(21) a agens

adverbial 

b interes

sent

adverbial 

grammatiske egenskaper 

6a: prep.frase med av 

6b: -

6c: nei 

7a: sluttfelt/ A 

7b: ja 
8: nei 

9: omformbarhet som i (17)+(19) 

semantiske egenskaper 

- betegner agens 

grammatiske egenskaper 

6a: prep.frase med til/for 

6b:-

6c: nei 

7a: sluttfelt/ A 

7b: ja 

8: nei 

9: omformbarhet som i (18)+(20) 

semantiske egenskaper 

- betegner mottaker /interessent 

1.3 Leksikaliserte enheter 

"Transitive verbalgrupper" omtales gjerne som "faste forbindelser" eller 

"idiomatiske uttrykk" (Lie 1984:90). Spørsmålet blir da om slike 

forbindelser kan kalles "leksikaliserte" enheter. Begrepet leksikaliser-



"Flerordsverb" i norsk 19 

ing/lelcsikalisert enhet blir i den grammatiske litteraturen brukt på flere 

måter: 

1. Om et begrep som får uttrykk gjennom et eget leksem, f eks no. døgn 

om tidsrommet '24 timer' (i motsetning til eng., som må bruke flere 

leksem for det samme), jf Simonsen o fl (1988:15), Landmark (1980:28). 

2. Om den videre semantiske utviklinga av et motivert (selvforklarende) 

kompositum, "slik at den opphavlege motiveringa kjem i bakgrunnen", f 

eks øyeblikk (Rønhovd 1993:141). Leddene blir- med et annet uttrykk

"desemantisert" (også kalt "de-motivering", Vinje 1973:57). 

Den betydninga som er aktuell for dette arbeidet, er imidlertid 

følgende: 
3. Om en ordgruppe som utgjør en fast semantisk enhet der betydninga 

av helheten ikke kan oppløses i eller avledes av betydninga til de enkelte 

bestanddelene Qf Helbig 1984:166, Helbig & Buscha 1993:80, Berkov 

1994:73). Om slike ordgrupper bruker Helbig termen "Paralexeme" 

(1984:166). Det som skjer ved leksikalisering av denne typen, er at 

bestanddelene (alle eller enkelte av dem) endrer, mister eller reduserer 

sin betydning- blir desemantisert. Lie (1984:90) snakker om "avsvekket 

betydning". Jf f eks betydninga av engelsk i den frie ordforbindelsen 

(22a) og i den leksikaliserte enheten (22b ): 

(22) a en engelsk fotballspiller 
b en engelsk setter 

Et annet kjennetegn er at slike ordgrupper innholdsmessig sett ofte kan 

erstattes av (parafraseres med) ett enkelt leksem (jf Helbig 1984:165, 

Helbig & Buscha 1993:80), f eks ty. (ein Stiick) zur Auffiihrung bringen -

(ein Stiick) auffiihren. Videre kan slike ordgrupper inneholde ikke

utbyttbare ord (jf Lie 1984:90), se avsnitt 2.2. 

At substantivet i (5'c), sette pris på, ikke kan anaforiseres, og 

heller ikke kan få endret bestemthets- og tallform, må tas til inntekt for 

at forbindelsen er leksikalisert (jf Helbig 1984:169f, Helbig & Buscha 

1993:98f). (23) viser fri syntaktisk forbindelse, mens (24) eksemplifiserer 

leksikalisering: 
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(23) a Han satte avfall (sykler) i garasjen. 

b Han satte slikt (slike/ dem) i garasjen. 

c Han satte avfallet/ syklene/ en sykkel i garasjen. 

(24) a Han satte pris på initiativet. (=Se) 

b *Han satte slik/ den/ det på initiativet. 

c *Han satte en pris/prisen/priser /prisene på initiativet. 

Det er verdt å merke seg at begrepet leksikalisering nnder ptmkt 

2 og 3 innebærer en historisk prosess. Derfor kan vi regne med grader 

av leksikalisering i språket. Ved sterk leksikalisering kan en snakke om 

idiomer eller fraseologiske forbindelser ("phraseologische Verbindun

gen", Helbig 1984:166). Her er de enkelte bestanddelene betydnings

tomme, og betydninga av ordforbindelsen framkommer først ut fra hel

heten, f eks bite i graset, skyte gullfuglen, kjøpe katta i sekken. For norsk 

behandles denne typen forbindelser hos Berkov (1994:73f). De vil ikke bli 

ofret spesiell oppmerksomhet her. 

2 NÆRMERE OM ANALYSEN A V (5): FLERORDSVERB ELLER IKKE? 

I lys av avsnittene 1.2 og 1.3 ovenfor kommer jeg nå tilbake til analysen 

av setninger som (5). 

2.1 Har sekvensen Prep + NP setningsledd-status? 
De setningsleddtypene som er stilt opp i (16) og (21), er altså skilt fra 

hverandre både ved grammatiske og semantiske kriterier. De 

tilfredsstiller m a o sentensen om at setningsledd skal defineres etter sin 

funksjon. 
Som nevnt i avsnitt 1.1 blir sekvensen Prep+ NP av noen regnet 

som en egen type setningsledd, kalt "objektadverbial", "preposisjons

objekt" o L Spørsmålet blir nå om en slik analysemåte lar seg begrunne 

ut fra de samme kriteriene. 
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Wallin (1964:236f) argumenterer for at disse preposiSJOns

sekvensene utgjør en type setningsledd som må skilles både fra objekt og 

fra "det egentliga adverbialet". Han kaller leddtypen "objektsadverb

ial", og begrunner valget av term slik (1964:237): 

"Å ena sidan har darmed vederfarits rattvisa åt deras semologiska 

slaktskap med objektet, å andra sidan har de genom sin 

prepositionella anknytning hanforts till adverbialens grammatiska 

kategori ( ... )" 

Han drøfter videre om objektet og objektadverbialet har samme 

"betydelseinnehåll", og kommer til følgende konklusjon (ibid.): 

"I sjalva verket kan jag for min del har ej skonja någon grans 

emellan objektet och objektsadverbialet, och man torde val komma 

sanningen nara, om man sammanfor dem i en enda betydelse

kategori." 

Ljunggren (1964:197f) ser ut til å ville holde på betegnelsen 

adverbial for slike preposisjonssekvenser (eks.: liingta efter någon, han 

flyttade på blommorna). Men han vedgår (1964:201) 

"att typen i vissa avseenden har starkt narmat sig objektet, den ar 

en av de mellantyper, som ganska klart visar, hur svårt, for att 

inte saga omojligt, det ar att overallt draga en skarp grans mellan 

objektet och adverbialet." 

Bruaas (1977) følger som nevnt Wallin ved å innføre leddet 

"objektadverbial" i norsk. Liksom Wallin finner heller ikke Bruaas noe 

semantisk særtrekk ved dette leddet som kan skille det fra et vanlig 

objekt. Hans "tentative" definisjon (1977:6f) bygger på negative 

kriterier, slik at leddtypen etableres som en slags restkategori. 
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I syntakskapitlet i innføringsboka Språkvitenskap har Hovd

haugen & Valgard (1984:155) et avsnitt om "preposisjonsuttrykk som 

objekt", med eksempler som (25): 

(25) a Jeg ventet på Ola. 

b Han tok på kaka. 

De kaller de uthevde sekvensene for "preposisjonsobjekter", og har 

dette å si om semantiske forhold (ibid.): 

"Som oftest vil det fremkomme en liten betydningsforskjell dersom 

preposisjonsobjektet erstattes med et direkte objekt( ... )." 

Forfatterne dokumenterer imidlertid ikke at betydningsforskjellen 

bunner i spesielle semantiske forhold ved kategorien "preposisjons

objekt". Og hva med konstruksjoner med intransitivt verb (f eks komme 

over en kjole, stole på noen), der "preposisjonsobjektet" ikke kan 

erstattes med vanlig objekt?3 

På semantisk grunnlag lar det seg altså ikke gjøre å skille et 

"objektadverbial"/ "preposisjonsobjekt" fra et vanlig (direkte) objekt; vi 

har å gjøre med et gjenstandsbetegnende, ikke et omstendighets

betegnende ledd. Fordi preposisjonen er desemantisert, kan den ikke 

danne noen semantisk enhet med påfølgende NP. Betydningsforskjellen 

mellom (25) og (26) 

(26) a Jeg ventet Ola. 

b Han tok kaka. 

består ikke i at NP-en har ulik referent, men i at handlinga som det 

refereres til, er forskjellig. Det samme kan sies om betydningsforskjellen 

mellom (27) og (28): 

3 Avsnittet om preposisjonsobjekter er for øvrig gått ut i seinere utgaver av 
Språkvitenskap. 
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(27) a Hun rørte ikke ved papirene. 

b Han flyttet på blomstene. 

(28) a Hun rørte ikke papirene. 

b Han flyttet blomstene. 

23 

Preposisjonen i (25) og (27) må derfor snarere sies å være knyttet til 

verbet og modifisere verbbetydninga. 

Dersom sekvensene av Prep + NP i (25) og (27) skulle beskrives 

som setningsledd etter malen i (16), ville det se slik ut: 

(29) "objekt-
adverbial" l 
"prep.objekt" 

grammatiske egenskaper 

6a: prep.frase 

6b:-

6c: nei 

7a: sluttfelt/N el. A 

7b: nei 

8: nei 

9: nei 

semantiske egenskaper 

- NP-en er gjenstandsbetegnende, 

preposisjonen har uklar betydningsmessig 
forbindelse med NP-en 

- NP-en betegner den som handlinga er 

rettet mot m m 

Formkriteriet (6a) er det eneste som berettiger til status som 

setningsledd, mens de viktige permutasjons- og substitusjonskriteriene, 

(7b) og (8), slår negativt ut. Semantisk sett lar det seg ikke gjøre å 

beskrive Prep + NP som en helhet. Grunnlaget for å regne 

"objektadverbial"/"preposisjonsobjekt" som en egen setningsledd

kategori virker derfor svakt. Setningsleddene i (21a-b) slår riktignok 
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også negativt ut på kriterium (8), men de har klare særmerker ellers som 
skiller dem fra andre ledd.4 

2.2 Leksikalisering og reanalyse 
Vi kommer nå til spørsmålet om en kan regne med leksikalisering 

-og dermed reanalyse- av sekvenser som i (5'). 

Hovedkriteriet for leksikalisering er (som nevnt i avsnitt 1.3) 

desemantisering. I de sekvensene det her er snakk om, rammer dette 

først og fremst preposisjonen, som da mister sin egentlige (ste ds-)betyd

ning (får "figurlig" betydning, Western 1921:135; blir "semantisk 

nøytralisert", Askedal 1982:151). (Om preposisjoner som i utgangs

punktet har mer abstrakt betydning - se avsnitt 2.4.) Betydnings

svekkelsen kan også gjelde verbet (i f eks sette pris på, sette etter 
(fienden)) eller et substantiv (i f eks legge merke til, være i gang med) 
eller andre ord i sekvensen. 

Fordi preposisjonen er desemantisert og følgelig ikke har 

lokalbetydning, kan slike preposisjonsuttrykk omtolkes og reanalyseres.s 

4 Faarlund o fl mener også at det dreier seg om "preposisjoner uten egen 
betydning, og som er nært knyttet til verbet, slik at verbet og preposisjonen utgjør 
en enhet" (1997:43), men opererer likevel - som nevnt - med preposisjonsobjekt 
(som en form for objekt). 
5 Historisk sett er det ingen tvil om at konstruksjonstypen som er representert i 
(5), (25) og (27), har sitt opphav i "vanlige" preposisjonsfraser med klar logisk 
forbindelse mellom preposisjon og styring. I en del tilfeller kan "transitive 
verbalgrupper" (og uekte og ekte sammensatte verb) i moderne norsk føres 
tilbake til (eller sammenliknes med) konstruksjoner med verb + 
preposisjonsfrase i norrønt. Eks.: kalla a e-n 'rope på en', hyggja a e-t el. at e-u 
'tenke på noe', bera kensl a e-n 'dra kjensel på en', spyrja e-n af/at/ fra e-u el. u m 
e-D' spørre en om noe', ganga eptir e-u 'hente/ gå etter noe', verDa fyrir e-u 'bli 
utsatt for/ komme ut for noe', tala um e-t 'snakke om noe', ganga viD e-u el. e-t 
'vedgå noe', taka viDe-u 'overta/vedta/ta imot noe', ganga yfir e-t 'gjennomgå/gå 
over noe'. I noen tilfeller kan verbet i norrønt styre kasusen direkte der vi i dag 
har konstruksjon med preposisjon. Eks.: vænta e-t el. e-s 'vente (på) noe', syrgja 
e-n (el. aj e-m) 'sørge over en', spyrja e-n e-s 'spørre en om noe'. Det samme er 
tilfelle ved en del adjektiv, f eks vera reiDr e-m 'være sint på en', vera vanr e-u 
'være vant til noe', vera Juss e-s 'være fus/ivrig på noe', verDa v[ss e-s nyno. 'bli 
vis med noko'. For øvrig inneholder "transitive verbalgrupper" ofte nyere 
ordstoff (gjerne innlånt fra lavtysk), f eks håpe på, passe på, stole på, tvile på, 
lengte etter, gi avkall på, ha bruk for, ha behov for, sette pris på, være enig i. Det 
kan tenkes at mange av disse uttrykkene er innlånt i sin helhet og allerede på 
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Forbindelsen mellom preposisjon og påfølgende NP er løsnet. Prep + NP 

utgjør dermed "ingen naturlig semantisk enhet" (Askedall982:152), like 

lite som f eks opp vinen i Vi drakk opp vinen, og kan nettopp derfor ikke 

permuteres. Preposisjonen er altså "styrt" av verbet/verbforbindelsen (jf 

Askedal1982:151) og ikke-kommuterbar (jf Lie 1984:90) i en gitt kontekst, 

i motsetning til preposisjoner i adverbiale ledd (f eks De sitter 
ved/på/under /bak (osv) bordet). 

At sekvensen kan parafraseres med et enkeltord (komme over -

finne, tvile på - betvile, legge merke til - observere osv), må også tas til 

inntekt for leksikalisering. På den andre siden bør ikke mangel på 

erstatningsord - noe som ofte vil være tilfelle - tale imot, siden 

sekvensen nettopp kan tenkes å dekke et "hull" i leksikonet! 

Restriksjoner på anaforisering og bestemthets- og tallform av 

substantiv i de aktuelle sekvensene er som nevnt også kjennetegn på 

leksikalisering, jf (24). 

Når disse kriteriene er oppfylt, er det grunn til å regne med 

flerordsverb som realiserer verbal i den syntaktiske analysen. 

(Undertyper og terminologi kommer jeg tilbake til i avsnitt 4.1.)6 

2.3 Det ble skutt på elgen/*Det ble skutt elgen: om 

bestemthetsrestriksjonen i passiv presentering 
Jeg vil nå se på innvendinga som Askedal (1982) har satt fram mot å 

analysere disse konstruksjonene som "transitive verbalgrupper". Han 

argumenterer som nevnt for at sekvensen Prep + NP er å betrakte som 

en preposisjonsfrase, og for at preposisjonen følgelig ikke kan oppfattes 

som verbal partikkel på linje med f eks ut i gi ut (ei bok), og dermed heller 

ikke kan være konstituent i flerordsverb. 

den måten utgjør en enhet, men en nærmere undersøkelse må til for å klargjøre 
dette. 
6 Derimot er det grunn til å regne med preposisjonsobjekt i et språk som tysk, der 
forbindelsen mellom preposisjon og NP i tilsvarende setninger er sterkere enn i 
norsk. I tysk styrer preposisjonen kasus, og den må permuteres sammen med 
substantivfrasen (f eks Auf diesen Brief hat er lange gewartet). Jf her Korner 
(1964:82): "Morfologiskt sammanhålles darfi:ir icke (nemlig i kasusløse språk, min 
tilføyelse) preposition och rektion til! en syntaktisk helhet." 
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Hovedargumentet hans ligger i de spesielle reglene som gjelder 
for NP-en i setninger som (30-33) ((30-32) er tatt fra Askedall982:136f): 

(30) a Det løp et bam ut på gaten. 

b *Det løp bamet ut på gaten. 

(31) a Det ble skutt en stor elgokse den dagen. 

b *Det ble skutt den store elgoksen den dagen. 

(32) a Det ble drukket opp mye vin. 

b *Det ble drukket opp vinen. 

(33) a Det ble skutt på en elg. 

b Det ble skutt på elgen. 

Det dreier seg her om aktive og passive setninger med det som formelt 

subjekt og NP i sluttfeltet, altså ("upersonlige") presenteringssetninger. 

NP-en har da ubestemt form, bortsett fra når den opptrer i 

preposisjonssekvenser av den typen som er nevnt i (5), (25) og (27), dvs 

etter "transitive verbalgrupper". I slike tilfeller kan vi velge mellom 

ubestemt og bestemt form som vist i (33) (jf Hovdhaugen 1977:28). 

Når det gjelder den syntaktiske funksjonen (setningsledd

tilhørigheten) til NP-ene i (30-33), regner Askedal (1982:150) øyensynlig 

med objekt i (30a), (31a) og (32a). I (30a) har vi imidlertid - ut fra 

kommentaren til (13) ovenfor- potensielt subjekt, siden verbet har aktiv 

form. Hva slags setningsledd vi har i (33), tar ikke Askedal stilling til; 

hans karakteristikk "preposisjonalfrase" hører hjemme på form-nivået 

og er ikke en setningsledd-kategori. 

Askedal har selvsagt rett i at konstruksjoner som (33) skiller seg 

klart fra konstruksjoner med "utvilsom verbalpartikkel" (1982:149), f eks 

opp i (32). (Denne typen kommer jeg tilbake til i avsnitt 3.1.) Problemet 

som likevel må forklares, uansett hvordan en analyserer disse 

konstruksjonene, er den "avvikende" bestemte formen i (33b ). En kan 

kanskje tenke seg at preposisjonen- selv om den semantisk er svekket -
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har bevart så mye av sin syn taktiske karakter som forbinderord at 

bestemthets-restriksjonen for objektet er opphevd i passive 

presenteringssetninger som (33). For så vidt har Askedal rett når han i 

sin forklaring påviser "grunnleggende logisk-semantiske og syntaktiske 

egenskaper ved konstruksjonen preposisjonalfrase" (1982:157). Men han 

holder muligheten åpen for å betrakte disse konstruksjonene som 

"avledet( ... ) ved produktive synkrone regler" (ibid.).7 

2.4 Noen grensetilfeller 

Jeg kommer nå til en gruppe konstruksjoner som bare under tvil har 

vært regnet med til "transitive verbalgrupper". Det gjelder særlig 

sekvenser med preposisjonen om: snakke om, høre om, minne om (jf 
(Sg)), drømme om osv. Her kan en ikke - slik (2c) forutsetter -

substituere Prep + NP med adverb. Derimot kan preposisjonen følge 

med NP både ved forfeltpermutasjon og ved utbryting, jf (2a-b ). 

(34) a Om deg har jeg ofte drømt. (Lie 1978:48) 

b Om Ola snakket de mye. (Askedal1982:150) 

(35) a Det er om deg jeg ofte har drømt. 

b Det var om Ola de snakket mye. 

Lie regner slike tilfeller til en undergruppe av "transitive verbalgrupper" 

som ligger nærmere konstruksjoner med verbal + adverbial enn andre, 

for det er her vi har "størst grunn til å regne med at preposisjonen hører 

til etterfølgende nominal" (1978:48). 

Det som trolig forklarer både permutasjonen i (34) og utbrytinga 

i (35), er at preposisjonen om ikke har fått sitt innhold avbleikt, men 

beholder "en viss egenbetydning" (Askedal1982:152). Dette viser seg ved 

at preposisjonen opptrer med samme betydning i andre forbindelser 

(ibid.), f eks drømmen om deg, snakking om Ola. Dessuten har om et 

7 Askedal bygger noe av sin argumentasjon på at ingen verbkonstruksjoner 
"inneholder ( ... ) to ikke-kommuterbare preposisjoner på en gang" (1982:149f). 
Som moteksempler på det kan nevnes holde på med, gå med på o fl, jf avsnitt 
4.3.1.1 pkt 4. 
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mer abstrakt innhold enn de typiske stedspreposisjonene (Landmark 

1986:82). (Av de konstruksjonene vi behandler her, er for øvrig om

konstruksjonene blant dem som mest direkte kan føres tilbake til 

norrønt.) 

Det mest gangbare i moderne norsk er likevel forfelt

permutasjon bare av NP: 

(36) a Deg har jeg ofte drømt om. 

b Ola snakket de mye om. 

Det samme kan gjøres gjeldende ved andre preposisjoner: 

(37) a (?)På henne tenkte han ofte. (Lie 1978:49; mitt spørsmålstegn) 

b Henne tenkte han ofte på. 

Også ved utbryting må det regnes som mest normalt å flytte NP alene, jf 

(38) med (35): 

(38) a Det er deg jeg ofte har drømt om. 

b Det var Ola de snakket mye om. 

2.5 Konklusjon og konsekvenser 
Det er ovenfor pekt på to forhold som taler imot en analyse i 

flerordsverb + objekt i setninger som (5): 

l. Preposisjonen synes i disse setningene å ha i behold (noe av) sin 

syntaktiske karakter som preposisjon, slik drøftinga i avsnitt 2.3 kan 

tyde på. 

2. Grensene for en konstruksjonstype flerordsverb + objekt kan ikke 

trekkes skarpt opp, siden kriteriene (2a-b) og (2c) i noen tilfeller peker 

hver sin vei, jf avsnitt 2.4. 

Forhold som taler for en slik analyse kan oppsummeres slik: 

l. Nominalfrasen kan forfeltpermuteres og brytes ut uten at 

preposisjonen følger med, jf (2a-b ). 



"Flerordsverb" i norsk 29 

2. Sekvensen Prep + NP kan ikke substitueres (med adverb eller noe 

annet enkeltord), jf (2c). Pkt l og 2 innebærer at NP-en tilfredsstiller 

viktige setningsledd-kriterier, noe sekvensen Prep+ NP ikke gjør. 

3. Sekvensen verb + preposisjon (med ev mellomliggende ord) bærer 

kjennetegn på leksikalisering (desemantisering, parafraserbarhet mm, 

jf avsnitt 2.2). 

