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Setningsleddene og noen andre 
syntaktiske problemer 

En kommentar til Eivind Landmark: "Flerordsverb" i norsk 

ERIC P APAZIAN 

I Norskrift nr. 95 har Eivind Landmark en artikkel om det han kaller 
"flerordsverb", dvs. verbalgrupper, i norsk. Innledningsvis drøfter han også 
noen mer generelle syntaktiske problemer, bl.a. begrepet "setningsledd" og 
kriteriene for hva som utgjør et setningsledd. Det er særlig til denne delen 
jeg har noen kommentarer. Først og fremst gjelder det kategorien 
"setningsledd" generelt, dernest noen spesielle setningsledd og syntaktiske 
konstruksjoner som Landmark drøfter. Verbalgruppene har jeg ikke stort å 
si om, ut over at et par av Landmarks mange typer vil bli drøftet til slutt. 

l SETNINGSLEDDENE GENERELT 

1.1 Kriterier for setningsledd 
Ifølge Diderichsen 1968:55, Bjørkvold og Hertzberg 1976:21 og Hertzberg 

1982:26 går den tradisjonelle setnings-analysen tilbake til Girard 1747, til dels 

også Høysgaards grammatikk av samme år. Sentralt i denne analysen står 

setningsleddene. Likevel blir selve kategorien setningsledd som Landmark 

peker på (s. 10) lite diskutert og nærmest tatt for gitt. F.eks. blir "selvstendig 

funksjon som setningsledd" framstilt som noe helt spesielt, nærmest identisk 

med syntaktisk funksjon, i forprøveboka (Endresen m. fl. 1996:90), uten at det 

kommer klart fram hva det spesielle består i. Det kan derfor være nyttig å 
presisere denne grunnleggende syntaktiske kategorien, slik Landmark forsøker 

å gjøre. Hva er egentlig et "setningsledd"? Det er dette spørsmålet jeg vil ta 

opp i dette punktet, for jeg syns at heller ikke Landmark gir noe helt klart svar 

på spørsmålet. 
Når det gjelder kriteriene for setningsledd-kategorien, skiller 

Landmark mellom "grammatiske" og "semantiske" kriterier. Det har jeg ingen 

innvendinger mot, men det forekommer meg at det Landmark kaller 

"grammatiske kriterier" er en heller uensarta gruppe: Noen av dem er 

(grammatiske) egenskaper ved setningsleddene (parallelt med det semantiske 

kriteriet, som er semantiske egenskaper), mens andre snarere er metoder til å 
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avgrense og identifisere setningsleddene. Til den første typen hører kriteriet 

"form", dvs. grammatisk struktur - "frase"- og ordklasse-tilhørighet, 

kasusform (ved pronomen) og bøyningsform overhodet, likeså kriteriet 

(mulig) stilling eller distribusjon. Til den andre hører de velkjente metodene 

"substitusjon" (Landmark: "substituerbarhet") og "permutasjon" (Landmark: 

"omformbarhet", som vel er mer omfattende enn permutasjon). Dette er ikke 

egenskaper ved setningsleddene, men praktiske metoder til å "finne" 

setningsleddene i individuelle setninger - hva som fungerer som et(t) 

setningsledd (jf. permutasjonen "forfeltprøva"), og hva slags setningsledd dette 

er (jf. substitusjon, især av et ikke-pronominalt ledd med et pronomen eller 

proadverb ). At en viss ordform-sekvens kan eller må flyttes samlet, f.eks. til 

plassen rett foran finittet, kan ikke kalles noen (grammatisk eller semantisk) 

egenskap ved sekvensen, sjøl om det kanskje viser at språkbrukeme oppfatter 

sekvensen som en enhet- et(t) syntagme og et(t) ledd på ett eller annet nivå i 

setninga. Heller ikke muligheten for omforming av en setning til en annen (i 

det minste denotativt synonym) setning1, f.eks. ved permutasjon, kan sies å 

være en egenskap ved setningsledd. Dessuten er det problematisk å formulere 

omformingskriteriet slik Landmark gjør (s. 12), som muligheten for at 

" ... setningsdelen gjennom omforming av setninga gjøres om til et annet 

setningsledd", for det forutsetter at setningsleddet er identifisert - ellers kan 

vi jo ikke vite om det etter omforminga er blitt et annet setningsledd- og kan 

følgelig ikke brukes til å identifisere leddet. 