Jeg oppfatter argumentene for denne analysen som de mest 

tungtveiende. I tillegg kommer det momentet at analysen i flerordsverb 

+ objekt gjør det unødvendig å etablere en ny setningsledd-kategori, jf 

avsnitt 2.1. Konklusjonen blir dermed at det er god grunn til å regne med 

at verbalet i norsk kan være realisert av flerordsverb (eller 

"verbgruppe"), dvs ordgruppe som inneholder verb + materiale fra 

andre ordklasser. Flerordsverb må ses på som en egen formkategori 

under ordklassen verb. De elementene i et flerordsverb som ikke hører 

til ordklassen verb, kan kalles flerordsverb-komponenter (fvk).s 

Pro-punktene kan anses som operasjonelle kriterier for 

(leksikaliserte) flerordsverb. 

En syntaktisk forskjell mellom flerordsverb og transitive 

ettordsverb er at de førstnevnte bare kan passivvendes hvis verbet i 

gruppa er transitivt (Landmark 1986:78). Derfor er det tatt forbehold 

ved kriterium (9), omformbarhet, ved objektet i (16b). 

Kontra-punkt 2 innebærer at en må regne med et skille - eller 

snarere en overgang - mellom leksikaliserte og ikke-leksikaliserte 

flerordsverb. Ved de sistnevnte har preposisjonen samme betydning som 
i andre syntaktiske forbindelser, og kan dermed være kommuterbar. 

Eks.: snakke med/til/om/for/*på/*under noen. Operasjonelle kriterier 

for ikke-leksikaliserte flerordsverb blir da: (a) negativt utslag på 

kriterium (2c); (b) positivt utslag på kriteriene (2a-b), men likevel mest 

gangbar uttrykksmåte med permutasjon og utbryting uten preposisjon; 

(c) preposisjonen er (i begrenset grad) kommuterbar. 

Til flerordsverbene hører ikke bare "transitive verbalgrupper", 

som hittil i dette arbeidet har vært i fokus, men også det som 

s At en ordklasse i norsk har medlemmer som realiseres som flere ord, er ikke 
enestående for verb. Jf f eks "flerords-preposisjoner" som på grunn av, i samsvar 
med, for- siden (Fossestøl o fl 1966:106). 
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grammatisk tradisjon kaller "uekte/løst sammensatte verb". Disse 

kommer jeg tilbake til i avsnitt 3. 

2.6 Konstruksjoner med adjektiv 

Setninger med være/bli + adjektiv + Prep som i (39) trenger en særskilt 

drøfting. 

(39) a Hun er glad i å lese. (=(Sd)) 

b Jeg er vant til bråk. 

c Vi er oppsatt på å reise. 

d "Tore var hidsig paa den slags arbeide." (eks hos Western 

1921:137) 

e Barna ble redd for bilene. 

f Er du sikker på dette? 

g Scenen er full av utstyr. 

h Jeg er interessert i jobben. 

Han var fornøyd med oppgavene. 

j De ble enige om lønna. 

Felles for disse konstruksjonene - ved siden av at de ikke (eller bare 

under tvil) fyller kriteriene i (2)- er (a) at adjektivet bestemmer valget 

av preposisjon, og (b) at NP-en er "styrt" av (dvs avhengig av) 

foregående adjektiv + preposisjon. Derfor kan adjektivet sies å være 

valensbærende ("valent"). (Jf f eks Nikula (1986:77), Helbig (1992:108) og 

Malmgren (1994:79) om adjektiv med valens.) Videre er det mulig å 

forfeltpermutere både NP alene og hele sekvensen adjektiv + Prep + NP: 

(40) a (Å) lese er hun glad i. Glad i å lese har hun alltid vært. 

b Bråk er jeg vant til. Vant til bråk er jeg ikke. 

c Lønna ble de enige om. Enige om lønna ble de aldri. 

Setningene i (39) viser adjektiv med svært varierende grad av 

selvstendighet i forhold til sekvensen Prep + NP, idet noen av 

adjektivene ikke kan stå uten slik utfylling: 
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(41) a Hun er glad. (med endret betydning!) 

b *Jeg er vant. 

c *Vi er oppsatt. 

d Han var fornøyd. 

e Vi ble enige. 
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Konstruksjonene i (39) (eller i hvert fall noen av dem) er tradisjonelt blitt 

analysert som flerordsverb + objekt (jf Western 1921:133, Venås 

1990:145). Men siden verbet her er være/bli, må konstruksjonene heller 

ses på som predikativiske. En måte å analysere på er da å oppfatte hele 

sekvensen adjektiv+ Prep+ NP som predikativ. Særlig i setninger som 

(39g-j) kan dette virke rimelig, ettersom adjektivet her har karakter av 

overledd i et hypotagme, jf (41d-e). 

Imot den sistnevnte analysen taler imidlertid at NP-en er 

permuterbar, og altså har en setningsledd-konstituerende egenskap. Et 

tredje alternativ - som jeg velger å bli stående ved - er derfor å se på 

NP-en som et setningsledd for seg, nærmere bestemt (direkte) objekt. 

Objektegenskapene i (16b) ligger helt til rette for dette (passivvending er 

selvsagt ikke mulig siden verbet er være/bli). Konstruksjonen kan da 

beskrives som predikativt adjektiv med valensavhengig objekt som 

utfylling.9 
Siden permutering av preposisjonen bare (eller helst) skjer 

sammen med adjektivet, må preposisjonen regnes som en del av 

predikativet; det går altså ikke noen setningsledd-grense mellom 
adjektiv og preposisjon. En kunne derfor si at predikativet blir realisert 

som "valens bærende preposisjonsadjektiv" (eller "adjektivgruppe "). 

Når hele sekvensen adjektiv+ Prep + NP kan permuteres, skyldes 

det ikke at vi har med ett setningsledd å gjøre, men at objektet flytter 

med i egenskap av valensavhengig ledd, slik objektet også gjør når det 

er utfylling til verb: 

9 Det er riktignok ikke tradisjon i norsk for en slik beskrivelsesmåte, men f eks 
tysk grammatikk regner med objekt (ev preposisjonalobjekt) til predikativ i 
setninger som Er ist Kalte gewohnt, Sie war mit ihrem Leben nicht zufrieden (jf 
Askedal 1976:226, Helbig & Buscha 1993:580). 
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(42) a Spille sjakk gjør de hver dag. 

b Venne seg til rushtidtrafikken kan de ikke. 

Objekter til valensbærende adjektiv kan (liksom objekter til verb, jf 4.2) 

være obligatoriske, som i (39a-d), eller fakultative, som i (39e-j), jf (41). 

Til sammenlikning må sekvensen adjektiv + Prep + NP i (43) 

analyseres helt annerledes: her har vi predikativ + "fritt" (ikke

valensavhengig) adverbial: 

(43) a Husene er hvite på Sørlandet. 

b Hun var lykkelig i Bergen. 

Ved adjektiv-konstruksjoner som i (39) vil en - liksom ved 

flerordsverb - finne leksikalisering i ulik grad. Leksikaliseringa viser seg 

ved at ikke bare preposisjonen, men også adjektivet kan være 

desemantisert, slik at det ikke har samme betydning som når det står i 

predikativ stilling alene (eller attributivt). Klare eksempler på 

leksikalisering har vi i (39a-d). 

I (44) har vi konstruksjoner med være/bli + adjektiv + NP, uten 

preposisjon: 

(44) a Hun ble kvitt plagene. 

b Jeg ble var en fugl. 

c Ungen var redd bikkja. 

d De er lei maset. 

e Vi er blitt fri ansvaret. 

NP-en som følger etter adjektivet, tilfredsstiller kriteriene (2a-b) og 

bærer ellers kjennetegnene for objekt i (16b ). Også slike konstruksjoner 

er tradisjonelt behandlet som "verbalgruppe + objekt" (Western 

1921:133, Lie 1984:90), men de bør analogt med setningene i (39) 

analyseres som predikativ + objekt. Adjektiv som i (44) kan - som 

parallell til valensbærende preposisjonsadjektiv - kalles "valens-



"Flerordsverb" i norsk 33 

bærende reine adjektiv". I noen tilfeller kan en for øvrig velge mellom 

konstruksjon med og uten preposisjon, jf redd (jar), lei (av),fri (jar). 

3 "UEKTE SAMMENSATTE VERB" 

3.1 Med objekt 

Forbindelsen verb + adverb l preposisjon/ preposisjonsfrase i setninger 

som (45) er i grammatisk tradisjon ofte kalt for "uekte/løst sammensatt 

verb" eller "partikkelverb": 

(45) a Du må spise opp maten. 

b Har du lest ut boka? 

c Jeg skal legge sammen tallene. 

d Hun har skrudd av korken. 

e Han har lagt ved sjekken. 

f Bjørnen har slått i hjel sauene. 

g Jeg har sagt fra meg stillinga. 

Disse konstruksjonene skiller seg fra de flerordsverbene som er omtalt i 

avsnitt 2 bl a ved at objektet har en annen distribusjon: det kan (selv om 

det ikke er så vanlig, jf Lie 1984:38) stå før "partikkelen" som i (46), og 

det må stå på denne plassen hvis det realiseres som trykklett 

pronomen/ determinativ (med dialektale unntak), jf ( 47).10 

(46) a Du må spise maten opp. 

b Har du lest boka ut? 

c Jeg skal legge tallene sammen. 

d Hun har skrudd korken av. 

e Han har lagt sjekken ved. 

f Bjørnen har slått sauene i hjel. 

g Jeg har sagt stillinga fra meg. 

lO Flere forskjeller mellom disse konstruksjonstypene er omtalt hos Faarlund o fl 
(1997:699f). 
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(47) a Du må spise den opp. 

b Har du lest den ut? 

c Jeg skal legge dem sammen. 

d Hun har skrudd den av. 

e Han har lagt den ved. 

f Bjørnen har slått dem i hjel. 

g Jeg har sagt den fra meg. 

Det er ulike oppfatninger om hvordan slike forbindelser skal analyseres. 

Den ene går ut på å regne adverb/preposisjon/preposisjonsfrase for 

adverbial, slik bl a Lie (1984:38 og 90), Venås (1990:145) og Faarlund o fl 

(1997:699) gjør (rett nok "en spesiell type adverbialer", Lie 1984:38).11 

Derimot ser f eks Næs (1965:293) og Vinje (1978:25f) på disse 

forbindelsene som realiseringer av setningsleddet verbal. Også Askedal 

(1982:137 og 157) antyder at en "(ekte) verbalpartikkel" er konstituent i 

verbfraser som drikke opp, finne på. 
Ett argument for å regne med flerordsverb er at distribusjonen i 

(45) er mer vanlig enn den i (46). Et annet- og avgjørende- kriterium er 

forfeltpermutasjon, (7b ): som ( 48) viser, kan partikkelen ikke permuteres 

til forfeltet. 

(48) a *Opp må du spise maten. 

b *Ut har jeg lest boka. 

c *Sammen skal jeg legge tallene. 

d *Av har hun skrudd korken. 

e *Ved har han lagt sjekken. 

f *I hjel har bjørnen slått sauene. 

g *Fra meg har jeg sagt stillinga. 

De uthevde ordene her er heller ikke svar på spørsmål med adverb, slik 
adverbialkriteriet (2c) krever. Dette henger igjen sammen med at det 

har funnet sted en desemantisering. Forbindelsen er altså leksikalisert. 

11 Tradisjonelle adverb som opp og ut regnes hos Faarlund o fl som preposisjoner 
(1997:411f). 
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I mange tilfeller opptrer dessuten verbet i ekte/ fast sammensetning 
med partikkelen, særlig i perfektum partisipp: oppspist, utlest, 
sammenlagt osv. 

Alt dette taler for å regne disse forbindelsene som (leksikaliserte) 
flerordsverb, som realiserer setningsleddet verbal. I analogi med 
terminologien som ble innført i avsnitt 2.5, kaller jeg partiklene i 
flerordsverbet for flerordsverb-komponenter .12 

Klar egenbetydning har adverbet når det følges av en 
preposisjonsfrase som realiserer et stedsadverbial (ev kan adverb + 
preposisjon her oppfattes som en flerordspreposisjon): 

(49) a Du må sette bilen inn i garasjen. 
b Fristen for å trekke seg ut av Kuwait er 15. januar. 

Også når adverbet står alene, kan det ha klar egenbetydning og svare 
på spørsmålet hvor?: 

(50) -Hvor skal jeg sette bilen? 
-Sett den inn. 

I slike tilfeller er også forfeltpermutasjon tenkelig: 

(51) (?)Inn kan du godt sette den. 

I tilfeller som (49-51) kan vi derfor regne adverbet som (del av) et 
stedsadverbial. Alternativt kan verb + adverb ses på som ikke
leksikalisert flerordsverb.13 

12 Jeg foretrekker termen komponent istf. partikkel fordi det ikke bare dreier seg 
om "småord" som preposisjoner og adverb, men også om "tyngre" elementer 
(substantiv, adjektiv). 
13 Den historiske bakgrunnen for flerordsverbene med preposisjon (som (43d-e)) 
kan være norrøne pleonastiske konstruksjoner som disse: hann skar 6r lepp 6 r 
hari >ess manns, lt:ita aj tjold aj skipum (eks fra Falk & Torp 1900:349). Her står 
preposisjonen absolutt, og "derpaa tilføies for tydeligheds skyld det fuldstændige 
komplementsudtryk" (ibid. 280). En kan altså underforstå en styring til 
preposisjonen, f eks: skjære av [håret) en lokk, skru av [flaska] korken. 
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3.2 Uten objekt 

Tradisjonelt regner en også med uekte/løs sammensetning i 

konstruksjoner som (52), der vi har verb + adverb/preposisjon uten 
tilknyttet NP (objekt): 

(52) a Jeg har ikke fått snakket ut. 

b Følelsene sprenger på. 

c A visa gikk inn. 

d Hvorfor er blomstene til? 

e Støtten er falt vekk. 

f V æret har slått om. 

Her gjelder det samme som i (45): adverbet/preposisjonen kan ikke 

forfeltpermuteres, og svarer ikke på spørsmål med adverb. Videre har 

en eller flere av komponentene i forbindelsen blitt utsatt for 
desemantisering. 

Også slike forbindelser vil jeg kalle (leksikaliserte) flerordsverb, 

bestående av verb + flerordsverb-komponent. Disse gruppene opptrer 

lite i fast sammensetning. Jf Falk og Torp (1900:352): "intransitiver (eller 

verber uden styrelse) foretrækker i langt høiere grad end transitiver [ ... ] 

den løse forbindelse". 

Hvis adverbet har klar lokal egenbetydning og svarer på 
spørsmål med adverb, kan det liksom i (50) sies å fungere som (steds-) 

adverbial, eller vi kan regne verb + adverb som ikke-leksikalisert 

flerordsverb. Forfeltpermutasjon er mulig. 

(53) a -Hvor er far? Er han gått i kjelleren? 

-Nei, han er gått ut. 

b Ut er han ikke gått. 

Som leksikaliserte flerordsverb kan en også regne konstruksjoner 

med verb + preposisjonsfrase som i (54a). De utgjør en 

betydningsmessig helhet med desemantisering, slik at verken 

preposisjonsfrasen eller NP-en kan anaforiseres. Heller ikke kan 
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preposisjonsfrasen eller NP-en alene forfeltpermuteres, (54b-c), og det 

vil ikke være mulig å endre bestemthets- og tallform på substantivet i 

preposisjonsfrasen. 

(54) a Maskinen har gått i stykker. 

b *I stykker har maskinen ikke gått. 

c *Stykker har maskinen ikke gått i. 

Alternativt kan slike uttrykk ses på som idiomer (jf avsnitt 1.3). I 

alle fall unndrar de seg vanlig syntaktisk analyse. Andre eks: falle i 
staver, gå i vasken. 

4 TERMINOLOGI OG KLASSIFISERING 

4.1 Tre hovedtyper av flerordsverb 

Ut fra avsnitt 2 og 3 kan det stilles opp tre hovedtyper av flerordsverb, 

representert ved (55a-c): 

(55) a vente på 

b spise opp 

c snal<keut 

Typene (55a) og (55b) har det til felles at de står med objekt, altså 

er transitive. Det som skiller dem, er distribusjonen av flerordsverb

komponenten(e) i forhold til objektet, jf avsnitt 3.1. De tradisjonelle 

termene i norsk er som nevnt henholdsvis "transitiv verbalgruppe" og 

"uekte/løst sammensatt verb". Korner (1948, 1964) og Thorell (1973) 

bruker termen "prepositionsverb" om typen (55a), og den er ført videre 

hos Vinje ("preposisjonsverb, 1978:25). Kulbrandstad kaller denne typen 

"utvidet verbal" (1993:173). Typen (55b) kaller Vinje "partikkelverb" 

(1978:25). Som fellesbetegnelse for begge typene har Vinje "sammensatt 

transitivt verbal" (1978:28). Næs snakker om "transitiv gruppe" 

(1965:371). 
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Type (55c) skiller seg fra (55a-b) ved å være intransitiv, dvs stå 

uten objekt. Slike flerordsverb er omtalt som "intransitive verber" (Falk 

& Torp 1900:335), "intransitiver" (ibid. 352), "intransitiv gruppe" (Næs 

1965:371). 

Thorell omtaler alle typene som "verbfraser" (1973:156). 

For å få en ensartet og sakssvarende terminologi foreslår jeg 

disse termene: 

" For typen vente på, (55a): tett transitivt flerordsverb (ttfv). 

" For typen spise opp, (55b ): løst transitivt flerordsverb (ltfv). 

"' For typen snakke ut, (55c): intransitivt flerordsverb (ifv). 

Motsetninga tett/løs sikter til om forbindelsen mellom verb og 

flerordsverb-komponent(er) er så "tett" at det ikke kan komme trykklett 

objekt imellom (jf avsnitt 3.1). Skillet transitiv/intransitiv bygger på om 

direkte objekt er med i den "syntaktiske programmet" (jf avsnitt 4.2).14 

4.2 Flerordsverbene fra valens-synspunkt. Syntaktiske programmer 
På samme måte som vanlige ettordsverb kan flerordsverb være 

enverdige, toverdige eller treverdige, og konstrueres med ulike 

"syntaktiske programmer" (Askedal 1976:160). Et verbs syntaktiske 

program utgjøres av den "maksimale normalbestand" (ibid. 161) av 

setningsledd som verbet krever, også kalt "primærutfyllinger" (ibid.168) 

eller valensavhengige ledd. I tillegg kan det komme "frie" ledd, 

"sekundærutfyllinger" (ibid.), i form av adverbialet (uthevet): 

(56) a Jeg fant boka på loftet. 

b Jeg har satt boka i hylla for lenge siden. 

Etter dette kan flerordsverb - liksom andre verb - klassifiseres 

etter hvilke syntaktiske programmer de knytter til seg. 

De vanligste syntaktiske programmene for norsk kan stilles opp 

og eksemplifiseres som i (57) (med forkortelser som innført i avsnitt 1.2). 

Passivkonstruksjoner tas med som egne programmer. 

14Om plasseringa av disse konstruksjonene i feltskjemaet, jf Landmark (1986:83 
og 87). 
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(57) 

A Bare Vog S 

B En utfylling Hl V og S 

a DO 

b 

c 

d 

PIV 

ADV 

AgADV 
e PotS 

Barnet sover. Det snør. 

Jeg savner deg. Jeg stoler på deg. 
Kari er ingenør. 

Vi bor i Bø. 

Ulven ble skutt av en snikskytter. 

Det har kommet mange mennesker. 

C To utfyllinger til 

leddstillinga) 

V og S (rekkefølgen svarer til den normale 

a IO, DO 

b DO,IntADV 

c DO, ADV 

d DO, 0-PIV 

e PIV, DO 

f IO,PIV 

g PotS,ADV 

h PIV,PotS 

DO,AgADV 

IO,AgADV 

D Tre utfyllinger til V og S 

a IO, DO, PIV 

b IO, DO, AgADV 

Han sendte henne blomster. Jeg 

benyttet meg av tilbudet. 

Han sendte blomster til henne. 

Gutten stakk pengene i lomma. 

Vi kalte katten Nøste. 

Hun er glad i å lese. De er lei maset. 

Du er meg en luring. 

Det sitter en fugl på taket. 

Det er morsomt å bade. 

Hun ble overrakt et diplom av 

lederen. 

Blomstene ble overrakt henne av 

ordføreren. 

Hun var seg sitt ansvar bevisst. 

Det ble overrakt henne et diplom av 

lederen. 

c DO, ADV, AgADV Det ble lagt mye penger i bøssa av 

kirkegjengerne. 

Nærmere regler for leddstilling må utelates her, likeså regler for 

stryking av ledd som hører til "normalbestanden", m a o detaljer om 

obligatoriske og fakultative ledd. Her nevnes bare at objektet er 
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obligatorisk når verbalet er realisert som flerordsverb, og når 

predikativet er realisert som valensbærende adjektiv. 

4.3 Flerordsverb og valensbærende adjektiv systematisert etter 

syntaktisk program og form 

Nedenfor følger et forsøk på systematisering etter hovedtype, 

syntaktisk program (SP) og form, illustrert med eksempler. En mer 

fullstendig opplisting faller utenfor denne rammen. (En del materiale 

fins også hos f eks Falk & Torp 1900:332f, Western 1921:133f og 377f, 

Næs 1965:370f, Strandskogen 1985, Vinje 1987:151f, Faarlund o fl 

1997:697f.) Regler for trykk og tonem er det heller ikke plass til å gjøre 

greie for her (men jf Næs 1965:370f, Fretheim 1997). Tegnet \ antyder 

skille mellom leksikalisering og ikke-leksikalisering. 

4.3.1 Tette transitive flerordsverb 

4.3.1.1 SP Ba 

l. Verb + preposisjon 
av holde av 'elske', le av 

etter lengte etter, se etter, spørre etter, ta etter 'etterlikne', 

være etter 'ettersøke' 

for 

fra 
gjennom 

med 

mot/imot 
nær 

frykte for, gå for 'ønske', redegjøre for, stå for 'mene; 

administrere', sørge 

for, åpne for 

gå fra 'ikke stå ved' 

gå gjennom 

blåse i, delta i, legge i, sette i 'begynne', spekulere i, 

stemme i, ta i 'berøre' 

komme med 'ytre', regne med, sitte med 'inneha' \ 

konkurrere med, snakke medlS 

gå (i)mot \ protestere mot 

komme nær 'støte borti' 

15 med + NP i "kommunikasjonspartner-ledd" (Landmark 1986:95, jf 
"konsubjektadverbial", Bruaas 1977:11) kan eventuelt gis status som eget 
setningsledd. 
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om handle om, synes om 'like', verne om, vite om 'kjenne' \ 
høre om, lese om, snakke omi6 
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over gå over, hoppe over 'forbigå' (ev ltfv), kjøre over, komme 

på 

til 

under 

ved 

over 'finne; gjøre seg ferdig med', lese over, rå over 
'disponere', ta over, tenke over \ herske over 

arbeide på, finne på (ev ltfv), gløtte på, gå på 'bestige; 
oppleve, lide', håpe på, jakte på, legge på 'øke', likne på, 

lure på, løsne på, passe på, se på, smakepå, stå på 'hevde', 

ta på 'berøre', tenke på, tro på, tvile på, tyde på, vente på 
bidra til, føre til, høre til (ev ltfv), kjenne til, lytte til, rå til, 
snakke til 'refse', vise til 

skrive under (ev ltfv) 

røre ved 'komme inn på', stå ved, være ved 'innrømme; 
skulle til (å)' 

2. Verb + substantivfrase + preposisjon 

Substantivfrasen utgjøres som regel av et abstrakt substantiv som står i 

ubestemt form entall, men substantivet kan også ha knyttet til seg 

modifiserende underledd (f eks stor, god, litt, lite, mye).J7 Substantiv + 
Prep + NP kan knapt permuteres, jf (58) - i motsetning til i 

konstruksjoner som (59), der vi har samme overflateform, men der 

substantivet er kjerne i en substantivfrase Qf også kommentaren til (4a

c)): 

(58) a Jeg drar kjensel på henne. 

b *Kjensel på henne drar jeg. 

c Henne drar jeg kjensel på. 

(59) a Jeg vil gjerne ha bil med firehjulstrekk. 

16 "Omhandlingsverb" med om kan knytte til seg et kvantitativt objekt 
(Landmark 1986:82 og 95), f eks De snakket mye om dette. 
17 Faarlund o fl analyserer disse konstruksjonene (1997:705f) overraskende nok 
som objekt + preposisjonsobjekt, der preposisjonsfrasen enten er "adledd til den 
substantiviske kjernen" (og dermed ikke er eget setningsledd likevel), eks [ha 
[håp [om betre avlingJ]], eller utgjør eget setningsledd, eks [ta [del) [i feiringa)] (og 
dermed innfører objekt + preposisjonsobjekt som et syntaktisk program). 
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b Bil med firehjulstrekk vil jeg gjerne ha. 

c *Firehjulstrekk vil jeg gjerne ha bil med. 

av ha moro av, tørke støv av 

for ha/få behov /bruk for, ha/få forståelse for,være gjenstand 

for, ha/få interesse for, være offer for, dra/ha omsorg for, 

gjøre rede/ greie for, gi uttrykk for 

fra ta avstand fra 

gi blaffen i, ha/ få/ ta del i, ha/ få innsikt i, få fatt i, 

gripe/ta/få tak i 

med få bukt med, ta farvel med, ha forbindelse med, drive gjøn 

med, ta/få/ha kontakt med 

om slå ring om 'beskytte', ha ønske om 

over være herre over 

p å gi avkall på, legge beslag på, gjøre ende på, få fatt på, ta 

fatt på, ha forstand på, ha greie på, dra kjensel på, 

gjøre/ha krav på, få/ha lyst på, slå mynt på, sette pris på, 

ta sjansen på, legge skjul på, gi slipp på, synes synd på, ta 

vare på, gjøre ære på, få øye på 

til ha anledning til, ha kjennskap til, legge merke til, være 

vitne til 

3. Verb + adverb + preposisjon 
være ute etter, gå inn for, demme opp for, slippe opp for, komme ut for, 

gå/komme/skulle opp i, holde opp med, slå opp med, komme ut med 'si', 

komme opp mot, gå ut over, gå inn på, gå ut på, finne fram til, se fram 

til, legge opp til, høre inn under, holde/ stå fast ved 

4. Verb + preposisjon + preposisjon 
gi etter for, ligge under for, bli med i, bære over med, holde på med, ta 

til med, betale av på, gå med på, være med på, høre med til 

5. Verb + adjektiv + preposisjon 
ha godt/vondt av, komme/gå klar av, gå god for, gå løs på, holde fast 

ved 

6. Verb + preposisjonsfrase + preposisjon 
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være/komme i besittelse av, være på jakt/utkikk etter, gå i bresjen for, 

stå i fare for, stå i spissen for, komme i forbindelse/kontakt med, 

være/komme i gang med, snakke i munnen på 

7. Andre uttrykk 

få øynene opp for, ha noe (kvantitativt objekt) til overs for, sette foten 

ned for, sette seg i forbindelse med, ta mål av seg til 

4.3.1.2 SP Ca 

Jeg regner den første NP-en i predikatet som indirekte objekt pga den 

semantiske rollen leddet har. (Ellers måtte en regne med et syntaktisk 

program med to direkte objekter.) Flerordsverb-komponentene kommer 

mellom IO og DO. 

l. Verb + preposisjon 
a) Verb med bare refleksivt IO 

benytte seg av, ta seg av, legge seg etter, bestemme seg for, interessere 

seg for, distansere seg fra, kvitte seg med, måle seg med, bry seg om, 

dreie seg om, undre seg over, belage seg på, innlate seg på, by seg til, 

forholde seg til, gi seg til ( + infinitiv) 'begynne', gifte seg til, glede seg til, 

ta seg til 
b) Verb med refleksivt eller ikke-refleksivt IO 

takke IO for, beskjeftige IO med, omgi IO med, advare IO mot, be IO 

om, minne IO om, overbevise IO om, venne IO til \ fortelle IO om 

2. Verb + adverb + preposisjon 

gi seg ut på, klikke seg fram til 

3. Verb + preposisjon + preposisjon 
venne seg av med 

4. Verb + preposisjonsfrase + preposisjon 

gi seg i kast med 

5. Verb + adjektiv + preposisjon 

gjøre IO oppmerksom på, gjøre IO klar til 

4.3.1.3 SP Cd 

se på DO som 
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4.3.2 Løse transitive flerordsverb 
SP Ba 

1. Verb + adverb 

gi bort, kalle fram, sette fram, få igjen, ta igjen, pakke inn, samle inn, 

stenge inne, legge ned, sette ned, gjøre om, skrive om 'nyskrive', sy om, 

gi opp, sjekke opp, spise opp, kaste opp, legge opp, slå opp, legge 

sammen, kalle tilbake, sende tilbake, gi ut, holde ut, slette ut, stenge ute 

2. Verb + preposisjon 
holde av 'reservere', skjære av, skrive av, ta av, ta med, føre over, legge 

på, slippe til, skrive under (ev ttfv), legge ved 

3. Verb + preposisjonsfrase 
ta for seg, holde for narr, gjøre fra seg 'gjøre ferdig', slå i hjel, komme i 

hug, føre med seg, ta på seg 

4. Verb + adjektiv 
sette fast, slippe fri/løs, ha kjær, holde klar 

5. Verb + adverb/preposisjon; objektet er refleksivt 
spise seg opp 'spise kraftig (før en påkjenning)', gi seg til 'bli værende', 

gå seg til 

4.3.3 Intransitive flerordsverb 

4.3.3.1 SP A 

1. Verb + adverb 
gå an, gå igjen, flakke om, slå om, gå opp 'la seg løse', holde opp, løpe 

ut, snakke ut 

2. Verb + preposisjon 
blomstre av, ta av, gå av, ligge etter, falle fra, gå gjennom 'bli vedtatt', 

ta i 'anstrenge seg', gå over, bli til 'skapes', fryse til, slippe til, være til, 

vare ved 

3. Verb + preposisjonsfrase 

gå for seg, legge på seg 
4. Andre uttrykk 
ligge brakk, løpe løpsk, holde tett, fare vill 
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4.3.3.2 SP Bb 

bli til, gi seg ut for (å være), se PIV ut, vise seg (å være) 

4.3.3.3 SP Be 

stå ADV til, ta inn 'innlosjere seg' 

4.3.4 Valensbærende adjektiv 

4.3.4.1 SP Ce 

l. Adjektiv + preposisjon ("preposisjonsadjektiv") 
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avhengig av, stolt av, fri for 'mangle', god for, takknemlig for, tom for, 

delaktig i, enig i, glad i, ferdig med, vant med, klar over, hissig på, klok 

på, oppmerksom på, oppsatt på, viss på, ærlig på, vant til, verdig til, full 

av, interessert i, gift med, tilfreds med, sikker på 

2. Adjektiv ("reine adjektiv") 

kvitt, lik, var, verd 

3. Adjektiv + fakultativ preposisjon 

lei (av), fri (for) 'kvitt', redd (for) 

4.3.4.2 SP Da 

bevisst 

5 SLUTTORD 

De konstruksjonene som er behandlet i denne artikkelen, er svært 

vanlige i norsk. Stikkprøver av løpende sakprosatekster viser at 
verbalet i setninger og infinitivskonstruksjoner er realisert som 
flerordsverb eller valensbærende adjektiv i 10-40 % av tilfellene. Det er 
ikke uventet at nettopp språk av mer analytisk type - som norsk -

utvikler leksikaliserte ordgrupper der andre språk (eller eldre 

språktrinn) bruker morfologiske midler. 

Ved å analysere slik det er foreslått her, flytter en beskrivelsen av 

konstruksjonene fra syntaksen over til leksikonet. Dermed blir den 
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syntaktiske analysen enklere18, og en slipper å innføre setningsledd

kategorien preposisjonsobjekt. Til gjengjeld står en overfor den 

oppgaven å få laget en leksikalsk opplisting av flerordsverb (noe som 

ikke minst ville komme norskundervisning for utlendinger til gode). Det 

vil for øvrig måtte være en kontinuerlig prosess, siden norsk øyensynlig 

er i stadig utvikling også på dette området. 
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Tonempar i bokmål 

VIGLEIK LEIRA 

INNLEIING 

Dette arbeidet har utgangspunktet sitt i en spørrekonkurranse som 

Språkrådet hadde på språksidene sine i NRKs tekst-tv i september 1995. 

Svara som kom inn, viste at der stort sett ikke var vansker med å finne 

minimale par, dvs. par av ord som i uttalen bare skiller seg fra 

hverandre gjennom tonemene. Rett plassering av tonemene i de enkelte 

ordpara kunne det derimot skorte på noen ganger. 

Blant de para som deltakerne hadde funnet fram til, kan nevnes 

rådyr/rådyr (substantiv og adjektiv), vokser/vokser (to presensformer 

av verb) og jernet/gjerne. Para vitner om god observasjonsevne, og som 

eksempler er det langt fra dem en vanligvis finner i litteratur om 

tonemene. Det satte meg på den tanken å lage en systematisk oversikt 

over tonempara i bokmål. 

MATERIALET 

Grunnlaget å starte med er Martin Kloster-Jensens artikkel Bokmålets 

tonelagspar (''Vippere") fra 1958, der han etter egen telling lister opp i 

alt 2432 par. Hans hovedgrunnlag igjen var 1953-utgaven av Tanums 

store rettskrivingsordbok. Det har jeg supplert med en gjennomgåing 

av utgaven fra 1989. 

I tillegg til Kloster-Jensen og Tanum har jeg brukt Bjarne 

Berulfsen: Norsk uttaleordbok, Familienavn i Norden (skrift nr. 17 fra 

Norsk språkråd) og Norsk stadnamnleksikon. Gjert Kristoffersens 

artikkel Tone/ag i sammensatte ord i østnorsk (Norsk Lingvistisk 

Tidsskrift 1992,1) har også vært nyttig. 

Kloster-Jensen valgte å se bort fra ordformer med utlyd på -a: 

"Ord utlydende på -a er altså prinsipielt ikke regnet som vippere. Dette 

er skjedd for å begrense samlingen og forenkle grupperingen". 
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Siden tonemveksling jo i høyeste grad er et uttalefenomen, virker 

det litt underlig å utelukke ordformer som nettopp hører heime i 

talemålet. Mange bokmålsskrivende som bruker minimalt med a

former i skrift, har dem likevel gjerne rikelig i tale. 

Jeg har tatt med a-formene. På den andre sida har jeg sløyfa noen 

par av typen plasteret/plastre, der jeg i min uttale har tre stavinger i det 

første ordet. -Vesentlig på grunn av a-formene har jeg kommet opp i et 

totaltall på nærmere 3000. En annen grunn til at tallet mitt er blitt 

høyere, er at jeg f.eks. regner kastene/kastende og kastene/kastene som 

to par, mens de for Kloster-Jensen utgjør en vipper. 

OM FORDELING A V TONEMENE 

Generelt 

Tonemforskjeller fins mellom ordformer med minst to stavinger. 

Men i hovedprinsippet bygger tonem l på enstavingsord (som 

grunnform og/ eller historisk sett) og tonem 2 på tostavingsord. Derav 

kommer også betegnelsene. 

Skriftforma bilen har to uttalevarianter. Med tonem l gjelder det 

et kjøretøy, med tonem 2 ei øks. Utgangsforma er henholdsvis det 

enstava ordet bil og det tostava ordet bile. - Der hvor vi kan 

kontrastere slike ordformer mot hverandre, er det også lettest å holde 

styr på tonemene. 

Substantiv 

Hankjønns- og hunkjønnssubstantiv oppfører seg likt. Bilen i hankjønn 

kan jamføres med dokka i hunkjønn. Med tonem l har dokka med båter 

å gjøre, med tonem 2 gjelder det ei leike. 

I flertall går orda over til tonem 2. Dermed blir ordformene 

mangetydige også i tale. Forma biler kan være ubestemt flertall av bil 

og bile, eller den kan være presens av verbet bile. Forma bilene kan 

gjelde bestemt flertall av de to substantiva, men faller i uttalen også 

sammen med presens partisipp bilende. - Tilsvarende mangetydighet 

har vi ved ordformene dokker og dokkene. 
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Tonemvekslingen i bestemt form entall av sterke og svake 

substantiv (bil og dokk kontra bile og dokke) opptrer også i intetkjønn. 

Men med stum t i uttalen får vi kontrast mot både ubestemt og bestemt 

form av det svake substantivet. Sinnet med tonem l (av ubestemt sinn) 

kontrasterer mot både sinne og sinnet (begge med tonem 2). 

I flertall skiller de sterke intetkjønnsorda seg fra hankjønn og 

hunkjønn. I ubestemt flertall er der oftest ingen ending (et kast > flere 

kast), mens bestemt form får -a eller -ene. Disse flertallsformene tar 

som aller oftest med seg tonem l fra entall. 

Som en generell regel for substantiv kan det settes opp at ubestemt 

form bestemmer tonemet i bestemt form, både i entall og flertall. 

En del substantiv med utgang på -el i ubestemt entall får sammen

trekning i flertall og beholder tonem l, eksempelvis sykkel > sykler. 

Flertallsformene kontrasterer dermed mot presens og presens partisipp 

av tilsvarende verb, f.eks. kabler kontra kabler og stemplene kontra 

stemplende. (Berulfsen opplyser at i Bergen får orda på -el tonem 2 i 

flertall. Det kan tas som tilpassing til hovedregelen om at 

flertallsendinga -er (og dermed -ene) skal gi tonem 2.) 

Ei annen gruppe som beholder tonem l i flertall, er omlydsord: 

natt > netter (motfør katt > katter med tonem 2 i flertall), rand > 

render, stang > stenger, strand > strender, tann > tenner; bok > bøker, 

bot > bøter, fot >føtter, rot > røtter; hånd >hender. Også bønder (med 

bonde med to stavinger og tonem 2 som entallsform) er med i denne 

gruppa. 
Grunnen til at vi har tonem l i disse formene, er historisk. I 

gammelnorsk tid var disse formene enstavingsord med utlyd på r, for 

eksempel stengr og hendr. Den e-en som vi nå har foran r-en, er en 

innskuddsvokal som er kommet til seinere. 

Med den store mengden av entonemere (en 'entonemer' = en 

ordform med tonem l) opptrer intetkjønnsorda som en temmelig 

enhetlig gruppe med omfattende kontrastering mot totonemere i andre 

ordtyper, særlig i verba. Jamfør disse eksemplene: 
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tonem l 

kastet 

kastet 

kasta 

kastene 

lyset 

tonem2 

kaste 

kaste 

kasta 

kasten de 

lyse 

Vigleik Leira 

(hankjønn ubest. ent.) 

(infinitiv) 

(preteritum, perfektum partisipp) 

(presens partisipp) 

(infinitiv, adjektiv flertall) 

Verb 

Infinitiven styrer tonemet i de andre formene, og stort sett dreier det seg 

om tonem2. 

Verb med utgang på trykksterkt -ere (f.eks. demonstrere) har stort 

sett fremmed opphav og (uten unntak?) tonem l. De utgjør dermed en 

tallrik avvikende klasse. Men det spiller liten rolle siden der er få 

kontrasteringsmuligheter overfor andre ordformer. 

Former med tonem l og kontrasteringsmuligheter fordeler seg 

hovedsakelig på to kategorier: 

Presens av (opphavlig) sterke verb har tonem l. Presensforma 

finner kontrasterer mot substantivforma finner (som kan være nomen 

agentis eller flertall av finne på fisk eller finne fra Finland). Infinitiven 

finne på sin side med tonem 2 kontrasterer ikke mot entallsforma finne i 

begge substantiva. 

Den andre kategorien omfatter verb som er prefigert med 

forstavingene an-, av-, bort-, fra-, fram-, gjen-, i-, inn-, med-, mot-, 

ned-, om-, opp-, på-, til-, ut-, ved-. 

Slike verb har tonem l gjennom alle formene. De kontrasterer ofte 

mot substantiv som er laga til de samme verba: 

verb, tonem l 

infinitiv: anfalle 

infinitiv: anklage 

presens: anklager 

presens: anklager 

presens part.: anklagende 

substantiv, tonem 2 

anfallet 

anklage 
anklager (entall, person) 

anklager (flertall, gjerninger) 

anklagene 
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imperativ: vedlegg 
preteritum: anløp 
perfekt. part.: utslått 

vedlegg (ubest. ent./ fl ert.) 
anløp (ubest. ent./flert.) 
utslått (ubest. entall) 

Adjektiv 
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Adjektiv med endingene -a og -en har tonem 2, eksempelvis sinna og 
brisen. De med utgang på -er har derimot tonem l, f.eks. sikker og 
tapper. Grunnform og flertallsform på -e gir tonem 1: stille, mørke. 

Utenlandsk opphav er antakelig grunnen til at rosa har tonem l. 

Men tonem 2 i det temmelig nye speisa 'utafor, uten bakkekontakt', 

trolig etter engelsk spaced, viser at det norske mønsteret fortsatt er 

virksomt. 
Substantivering av enstavingsadjektiv gjennom tillegg av -a/-en 

gir ikke tonem 2: dumma/dummen er entonemere. Dumming er derimot 

totonemer. 

Adverb 

Adverba følger mønstrene fra verb og adjektiv. 

Omlaginger fra substantiv med endinga -ende gir tonem 2 

samsvarende med presens partisipp, f.eks. gullende rein. Det 

kontrasterer med den substantiviske flertallsforma gullene, som iblant 

brukes i sportsjournalistikken. 

Endingene -a og -er gir henholdvis tonem 2 og 1 på linje med 
adjektiv: møkka lei, splitter gal. 

FORHOLDET TALE/SKRIFT- AUTOMATIKK I UTTALE AV 
SKRIFTFORMER 

Den systematiske fordelinga av tonemene på hver sine ordtyper gir 

visse skriftformer en sterk styring over uttalen av ukjente ord. Det 

gjelder blant annet personnavn og stedsnavn. 
Etter mønsteret fra infinitiver og svake substantiv får ukjente 

personnavn med utgang på -e automatisk tonem 2 i uttalen. Da 
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fotballspilleren Ame Kotte dukka opp i sin tid, fikk han straks tonem 2. 

Dermed fikk vi et nytt minimalt par: kottet/Katte. 

Etternavn med utgang på -en får tonem l på linje med bestemt 

form entall av sterke substantiv, f.eks. Dokken parallelt med dolclcen av 

dokk. Et eventuelt tonem 2 må læres. - Som gammelt vin-navn skiller 

Diesen seg fra disen. 
Etternavn med utgang på -er behandles stort sett likt og tildeles 

tonem l - vel delvis på grunn av det mønsteret vi har fått gjennom 

mange slike navn med utenlandsk opprinnelse, eksempelvis Anker og 

Brøgger. Det gir kontrasteringsmuligheter overfor nomina agentis og 

presensformer, ubestemt flertall og enkelte ord i ubestemt entall: 

Werner/verner, Wenner/venner, Sommer/sommer. 

Stedsnavn på -a viser ikke noen liknende automatikk Det veksler 

mellom tonem l og 2. Der er kanskje en svak tendens til å gi ukjente 
navn tonem 2, mens navn som assosieres med bestemt form av 

fellesnavn, tildeles det tonemet vedkommende form har. Tonemet kan 

dermed bli feil i forhold til lokal uttale, f.eks. de to Østlandsnavna Ro a 

og Flisa som gjerne får henholdsvis tonem 2 og l mot korrekt l og 2. I 

den lokale uttalen behandles Roa som bestemt form av enstavingsordet 
ro, mens Flisa ikke behandles som bestemt form av flis. 

TONEM I SUBSTANTIVISKE SAMMENSETNINGER 

Substantiv + substantiv utgjør hovedmassen av sammensetninger. De 

fleste av dem fordeler seg på tre hovedkategorier: 

Uten bindeelement 
Bok+ hylle> bokhylle, fot + sopp > fotsopp, hav + salt > havsalt, kratt 
+ skog> krattskog, mat+ skap > matskap, strøm+ brudd. 

Orda ovafor har tonem 2, og det er det vanlige for slike sammen

setninger med enstava forledd. Men det fins en god del unntak. Her er 

noen: dampbåt, giftstoff, lakksko, posthus, plastbåt, rasfare. 

Fotball er et eksempel på ord som opptrer med begge tonemene. 
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Med -s- som bindeelement 

Drift + konto > driftskonto, krig + fot > krigsfot, mann + kor > 

mannskor, sak+ gang> saksgang, stat+ makt> statsmakt. 

Tonem l er det vanlige for slike sammensetninger. Unntaka her er 

færre. De viktigste er dem med forledda kvelds-, lofts- og ovns-. 