I det hele tatt kan vel ingen av disse kriteriene egentlig si oss hva 

setningsleddene er for noe, og hvorfor vi regner akkurat disse 7-8 leddene -

verbal, subjekt, objekt (direkte og indirekte), predikativ (subjekts-, objekts-) 

og adverbial, event. også objektsinfinitiv (Vi så/ba/lot dem gå inn) og formelt 

og reelt subjekt (Det står noen utenfor) - som "setningsledd". Hva 

grammatiske og semantiske egenskaper angår, så har vel disse leddene 

ingenting felles, mht. verken betydning, grammatisk struktur eller 

distribusjon. De kan ha ulik grammatisk struktur og dermed ulik betydning, de 

kan ha ulike bøyningsformer (eller ingen bøyningsform i det hele) og ulik 

distribusjon. Hva metodene angår, kan nok substitusjon og permutasjon si oss 

noe om hva språkbrukeme intuitivt oppfatter og følgelig behandler som et(t) 

setningsledd i individuelle setninger, men de kan ikke si oss noe om hva et 

lDvs. en setning som refererer til det samme saksforholdet og som følgelig har 
samme "sannhetsverdi". 
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setningsledd er generelt. Og det er vel det en definisjon skal gjøre. Landmarks 

forsøk på generalisering (s. 11), " ... en størrelse som fyller en viss oppgave i 

setningsstrukturen idet den står i relasjon til andre størrelser der", sier vel 

ikke så mye, og heller ikke at de er "Funk:tionsglieder (oder Funktionen)" 

(sitert fra Helbig 1982), dvs. relasjonelle størrelser - det går fram av at vi 

kaller dem ledd. 
Mangelen ved disse formuleringene er etter min mening at de ikke 

problematiserer kategorien setning. Det forekommer meg å være vanskelig å 

snakke om setningsledd uten å komme inn på setningsdefinisjonen; å si noe om 

hva setningsledd er, må være omtrent d.s.s. å si hva en setning er. Og hva en 

setning er, fins det som kjent minst to meninger om.2 

1.2 Setningsleddene ifølge den tradisjonelle setningsdefinisjonen 
Den ene er den som kommer fram i den tradisjonelle setningsdefinisjon, som 

fortsatt er den dominerende, f.eks. i Norsk referansegrammatikk (NRG -

Faarlund m.fl. 1997:39). Ifølge den er en setning et toledda katatagme- en 

"neksus"-forbindelse- av to like sentrale og nødvendige ledd, et subjekt og et 

predikat, eller en NP og en VP, i Chomskys versjon.3 Ifølge tradisjonen 

betegner subjektet temaet for setninga og predikatet et utsagn om temaet (f.eks. 

Western 1921:56).4 Setninga betraktes altså som uttrykk for en "dom" om det 

som subjektet betegner, temaet. Denne siste delen av definisjonen stemmer 

opplagt ikke, slik at vi i dag vanligvis skiller mellom subjekt og tema-ledd (se 

f.eks. Dyvik 1980, som rett nok definerer subjektet delvis ut fra rollen som 

"setningsintemt tema", s. 72). Subjektet betegner nok ofte temaet, men ikke 

alltid og nødvendigvis. Et annet problem er "subjektløse setninger" i språk 

som norrønt eller italiensk, som er en sjølmotsielse etter denne 

setningsdefinisjonen: Et katataktisk ledd kan ikke mangle. 

2Da ser jeg bort fra funksjonelle setningsdefinisjoner og tar det for gitt at setning 
er en strukturkategori. Hel- og leddsetninger har helt forskjellig funksjon, og 
dersom begge regnes som setninger, må setning være en strukturkategori. 
Spørsmålet blir da hvilken struktur setninger har. 
3Enkelte, bl.a. NRG (s. 39), regner med at "setningsadverbialene" kommer i tillegg 
til disse to delene. Vi finner også andre variasjoner, f.eks. at de to nødvendige 
leddene sies å være subjekt og (finitt) verbal istedenfor predikat (f.eks. Lie 1984:24, 
Diderichsen 1962:142, 161). 
4Western kaller predikat for "omsagn", siden "predikat" hos han betyr 'verbal' 
(jf. nedafor). 
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Ifølge denne definisjonen bør enhver setning analyseres i de to IC-ene 

eller førsteleddene subjekt og predikat, og dette må da være "setningsleddene" 

etter denne definisjonen. De tradisjonelle setningsleddene utgjør ganske enkelt 

ikke noen enhetlig gruppe etter denne definisjonen, for subjektet og f.eks. 

objektet eller adverbialet befinner seg på ulike nivåer i setningsstrukturen. 

Dette kommer tydelig fram i Diderichsens definisjon (1962:163) av 

setningsledd som " ... dels Subjekt og Prædikat i den sætningsdannende Neksus, 

dels de denne eller Verbalet underordnede Led." Men her skiller teori og 

praksis lag: I tradisjonell praktisk setningsanalyse har "predikat" kommet til å 

bety "verbal" (TNS s. 62, Bjørkvold og Hertzberg 1976: 176; eksempler er 

bl.a. Western 1921:201, Fossestøl m.fl. 1970:134 og Borgstrøm 1973:77)5, og 

predikatet i ordets opphavlige betydning (= setning minus subjekt) blir ikke 

representert på noe nivå i analysen. Objekter og adverbialer blir utskilt på 
samme nivå som subjektet, nemlig på det første nivået, sammen med 

"predikatet", etter hvert under navnet "verbal". Enkelte avviser eksplisitt at 

predikatet (i tradisjonell forstand) er et setningsledd på linje med de andre, 

f.eks. Simonsen m.fl. 1988:152, som mener det er " ... vanskelig å finne 

syntaktiske argumenter for denne analysen" (dvs. den tradisjonelle). 

l. 3 Setningsleddene ifølge et valens-inspirert setningssyn 
Her mener jeg en kan øyne utslag av et annet setningssyn, nemlig det som 

kommer mest eksplisitt til uttrykk valens-teorien. En av 

valensgrammatikkens grunnleggere, Tesniere, kritiserer (1965:103) den 

tradisjonelle setningsdefinisjonen og sier at "Il ne faut voir dans cette 

conception qu'une survivance non encore eliminee, de l'epoque, qui va 

d' Aristote a Port-Royal, ou to ute la grammaire etait fondee sur la logique" .6 

Dette begrunner han (s. 105) med at den " ... conduit a isoler comme sujet Ull 

des actants, a l' exclusion des autres ... " og innebærer å " ... accorder a l'un des 

elements de la phrase une importance disproportionnee, qu'aucun fait 

SBjørkvold og Hertzberg fører (s. 174) denne språkbruken tilbake til den tyske 
pedagogen Basedow fra 1700-tallet ("predikat" kunne også brukes om 
predikativet). Språkbruken synes også å være vanlig i tradisjonell engelsk 
skolegrammatikk, if. Fries 1969:54. 
6Dvs. at dette synet må betraktes som en overlevning fra den tida - som går fra 
Aristoteles til Port-Royal - da hele grammatikken var grunnlagt på logikken. 
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strietement linguistique ne justifie" .7 Jf. Matthews 1981:103, som påpeker at et 

subjekt forutsetter et (event. utelatt) verbal, mens et verbal ikke forutsetter et 

subjekt: "in the same way that a eonstruetion can be objeetless [.,.), it can also 

be subjeetless". Et nominal blir ikke subjekt (eller objekt eller predikativ) før 

det settes i relasjon til et verbal, mens et verbal er og blir et verbal sjøl om det 

ikke settes i relasjon til et nominal (jf. "upersonlige" verb og verbaler). Mao.: 