Med -e- som bindeelement 
Ert + blomst > erteblomst, hnnd + mat > hundemat, japp + bil > 

jappebil, katt + kadaver > kattekadaver, mus + felle > musefelle. Her 

har vi tonem 2 uten unntak. 

Det er bare ytterst sjelden at sammensetninger kontrasterer mot 

andre ord. Paret rådyr/rådyr (substantiv - adjektiv) er nevnt 

innleiinga, et annet par er likskap/likskap (skap til å ha lik i- likhet). 

Tanem 2 utelukka i sammensetninger med nye lånord? 

Kristoffersen side 58: 
"Basen må imidlertid idealiseres ved at relativt nye lånord trekkes 

ut. Slike gir som nevnt ovenfor konsekvent tonelag l, uansett 

fonologisk oppbygging." 
Som eksempler gir han speedbåt, trimrom, blitslampe, bulkfart. 

Han har trolig rett, bortsett fra de orda som av en eller annen 

grunn får binde-e som forledd i sammensetninger. Nyordet japp 
etablerte seg sterkt i slutten av 80-åra og gav en lange rekke 

sammensetninger med forma jappe-: jappebil, jappekultur, jappekvinne 
osv. Et enda ferskere nyord er nerd, som hittil er belagt med i hvert fall 

en tilsvarende sammensetning: nerdeliv. 

Substantiv som hentes inn utenfra, kan altså fortsatt tilpasses det 

sterke mønsteret i norsk der mange enstava ord opptrer med en 

utlydende -e som forledd i sammensetninger. (For verb og flertall av 

adjektiv er det full tilpassing til norsk med tonem 2 over heile linja: bu te, 
digge, gaide, jogge, kruse, seife; hatte, kule. Til forskjell fra 

sammensatte substantiv dreier det seg her om gjennomgående 

systematisk fordeling av tonemene.) 
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OVERSIKT MED UTGANGSPUNKT I ENDINGENE 

(flere av de sjeldne motsetningstypene er utelatt) 

TONEM l 

Intetkj. best. flert.: kasta 
grepa 
spenna 

brygga 

Hunkjønn best. entall: makta 
møkka 
øya 
dokka 
anda 

sola 

Ubestemt entall: kappa 
(bokstavnavnet) 

Adjektiv l egennavn: rosa/Rosa 

-e(t) 

Intetkj. best. entall: badet 
motet 
neset 
sinnet 
lyset 
jernet 
juvet 

Infinitiv: anfalle 

utbytte 

TONEM 2 

preter. og partisipp: 
adjektiv: 

adverb: 

hunkj. best. entall: 

kasta 
grepa 
spenna 

brygga 

preter. og partisipp: makta 
adverb: møkka 
intetkj. best. flert.: øya 
hunkjønn best. entall: dokka 
pronomen: 

egennavn: 

anna 

Sola 

hunkjønn best. entall: kappa 

hunkjønn best. entall: rosa 

infinitiv: bade 
hankj. ubest. entall: mote 
hunkj. ubest. entall: nese 
intkj. (u)best. ent.: sinne(t) 

adjektiv flertall: lyse 
adverb: gjerne 
egennavn: fu ve 

intetkj. best. entall: anfallet 
intkj. (u)best. ent.: utbytte( t) 
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anklage hankj. ubest. entall: anklage 

avreise hunkj. ubest. entall: avreise 

Adjektiv: bedre infinitiv: bedre 

-en 

Hankj. best. entall: ballen hankj. best. entall: ballen 

brisen adjektiv grunnform: brisen 

disen egennavn: Diesen 

- en(d)e 

Intetkj. best. flert.: badene presens partisipp: badende 

brettene hankj. best. flert.: brettene 

hakkene hunkj. best. flert.: hakkene 

hjemmene intetkj. best. flert.: gjem mene 

bergene egennavn: Bergene 

Hunkj. best. fl.: bøkene hankj. best. flert.: bøkene 

Hankj. best. fl.: bøndene hunkj. best. flert.: bønnene 

Presens partisipp: anklagende bestemt flertall: anklagene 

-er 

Ubestemt entall: banner presens: banner 

snekker ubestemt flertall: snekker 

Ubestemt flertall: sykler presens: sykler 

kabler ubestemt entall: kabler 

Presens: anklager ubestemt entall: anklager 
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anklager ubestemt flertall: anklager 

Adjektiv grunnform: tapper presens: tapper 
mager ubestemt flertall: mager 

Adverb: splitter presens: splitter 
splitter ubestemt flertall: splitter 

Presens: vokser presens: vokser 

Egennavn: Topper presens: topper 
Møller ubestemt entall: møller 
Møller ubestemt flertall: møller 

Annen konsonantisk utgang 

Imperativ: vedlegg ubest.ent. l ubest.fl.: vedlegg 
Preteritum: anløp anløp 

Perfektum partisipp: utslått ubestemt entall: utslått 
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SYSTEMATISK FORDELING A V TONEMPAR MED 
UTGANGSPUNKT I ORDKLASSENE 
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I opplistingene er alle para ordnet med bæreren av tonem 1 plassert til venstre 
for skråstreken. 

Disse forkortingene er brukt: 

a = adjektiv 
adv =adverb 
e egennavn 
f fellesnnavn 
i interjeksjon 
k konjunksjon 
p = preposisjon 
pron =pronomen 
s = substantiv 
t = tallord 
V =verb 

Det vil da si at oppføringa 'agnet/agne s-v viser at substantivet 'agnet' har 
tonem l, mens verbet 'agne' har tonem 2. 

1 Skille mellom ordklasser 
1.1 Skille mellom substantiv og verb 

1.1.1 Tonem 1 i substantivet, 2 i verbet 

1.1.1.1 
1.1.1.2 
1.1.1.3 
1.1.1.4 
1.1.1.5 
1.1.1.6 
1.1.1.7 
1.1.1.8 
1.1.1.9 
1.1.1.10 

1.1.2 

1.1.2.1 
1.1.2.2 
1.1.2.3 
1.1.2.4 
1.1.2.5 
1.1.2.6 

Bestemt form entall intetkjønn 
Bestemt form flertall 
Bestemt form entall 
Bestemt form flertall intetkjønn 
Bestemt entall hunkjønn/intetkj. 
Ubestemt form flertall 
Ubestemt form entall 
Ubestemt form entall 
Ubestemt form entall 
Ubestemt form entall 

Tonem 1 i verbet, 2 i substantivet 

- infinitiv 
- presens partisipp 
- presens partisipp 
- preteritum 
- preteritum 
-presens 
-presens 
- infinitiv 
- preteritum 
-imperativ 

Presens - entall (oftest nomina agentis) 
Presens - flertall (ofte nomina patientis) 
Presens partisipp - flertall (oftest nomina patientis) 
Presens partisipp - entall 
Infinitiv - entall (oftest nomina patientis) 
Imperativ/preteritum/perf.part. - entall/flertall 
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1.2 

1.2.1 

1.2.1.1 
1.2.1.1.1 
1.2.1.1.2 
1.2.1.1.3 

1.2.1.2 

1.2.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.5.1 

1.5.2 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

2 

2.1 

2.1.1 
2.1.1.1 
2.1.1.2 
2.1.1.3 

2.1.2 
2.1.3 

2.1.4 
2.1.4.1 
2.1.4.2 
2.1.4.3 

Vigleik Leira 

Skille mellom substantiv og adjektiv 

Tonem 1 i substantivet, 2 i adjektivet 

Grunnform i adjektivet 
Adjektiv med utgang på -a 
Adjektiv med utgang på -en 
Adjektiv med annen utgang 

flertall i adjektivet (eventuelt grunnform på -e) 

Tonem 1 i adjektivet, tonem 2 i substantivet 

Skille meHom substantiv og adverb 

Skille mellom substantiv og konjunksjon 

Skine mellom substantiv og pronomen 

Tonem 1 i substantivet, tonem 2 i pronomenet 

Tonem l i pronomenet, tonem l substantivet 

Skille mellom adjektiv og verb 

Skille mellom adverb og verb 

Skille mellom preposisjon og verb 

Skille mellom interjeksjon og annen ordklasse 

Skille innafor ordklasser 

Skille innafor substantiv 

Bestemt form entall av sterke og svake substantiv 
Bestemt entall hankjønn 
Bestemt entall hunkjønn 
Bestemt entall intetkjønn kontra bestemt og ubestemt 

Bestemt sterkt entall -ubestemt svakt entall 
Ubestemt sterkt entall - bestemt svakt entall 

Bestemt form flertall 
Bestemt fl. intetkjønn - bestemt fl. hankjønn/hunkjønn 
Bestemt fl. hankjønn/hunkjønn - bestemt fl. intetkjønn 
Bestemt flertall innafor hankjønn/hunkjønn 
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Bestemt flertall innafor intetkjønn 

Diverse kombinasjoner 
Bestemt entall - bestemt flertall 
Bestemt flertall - bestemt entall 
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2.1.5 
2.1.5.1 
2.1.5.2 
2.1.5.3 
2.1.5.4 
2.1.5.5 
2.1.5.6 
2.1.5.7 
2.1.5.8 

Bestemt entall hankjønn - ubestemt entall hankjønn 
Ubestemt entall - ubestemt flertall 
Ubestemt flertall - ubestemt entall 
Ubestemt entall - ubestemt entall 
Ubestemt flertall - ubestemt flertall 
Ubestemt flertall- bestemt entall 

2.2 Skille innafor verb 

2.2.1 Sterkt presens kontra svakt 

2.3 Skille innafor adjektiv 

3 Egennavn 

3.1 
3.1.1 
3.1.2 

Egennavn kontra andre ord 
Tonem 1 i egennavnet 
Tonem 2 i egennavnet 

3.2 Dialektforskjeller ved egennavn 

* 

1.1 Skille mellom substantiv og verb 

1.1.1 Tonem 1 i substantivet, 2 i verbet 

1.1.1.1 Bestemt form entall intetkjønn - infinitiv 
agnet/ agne s-v 
apet/ ape s-v 
aset/ ase s-v 
badet/bade s-v 
ballet/balle s-v 
bandet/bande s-v 
bandet/banne s-v 
banket/banke s-v 
bannet/bande s-v 
bannet/banne s-v 
baret/bare s-v 
bavlet/bavle s-v 
beinet/beine s-v 
beket/beke s-v 
beljet/belje s-v 

bendet/bende s-v 
berget/berge s-v 
bilet/bile s-v 
bindet/binde s-v 
bisnet/bisne s-v 
bjeffet/bjeffe s 
blaffet/blaffe s-v 
blakket/blakke s-v 
blasket/blaske s-v 
blekket/blekke s-v 
blikket/blikke s-v 
blinket/blinke s-v 
blotet/blote s-v 
blunket/blunke s-v 
blusset/blusse s-v 

blyet/blye s-v 
bløffet/bløffe s-v 
bolet/bole s-v 
bordet/borde s-v 
boret/bore s-v 
boret/borre s-v 
bosset/bosse s-v 
braket/brake s-v 
braset/brase s-v 
breket/breke s-v 
brekket/brekke s-v 
brettet/brette s-v 
briset/brise s-v 
brommet/brumme s-v 
bruket/bruke s-v 
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brummet/brumme s-v 
bruset/bruse s-v 
brygget/brygge s-v 
brynet/bryne s-v 
brystet/bryste s-v 
brølet/brøle s-v 
bråket/bråke s-v 
bukket/bukke s-v 
buret/ bure s-v 
buset/buse s-v 
bygget/bygge s-v 
bykset/bykse s-v 
bæret/bære s-v 
dekket/ dekke s-v 
denget/ denge s-v 
diktet/ dikte s-v 
dillet/ dille s-v 
dimmet/ dimme s-v 
dirret/ dirre s-v 
disset/ disse s-v 
dorget/ dorge s-v 
draget/ drage s-v 
drasset/ drasse s-v 
dreiet/ dreie s-v 
drevet/ dreve s-v 
drislet/ drisle s-v 
draget/ droge s-v 
dryppet/ dryppe s-v 
drysset/ drysse s-v 
drønnet/ drønne s-v 
dukket/ dukke s-v 
dullet/ dulle s-v 
duppet/ duppe s-v 
dånet/ dåne s-v 
egget/ egge s-v 
elet/ eie s-v 
esset/ esse s-v 
fakket/fakke s-v 
falet/ fale s-v 
fallet/ falde s-v 
fallet/ falle s-v 
fanget/ fange s-v 
faret/ fare s-v 
fatet/ fate s-v 
feddet/fedde s-v 
fetet/ fete s-v 
fettet/ fette s-v 
fiffet/ fiffe s-v 
fiklet l fikle s-v 
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fjaset/ fjase s-v 
fjasket/ fjaske s-v 
fjesket/ fjeske s-v 
fjollet/ fjolle s-v 
flaget/ flage s-v 
flagget/ flagge s-v 
flakset/ flakse s-v 
flasset/ flasse s-v 
flau tet/ flau te s-v 
fleipet/ fleipe s-v 
flesket/ flekse s-v 
flikket/ flikke s-v 
fliret/ flire s-v 
floret/ flo re s-v 
flottet/ flotte s-v 
fløet/ fløe s-v 
fniset/ fnise s 
fnugget/ fnugge s-v 
folket/folke s-v 
follet/ folde s-v 
follet/ folle s-v 
foret/ fore s-v 
freset/ frese s-v 
friset l frise s-v 
frøset/ frøse s-v 
fusket/ fukse s-v 
fyket/fyke s-v 
fyllet/ fylle s-v 
fyret l fyre s-v 
galet/ gale s-v 
ganet/ gane s-v 
ganget/ gagne s-v 
gapet/ gape s-v 
garnet/ game s-v 
gartet/ garte s-v 
gaulet/ gaule s-v 
geipet/ geipe s-v 
giret/gire s-v 
gispet/ gispe s-v 
gjallet/ gjalle s-v 
gjeldet/ gjelde s-v 
gjeldet/ gjelle s-v 
gjenget/ gjenge s-v 
gjøglet/ gjøgle s-v 
gjønet/ gjøne s-v 
glafset/ glafse s-v 
glammet/ glamme s-v 
glan tet/ glante s-v 
gla p et/ glape s-v 

glefset/ glefse s-v 
glimet/ glime s-v 
glimtet/ glimte s-v 
glipet/ glipe s-v 
gloret/ glore s-v 
glunke/ glunke s-v 
gløttet/ gløtte s-v 
gnaget/ gnage s-v 
gnasket/ gnaske s-v 
gnellet/ gnelle s-v 
gnikset/ gnikse s-v 
gnirket/ gnirke s-v 
gnisset/ gnisse s-v 
godtet/ godte s-v 
golvet/ golve s-v 
govet/ gove s-v 
gramset/ gramse s-v 
gravet/ grave s-v 
greipet/ greipe s-v 
grenet/ grene s-v 
gripet/ gripe s-v 
gropet/ grope s-v 
grugget/ grugge s-v 
grumset/ grumse s-v 
gruset/ gruse s-v 
gry le/ gry le s-v 
grynet/ gryne s-v 
gryntet/ grynte s-v 
grøppet/ grøppe s-v 
grøsset/ grøsse s-v 
gufset/ gufse s-v 
gulpet/ gulpe s-v 
gustet/ guste s-v 
gyset/ gyse s-v 
gyvet/ gyve s-v 
haglet/hagle s-v 
hakket/hakke s-v 
halet/hale s-v 
hallet/ halle s-v 
harket/harke s-v 
hatet/hate s-v 
heftet/hefte s-v 
hegne/hegne s-v 
hellet/ helle s-v 
henget/henge s-v 
herket/herke s-v 
hevet/heve s-v 
hikket/hikke s-v 
hikstet/hikste s-v 



hintet/hinte s-v 
hivet/hive s-v 
hjemmet/ gjemme s-v 
hjulet/hjule s-v 
hjulet/jule s-v 
hogget/hogge s-v 
holdet/holde s-v 
horet/hore s-v 
horset/horse s-v 
horvet/horve s-v 
hostet/hoste s-v 
hufset/hufse s-v 
huiet/huie s-v 
hukket/hukke s-v 
hulket/hulke s-v 
hullet/hulle s-v 
hurklet/hurkle s-v 
huset/huse s-v 
husket/huske s-v 
hvelvet/hvelve s-v 
hvinet/hvine s-v 
hvisket/hviske s-v 
hvittet/hvitte s-v 
hyet/hye s-v 
hylet/hyle s-v 
hysjet/hysje s-v 
hånet/håne s-v 
håpet/håpe s-v 
håret/håre s-v 
irret/irre s-v 
jabbet/jabbe s-v 
jaget/jage s-v 
jasket/jaske s-v 
javlet/javle s-v 
jeg-et/jeie s-v 
juglet/jugle s-v 
jukset/jukse s-v 
juret/ gjure s-v 
jålet/jåle s-v 
kakket/kakke s-v 
kaklet/kakle s-v 
kallet/kalle s-v 
kantet/kante s-v 
kappet/kappe s-v 
karret/karre s-v 
kartet/karte s-v 
kastet/kaste s-v 
kavet/kave s-v 
keiet/keie s-v 
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kiket/kike s-v 
kikket/kikke s-v 
kippet/kippe s-v 
kittet/kitte s-v 
kivet/kive s-v 
kjakset/kjakse s-v 
kjanglet/kjangle s-v 
kjaset/kjase s-v 
kjavet/kjave s-v 
kjeet/kjee s-v 
kjevlet/kjevle s-v 
kjøpet/kjøpe s-v 
kjøret/kjøre s-v 
kjøvet/kjøve s-v 
klampet/klampe s-v 
klappet/klappe s-v 
klapset/klapse s-v 
klasket/klaske s-v 
klattet/klatte s-v 
klemmet/klemme s-v 
klemtet/klemte s-v 
klesset/klesse s-v 
kliet/klie s-v 
klikket/klikke s-v 
klinet/kline s-v 
klinket/klinke s-v 
klippet/klippe s-v 
klirret/klirre s-v 
klisset/klisse s-v 
kloret/klore s-v 
klukket/klukke s-v 
klusset/klusse s-v 
klynket/klynke s-v 
klypet/klype s-v 
knaket/knake s-v 
knakket/knakke s-v 
knallet/knalle s-v 
knarpet/knarpe s-v 
knarret/knarre s-v 
knaset/knase s-v 
knegget/knegge s-v 
knekket/knekke s-v 
kneppet/kneppe s-v 
knikset/knikse s-v 
knipet/knipe s-v 
knirket/knirke s-v 
kniset/knise s-v 
knislet/knisle s-v 
knoget/knoge s-v 
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knotet/knote s-v 
knupset/knupse s-v 
knurret/knurre s-v 
knuslet/knusle s-v 
knuvlet/knuvle s-v 
koglet/kogle s-v 
koket/koke s-v 
kolket/kolke s-v 
kompet/kompe s-v 
kornet/korne s-v 
korset/korse s-v 
kortet/korte s-v 
kovet/kove s-v 
krafset/krafse s-v 
kraket/krake s-v 
krakket/krakke s-v 
krammet/kramme s-v 
kraset/krase s-v 
krasJet/krasle s-v 
kravlet/kravle s-v 
kreket/kreke s-v 
kremtet/kremte s-v 
kreppet/kreppe s-v 
kretset/kretse s-v 
krittet/kritte s-v 
krotet/krote s-v 
kruset/kruse s-v 
krypet/krype s-v 
krysset/krysse s-v 
krøllet/krølle s-v 
kullet/kulle s-v 
kumlet/kumle s-v 
kurret/kurre s-v 
kuttet/kutte s-v 
kvaklet/kvakle s-v 
kvapet/kvape s-v 
kveget/kvege s-v 
kvekket/kvekke s-v 
kvervet/kverve s-v 
kvinket/kvinke s-v 
kvittet/kvitte s-v 
kvævet/kvæve s-v 
kysset/kysse s-v 
kytet/kyte s-v 
laftet/lafte s-v 
laget/lage s-v 
lakket/lakke s-v 
lammet/lamme s-v 
landet/lande s-v 
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lauget/lauge s-v naget/nage s-v preget/prege s-v 
lauvet/lauve s-v nappet/nappe s-v prentet/prente s-v 
lavet/lave s-v navet/nave s-v prime/prime s-v 
ledet/lee s-v navnet/navne s-v p rottet/ p rotte s-v 
leet/lee s-v nebbet/nebbe s-v provet/prove s-v 
legget/legge s-v neet/nee s-v prustet/pruse s-v 
leiret l leire s-v neiet/neie s-v prutet/prute s-v 
lemmet/lemme S-V nestet/neste s-v pryle/pryle s-v 
lenet/lene s-v nettet/nette s-v puffet/puffe s-v 
levnet/levne s-v nettet/nette s-v pugget/pugge s-v 
ligget/ligge s-v nikket/nikke s-v purlet/purle s-v 
liket/like s-v nippet/nippe s-v pushet/pushe s-v 
limet/lime s-v nonet/none s-v puslet/pusle s-v 
livet/live s-v nugget/nugge s-v pusset/pusse s-v 
ljomet/ljome s-v nuppet/nuppe s-v pustet/puste s-v 
ljuget/ljuge s-v nusset/nusse s-v putret/putre s-v 
loddet/lodde s-v nykket/nykke s-v pylret/pylre s-v 
lokket/lokke s-v nynnet/nynne s-v rabbelet/rable s-v 
lovet/love s-v nypet/nype s-v raet/ rae s-v 
lunet/lune s-v nyset/nyse s-v rafset/ rafse s-v 
luntet/lunte s-v nøffet/nøffe s-v rammet/ramme S-V 

lyet/lye s-v nøstet/nøste s-v ranet/rane s-v 
lynet/lyne s-v ordet/ orde s-v rap ser l rapse s-v 
lyset/lyse s-v oset/ ose s-v rasket/raske s-v 
læret/lære s-v paffet/paffe s-v rastet/raste s-v 
løftet/løfte s-v pakket/pakke s-v rauket/rauke s-v 
løpet/løpe s-v pantet/pante s-v ra ulet/ ra ule s-v 
lånet/låne s-v pappet/pappe s-v rauset/ rause s-v 
låret/låre s-v paret/pare s-v rautet/raute s-v 
låset/låse s-v passet/passe s-v ravet/rave s-v 
maltet/malte s-v peket/peke s-v rav let/ ravle s-v 
marmet/marme s-v pellet/pelle s-v regnet/regne s-v 
maset/mase s-v pikket/pikke s-v reipet/ reipe s-v 
masket/maske s-v piplet/piple s-v revet/reve s-v 
maulet/maule s-v pipet/pipe s-v riset/rise s-v 
melet/ mele s-v pippet/pippe s-v ristet/rise s-v 
menet/mene s-v pirket/pirke s-v rommet/romme 
midlet/midle s-v pjattet/pjatte s-v rommet/romme s-v 
monnet/monne s-v pjutret/pjutre s-v ropet/rope 
mugget/ mugge s-v plaffet/plaffe s-v ruffet/ ruffe s-v 
mukket/mukket s-v plaske/plaske s-v rufset l rufse s-v 
mullet/mulle s-v plire/plire s-v ruglet/ rugle s-v 
mulret/mulre s-v plukket/plukke s-v rykket/rykke s-v 
murret/murre s-v plumpet/plumpe s-v rølet/røle s-v 
musket/muske s-v plusset/plusse s-v røret/røre s-v 
myglet/mygle s-v polet/ pole s-v røsket/røske s-v 
myldret/myldre s-v prakket/prakke s-v røstet/ røste s-v 
målet/ måle s-v pralet/prale s-v saltet/ salte s-v 
nafset/nafse s-v pratet/prate s-v sarvet/ sarve s-v 



savnet/ savne s-v 
seglet/ seile s-v 
seilet/ seile s-v 
settet/ sette s-v 
siget/ sige s-v 
sipet/ sipe s-v 
sivet/sive s-v 
sjasket/sjaske s-v 
sjokket/ sjokke s-v 
skaffet/skaffe s-v 
skaftet/ skafte s-v 
skaket/skake s-v 
skannet/skanne s-v 
skapet/ skape s-v 
skarvet l skarve s-v 
skautet/skaute s-v 
skavet/ skave s-v 
skiltet/ skilte s-v 
skimtet/skimte s-v 
skipet/skipe s-v 
skjegget/ skjegge s-v 
skjellet/ skjelle s-v 
skjelvet/ skjelve s-v 
skjennet/ skjenne s-v 
skjulet/skjule s-v 
skjæret/ skjære s-v 
skjønnet/ skjønnet s-v 
skjørtet/ skjørte s-v 
skoftet/ skofte s-v 
skratet/ skrate s-v 
skrattet/ skratte s-v 
skrevet/skreve s-v 
skripet/skripe s-v 
skrittet/ skritte s-v 
skrivet/ skrive s-v 
skrytet/skryte s-v 
skrømtet l skrømte s-v 
skrålet/ skråle s-v 
skubbet/skubbe s-v 
skummet/skumme s-v 
skummet/skumme s-v 
skumpet/skumpe s-v 
skuret/skure s-v 
skvaklet/ skvakle s-v 
skvalet/ skvale s-v 
skvalpet/ skvalpe s-v 
skvapset/ skvapse s-v 
skvulpet/ skvulpe s-v 
slafset/ slafse s-v 