Subjektet er en relasjonell (funksjonell) kategori, verbalet ikke. Et verbal kan 

nemlig defineres strukturelt som en verbalform eller et syntagme av 

verbalformer, f.eks. et finitt verbal som en finitt verbalform (pres., pret. eL 

imp.), eller et syntagme som inneholder en slik fonn ("har hatt, kan ha, kan ha 

hatt" o.l.).8 

I valensteorien blir som kjent verbalet det semantisk og syntaktisk 

sentrale setningsleddet, det setningskonstituerende leddet, og alle andre ledd, 

inkl. subjektet, betraktes som verbal-bestemmelser (se f.eks. Tesniere 1965:13, 

Askedal 1979:163, Teleman 1979:93, Svindland 1980:25, Nikula 1986:16). 

Langaeker 1991: 172 påpeker at en setning som "The man found the eat" 

betegner en prosess likesom verbalet "found" alene, mens nominaler som "eat" 

eller "man" betegner gjenstander, og (1991:214) at " ... the finite infleeted verb 

determines the profile of the clause as a whole" ("profile" kan oversettes med 

"referanse"). Har en valgt verbal (og dermed verb), har en for en stor del også 

valgt setningstype - hvor mange og hva slags ledd setninga kan eller må 

inneholde.9 Denne asymmetrien mellom verbale og nominale ledd blir 

?Dvs. den fører til en isolering av en av aktantene som subjekt, til fortrengsel for 
andre, og innebærer at en gir en av setningas deler en vekt som ingen reint 
språklige fakta rettferdiggjør. 
BDet er kanskje derfor NRG ikke regner verbalet som noe setningsledd (kap. 8), 
men bare som en frasetype (verbfraser, kap. 7). Men verbalet er selvsagt også et 
ledd i (en del av) en setning og har en funksjon i setninga - ikke minst i 
valensgrammatikken, jf. nedafor. 
9Jf. begrepet "semantisk ramme" ("frame") i kognitiv grammatikk. F.eks. har de 
engelske verbene "buy, sell, pay, charge" if. Ungerer og Schmid 1996:206-208 en 
felles ramme som deler en økonomisk transaksjon ("commercial event", dvs. et 
kjøp/salg) i de 4 semantiske faktorene "kjøper, selger, vare, pris", som kan 
uttrykkes med 4 setningsledd, to eller tre nominale (et subjekt og et direkte 
objekt, event. også et indirekte objekt) og ett eller to adverbiale (prep.uttrykk). 
Men verbene anlegger ulike perspektiver på handelen: "buy" og "pay" velger 
kjøperen som subjekt og ser dermed handelen fra kjøperens synspunkt, mens 
"sell" og "charge" velger selgeren som subjekt og ser handelen fra selgerens side. 
Derimot velger velger verbene i hvert par ulike objekter, "buy" og "sell" varen 
og "pay" og "charge" prisen. 
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begrunnet semantisk på denne måten i Langacker 1991: 170, med en setning 

som "The man found the eat" som eksempel: "[FIND] introduces and organizes 

a scene in which salient participants interact in a specified way. [ ... ] [FIND] 

thus makes salient reference to two objects as part of its own intemal structure 

- these objects function as the trajector and landmark within its relational 

profile - while neither [MAN] nor [CAT] profiles an extemal relation" 

("trajector" og "landmark" svarer her til de tradisjonelle begrepene "agent" og 

"pasient", henh.). 10 Her blir det ikke noe problem at noen setninger mangler 

subjekt (ved "O-verdige" verb som "regne" o.l. i mange språk) og er enledda, 

for subjektet blir redusert til en verbalbestemmelse blant andre, rett nok den 

vanligste og viktigste. Og når en setning er flerledda - noe setninger jo 

normalt er - er den å betrakte som et hypotagme med verbalet som overledd. 

Etter dette synet blir en setning mao. d.s.s. en finitt verbalfrase (jf. Nikula 

1986:16)- et finitt verbal+ de nominale og/eller adverbiale bestemmelsene 

som (hovedverbalet i) det aktuelle verbalet krever eller tillater. 

Et slikt syn på setninga har lange tradisjoner i nordisk setningslære, 

ikke bare som en praksis, men til dels også som en teori, slik at mange 

definerer setninger bare på grunnlag av nærvær av et finitt verbal, som regel 

vsa. en mer tradisjonell definisjon som også krever et subjekt Eksempler er 

Diderichsen 1962:161, Gussgard 1967:125, Fossestøl m.fl. 1970:122 og 

Simonsen m.fl. 1988:146. Kulbrandstad og Lundeby 1987:19 kaller verbalet 

"kjernen i setningen, det uunnværlige leddet, det leddet som setningen er bygd 

opp omkring", og Kulbrandstad 1993:172 "det viktigste leddet i setningen". 

Også Vinje 1978:1-2 kaller verbalet for "setningens viktigste ledd, dens 

sentralledd" (etter Rehling 1965:104), og sier at "Ytringen er bygd opp rundt 

verbalet", sjøl om han samtidig snakker om "setningssolidariteten" mellom 

verbal og subjekt. Jf. også Diderichsens (1966:368) karakteristikk av den 

tradisjonelle setningsanalysen: "Kemen i denne ledsyntaks var [ ... ] adskillelsen 

af de nævnte fire nominale led [subjekt, objekt, hensynsledd og "prædikat", 

dvs. predikativ, E. P.] efter "ordforbindelsernes betydning", dvs. de 

semantiske relationer mellem leddene og det verbum til hvilket de er knyttet". 

IOikke desto mindre mener Langacker (1991:172) at "the most likely constituent 
grouping" i slike setninger er [FIND-CAT] + [MAN], sjøl om også konstituent
strukturen [FIND-MAN] + [CAT] kan forekomme, f.eks. i "The eat the man 
found" (s. 174). Langacker synes altså å forutsette at setningene nødvendigvis er 
toledda, og overveier ikke strukturen [FIND] + [MAN] + [CAT]. 
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Dette synet kan spores iallfall tilbake til Høysgaard. I Høysgaard 

1747:419 defineres en grammatisk "Propositio" (i motsetning til en logisk) 
som " ... en mening eller tale, som haver kun et eneste Verbum Finitum ... ", og i 

Høysgaard 1752:471 beskrives verbalet slik: "HOVED-ORD, saa kalder jeg 

den Part i Talen, som ellers heder Verbum; og den Fordanskning holder jeg 
for at være gandske rigtig. [ ... ] ... nu er der ingen Slags Ord, der haver saa 

vigtig en Post i nogen Tale, som Verbum har. Ethvert Verbum er for sin 

Proposition, ligesom en Capitain for sit Compagnie, og er ikke uligt Hovedet, 

der opliver alle Lemmeme, og hvis Nik de alle maa rætte sig efter". 

Høysgaard viser også til at setninger (f.eks. danske imperativsetninger) kan 

bestå av bare et verb, " ... men dette gaaer ikke an u den anomalie med noget 

andet Slags Ord. Verba ere derfor egentlig de Ord, som kan siges at gjøre en 

Tale og give vor Dom og Mening tilkjende; hvorimod Navn-ordene vise kun 

det, hvorom vi tale og dømme. [ ... ] Vi kan ey heller give nogen anden Raison, 

hvorfor dette Slags Ord er af de Gamle bleven kaldet Verbum (Ordet) neml. 

Verbum fecundum excellentiam, e. det fornemmeste Ord, hvilket er just 

det samme som at sige Hoved-ordet." 
Dette setningssynet gir samtidig et grunnlag for en definisjon av 

setningsleddene, som blir en enhetlig gruppe: Nemlig setningas !C-er eller 

Jørsteledd, de leddene en setning består av direkte eller umiddelbart, på l. 

nivå: verbalet + eventuelle verbalbestemmelser, avhengig av hvilket verb 

(hoved-)verbalet består av. Jf. defmisjonen av "satsdelar" i Nikula 1986:19 

som " ... de element som ar omedelbart avhiingiga av verbet" (definisjonen er 

noe mangelfull, for også "verbet", dvs. verbalet, er selvsagt et setningsledd). 