Tonempar i bokmål 

slagget/ slagge s-v 
slaktet/ slakte s-v 
slapset/ slapse s-v 
slarket l slarke s-v 
slippet/ slippe s-v 
slitet/ slite s-v 
sluddet/ sludde s-v 
slufset/ slufse s-v 
sluket/ sluke s-v 
sløret/ sløre s-v 
smattet/smatte s-v 
smilet/ smile s-v 
smusset/smusse s-v 
snakket/ snakke s-v 
sneiset/sneise s-v 
snittet/ snitte s-v 
snopet/ snope s-v 
snorket/ snorke s-v 
snufset/snufse s-v 
snusket/snuske s-v 
snøftet/ snøfte s-v 
snøvlet/snøvle s-v 
snåvet/snåve s-v 
soknet/sokne s-v 
sopet/ sope s-v 
sotet/sope s-v 
spannet/spanne s-v 
spantet/spante s-v 
sparet/ spare s-v 
sparket/sparke s-v 
speilet/ speile s-v 
spekket/ spekke s-v 
spennet/spenne s-v 
spiddet/spidde s-v 
spillet/ spille s-v 
spiret/ spire s-v 
spitet/ spite s-v 
spjæret/spjære s-v 
sprellet/ sprelle s-v 
springet/ springe s-v 
sprintet/ sprinte s-v 
spunset/ spunse s-v 
spyttet/ spytte s-v 
staget/ stage s-v 
steget/ stege s-v 
stellet/ stelle s-v 
stenket/ stenke s-v 
stiftet/ stifte s-v 
stimet/ stime s-v 

65 

stinget/ stinge s-v 
stoffet/ stoffe s-v 
streifet/ streife s-v 
strevet/ streve s-v 
stryket/stryke s-v 
stullet/ stulle s-v 
stupet/stupe s-v 
styret/ styre s-v 
stønnet/stønne s-v 
støtet l støte s-v 
ståket/ ståke s-v 
suget/ suge s-v 
sukket/sukke s-v 
suklet/sukle s-v 
summet/ summe s-v 
sundet/ sunne s-v 
surke/surke s-v 
surlet/ surle s-v 
svalet/savle s-v 
svaret/ svare s-v 
svelget/svelge s-v 
svellet/ svelle s-v 
sviket/svike s-v 
sviktet/svikte s-v 
svinet/svine s-v 
svinnet/svinne s-v 
sytet/ syte s-v 
såldet/ sålde s-v 
såret/ såre s-v 
tanet/tane s-v 
tapet/tape s-v 
tauet/taue s-v 
tegnet/tegne s-v 
teltet/ telte s-v 
terpet/terpe s-v 
tikket/ tikke s-v 
tinget/tinge s-v 
tisset/tisse s-v 
tjeldet/tjelde s-v 
tjoet/ tjoe s-v 
toget/toge s-v 
toktet/tokte s-v 
tomset/tomse s-v 
trampet/trampe s-v 
trasset/ trasse s-v 
treffet/ treffe s-v 
trekket/trekke s-v 
trikket l trikke s-v 
trikset/trikse s-v 
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trollet l trolle s-v 
trykket/trykke s-v 
tråkke/tråkke s-v 
tuklet/tukle s-v 
tusket/ tuske s-v 
tutet/tute s-v 
tvaget/tvage s-v 
tyllet/ tylle s-v 
tørnet/tørne s-v 
tøvet/ tøve s-v 
tøyet/tøye s-v 
tålet/tåle s-v 
tårnet/tårne s-v 

Vigleik Leira 

ulet/ule s-v 
vaket/vake s-v 
vannet/vanne s-v 
vaset/vase s-v 
vavlet/vavle s-v 
vellet/velle s-v 
verket/verke s-v 
vernet/verne s-v 
vervet/verve s-v 
vevet/veve s-v 
vinglet/vingle s-v 
vinket/vinke s-v 
vokset/vokse s-v 

vraket/vrake s-v 
vrikket/vrikke s-v 
vringlet/vringle s-v 
vrinsket/vrinske s-v 
vrælet/vræle s-v 
vrøvlet/vrøvle s-v 
været/være s-v 
våset/våse s-v 
ylet/yle s-v 
ymtet/ymte s-v 
yret/yre s-v 
øket/ øke s-v 
ølet/ øle s-v 

1.1.1.2 Bestemt form flertall - presens partisipp 
anglene/ anglende s-v 
badene/badende s-v 
bendene/bendene s-v 
bergene/bergende s-v 
bibringene /bibringende s-v 
bindene/bindende s-v 
bitene/bitende s-v 
bjeffene/bjeffende s-v 
blaffene/blaffende s-v 
blaskene/blaskende s-v 
blikkene/blikkende s-v 
blinkene/blinkende s-v 
blussene/blussende s-v 
bolene/bolende s-v 
bordene/bordende s-v 
borene/bordende s-v 
brakene/brakende s-v 
brekkene/brekkende s-v 
brettene/brettende s-v 
brukene/brukende s-v 
bryggene/bryggende s-v 
brynene/brynende s-v 
brølene/brølende s-v 
burene/burende s-v 
bærene/bærende s-v 
bøtene/bøtende s-v 
dadlene/ dadlende s-v 
dekkene/ dekkende s-v 
diktene/ diktende s-v 
dragene/ dragende s-v 
drevene l drevende s-v 
dryppende/ dryppende s-v 
drønnene l drønnende s-v 
dunene/ dunende s-v 

dunkene/dunkende s-v 
dønnene/ dønnende s-v 
eggene/ eggende s-v 
elene l elende s-v 
ertene/ ertende s-v 
fablene/ fablende s-v 
fallene/ faldende s-v 
fallene/ fallende s-v 
fallene/ fallende s-v 
fangene l fangende s-v 
farene/farende s-v 
feddene/ fedd ende s-v 
feilene/ feilende s-v 
fengslene/ fengslende s-v 
fetene l fetende s-v 
filtrene/filtrende s-v 
fjærene/fjærende s-v 
flaggene/ flaggende s-v 
flakene l flak ende s-v 
flaksene/ flaksende s-v 
flyene/flyende s-v 
fnuggene/fnuggende s-v 
folkene/folkende s-v 
follene/ foldende s-v 
follene/ folllende s-v 
forene/forende s-v 
fostrene/ fostrende s-v 
fyrene/fyrende s-v 
gaflene/ gaflende s-v 
gapene/ gapende s-v 
garnene/ garnende s-v 
geip lene/ geip lende s-v 
girene/ girende s-v 
gispene/ gispende s-v 



gitrene/ gitrende s-v 
gjallene/ gjallende s-v 

Tonempar 

gla pene/ gla p ende s-v 
glimtene/ glimtende s-v 
glipene/ glip ende s-v 
glisene/ glisende s-v 
gløttene l gøttende s-v 
gravene l gravende s-v 
grinene/grinende s-v 
grynene/ grynende s-v 
gryntene/ gryntende s-v 
haglene/haglende s-v 
hakkene/hakkende s-v 
hallene/hallende s-v 
handlene/handlende s-v 
hegnene/hegnende s-v 
hengslene/hengslende s-v 
hesplene/hesplende s-v 
hevene/hevende s-v 
hikkene/hikkende s-v 
hikstene/hikstende s-v 
hindrene/hindrende s-v 
hintene/hintende s-v 
hjemlene/hjemlende s-v 
hjemmene/ gjemmende s-v 
hjulene/julende s-v 
hoggene/hoggende s-v 
holdene/holdende s-v 
hoppene/hoppende s-v 
horsene/horsende s-v 
hostene/hostende s-v 
hufsene/hufsende s-v 
huggene/huggende s-v 
hukkene/hukkende s-v 
hulkene/hulkende s-v 
husene/husende s-v 
hvelvene/hvelvende s-v 
hylene/hylende s-v 
hønsene/hønsende s-v 
høvlene/høvlende s-v 
håpene/håpende s-v 
jumpene/jumpende s-v 
jurene l gjurende s-v 
kablene/kablende s-v 
kaklene/kaklende s-v 
kallene/kallende s-v 
kappene/kappende s-v 
karrene/karrende s-v 
kastene/kastende s-v 

bokmål 

kjøpene/kjøpende s-v 
klikkene/klikkende s-v 
klippene/klippende s-v 
klorene/klorende s-v 
klukkene/klukkende s-v 
klypene/klypende s-v 
knallene/knallende s-v 
knarpene/knarpende s-v 
knarrene/knarrende s-v 
kneblene/kneblende s-v 
kneggene/kneggende s-v 
kneppene/kneppende s-v 
kniksene/kniksende s-v 
knipene/knipende s-v 
knipsene/knipsende s-v 
knirkene/knirkende s-v 
knisene/knisende s-v 
knupsene/knupsende s-v 
knurrene/knurrende s-v 
knyene/knyende s-v 
koblene/koblende s-v 
kornene/kornende s-v 
korsene/korsende s-v 
kortene/kortende s-v 
krakkene/krakkende s-v 
kreene/kreende s-v 
kreene/kreende s-v 
krekene/krekende s-v 
kremtene/kremtende s-v 
kriene/kriende s-v 
krittene/krittende s-v 
krusene/krusende s-v 
krypene/krypende s-v 
kryssene/kryssende s-v 
kullene/kullende s-v 
kuttene/kuttende s-v 
kvervene/kvervende s-v 
kvislene/kvislende s-v 
kyssene/kyssende s-v 
kårene/kårende s-v 
laftene/laftende s-v 
lagene/lagende s-v 
lagrene/lagrende s-v 
lammene/lammende s-v 
laugene/laugende s-v 
ledene/ledende s-v 
leggene/leggende s-v 
lenene/lenende s-v 
likene/likende s-v 
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livene/livende s-v 
loddene/loddende s-v 
lokkene/lokkende s-v 
lusene/lusende s-v 
lynene/lynende s-v 
lysene/lysende s-v 
lærene/lærende s-v 
løftene/løftende s-v 
løpene/løpende s-v 
løpene/løpende s-v 
lånene/lånende s-v 
manglene/manglende s-v 
meislene/ meislende s-v 
menene/menende s-v 
merglene/merglende s-v 
midlene/midlende s-v 
mønstrene/mønstrende s-v 
målene/målende s-v 
nappene/nappende s-v 
navene/navende s-v 
nestene/nestende s-v 
nettene/nettende s-v 
nikkene/nikkende s-v 
nuggene/nuggende s-v 
nypene/nypende s-v 
nøstene/nøstende s-v 
ofrene l ofrende s-v 
ordene/ ord ende s-v 
osene/ osende s-v 
otrene/ otrende s-v 
padlene/padlende s-v 
paffene/paffende s-v 
pantene/pantende s-v 
parene/parende s-v 
passene/passende s-v 
pekene/pekende s-v 
pendlene/pendlende s-v 
penslene/penslende s-v 
pikk ene l pikkende s-v 
pipene/pipende s-v 
piplene/piplende s-v 
pippene/pippende s-v 
plaskene/plaskende s-v 
plastrene/plastrende s-v 
plumpene/plumpende s-v 
pregene/pregende s-v 
provene/provende s-v 
prylene/prylende s-v 
puffene/ puffende s-v 

Vigleik Leira 

pussene/pussende s-v 
pøblene/pøblende s-v 
raene/raende s-v 
ranene/ranende s-v 
ranglene/ranglende s-v 
rasene/ rasende s-v 
raukene/raukende s-v 
rautene/rautende s-v 
reisene l reisende s-v 
rendene/rennende s-v 
rennene/rennende s-v 
revene l reven de s-v 
rimene/rimende s-v 
ripene/ripene s-v 
risene/risende s-v 
rispene/ rispende s-v 
rissene/rissende s-v 
ristene l ristende s-v 
rommene/rammende s-v 
ropene l ropende s-v 
rykkene/rykkende s-v 
røflene/røflende s-v 
rørene/rørende s-v 
røstene/røstende s-v 
rådene/rådende s-v 
rådene/rådende s-v 
råkene/råkende s-v 
savnene/ savnende s-v 
seglene/ seilende s-v 
seilene/ seilende s-v 
selene/ selende s-v 
sentrene/sentrende s-v 
settene/ settende s-v 
sigene/sigende s-v 
si p pene/ sippende s-v 
sirklene/ sirklende s-v 
sjaklene/sjaklende s-v 
sjokkene/ sjokkende s-v 
skaffene/ skaffende s-v 
skaftene/ skaftende s-v 
skallene l skall ende s-v 
skapene/ skapende s-v 
skarvene l skarv ende s-v 
skatene/ skatende s-v 
skautene/ skautende s-v 
skiftene/ skiftende s-v 
skillene/ skillen de s-v 
skimtene/ skimten de s-v 
skinnene/ skinnende s-v 



Tonempar 

skjeggene/skjeggende s-v 
skjellene/ skjellende s-v 
skjerpene/ skjerpende s-v 
skjulene/ skjulende s-v 
skjærene/skjærende s-v 
skjønnene/skjønnende s-v 
skjøtene/skjøtende s-v 
skottene/ skottende s-v 
skrall ene/ skrallende s-v 
skranglene/ skranglende s-v 
skrell ene/ skrellende s-v 
skrevene/ skrevende s-v 
skrikene l skrikende s-v 
skrittene l skrittende s-v 
skri vene/ skrivende s-v 
skrålene/ skrålende s-v 
skuflene/ skuflende s-v 
skurene/skurende s-v 
skyflene l skyflende s-v 
skyllene/skyllende s-v 
skårene/ scorende s-v 
skårene/skårende s-v 
slaggene/ slaggende s-v 
slaktene/slaktende s-v 
slepene/ slepende s-v 
slettene/ slettende s-v 
slippene/ slippende s-v 
slukene/slukende s-v 
slyngene/slyngende s-v 
slørene/slørende s-v 
smekkene/smekkende s-v 
smilene/smilende s-v 
sneisene/ sneisende s-v 
snerpene/snerpende s-v 
snittene/snittende s-v 
snurpene/snurpende s-v 
snøftene l snøft ende s-v 
soknene/soknende s-v 
spannene/spannende s-v 
spantene/ spantende s-v 
sparene/sparende s-v 
sparken e/sparkende s-v 
sparkene/sparkende s-v 
sparklene/ sparklende s-v 
spennene/spennende s-v 
spiddene/spiddende s-v 
spillene/ spillende s-v 
spirene/ spirende s-v 
spjærene/spjærende s-v 

bokmål 

spjåkene/spjåkende s-v 
sporene/sporende s-v 
sportlene l sportlende s-v 
sprakene/ sprakende s-v 
sprellene/sprellende s-v 
sprettene l sprettende s-v 
stablene/ stablende s-v 
stagene/stagende s-v 
stegene/stegende s-v 
stemplene/stemplende s-v 
stenkene/ stenkende s-v 
stikkene/ stikkende s-v 
stikkene/ stikkende s-v 
stingene/ stingende s-v 
streifene/ streifende s-v 
strimlene/ strimlende s-v 
strykene/strykende s-v 
strålene/ strålende s-v 
stupene/stupende s-v 
stønnene/stønnende s-v 
sugene/sugende s-v 
sukkene/sukkende s-v 
sundene/ sunnende s-v 
svabrene l svabrende s-v 
svaene/svaende s-v 
svarene/ svarende s-v 
svelgene/ svelgende s-v 
svevene/svevende s-v 
svikene/svikende s-v 
sviktene/sviktende s-v 
svinene/ svinende s-v 
svøpene/svøpende s-v 
syklene/syklende s-v 
syslene/ syslende s-v 
søkene/søkende s-v 
søkkene/søkkende s-v 
sømmene/sømmende s-v 
sårene/sårende s-v 
taklene/taklende s-v 
tapene/tapende s-v 
tegnene/tegnende s-v 
tennene/tennende s-v 
tikkene/tikkende s-v 
tingene/tingende s-v 
tjeldene/tjeldende s-v 
tjernene/kjernende s-v 
tjoene/tjoende s-v 
tjorene/ tjorende s-v 
togene/togende s-v 
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toktene/toktende s-v 
trampene/trampende s-v 
travene/travende s-v 
tre delene l tredelen de s-v 
treffene l treffende s-v 
trekkene/trekkende s-v 
trikkene/ trikkende s-v 
trollene l trallende s-v 
trossene l trossende s-v 
tøflene/ tøflende s-v 
tørnene/tørnende s-v 
undrene/undrende s-v 
urene/urende s-v 
vadene/vadende s-v 
vaflene/vaflende s-v 
vantene/vantende s-v 
varene/varende s-v 
varpene/varpende s-v 
varslene/varslende s-v 

Vigleik Leira 

vekslene/vekslende s-v 
vellene/vellende s-v 
verkene/verkende s-v 
vernene/vernende s-v 
verpene/verpende s-v 
vervene/vervende s-v 
viftene/viftende s-v 
vigslene/vigslende s-v 
vinkene/vinkende s-v 
vinklene l vinklende s-v 
virvlene/virvlende s-v 
vrakene/vrakende s-v 
vrikkene/vrikkende s-v 
vrimlene/vrimlende s-v 
vrinskene/vrinskende s-v 
vrælene/vrælende s-v 
værene/værende s-v 
yrene/yrende s-v 
økene/ økende s-v 

1.1.1.3 Bestemt form entall - presens partisipp 
dekkenet/ dekkende s-v løsenet/løsende s-v 
levenet/levende s-v vesenet/hvesende s-v 