Jeg ser ikke noe annet mulig felles trekk mellom de tradisjonelle 

setningsleddene enn at de alle er ledd på samme nivå i setninga, nemlig det 

første og viktigste, og at de alle enten er verbalet eller står i en viss relasjon til 

verbalet, både grammatisk og semantisk sett.11 Det gjelder også predikativet, 

som også står i en relasjon til subjektet eller objektet iallfall semantisk sett, 

men utelukker både kon- og subjunksjonaler - iallfall subjunksjonaler som 

består av en subjunksjon (i motsetning til et pronomen eller adverb) - som 

opplagt ikke står i noen relasjon til verbalet, men til hele setninga, inkl. 

BHer må en kanskje ta det forbeholdet at enkelte adverbialer kan stå til verbalet + 
ett eller flere andre setningsledd. F.eks. kan "setningsadverbialene" betraktes som 
maksimalt "verbalfjerne" setningsledd, som bestemmer verbalet + alle andre 
underledd. 
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subjektet. Vi ser da også at når Lie 1984:29 skal presentere setningsleddene, 

skjer dette i en valensgrammatisk ramme, sjøl om Lie også bruker den 

"klassiske" setnings-definisjonen (1984: 12). 

Den velkjente "forfeltprøva", som ofte brukes som et praktisk 

kjennemerke på (omfanget av) et setningsledd (f.eks. Diderichsen 1962:163), 

tyder på at setningsleddene virkelig er direkte innføyde konstituenter i 

setninga. Prøva går som kjent ut på at det som kan stå samlet i "forfeltet", dvs. 

rett foran finittet (etter event. konjunksjonaler og "ekstraponerte" ledd), er ett 

setningsledd. Dette kriteriet bygger på den regelen at det normalt bare kan stå 

ett setningsledd på denne plassen (i visse tilfeller bare en del av et setningsledd, 

især styringa i et preposisjons-uttrykk). Det eneste unntaket fra regelen er når 

et infinitt verbal "drar med seg" etterstilte bestemmelser til denne plassen, 

f.eks. i "Drikke øl hver dag gjør han ikke lenger". Dette kunne sies å være et 

argument for at "predikatet" virkelig er et ledd i setninga, og dermed for den 

tradisjonelle setningsdefinisjonen. Men det kan også forklares med at verbalet 

her behandles som en infinitivkonstruksjon som står som ekstraponert objekt, 

slik Leira 1992:102 foreslår, jf. at det kan "dubleres" med et pronomen 

("Drikke øl hver dag, det. .. "). Rett nok kan verbalet også stå i finitt form i 

slike tilfeller - i eksemplet presens - men det kan forklares som en 

attraksjon til finittet i setninga. Uansett er det et unntak, og regelen viser at 

setningsleddene er realiteter. 

Semantisk sett svarer setningsleddene til hoved-faktorene 

"proposisjonen" eller setningsinnholdet. Implisitt, og stundom eksplisitt, i det 

valensgrarnmatiske setningssynet ligger at setningsinnholdet - nærmere 

bestemt denotasjonen, det setninga betegner eller refererer til - betraktes som 

det Tesniere 1965:102 kaller "un petit drame", og som en på norsk kan kalle et 

saksforhold: at (eller ved spørsmål om) noe forholder seg slik eller slik, dvs. 

at noe skjer (f.eks. fordi noen gjør noe) eller er tilfellet, altså hendelser (inkl. 

handlinger) og tilstander. Jf. også det Langacker 1991:209f kaller "the stage 

model" og som gjenspeiles språklig ved setninger. Et slikt saksforhold 

analyseres som regel i 3 slags faktorer, som svarer til (betegnes av) henh. 

verbale, nominale og adverbiale setningsledd (se f.eks. Tesniere 1965:102, 

Martinet 1964:30-31, Langacker 1991:210f, Ungerer og Schmid 1996:182): l) 

selve prosessen eller tilstanden, uttrykt ved verbalet, 2) de event. 

"gjenstandene" eller "deltakerne" (aktørene, partisipantene) som deltar i den 

(handler, blir "behandlet" osv., jf. "semantiske roller"), uttrykt ved 
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nominalene, og 3) faktorer eller "omstendigheter" i situasjonen ("the setting" 

-tid, sted, måte, årsak osv.), uttrykt ved adverbialene; et saksforhold foregår 

eller foreligger jo alltid i en viss ytre situasjon, som event. kan spesifiseres. 12 

Dette svarer igjen til velkjente semantiske definisjoner av de tilsvarende 

ordklassene (verb, substantiver og adverb), se f.eks. Croft 1991:51, 62, eller 

Langacker 1991, kap. 2. 

Det forekommer meg at et verb-sentrert, valensgrammatisk syn på 

setninga gjør det mulig å kombinere en rekke mer eller mindre tradisjonelle 

elementer på en sammenhengende måte: setningsledd, "subjektløse setninger", 

valens, semantiske roller, ordklassene o.l. Derfor er det beklagelig at Norsk 

referansegrammatikk har valgt å satse på en setningsmodell som har vist seg 

uinteressant i praktisk setningsanalyse, og som gjør det umulig å gi en enhetlig 

definisjon av de setningsleddene vi alle opererer med i praksis. Det får være 

måte på respekt for tradisjonen, om den er aldri så ærverdig! 

2 PREDIKATIVET- ET NOMINALT LEDD? 

Kommentaren gjelder forholdet mellom predikativet på den ene sida og 

klassene nominal og adnorninal (dvs. adjektivisk ledd) på den andre. 13 

Landmark beskriver (s. 14) predikativet som verken "gjenstandsbetegnende", 

dvs. substantivisk eller nominalt, eller "omstendighetsbetegnende", dvs. 

adverbialt, men "egenskapsbetegnende", dvs. adjektivisk eller adnominalt 

Landmark viser til Diderichsen (1962:164), men når det gjelder predikativet, 

må en vel kunne si at Diderichsens framstilling er uklar og problematisk. 

Diderichsen plasserer nemlig ikke predikativet i den grunnleggende 3-

delinga av setningsleddene i verbaler, nominaler ("Substantialer") og 

adverbialer, som klart har grunnlag i ordklassene (henh. verb, substantiver og 

adverb, se Diderichsen 1962:164), men regner det som en særegen leddtype i 

tillegg til disse 3 (se s. 164-165). Likevel fører han predikativet opp under 

"S(ubstantial)" i setningsskjemaene (f.eks. s. 162), og det er også vanlig å 

12Jf. Ungerer og Schmids skille (1996:182) mellom "the setting of the event, which 
is comprehensive and relatively stable" og "the participants in the event, which 
are smaller and mobile and engaged in physical contact and mental interaction". 
13Jeg foretrekker "adnominal" dels pga. parallellen til "verbal, nominal, 
adverbial" og dels fordi "adnominal" liksom de andre betegnelsene på "-al", men 
i motsetning til de på "-isk", også kan brukes nominalt (et adnominal = et 
adjektivisk/ adnominalt ledd). 
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regne predikativet som et nominalt ledd i felt-analysen. Trass i det igjen 

beskriver Diderichsen predikativet (s. 165) som et adjektivisk setningsledd, 

enda det vel skulle være et "Substantial" etter definisjonen av denne leddtypen 

(s. 161) som "Led, der bestaar af Genstandsord"; slike ord er tidligere (s. 25-

27) definert som substantiver og adjektiver, tilsvarende ordklassen "nomen" i 

den latinske grammatikken. Og predikativet består jo normalt nettopp av enten 

substantiver eller adjektiver (eller substantiviske og adjektiviske para- eller 

hypotagmer), jf. f.eks. 

(1) Ola er en (snill) gutt 
(2) Ola er (veldig) snill 

Siden Diderichsen prinsipielt (i motsetning til i praksis) ikke vil regne 

predikativet som et "substantialt" ledd, må han (s. 164) avgrense "Substantial" 

til subjekt og objekt (direkte eller indirekte), og skille mellom "Substantial" og 

"substantivisk (ledd)", der det siste er ledd "der udgøres af (eller som Kerne 

har) et Substantiv" (uansett funksjon). 