1.1.1.4 Bestemt form flertall intetkjønn - preteritum 
agna/agna s-v 
bada/bada s-v 
beina/beina s-v 
berga/berga s-v 
bjeffa/bjeffa s-v 
blaffa/blaffa s-v 
blinka/blinka s-v 
braka/braka s-v 
bretta/bretta s-v 
brygga/brygga s-v 
bryna/bryna s-v 
brysta/brysta s-v 
bura/bura s-v 
daska/ daska s-v 
dikta/ dikta s-v 
droppa/ droppa s-v 
dryppa/ dryppa s-v 
drønna/ drønna s-v 
dumpa/ dumpa s-v 
dunka/ dunka s-v 
dykka/ dykka s-v 
egga/ egga s-v 
esla/ esla s-v 
fanga/ fanga s-v 

fata/ fata s-v 
fengsla/ fengsla s-v 
fjæra/ fjæra s-v 
flagga/flagga s-v 
flaksa/ flaksa s-v 
fnugga/ fnugga s-v 
folka/folka s-v 
fora/fora s-v 
gapa/ gapa s-v 
gira/ gira s-v 
gispa/ gispa s-v 
gitra/ gitra s-v 
gjalla/ gjalla s-v 
gløtta l gløtta s-v 
grynta/ grynta s-v 
grøssa/ grøssa s-v 
gulpa/ gulpa s-v 
hagla/hagla s-v 
hakka/hakka s-v 
hegna/hegna s-v 
hikka/hikka s-v 
hiksta/hiksta s-v 
hinka/hinka s-v 
hjula/hjula s-v 

hoppa/hoppa s-v 
hosta/hosta s-v 
hufsa/hufsa s-v 
hulka/hulka s-v 
hulla/hulla s-v 
husa/husa s-v 
hvelva/hvelva s-v 
håpa/håpa s-v 
jumpa/jumpa s-v 
kakla/kakla s-v 
kasta/kasta s-v 
klappa/klappa s-v 
klapsa/klapsa s-v 
klaska/klaska s-v 
klemta/klemta s-v 
klikka/klikka s-v 
klirra/klirra s-v 
klora/klora s-v 
klukka/klukka s-v 
klynka/klynka s-v 
knalla/knalla s-v 
knekka/knekka s-v 
knipsa/knipsa s-v 
knirka/knirka s-v 



knurra/knurra s-v 
kobla/kobla s-v 
kopla/kopla s-v 
korsa/korsa s-v 
krava/krava s-v 
kremta/kremta s-v 
kritta/kritta s-v 
kryssa/kryssa s-v 
kutta/kutta s-v 
kåra/kåra s-v 
lafta/lafta s-v 
laga/laga s-v 
lamma/lamma s-v 
lauga/lauga s-v 
lika/lika s-v 
liva/liva s-v 
lodda/lodda s-v 
lokka/lokka s-v 
løfta l løfta s-v 
nappa/nappa s-v 
navna/navna s-v 
nebba/nebba s-v 
nesta/nesta s-v 
netta/netta s-v 
nikka/nikka s-v 
nippa/nippa s-v 
nugga/nugga s-v 
nulla/nulla s-v 
nøsta/nøsta s-v 
ofra/ ofra s-v 
orda/ orda s-v 
paffa/paffa s-v 
panta/panta s-v 
para/para s-v 
passa/passa s-v 
pipla/pipla s-v 
plaffa/plaffa s-v 
plaska/plaska s-v 
plastra/plastra s-v 
plinga/plinga s-v 
plussa/plussa s-v 
prega/prega s-v 
puffa/puffa s-v 
pussa/pussa s-v 
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rafta l rafta s-v 
rana/rana s-v 
rasa/ rasa s-v 
raspa/raspa s-v 
rasta/ rasta s-v 
ratta/ratta s-v 
reipa/reipa s-v 
rima/ rima s-v 
rispa/ rispa s-v 
rissa/ rissa s-v 
romma/romma s-v 
rykka/rykka s-v 
råka/råka s-v 
segla/ seila s-v 
seila/ seila s-v 
sippa/sippa s-v 
siva/siva s-v 
sjokka/sjokka s-v 
skalla/ skalla s-v 
skarva/skarva s-v 
skifta/ skifta s-v 
skilta/ skilta s-v 
skimta/skimta s-v 
skipa/ skipa s-v 
skjolda/skjolda s-v 
skratta/ skratta s-v 
skreva/ skreva s-v 
skrifta/ skrifta s-v 
skritta/ skritta s-v 
skrømta/ skrømta s-v 
skvulpa/skvulpa s-v 
skåra/skåra s-v 
slakta/ slakta s-v 
sletta/ sletta s-v 
slikka/ slikka s-v 
sløra l sløra s-v 
smekka/ smekka s-v 
snurpa/snurpa s-v 
snøfta/snøfta s-v 
sokna/sokna s-v 
spanta/ spanta s-v 
sparka/sparka s-v 
spidda/ spidda s-v 
spikka/ spikka s-v 
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spjæra/ spjæra s-v 
spjåka/ spjåka s-v 
spora/ spora s-v 
spraka/spraka s-v 
sprella/ sprella s-v 
spretta/ spretta s-v 
staga/staga s-v 
stempla/stempla s-v 
stenka/ stenka s-v 
stifta/ stifta s-v 
stinga/stinga s-v 
stoffa/ stoffa s-v 
streifa/ streifa s-v 
stønna/stønna s-v 
sukka/ sukka s-v 
svara/svara s-v 
svikta/svikta s-v 
svinga/svinga s-v 
såra/ såra s-v 
takla/ takla s-v 
taua/taua s-v 
tegna/tegna s-v 
telta/ telta s-v 
tikka/tikka s-v 
tinga/tinga s-v 
toga/toga s-v 
trampa/ trampa s-v 
trava/trava s-v 
triksa/ triksa s-v 
trolla/trolla s-v 
trossa/ trossa s-v 
tørna/tørna s-v 
tårna/ tårna s-v 
ura/ura s-v 
varpa/varpa s-v 
varsla/varsla s-v 
verna/verna s-v 
verpa/verpa s-v 
verva/verva s-v 
vinka/vinka s-v 
vraka/vraka s-v 
vrikka/vrikka s-v 
vrinska/vrinska s-v 
væra/væra s-v 

1.1.1.5 Bestemt form entall hunkjønn/intetkjønn - preteritum 
agna/ agna s-v bjukta/bjukta s-v bua/bua s-v 
akta/akta s-v blokka/blokka s-v busta/busta s-v 
beita/beita s-v bråka/bråka s-v dumma/dumma s-v 
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dumpa/ dumpa s-v 
eidet/ eid de s-v 
erta/ erta s-v 
feltet/ felte s-v 
forma/forma s-v 
frakta/ frakta s-v 
gjerda/ gjerda s-v 
gjorda/ gjorda s-v 
gjorda/jorda s-v 
grinda/ grinda s-v 
grøfta/ grøfta s-v 
havna/havna s-v 
heia/heia s-v 
heksa/heksa s-v 
jakta/jakta s-v 
jorda/ gjorda s-v 
jorda/jorda s-v 
jorta/jorta s-v 
kloppa/kloppa s-v 
kua/kua s-v 
kverna/kverna s-v 
lasta/lasta s-v 
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lusa/lusa s-v 
luta/luta s-v 
lysta/lysta s-v 
lønna/lønna s-v 
låga/låga s-v 
makta/makta s-v 
melka/melka s-v 
mjølka/mjølka s-v 
pakta/pakta s-v 
randa/randa s-v 
rasta/ rasta s-v 
rista/rista s-v 
roa/roa s-v 
rota/ rota s-v 
rusta/rusta s-v 
safta/ safta s-v 
saga/ saga s-v 
saka/saka s-v 
saksa/ saksa s-v 
skamma/skamma s-v 
skrifta l skrifta s-v 
skåla/ skåla s-v 

1.1.1.6 Ubestemt form flertall- presens 
angler l angler s-v kapsler /kapsler s-v 
bibringer /bibringer s-v knebler /knebler s-v 
bøter/bøter s-v kobler/kobler s-v 
dadler/dadler s-v kvisler/kvisler s-v 
erter l erter s-v lystrer /lystrer s-v 
fabler l fabler s-v mangler l mangler s-v 
fengsler l fengsler s-v meisler l meisler s-v 
filtrer l filtrer s-v mer gler l mergler s-v 
gafler l gafler s-v midler l midler s-v 
geip ler l geip ler s-v netter l netter s-v 
gjæser l gjeser s-v otrer l otrer s-v 
handler /handler s-v padler l padler s-v 
hender/hender s-v pendler/pendler s-v 
hespler/hespler s-v pensler/pensler s-v 
hindrer /hindrer s-v røfler l røfler s-v 
hjemler /hjemler s-v sabler l sabler s-v 
virvler/virvler s-v sirkler/sirkler s-v 
høver /høver s-v sjakler l sjakler s-v 
kabler/kabler s-v skrangler/skrangler s-v 
kakler /kakler s-v skufler l skufler s-v 

1.1.1.7 Ubestemt form entall -presens 
anger l anger s-v basker /basker s-v 
angler l angler s-v bever /bever s-v 
banner /banner s-v bokser /bokser s-v 

skåna/skåna s-v 
sleiva/ sleiva s-v 
sola/ sola s-v 
sota/ sota s-v 
stanga/ stanga s-v 
straffa/ straffa s-v 
stranda/stranda s-v 
sveiva/ sveiva s-v 
søta/ søta s-v 
tanna/tanna s-v 
teina/tegna s-v 
teksta/ teksta s-v 
testa/ testa s-v 
trakta/trakta s-v 
trua/ trua s-v 
trygda/trygda s-v 
tukta/tukta s-v 
ura/ura s-v 
vakta/vakta s-v 
vekta/vekta s-v 
øksa/ øksa s-v 
ørna/ ørna s-v 

sparkler l sparkler s-v 
sportler l sportler s-v 
stabler l stabler s-v 
stempler l stempler s-v 
stenger l stenger s-v 
strimler l strimler s-v 
svabrer l svabrer s-v 
sy kler l sy kler s-v 
sysler l sysler s-v 
takler l takler s-v 
tenner/tenner s-v 
tredeler l tredler s-v 
tøfler l tøfler s-v 
vafler /vafler s-v 
varsler /varsler s-v 
vigsler l vigsler s-v 
vinkler l vinkler s-v 
vrimler l vrimler s-v 

dorer l dorer s-v 
ener l ener s-v 
faster l faster s-v 



fatter l fatter s-v 
firer l firer s-v 
jammer /jammer s-v 
jumper/jumper s-v 
kleber /kleber s-v 
klipper /klipper s-v 
kutter /kutter s-v 
lager /lager s-v 

Tonempar i bokmål 

letter /letter s-v 
liter /liter s-v 
liver/liver s-v 
makker/makker s-v 
maser/maser s-v 
maurer/maurer s-v 
mukker/mukker s-v 
ruter l ruter s-v 

1.1.1.8 Ubestemt form entall- infinitiv 
bibringe/bibringe s-v 

1.1.1.9 Ubestemt form entall - preteritum 
manna/manna s-v saga/saga s-v 
raga/raga s-v vedda/vedda s-v 

1.1.1.10 Ubestemt form entall - imperativ 
femdel/femdel s-v sjudel/sjudel s-v 
nidel/nidel s-v tidel/tidel s-v 
seksdel/seksdel s-v tolvdel/tolvdel s-v 

1.1.2 Tonem 1 i verbet, 2 i substantivet 

1.1.2.1 Presens - entall (oftest nomina agentis) 
anfører l anfører v-s flyger l flyger v-s 
angriper l angriper v-s frembærer l frembærer v-s 
anklager l anklager v-s fremfører l fremfører v-s 
anmelder l anmelder v-s fremkaller l fremkaller v-s 
ansøker l ansøker v-s fremleier l fremleier v-s 
anviser l anviser v-s 
avbiter l avbiter v-s 
avbryter l avbryter v-s 
avhender l avhender v-s 
avkjøler l avkjøler v-s 
avleder/avleder v-s 
avlegger l avlegger v-s 
avløser/avløser v-s 
avsender l avsender v-s 
avskriver l avskriver v-s 
avstiver l avstiver v-s 
blåser /blåser v-s 
brenner /brenner v-s 
bryter /bryter v-s 
bærer /bærer v-s 
dreper/ dreper v-s 
drikker l drikker v-s 
eier l eier v-s 
eter l eter v-s 
finner l finner v-s 

fremviser/fremviser v-s 
gjendøper l gjendøper v-s 
gjenskaper l gjenskaper v-s 
glider l glider v-s 
gnager l gnager v-s 
graver l graver v-s 
gyser l gyser v-s 
henger /henger v-s 
hjelper /hjelper v-s 
hogger /hogger v-s 
holder /holder v-s 
hugger/hugger v-s 
ilegger l ilegger v-s 
innbygger /innbygger v-s 
innflytter /innflytter v-s 
innleder /innleder v-s 
innpisker /innpisker v-s 
innsender /innsender v-s 
innsetter /innsetter v -s 
innskyter /innskyter v-s 
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sludder l sludder s-v 
sprinter l sprinter s-v 
sweater l svetter s-v 
tier l tier s-v 
toer l toer s-v 
tømmer l tømmer s-v 
vaier /vaier s-v 
vedder l vedder s-v 

tredel/ tredel s-v 

innsåper /innsåper v-s 
innvandrer l 
innvandrer v-s 
legger /legger v-s 
legger /legger v-s 
leser /leser v-s 
ligger /ligger v-s 
løper /løper v-s 
maler l maler v-s 
nedbryter/nedbryter v-s 
nedriver /nedriver v-s 
nedskriver l 
nedskriver v-s 
ombrekker/ 
ombrekker v-s 
om bærer l ombærer v-s 
omformer l omformer v-s 
omkopler/ omkopler v-s 
omrører l omrører v-s 
omsjalter l omsjalter v-s 
omskaper l omskaper v-s 
omstiller l omstiller v-s 
omstyrter l omstyrter v-s 
om velter l om velter v-s 
oppbringer l 
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oppbringer v-s 
oppdager l oppdager v-s 
oppdretter l oppdretter v-s 
oppfinner l oppfinner v-s 
opp fostrer l opp fostrer v-s 
oppholder l oppholder v-s 
oppkjøper l oppkjøper v-s 
oppkrever l oppkrever v-s 
oppkvikker/ 
oppkvikker v-s 
oppretter l oppretter v-s 
opprører l opprører v-s 
oppsamler l opp samler v-s 
oppskriver l 
oppskriver v-s 
opptegner l opptegner v-s 
oppvarter l oppvarter v-s 
oppvigler l oppvigler v-s 
piper/piper v-s 
reker/reker v-s 
selger l selger v -s 
setter l setter v-s 
skriker l skriker v -s 
skriver l skriver v-s 
skryter l skryter v -s 
skyter/skyter v-s 
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skyver/skyver v-s 
slenger l slenger v -s 
sliter l sliter v-s 
snyter/snyter v-s 
sover l sover v-s 
spinner l spinner v-s 
springer l springer v -s 
stikker l stikker v-s 
stryker/stryker v-s 
suger l suger v-s 
tigger l tigger v-s 
tilbereder/tilbereder v-s 
tilbringer /tilbringer v-s 
tilflytter l tilflytter v-s 
tilhører l tilhører v -s 
tilsetter l tilsetter v -s 
tilvirker l tilvirker v-s 
trekker/trekker v-s 
utbryter/utbryter v-s 
utbygger l utbygger v-s 
utbytter l utbytter v-s 
utdør/utdør v-s 
utflytter l utflytter v-s 
utfordrer/utfordrer v-s 
utforsker /utforsker v-s 
utfører/utfører v-s 

1.1.2.2 Presens - andre substantiv, flertall 
anklager l anklage-r v-s klyper /klype-r v-s 
avreiser l avreise-r v-s legger /legg-er v-s 
avtaler l avtale-r v-s lekker /lekk-er v-s 
avveier l avvei-er v-s ligger /ligg-er v-s 
binder /binne-r v-s lyder /lyd-er v-s 
biter/bit-er v-s låter/låt-er v-s 
blåser/blåse-r v-s oppkommer/ 
brekker/brekke-r v-s oppkomme-r v-s 
brister /brist-er v-s oppreiser l oppreise-r v-s 
drikker/drikk-er v-s piper/pipe-r v-s 
driver l drive-r v-s reker /reke-r v-s 
duer/due-r v-s rekker/rekke-r v-s 
faller l fald-er v-s renner l renne-r v-s 
farer/fare-r v-s river/rive-r v-s 
finner l finne-r v-s sager l sag-er v-s 
gjelder l gjelle-r v-s setter l z-er v-s 
graver l grav-er v-s skinner l skinne-r v-s 
henger /henge-r v-s skjærer l skjære-r v-s 
klinger /klinge-r v-s skriker l skrike-r v-s 

utgraver l utgraver v-s 
utkaster /utkaster v-s 
utlader l utlader v-s 
utlegger/utlegger v-s 
utleuer l utleier v-s 
utligner/utligner v-s 
utløper /utløper v-s 
utløser/utløser v-s 
utlåner l utlåner v-s 
utmåler /utmåler v-s 
utpanter/utpanter v-s 
utplyndrer /utplyndrer v-s 
utreder l utreder v-s 
utroper /utroper v-s 
utrydder/utrydder v-s 
utsetter /utsetter v-s 
utsjalter l utsjalter v-s 
utspreder /utspreder v-s 
utsteder/utsteder v-s 
utstiller /utstiller v-s 
utstøter l utstøter v -s 
utsuger l utsuger v-s 
utvandrer /utvandrer v-s 
u tv elger l utvelger v-s 
utvider /utvider v-s 
utøver /utøver v-s 

skvetter l skvett-er v-s 
slenger l sleng-er v-s 
slipper l slipp-er v-s 
smeller l smell-er v-s 
smetter l smette-r v-s 
spiser l spise-r v-s 
sprekker l sprekk-er v-s 
spretter/sprett-er v-s 
springer l spring-er v-s 
springer l spring-er v-s 
stiger l stige-r v-s 
stikker l stikke-r v-s 
strekker l strekk-er v-s 
strider/strid-er v-s 
søkker l søkke-r v-s 
utveier /utvei-er v-s 
veier /vei-er v-s 
viker l vik -er v -s 
vinner /vinne-r v-s 
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1.1.2.3 Presens partisipp - substantiv flertall 
anfallende/ anfallene v-s 
anklagende/anklagene v-s 
anleggende/ anleggene v-s 
anløpende/ anløpene v-s 
anrop ende l anropene v-s 
avbrekkende/ avbrekkene v-s 
avtalene/ avtalende v-s 
avvikende/ avvikene v-s 
bortlånende/bortlånene v-s 
frafallende l frafallene v-s 
framleggende/ framleggene v-s 
fraranende/ fraranene v-s 
fraværende/fraværene v-s 
fremlydende/ fremlydene v-s 
fremstøtende/femstøtene v-s 
fremturende/fremturene v-s 
ileggende/ileggene v-s 
innfallende/ innfallene v-s 
innkjøpende/innkjøpene v-s 
innreisende/innreisene v-s 
innrykkende/innrykkene v-s 
motbevisende/motbevisene v-s 
omfarende/omfarene v-s 
omkretsende l omkretsene v-s 
oppdragende/ oppdragene v-s 
opp gjørende/ oppgjørene v-s 
oppholdende/ oppholdene v-s 

1.1.2.4 Presens partisipp -entall 
innseende/innseende(t) v-s 

1.1.2.5 Infinitiv - nomina patientis 

oppkjøpende/ oppkjøpene v-s 
oppkommende/ oppkommene v-s 
oppleggende l oppleggene v-s 
oppreisende/ opp reisene v-s 
opprissende/ opp rissene v-s 
opprykkende/ opprykkene v-s 
opprørende/ opprørene v-s 
påbyggende/påbyggene v-s 
påfyllende/påfyllene v-s 
påleggende/påleggene v-s 
til! eggende/ tilleggene v-s 
tilsvarende/ tilsvarene v-s 
tiltakende/ tiltakene v-s 
utbyggende/utbyggene v-s 
utbyttende/utbyttene v-s 
utfallende/utfallene v-s 
utleggende/utleggene v-s 
utlydende/utlydene v-s 
utløpende/utløpene v-s 
utlånende/utlånene v-s 
utmålende/utmålene v-s 
utropende/utropene v-s 
utsettende/utsettene v-s 
utslettende/ utslettene v-s 
uttrykkende/ uttrykkene v-s 
utveiende/utveiene v-s 
vedleggende/vedleggene v-s 

utseende/utseendet(t) v-s 
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anfalle l anfallet v -s 
anholde/ anholdet v-s 
anklage l anklage v -s 
anlegge/ anlegget v-s 
anløpe/ anløpet v-s 
anrope/anropet v-s 
anstøte l anstøtet v -s 
avbilde/ avbilde(t) v-s 
avfalle/ avfallet v-s 
avholde/ avholdet v-s 
avplukke/ avplukket v-s 
avprege/ avpreget v-s 
avreise/ avreise v-s 
avrisse/avrisset v-s 
avskumme/ 
avskummet v-s 

avtale l avtale v -s 
avvike/ avviket v-s 
bortfalle/bortfallet v-s 
frafalle/ frafallet v-s 
framlegge/framlegget v-s 
frarane/fraranet v-s 
fremkaste/fremkastet v-s 
fremleie/ fremleie v-s 
fremstøte/fremstøtet v-s 
gjengifte/ gjengifte(t) v-s 
gjenkjøpe/ gjenkjøpet v-s 
gjenmæle/gjenmælet v-s 
gjenspeile/ gjenspeilet v-s 
hjemfalle/hjemfallet v-s 
ilegge/ilegget v-s 
inngifte/inngifte(t) v-s 

innkjøpe/innkjøpet v-s 
innkjøre/innkjøret v-s 
innlegge/innlegget v-s 
innløpe/innløpet v-s 
innlåne/innlånet v-s 
innpasse/innpasset v-s 
innrykke/innrykket v-s 
innsette/innsettet v-s 
inntale/inntale v-s 
medføre/medføret v-s 
motbevise/motbeviset v-s 
nedsette/nedsettet v-s 
ombytte/ ombytte(t) v-s 
omfare/ omfaret v-s 
omlegge/omlegget v-s 
omskifte/ omskifte(t) v-s 
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oppreise/ oppreise v-s 
opprisse l opp risset v-s 
opprøre/ opprøret v-s 
oppsette/ oppsettet v-s 
påanke/påanke v-s 
påbygge/påbygget v-s 
påfylle/påfyllet v-s 
påhenge/påhenge v-s 
pålegge/pålegget v-s 
påtale/påtale v-s 
tilføre/ tilføre v-s 

Vigleik Leira 

tilholde/ tilholdet v-s 
tillegge/tillegget v-s 
tilsvare/ tilsvaret v-s 
tiltale/tiltale v-s 
utbygge/ utbygget v-s 
utbytte/utbytte(t) v-s 
utgrunde/utgrunne v-s 
utkaste/utkastet v-s 
utkomme/ 
utkomme(t) v-s 
utlegge/utlegget v-s 

utløpe/utløpet v-s 
utlåne/utlånet v-s 
utmåle/utmålet v-s 
utrope/utropet v-s 
utsette/utsettet v-s 
utspringe/utspringet v-s 
utstyre/utstyret v-s 
uttale/uttale v-s 
uttrykke/uttrykket v-s 
vedlegge/vedlegget v-s 

1.1.2.6 Imperativ/preteriturn/perf.part. - nomina patientis 
anfall/anfall v-s fremhjelp/frernhjelp v-s påfyll/påfyll v-s 
angrep/angrep v-s fremtur/fremtur v-s pålegg/påleggv-s 
anlegg/ anlegg v-s gjenlyd/ gjenlyd v-s tilhold/ tilhold v-s 
anløp l anløp v-s gjenspeil/ gjenspeil v-s tillegg/ tillegg v-s 
anrop/anrop v-s innlegg/innlegg v-s tiltro/tiltro v-s 
anstrøk/anstrøk v-s innløp/innløp v-s utbygg/utbyggv-s 
anstøt/ anstøt v-s innlån/ innlån v-s utlegg/utlegg v-s 
avhjelp/avhjelp v-s innpass/innpass v-s utløp/utløp v-s 
avhold/avhold v-s innrykk/innrykk v-s utlån/utlån v-s 
avløp l avløp v-s innsett/innsett v-s utmål/ utmål v-s 
avriss/avriss v-s motbevis/motbevis v-s utrop/utrop v-s 
avskum/ avskum v-s nedsett/nedsett v-s utslett/utslett v-s 
avsky l avsky v-s opphold/ opphold v-s utslått/ utslått v-s 
avvik/ avvik v-s oppkast/ oppkast v-s uttrykk/ uttrykk v-s 
frafall/frafall v-s opprør/opprør v-s utvei/utvei v-s 
framlegg/ framlegg v-s oppsett/ oppsett v-s vedlegg/vedlegg v-s 

1.2 Skille mellom substantiv og adjektiv 

1.2.1 
1.2.1.1 

Tanem 1 i substantivet, tonem 2 i adjektivet 
Grunnform i adjektivet 

1.2.1.1.1 Adjektiv med utgang på -a 
grepa/ grepa s-a pussa/ pussa s-a 
kjønna/kjønna s-a saka/saka s-a 
knea/knea s-a sinna/sinna s-a 

1.2.1.1.2 Adjektiv med utgang på -en 
auren/ auren s-a børsten/børsten s-a 
biten/biten s-a detten/ detten s-a 
boken/boken s-a disen/ disen s-a 
bresten/bresten s-a doven/ doven s-a 
brisen/brisen s-a drusen/ drusen s-a 
brodden/brodden s-a dusen/ dusen s-a 
bråken/bråken s-a døsen/ døsen s-a 
bunnen/bunden s-a erten/ erten s-a 

skalla l skalla s-a 

f-en/ effen s-a 
falden/ fallen s-a 
falen/ falen s-a 
fiken/ fiken s-a 
fisen/ fisen sa
furten/furten s-a 
føsken/føsken s-a 
gapen/ gapen s-a 



gletten/ gletten s-a 
glisen l glisen s-a 
gløypen/ gløypen s-a 
glåmen/ glåmen s-a 
gnaven/ gnaven s-a 
grauten/ grauten s-a 
gusten/ gusten s-a 
heppen/heppen s-a 
hesen/hesen s-a 
hiren/hiren s-a 
huldren/huldren s-a 
hurven/hurven s-a 
hvalen/valen s-a 
håven/hoven s-a 
kjelen/kjælen s-a 
kjeppen/kjeppen s-a 
kleggen/kleggen s-a 
klossen/klossen s-a 
kloven/kloven s-a 
kluten/kulten s-a 
knølen/knølen s-a 
koken/koken s-a 
kopen/kopen s-a 
kulsen/kulsen s-a 
kulten/kulten s-a 
kuren/kuren s-a 
kuven/kuven s-a 
kvekken/kvekken s-a 
kvelven/kvelven s-a 
kveppen/kveppen s-a 
kverven/kverven s-a 
kyten/kyten s-a 
leiken/leiken s-a 
leken/leken s-a 
liten/liten s-a 
lodden/lodden s-a 
loppen/loppen s-a 
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lunken/lunken s-a 
luren/luren s-a 
lusen/lusen s-a 
luten/luten s-a 
lysten/lysten s-a 
m-en/ emmen s-a 
maken/maken s-a 
malmen/malmen s-a 
melen/melen s-a 
muggen/muggen s-a 
mulden/mulden s-a 
møllen/ møllen s-a 
nubben/nubben s-a 
perten/perten s-a 
piren/piren s-a 
pjusken/pjusken s-a 
praten/praten s-a 
prikken/prikken s-a 
putten/putten s-a 
reven/ reven s-a 
rubben/rubben s-a 
rusken/rusken s-a 
rusten/ rusten s-a 
råden/råden s-a 
råken/råken s-a 
sabben/ sabben s-a 
skarken/skarken s-a 
skitten/ skitten s-a 
skjelven/skjelven s-a 
skjesken/ skjesken s-a 
skvetten/ skvetten s-a 
sleiken/ sleiken s-a 
sluken/sluken s-a 
slåpen/slåpen s-a 
smeiken/smeiken s-a 
snerten l snerten s-a 
sniken/ sniken s-a 

1.2.1.1.3 Adjektiv med annen utgang 
rådyr/rådyr s-a 
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snop en/ snopen s-a 
snuppen/ snuppen s-a 
snurten/ snurten s-a 
snyrten/ snyrten s-a 
soppen/soppen s-a 
speken/speken s-a 
spretten/ spretten s-a 
spriken/ spriken s-a 
stangen/ stangen s-a 
strunten/ strunten s-a 
sturen/ sturen s-a 
støkken/ støkken s-a 
sulten/ sulten s-a 
sveisen/ sveisen s-a 
svorden/ svoren s-a 
svullen/ svullen s-a 
talgen/talgen s-a 
tassen l tassen s-a 
truten/ truten s-a 
tråden/ tråen s-a 
tråen/ tråen s-a 
tufsen/ tufsen s-a 
tåen/tåen s-a 
uggen/uggen s-a 
ullen/ullen s-a 
valen/valen s-a 
vampen/vampen s-a 
velten/velten s-a 
visken/visken s-a 
voksen/voksen s-a 
vranten/vranten s-a 
vrien/vrien s-a 
våken/våken s-a 
øksen/ øksen s-a 
øsen/ øsen s-a 

1.2.1.2 Flertall i adjektivet (eventuelt grunnform på -e) 
baret/bare s-a dyret/ dyre s-a gjeldet/ gjelle s-a 
beinet/beine s-a falet/ fale s-a gnellet/ gnelle s-a 
benet/bene s-a fetet/ fete s-a grannet/ granne s-a 
bestet/beste s-a fleinet/ fleine s-a gørret/ gørre s-a 
blakket/blakke s-a flottet/ flotte s-a hallet/ halve s-a 
djupet/ djupe s-a galet/ gale s-a hullet/hulle s-a 
dypet/ dype s-a gjeldet/ gjelde s-a høyet/høye s-a 
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håret/hårde s-a 
kallet/kalde s-a 
keiet /keie s-a 
klukket/klukke s-a 
klukket/klukke s-a 
knaset/knase s-a 
kortet/korte s-a 
krammet/kramme s-a 
krommet/krumme s-a 
kvavet/kvave s-a 
lammet/lamme s-a 
lavet/lave s-a 
liket/like s-a 
lyset/lyse s-a 
nes tet/ neste s-a 
nettet l nette s-a 
nyet/nye s-a 
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passet/ passe s-a 
planet/plane s-a 
plumpet/plumpe s-a 
raket/rake s-a 
rammet/ ramme s-a 
rasket/ raske s-a 
rauset/rause s-a 
regnet/ reine s-a 
rommet/romme s-a 
ryet/ rye s-a 
rådyret/rådyre s-a 
saltet l salte s-a 
selet/ sele s-a 
skarvet/ skarve s-a 
skjelvet/ skjelve s-a 
skjæret/skjære s-a 
skjønnet/ skjønne s-a 

skjøret/ skjøre s-a 
skjøret/ skjøre s-a 
skrattet/ skratte s-a 
skummet/skumme s-a 
snaret/snare s-a 
snarpet/ snarpe s-a 
sparet/ spare s-a 
stautet/ staute s-a 
sundet/sunne s-a 
svaret/ svare s-a 
såret/ såre s-a 
trauet/traue s-a 
trinnet/trinnet s-a 
ulet l ule s-a 
vaket/vake s-a 
varet/vare s-a 
yret/yre s-a 

1.2.2 Tonem l i adjektivet, tonem 2 i substantivet 
bortgangen/ lekker/lekk-er a-s super/sup-er a-s 
bortgangen a-s lokker/lokk-er a-s svanger/svange-r a-s 
framluten/framluten a-s mager/mage-r a-s tapper/tapp-er a-s 
innbygd/innbygd a-s rosa/rosa a-s vever/vever a-s 
klinger/klinge-r a-s sikker/sikke-r a-s vever/vev-er a-s 
klummer/klum-mer a-s smekker/smekke-r a-s 

1.3 Skille mellom substantiv og adverb 

1.3.1 Tonern l i substantivet, 2 i adverbet 
bittet/bitte s-adv jernet/ gjerne s-adv 
baret/bare s-adv luta/luta s-adv 
fortet/forte s-adv møkka/møkka s-adv 
hjemmet/hjemme s-adv spenna/spenna s-adv 

1.3.2 Tonem l i adverbet, 2 i substantivet 
akter l akt-er adv-s lutter /lutt-er adv-s 
lenger /lenge-r adv-s splitter l splitt-er adv-s 

tiere/ tiere s-adv 
U-jernet/ugjerne s-adv 

1.4 Skille mellom substantiv og konjunksjon 

1.4.1 Tonem 1 i substantivet, 2 i konjunksjonen 
verken/verken s-k 

1.4.2 Tonem l i konjunksjonen, 2 i substantivet 
eller /l-er k-s 

1.5 Skille mellom substantiv og pronomen 
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1.5.1 Tonem 1 i substantivet, 2 i pronomenet 
anda/annas-pron anden/annens-pron disset/ disse s-pron 

1.5.2 Tonem 1 i pronomenet, 2 i substantivet 
allting/allting pron-s eder/eder pron-s 

1.6 Skille mellom adjektiv og verb 

1.6.1 Tonem 1 i adjektivet, 2 i verbet (presens) 
bedre/bedre a-v skummer l skummer a-v vever /vever a-v 
felles/ felles a-v smekker l smekker a-v 
lokker/lokker a-v tapper/tapper a-v 

1.6.2 Tonem 1 i verbet (imperativ), 2 i adjektivet 
innkall/innkald v-a utkall/utkald v-a 
innkalle/innkalde v-a utkalle/utkalde v-a 

1.7 Skille mellom adverb og verb 
hinter /hinter adv-v splitter l splitter adv-v 

1.8 Skille mellom preposisjon og verb 
under/unner p-v via/via p-v 

1.9 Skille mellom interjeksjon og annen ordklasse 
heia/heia i-s heia/heia i-v jeg-et/jeie s-i 

1.10 Skille mellom tallord og annen ordklasse 
tiende/tiende t-s tiende/tiende t-v 

2 Skille innafor ordklasser 

2.1 Skille innafor substantiv 

2.1.1 Bestemt form entall av sterke og svake substantiv 

2.1.1.1 Bestemt entall hankjønn 
airen/ æren s-s biten/biten s-s 
anken/ anken s-s bjoren/bjoren s-s 
arven/arven s-s blekken/blekken s-s 
auren/ auren s-s bommen/bommen s-s 
bakken/bakken s-s brannen/brannen s-s 
ballen/ballen s-s bredden/bredden s-s 
banken/banken s-s brosjen/brosjen s-s 
barken/barken s-s brunen/brunen s-s 
basen/basen s-s brusen/brusen s-s 
bassen/bassen s-s bunken/bunken s-s 
beten/beten s-s busen/busen s-s 
bilen/bilen s-s busken/busken s-s 

bussen/bussen s-s 
byen/byen s-s 
byrden/byrden s-s 
bønnen/bønnen s-s 
børsten/børsten s-s 
bøyen/bøyen s-s 
dansken/ dansken s-s 
dengen/ dengen s-s 
dokken/ dokken s-s 
drogen/ drogen s-s 
drusen/ drusen s-s 
dubben/ dubb en s-s 
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dukken/ dukken s-s 
dunsen/dunsen s-s 
duppen/duppen s-s 
dusten/ dusten s-s 
dynen/ dynen s-s 
eneren/ eneren s-s 
s-en/ essen s-s 
eteren/ eteren s-s 
fasen/ fasen s-s 
fellen/ fellen s-s 
finnen/finnen s-s 
fjæren/fjæren s-s 
flasken/ flasken s-s 
flekken l flekken s-s 
flisen/ flisen s-s 
floen/ floen s-s 
fløyten/ fløyten s-s 
fussen/ fussen s-s 
galden/ galden s-s 
galden/ gallen s-s 
gammen/ gammen s-s 
ganen/ ganen s-s 
gangen/ gangen s-s 
garden/ garden s-s 
garden/ garen s-s 
garpen/ garpen s-s 
gassen/ gassen s-s 
geiren/ geiren s-s 
gjelden/ gjellen s-s 
gjengen/ gjengen s-s 
glosen/ glosen s-s 
gnomen/ gnomen s-s 
grillen/ grillen s-s 
grunnen/ grunnen s-s 
gubben/ gubben s-s 
gården/ gåren s-s 
holken/holken s-s 
huen/huen s-s 
husken/husken s-s 
hvilen/hvilen s-s 
hyllen/hyllen s-s 
høyden/høyden s-s 
ilen/ ilen s-s 
isen/ isen s-s 
jetten/ jetten s-s 
kaggen/kaggen s-s 
kaien/kaien s-s 
kalven/kalven s-s 
kampen/kampen s-s 
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kanen/kanen s-s 
kappen/kappen s-s 
karen/karden s-s 
kasen/kasen s-s 
kassen/kassen s-s 
kleven/kleven s-s 
klinken/klinken s-s 
klinten/klinten s-s 
klossen/klossen s-s 
klubben/klubben s-s 
klunken/klunken s-s 
knoken/knoken s-s 
kokken/kokken s-s 
kongen/kongen s-s 
korden/korden s-s 
kragen/kragen s-s 
krisen/krisen s-s 
krøllen/krøllen s-s 
kubben/kubben s-s 
kuben/kuben/ s-s 
kuggen/kuggen s-s 
kulen/kulen s-s 
kummen/kummen s-s 
kurven/kurven s-s 
kuttingen/kuttingen s-s 
kvabben/kvabben s-s 
kvalmen/kvalmen s-s 
langen/langen s-s 
larken/larken s-s 
leiren/leiren s-s 
lenken/lenken s-s 
lensen/lensen s-s 
leppen/leppen s-s 
lerken/lerken s-s 
letten/letten s-s 
listen/listen s-s 
lommen/lommen s-s 
loppen/loppen s-s 
lotten/lotten s-s 
loven/låven s-s 
luen/luen s-s 
lumpen/lumpen s-s 
lunden/lunden s-s 
lunden/lunnen s-s 
lyren/lyren s-s 
maren/maren s-s 
meisen/meisen s-s 
melken/melken s-s 
milen/milen s-s 

miren/miren s-s 
moren/ moren s-s 
mosen/mosen s-s 
mulkten/multen s-s 
munken/munken s-s 
muren/muren s-s 
musen/musen s-s 
muten/muten s-s 
mynten/mynten s-s 
måren/morgen s-s 
nabben/nabben s-s 
naglen/naglen s-s 
n-en/ enden s-s 
nonen/nonnen s-s 
nornen/ nornen s-s 
noten/noten s-s 
nuven/nuven s-s 
odden/ odden s-s 
pairen/pæren s-s 
pakken/ pakken s-s 
palen/palen s-s 
patten/patten s-s 
pipen/pipen s-s 
planken/planken s-s 
polen/polen s-s 
polisen/polisen s-s 
pompen/pumpen s-s 
potten/ potten s-s 
pressen/pressen s-s 
prisen/ prisen s-s 
purken/purken s-s 
rammen/ rammen s-s 
rampen/rampen s-s 
ranten/ranten s-s 
reisen/ reisen s-s 
retten/ retten s-s 
ringen/ringen s-s 
risen/ risen s-s 
roen/roen s/s 
roten/ roten s-s 
ruggen/ruggen s-s 
rullen/rullen s-s 
rulten/ rulten s-s 
rusen/ rusen s-s 
ryssen/ryssen s-s 
rømmen/rømmen s-s 
røren/røren s-s 
råken/råken s-s 
saken/ saken s-s 
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selen/ selen s-s 
sinken/ sinken s-s 
skalden/ skallen s-s 
skotten/ skotten s-s 
skuffen/ skuffen s-s 
skulpen/ skulpen s-s 
skuten/ skuten s-s 
skålen/ skålen s-s 
slangen/slangen s-s 
sleven l sleven s-s 
slyngen/slyngen s-s 
smekken/smekken s-s 
smellen/ smellen s-s 
spiren/spiren s-s 
spisen/ spisen s-s 
sporden/ sporen s-s 
sprøyten/ sprøyten s-s 
stammen/stammen s-s 
stampen/ stampen s-s 
stansen/ stansen s-s 
stemmen/ stemmen s-s 

stetten/ stetten s-s 
stien/ stien s-s 
strikken/ strikken s-s 
stubben/ stubben s-s 
stuen/ stuen s-s 
susen/ susen s-s 
svalen/ svalen s-s 
svensken/ svensk en s-s 
takken/ takken s-s 

trallen/ trallen s-s 
tranen/ tranen s-s 
trasen/ trasen s-s 
tremmen/tremmen s-s 
trillen/ trillen s-s 
troen/ troen s-s 
tuppen/tuppen s-s 
tørken/tørken s-s 
tåren/ tåren s-s 

tall en/ tall en s-s 
tangen/tangen s-s 
tanken/tanken s-s 
tannen/ tannen s-s 
tarsen/ tarsen s-s 
tarven/tarven s-s 
teine/teinen s-s 
terten/ terten s-s 
teven/teven s-s 
tommen/ tommen s-s 
tomten/tomten s-s 
toppen/toppen s-s 

2.1.1.2 Bestemt entall hunkjønn 
båra/båra s-s heia/heia s-s 
dokka/ dokka s-s hekta/hekta s-s 
eika/ eika s-s kaia/kaia s-s 
flua/ flua s-s lista/lista s-s 
geita/ geita s-s møya/møya s-s 
gifta/ gifta s-s røya/ røya s-s 
gjelda/ gjella s-s skia/ skia s-s 

ulken/ ulken s-s 
vanen/vanen s-s 
valsen/valsen s-s 
varen/varen s-s 
vinden/vinden s-s 
vinden/vinnen s-s 
vingen/vingen s-s 
vippen/vippen s-s 
visen/visen s-s 
vrangen/vrangen s-s 

skreia/ skreia s-s 
svala/ svala s-s 
takka/takka s-s 
tjukka/ tjukka s-s 
æra/æra s-s 

2.1.1.3 Bestemt entall intetkjønn kontra bestemt og ubestemt 
beltet/belte(t) s-s hjemmet/ gjemme(t) s-s styret/ styre(t) s-s 
brevet/breve(t) s-s kreet/kree(t) s-s søkket/søkke(t) 
brynet/bryne(t) lunet/lune(t) s-s 
flæet/flæe(t) s-s sinnet/ sinne(t) s-s 

2.1.2 Bestemt sterkt entall - ubestemt svakt entall 
akset/akses-s fanget/fange s-s klovet/klove s-s 
apet/ape s-s fleinet/fleine s-s kravet/krave s-s 
beinet/beine s-s floet/ floe s-s kreet/kree(t) s-s 
beltet/belte(t) s-s flæet/flæe(t) s-s kuppet/kuppe s-s 
bjoret/bjore s-s fusset/fusse s-s kvaset/kvase s-s 
blekket/blekke s-s grannet/ granne s-s linet/line s-s 
brevet/breve(t) s-s grevet/ greve s-s lottet/lotte s-s 
brødet/brøde s-s havet/have s-s lune/lune(t) s-s 
bråtet/bråte s-s jernet/hjerne s-s løvet/løve s-s 
bøsset/bøsse s-s kalet/kale s-s motet/mote s-s 
disset/ disse s-s kjerret/kjerre s-s møllet/mølle s-s 
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neset/nese s-s 
nevet/neve s-s 
nuet/nue s-s 
ollet/ olle s-s 
pøytet/pøyte s-s 
ryet/rye s-s 
sa vet/ save s-s 
sinnet/sinne(t) s-s 
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skaret/ skare s-s 
sorpet/ sorpe s-s 
spettet/ spette s-s 
sprøytet/ sprøyte s-s 
svøpet/ svøpe s-s 
tallet l talle s-s 
tavlet/ tavle s-s 
teamet/time s-s 

timet/time s-s 
tralet l trale s-s 
tro et/ troe s-s 
vaset/vase s-s 
vettet/vette s-s 
åket/åke s-s 
året l åre s-s 

2.1.3 Ubestemt sterkt entall -bestemt svakt entall 
coca/koka s-s koka/koka s-s æra/æra s-s 
fellah/ fella s-s laken/laken s-s 
kappa/kappa s-s villa/villa s-s 

2.1.4 Bestemt form flertall 

2.1.4.1 Bestemt flertall intetkjønn kontra hankjønn/hunkjønn 
aksene/ akse-ne s-s kuttene/kutte-ne s-s skarene/ skare-ne s-s 
bindene/binne-ne s-s kvervene/kverve-ne s-s skarvene/ skarv-ene s-s 
blinkene/blinkene s-s kårene/kåre-ne s-s skinnene/skinne-ne s-s 
bolene/bole-ne s-s leggene/legg-ene s-s skjærene/skjære-ne s-s 
brekkene/brekke-ne s-s lenene/lene-ne s-s skjøtene/skjøt-ene s-s 
brettene/brett-ene s-s lokkene/lokke-ne s-s skottene/ skotte-ne s-s 
bryggene/brygge-ne s-s lærene/lære-ne s-s skranglene/ 
bukkene/bukk-ene s-s møllene/mølle-ne s-s skrangle-ne s-s 
dekkene/dekk-ene s-s nebbene/nebbe-ne s-s skrikene/skrike-ne s-s 
dunkene/ dunk-ene s-s 
eggene/egg-ene s-s 
essene/ esse-ne s-s 
fallene/ fald-ene s-s 
fangene/ fange-ne s-s 
flakene/ flake-ne s-s 
flyene/fly-ene s-s 
follene/ fold-ene s-s 
fyrene l fyr-ene s-s 
grammene/ 
gram-mene s-s 
grevene/ greve-ne s-s 
hakkene/hakke-ne s-s 
hjulene/jul-ene s-s 
hoppene/hoppe-ne s-s 
kappene/kappe-ne s-s 
jernene/hjerne-ne s-s 
kjerrene/kjerre-ne s-s 
klikkene/klikk-ene s-s 
klypene/klype-ne s-s 
knarrene/knarr-ene s-s 
kravene/krave-ne s-s 
kreene/kre-ene s-s 

nesene/nese-ne s-s 
nuggene/nugg-ene s-s 
nypene/nype-ne s-s 
ordene l or-ene s-s 
pipene/pipe-ne s-s 
planene/plan-ene s-s 
ranglene l rangle-ne s-s 
rasene/rase-ne s-s 
reisene/reise-ne s-s 
rennene l renne-ne s-s 
revene/rev-ene s-s 
risene/rise-ne s-s 
rispene/ rispe-ne s-s 
ristene/ rist-ene s-s 
røstene/ røst-ene s-s 
råkene/råk-ene s-s 
råkene/råke-ne s-s 
selene/ sel-ene s-s 
selene/ sele-ne s-s 
settene l z-ene s-s 
si p pene/ sippe-ne s-s 
skallene/ skald-ene s-s 
skallene l skalle-ne s-s 

skurene l skur-ene s-s 
skyllene/skyllene s-s 
skårene/ skår-ene s-s 
skåren/ skåre-ne s-s 
slettene/ slette-ne s-s 
slippene/ slipp-ene s-s 
slukene/ sluk-ene s-s 
slyngene/ slynge-ne s-s 
smekkene/smekke-ne s-s 
smell ene l smell-ene s-s 
smell ene l smelle-ne s-s 
snarene l snare-ne s-s 
snerpene/ snerpe-ne s-s 
snittene/ snitte-ne s-s 
snurpene/ snurpe-ne s-s 
sparkene/ spark-ene s-s 
spennene/ spenne-ne s-s 
spikkene l spikke-ne s-s 
spirene/ spire-ne s-s 
spjåkene/spjåke-ne s-s 
sporene/ spore-ne s-s 
sprakene/ sprake-ne s-s 
sprettene/ sprett-ene s-s 



sprettene/ sprette-ne s-s 
stengene/ steng-ene s-s 
stiftene l stift-ene s-s 
stikkene/ stikke-ne s-s 
strålene l stråle-ne s-s 
svelgene/ svelg-ene s-s 
svøpene/svøpe-ne s-s 
søkkene/ søkke-ne s-s 
sømmene/ sømm-ene s-s 
tallene l tall-ene s-s 
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teamene/time-ne s-s 
tegnene/ teine-ne s-s 
timene/time-ne s-s 
tjernene/kjerne-ne s-s 
torpene/torpene s-s 
travene/trave-ne s-s 
trevene l treve-ne s-s 
trikkene l trikk -ene s-s 
tromlene/tromle-ne s-s m 
trossene l trosse-ne s-s 

urene/ur-ene s-s 
vantene/vante-ne s-s 
varene/vare-ne s-s 
varpene/varpe-ne s-s 
verpene/verpe-ne s-s n 
viftene/vifte-ne s-s 
værene/vær-ene s-s 
årene/ åre-ne s-s 
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2.1.4.2 Bestemt flertall hankjønn/hunkjønn kontra intetkjønn 
høvene/høve-ne s-s 

2.1.4.3 Bestemt flertall innafor hankjønn/hunkjønn 
bokserne/bokserne s-s kringlene/kringle-ne s-s skranglene/ 
bøkene/bøk-ene s-s maurene/maure-ne s-s skrangle-ne s-s 
bøndene/bønne-ne s-s milene/mile-ne s-s tromlene/tromle-ne s-s 
endene/ ende-ne s-s musene/muse-ne s-s u-lydene/ulyd-ene s-s 
endene/n-ene s-s ranglene/rangle-ne s-s 
enerne/enerne s-s setterne/setterne s-s 

2.1.4.4 Bestemt flertall innafor intetkjønn 
borene/bord-ene s-s gjemme-ne s-s 
brynene/bryne-ne s-s løftene/løfte-ne s-s 
hjemmene/ nøstene/nøste-ne s-s 

2.1.5 Diverse kombinasjoner 

2.1.5.1 Bestemt entall- bestemt flertall 
bekkenet/bekk-ene s-s gjerda/ gjerda s-s 
dekkenet/ dekk-ene s-s lakenet/lake-ne s-s 

2.1.5.2 Bestemt flertall - bestemt entall 
brekka/brekka s-s orda/ora s-s 
brygga/brygga s-s renna/ renna s-s 
fløyta/fløyta s-s riva/riva s-s 
knipa/knipa s-s skinna/ skinna s-s 
kulla/kulda s-s skjegga/skjegga s-s 
nebba/nebba s-s skråla/skråla s-s 
nypa/nypa s-s slepa/slepa s-s 

skjøtene/ skjøte-ne s-s 
stengene/ stenge-ne s-s 

øya/øyas-s 

smekka/ smekka s-s 
smella/smella s-s 
spenna/spenna s-s 
spira/ spira s-s 
spretta/ spretta s-s 
varpa/varpa s-s 
åra/åra s-s 

2.1.5.3 Bestemt entall hankjønn - ubestemt entall hankjønn 
borgen/borgen s-s kallen/kallen s-s susen/ susen s-s 
ferden/ ferden s-s marken/marken s-s 

2.1.5.4 Ubestemt entall -ubestemt flertall 
bauer/bau-er s-s belger/belg-er s-s 
bayer /bai-er s-s bokser /boks-er s-s 

bunker /bunke-r s-s 
dumper/dump-er s-s 
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ellever l elv-er s-s 
fokker/fokk-er s-s 
friser l frise-r s-s 
galler l galler s-s 
gasser l gass-er s-s 
heder /hede-r s-s 
hjerter /hjerte-r s-s 
huner /hund -er s-s 
huner /hunn-er s-s 
jester l gjest-er s-s 
joner l ion-er s-s 
joner l joner s-s 
kammer/kam-mer s-s 
klipper /klipp-er s-s 
kløver /kløv-er s-s 
knas ter /knast-er s-s 
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kobber /kobbe-r s-s 
kogger /kogger s-s 
kummer /kumme-r s-s 
kutter /kutte-r s-s 
kveker /kveke-r s-s 
kyper /kype-r s-s 
laser /lase-r s-s 
lekter l lekte-r s-s 
lyster /lyst-er s-s 
meder/meder s-s 
mudder/mudd-er s-s 
never /neve-r s-s 
parter l part-er s-s 
p ister l pist-er s-s 
raster l rast-er s-s 
ruter l rute-r s-s 

2.1.5.5 Ubestemt flertall - ubestemt entall 
dadler l dadler s-s otrer l otrer s-s 
erter l erter s-s padler l padler s-s 
handler /handler s-s pendler l pendler s-s 
høvler/høvler s-s pensler l pensler s-s 
kabler l kabler s-s skufler l skufler s-s 
knebler /knebler s-s skyfler l skyfler s-s 
kobler/kobler s-s sparkler/sparkler s-s 

2.1.5.6 (U) bestemt entall - (u)bestemt entall 
aksel/ aksel s-s fatter( en) l fatter( en) s-s 
cutting/kutting s-s kraftløshet/kraftløshet s-s 
eter l eter s-s rotting/ rotting s-s 
eteren/ eteren s-s setter l setter s-s 
ettmål/ ættmål s-s setteren/ setteren s-s 

2.1.5.7 Ubestemt flertall- ubestemt flertall 
render l renne-r s-s 

2.1.5.8 Ubestemt flertall- bestemt entall 
visa/ visa s-s 

2.2 Skille innafor verb 

2.2.1 Sterkt presens kontra svakt 
faller/falder v-v rekker/rekker v-v 
gjelder l gjelder v-v skvetter l skvetter v-v 
knekker /knekker v-v smetter l smetter v-v 
maler l maler v-v spretter l spretter v-v 

2.3 Skille innafor adjektiv 
kraftløs/kraftløs a-a kraftløse/kraftløse a-a 

røyser l røys-er s-s 
sakser l saks-er s-s 
schiifer l sjef-er s-s 
seder l sed -er s-s 
seier l seier s-s 
seter l sete-r s-s 
sider l side-r s-s 
slaver l slave-r s-s 
snadder l snadde-r s-s 
snekker l snekke-r s-s 
sveiser l sveis-er s-s 
syrer l syre-r s-s 
tyrker l tyrk-er s-s 
tømmer l tømme-r s-s 
wiener/vin-er s-s 

stabler l stabler s-s 
stempler l stempler s-s 
tenner l tenner s-s 
varsler l varsler s-s 
veksler l veksler s-s 
vigsler l vigsler s-s 

trefot/ trefot s-s 
trefoten l trefoten s-s 
u-lyd/ulyd s-s 
u-lyden/ulyden s-s 
utsending/utsending s-s 

søkker/søkker v-v 
veier /veier v-v 
vinner/vinner v-v 
vokser/vokser v-v 

u-forma/uforma a-a 
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u-formet/ uformet a-a ugrisk/ugrisk a-a 

3 Egennavn 

3.1 Egennavn kontra andre ord 

3.1.1 Tonem 1 i egennavnet 
Adler/adler e-f Hunder/hunner e-f 
Adler l adler e-v Huster /hoster e-v 
Aksel/ aksel e-f Hytten/hytten e-f 
Anken/ anken e-f Hvasser /vasser e-f 
Anker l anke-r e-f Hvasser /vasser e-v 
Anker l anker e-f Høyer /høyer e-f 
Anker l anker e-v Høyer /høyer e-v 
Backer/bakker e-f karen/Karen e-f 
Backer /bakker e-v Keyser/keiser e-f 
Becker/bekker e-f Kjeller/kjeller e-f 
Branner/branner e-f Klingen/klingen e-f 
Bryner/bryner e-f Langer/langer e-f 
Bryner /bryner e-v Langer/langer e-v 
Danner/danner e-f Lima/lima e-v 
Danner l danner e-v Locker /lokker e-f 
Dokken/ dokken e-f Locker /lokker e-v 
EFTA/efta e-f Luther/lutter e-f 
Engel/ engel e-f Meyer l meier e-f 
England/england e-f Meyer/meier e-v 
Eppler/epler e-f Møller/møller e-f 
Essen/essen e-f Nitter/nitter e-f 
Ferder/ferder e-f Nitter/nitter e-v 
Feyer/feier e-f Polen/polen e-f 
Flaten/flaten e-f Putten/putten e-a 
Fosen/fosene-a Rana/rana e-v 
Greiner l greiner e-f Roa/roa e-f 
Grensen/ grensen e-f Rosa/rosa e-f 
Hammer/hammer e-f Sanner/sanner e-v 
Hunder /hunder e-f Sauer l sauer e-f 

3.1.2 Tonem 2 i egennavnet 
bergene/Bergene f-e dokka/Dokka f-e 
berget/Berget f-e draget/Drage f-e 
bordet/Bore f-e eggene/Eggene f-e 
boret/Borre f-e egget/Egge f-e 
borgen/Borgen f-e eidet/Eide f-e 
breen/Breen f-e ferden/Færden f-e 
brekkene/Brekkene f-e fjonet/Fjone f-e 
brekket/Brekke f-e flisa/Flisa f-e 
bruset/Bruse f-e folkene/Folkene f-e 
brynet/Bryne f-e folket/Folke f-e 
disen/Diesen f-e grua/Grua f-e 
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u-omlydt/uomlydt a-a 

Skreia/ skreia e-f 
Skreppen/ skreppen e-f 
Slagen/ slagen e-a 
Sletten/ sletten e-f 
Sommer l sommer e-f 
Sona/ sona e-f 
Sona/ sona e-v 
Steiner l steiner e-f 
Steiner l steiner e-v 
Stranda/ stranda e-v 
Topper/topper e-f 
Topper/topper e-v 
Unger/unger e-f 
Valen/valen e-a 
Vangen/vangen e-f 
Verdi/verdig e-f 
Vinger/vinger e-f 
Wenner/vender e-v 
Wenner/venner e-f 
Werna/verna e-v 
Werner/verner e-f 
Werner/verner e-v 
Western/Western e-e 
Wiener /viner e-f 
Wieser/viser e-f 
Willy /villig e-f 
Winger /vinger e-f 

heftet/Hefte f-e 
hellet/Helle f-e 
hendene/Hennene f-e 
holtet/Holte f-e 
hornet/Home f-e 
horvet/Horve f-e 
hovet/Hove f-e 
høyet/Høye f-e 
iver /Iver f-e 
juvet/Juve f-e 
kallet/Kalle f-e 
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karen/Karen f-e 
kjødet/Kjøde f-e 
kottet/Kotte f-e 
kruset/Kruse f-e 
kårene/Kårene f-e 
I-en/Ellen f-e 
Iasset/Lasse f-e 
lena/Lena f-e 
linet/Line f-e 
lynget/L ynge f-e 
løken/Løken f-e 
maren/Maren f-e 
melet/Mele f-e 
mora/Mora f-e 
nordet/Nore f-e 
noret/Nore f-e 
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ordet/Ore f-e 
oset/Ose f-e 
pellet/Pelle f-e 
regnet/Reine f-e 
runet/Rune f-e 
røyken/Røyken f-e 
rådet/Råde f-e 
skaret/Skare f-e 
skeiet/Scheie f-e 
skjeen/Skien f-e 
skjerven/Skjerven f-e 
skredet/Skrede f-e 
skåret/Skåre f-e 
sola/Sola f-e 
soma/Soma f-e 
sota/Sota f-e 

3.2 Dialektforskjeller ved egennavn 
Anna/ Anna (Oslo-Stavanger) 
Ila/Ila (Trondheim-Oslo 
Larsen/Larsen (Stavanger-Oslo) 
Skansen/Skansen (Trondheim-Oslo) 

stålet/Ståle f-e 
svaret/Svare f-e 
sømmet/Sømme f-e 
teamet/Time f-e 
timet/Time f-e 
tunet/Tune f-e 
tøyen/Tøyen f-e 
ulven/Ulven f-e 
uret/Ure f-e 
veien/Weien f-e 
vellet/Welle f-e 
viker /Viker f-e 
våget/Waage f-e 
vålet/Våle f-e 
åket/ Åke f-e 



Litt om analyse 

og forming av setninger 

VIGLEIK LEIRA 

I Norskrift 93/1997 har Eric Papazian en interessant teoretisk artikkel 

om "Uttrykk, innhold og grammatikk. Tegnet og inndelinga av språket 

og språklæra". Jeg er enig i det meste av det han skriver, også når han 

kritiserer meg (side 107) for noe jeg hevda i "Innføring i lingvistisk 

semantikk" (Universitetsforlaget 1971). 

Det gir meg anledning til å korrigere meg sjøl og til å utdjupe noen 

synsmåter. 

I kapitlet "Semantikk på setningsplanet" skreiv jeg (side 73) "at en 

kan og bør ha 2 former for setningsanalyse: en grammatisk og en 

semantisk." - Så langt var det greit. Men så begynte jeg å trekke inn 

uttrykksstrukturer og uttrykksside, og på neste side blei det til "to 
analyser, en som tar seg av uttrykksstrukturer, dvs. den grammatiske 

analysen, og en som tar seg av innholdsstrukturer, dvs. den semantiske. 

Setninger har både innhold og uttrykk. 

Innholdet er betydningen og eventuelt referanse til noe i den 

utenomspråklige verdenen (jf. "det snør" og "Kennedy blei skutt 22. 

november 1963"). 

Uttrykket er orda (vel å merke bare som uttrykksstørrelser, dvs. 

kjeder av fonemer/grafemer) og rekkefølgen av dem (jf. "det snør/snør 

det"). I tale kan også prosodiske faktorer (trykkforhold, tonemer, 

intonasjon) tas med, i skrift kan forholdet store/ små bokstaver, 

understreking, kursivering, utheving inngå på liknende vis. Videre har 

vi bruk av tegn (f.eks. spørsmålstegn) som deler av den lineære kjeden. 

Hva er det så vi gjør når vi analyserer setninger? La oss se på en 

vanlig grammatisk analyse av en ordinær setning: 

Al adverbial verbal subjekt objekt adverbial 

A den dagen drepte Pedersen bikkja i kjelleren 
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Er dette en analyse av setningsuttrykket? Nei. 

Er det en analyse av setningsinnholdet? Tja, la oss si det, men i 
stedet bruke andre ord som analysetermer: 

A2 tempus actio agens pa ti ens locus 

A den dagen drepte Pedersen bikkja i kjelleren 

I hvert fall de to orda 'agens' og 'patiens' er velkjente fra vurderinger 

av setningsinnhold. En kan hevde at de to analysene er like riktige, der 

ligger bare en forskjell i termer. 

Men om vi skifter over til passiv konstruksjon, viser det seg at vi 

har to forskjellige måter å analysere på: 

Bl adverbial verbal subjekt verbal adverbial adverbial 

B den dagen blei bikkja drept av Pedersen i kjelleren 

B2 tempus actio patiens actio agens loe us 

Den ene analysemåten (fra Al og Bl) gir altså forskjell i analyse når der 

er forskjell i faktisk konstruksjon. Den andre (fra A2 og B2) lar analysen 

være den samme trass i at setningene er forskjellige. 

Min påstand blir at analysemetoden med 'agens' osv. gir oss, ikke 

noen struktur, men snarere en oppregning av innholdsfaktorer 

(momenter i et saksforhold) løsrevet fra setninger som helheter med 

uttrykk og innhold. Anvendt på konkrete setninger viser den hvor vi 

finner igjen disse faktorene i setningsledda. 

Den vanlige grammatiske analysen er mer riktig i den forstand at 

den behandler setningene som helheter med uttrykk og innhold og 

dermed kan gjøre rede for faktiske forskjeller i konkrete setninger. Et 

stykke på vei kan den også kombineres med den andre metoden gjennom 

spesifisering av adverbialer: tidsadverbial, stedsadverbial, agens

adverbial ('av Pedersen' i vårt tilfelle). 

I noen tilfeller analyserer vi på en tredje måte. Vi markerer at der 

er en størrelse ('noen' eller 'noe') som der blir sagt noe om, videre hva 

som blir sagt om denne. Ved denne analysen blir setninger delt opp i to, 

og de to delene kaller vi tema og rema: 
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tema rema 

A den dagen l drepte Pedersen bikkja i kjelleren 

B den dagen l blei bikkja drept av Pedersen i kjelleren 

Nå fins der langt flere muligheter enn A og B for å uttrykke det samme 

saksforholdet, eller la meg si: forme innholdssubstansen slik at vi får 

ferdige setninger. Under litt tvil vil jeg også trekke inn utbrytninger. Se 

på denne lista: 

l den dagen drepte Pedersen bikkja i kjelleren 

2 i kjelleren drepte Pedersen bikkja den dagen 

3 Pedersen drepte bikkja i kjelleren den dagen 

4 Bikkja blei drept av Pedersen i kjelleren den dagen 

5 Den dagen blei bikkja drept av Pedersen i kjelleren 

6 I kjelleren blei bikkja drept av Pedersen den dagen 

7 Det var den dagen at Pedersen drepte bikkja i kjelleren 

8 Den dagen var det at Pedersen drepte bikkja i kjelleren 

9 Det var i kjelleren at Pedersen drepte bikkja den dagen 

10 I kjelleren var det at Pedersen drepte bikkja den dagen 

11 Det var Pedersen som drepte bikkja i kjelleren den dagen 

12 Pedersen var det som drepte bikkja i kjelleren den dagen 

13 Det var bikkja som blei drept av Pedersen i kjelleren den dagen 

14 Bikkja var det som blei drept av Pedersen i kjelleren den dagen 

osv. 

Nå er spørsmålet: Er der noe fast, en opphavlig struktur eller 

"dypstruktur", som ligger til grunn for alle disse setningene? Er det slik å 

forstå at alle sammen er resultater av diverse omforminger fra noe som 

ikke er - og ikke kan være - en faktisk setning? 

Mitt svar er nei. Jeg har samme syn som Olav Næs gav uttrykk for 

i en artikkel i 1971: " ... vil jeg våge den påstand at setninger ikke har 

noen annen struktur enn overflatestrukturen, som dertil har den 

fordelen at den er umiddelbart gitt." 
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Men hvordan kommer vi fram til setninger slik de er? Etter mitt 

syn ligger svaret i Saussures og Hjelmslevs sondring mellom form og 
substans. 

La oss si at til grunn for utsagnet "den dagen drepte Pedersen 

bikkja i kjelleren" ligger der en faktisk hending, noe som skjedde i den 

fysiske utenomspråklige verdenen. Er hendingen i seg sjøl å betrakte 

som noe språklig, f.eks. en innholdssubstans? Svaret er nei. 

Det som skjer i den fysiske verdenen, kan betraktes som mulig 

råmateriale som kan tas imot for forming som kan resultere i språklige 

utsagn. Først når en setning foreligger ferdig forma, har vi et innhold 

og dermed en innholdssubstans. 

I språket er det formen som konstituerer substansen, ikke 

omvendt. Trykksverte f.eks. er ikke uttrykkssubstans før den er blitt 

forma til ord og setninger. På samme måte er ikke referanse til 

gjenstander og hendinger i den fysiske verdenen innholdsubstans i og 

for språket før der foreligger ferdig forma setninger. 

Det som foregår i formingsprosessen kan beskrives slik: Hjernen 

bearbeider et råmateriale (hvordan det foregår reint fysisk i form av 

impulser på vandring mellom et astronomisk antall hjerneceller, spiller 

ikke noen rolle her). Resultatet blir en setning som er tilpassa ett av 

mange mulige mønstre for oppbygging av setninger. Hvilket mønster 

som velges, kan være mer eller mindre tilfeldig eller avhengig av det 

som gjerne kalles kontekst (språklig og utenomspråklig). 

Nå en setning så foreligger med sitt innhold, er der etablert en 

innholdssubstans, som så kan bearbeides videre, f.eks. i oversetting til 

andre språk. 

Det som ofte skjer i skriftproduksjon, er at en skifter ut ord, 

syntagmetyper og setningsmønstre. Omformingene skjer gjennom 

endringer i overflatestrukturer. 

OPPSUMMERING 

De forskjellige analysemåtene gjør greie for forskjellige ting. De lar seg 

ikke samene i en metode som kan anvendes på alle setninger. 
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Diskusjonen i over hundre år om setninger med "foreløpig subjekt" 
burde ha vist det i tilstrekkelig grad.I 

Førstegangsproduksjon av setninger skjer gjennom forming av et 
språklig sett uforma og ustrukturert råmateriale. Omforming av 
setninger går fra overflatestrukturer til overflatestrukturer. 
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l Noen ganger kan en operere med 3 forskjellige subjekter i samme setning på 
grunn av at betraktningsmåtene skifter. Jeg pleier bruke dette eksemplet: 
Hvert menneskehjerte bor der en evighetslengsel i 
Det "foreløpige subjektet" 'der' er det leddet som fyller de krava den 
grammatiske analysen stiller til et subjekt. Leddet 'en evighetslengsel' har vært 
kalt "logisk/virkelig subjekt" fordi det er agens. Leddet 'hvert menneskehjerte' 
har vært kalt "psykologisk subjekt" fordi leddet gir temaet; utsagnet dreier seg om 
en egenskap ved menneskehjertet. 