Dette blir etter min mening ikke særlig klargjørende. Også predikativet 

består av et visst materiale av visse ordklasser, og bør følgelig kunne 

innordnes i den grunnleggende strukturelle eller ordklasse-baserte syntaktiske 

inndelinga. Men det er også klart at predikativet passer dårlig inn i tre-delinga 

verbal - nominal - adverbial, sjøl om klassifiseringa som nominal like klart 

er det minste ondet. Her kan en i det minste forsvare seg med at "nomen" i den 

latinske grammatikken omfattet både substantiver og adjektiver. Men det er vel 

iklce noe særlig godt forsvar når vi i dag skiller mellom disse ordklassene -

med god grunn, både morfologisk, syntaktisk og semantisk sett. Da trenger vi 

heller ikke noen syntaktisk felleskategori, men bør skille mellom substantiviske 

og adjektiviske, eller nominale og adnominale, syntagmer (f.eks. setninger 

eller hypotagmer) så vel som ordformer. 

Som Lie 1984:31 påpeker, er det de adnominale (Lie: "adjektiviske") 

predikativene som "faller litt utenom" inndelinga i verbale, nominale og 

adverbiale setningsledd, " ... siden de ikke angir "deltakere" i handlingen". 

Løsninga på dette problemet må ganske enkelt være å regne predikativet som 

både nominalt (substantivisk) og adnominalt (adjektivisk), eller mer presist: 

snart det ene og snart det andre. Det som er spesielt for predikativet, og som 

ligger til grunn for hele problemet, er nemlig at dette setningsleddet er 

"tvetydig" mht. grammatisk struktur eller "frase"-type, i den forstand at det 
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normalt består av to ulike ordklasser og "frase"-typer, den ene 

substantivisk/nominal og den andre adjektivisk/adnominal. Det er snart 

"gjenstands-betegnende" og snart "egenskaps-betegnende". Det virker merkelig 

at et substantiv brukt som predikativ skal betegne en egenskap, på linje med et 

adjektiv, og ikke som normalt en "gjenstand", dvs. det/den som har 

egenskapen. Etter mitt syn gjør predikativet i (l) nettopp det; det klassifiserer 

Ola som en gutt, et eksemplar av gjenstandsklassen "gutt". Noen egenskap ved 

Ola er det ikke tale om (ei anna sak er at klassen er definert ved bestemte 

egenskaper). 

Vi bør altså la "nominal" omfatte bare klart substantiviske ledd, og 

bare regne predikativer som består av substantivisk materiale (iberegna 

pronomen), som nominale, mens predikativer som består av adjektivisk 

materiale (iberegna detenninativer), bør regnes som adnominaler, adjektiviske 

ledd. Mao. bør vi dele setningsleddene iklce i tre, men i fire grupper som 

tilsvarer de fire "store" ordklassene, og også regne med adnominale 

setningsledd, i praksis adnominale predikativer. Da får vi riktignok et problem 

i feltanalysen, siden setningsskjemaene til Diderichsen bare opererer med 

verbale, nominale og adverbiale ledd. Men det er ikke setningsskjemaene som 

skal bestemme hvordan den syntaktiske analysen skal være, men omvendt. 

3 AGENT- OG INTERESSENT-ADVERBIAL SOM EGNE SETNINGSLEDD? 

Landmark foreslår (s. 17 f) å opprette to nye adverbiale setningsledd, nemlig 

"agent-adverbial" bestående av et preposisjonsuttrykk (PU) med "av" som 

prep. i passivsetninger (Ulven blei skutt av en snikskytter), og "interessent

adverbial" bestående av et PU med "til" eller "for" som prep. (Jeg har sendt et 

brev til henne, Jeg har gjort mange tjenester for henne). Disse leddene regnes 

som adverbialer bl.a. pga. strukturen (PU), og som egne adverbialtyper pga. 

betydninga og de omfonnings-mulighetene som følger av den: Agent

adverbialet svarer semantisk til subjektet i en alctiv-setning og kan følgelig 

omformes til det, mens interessent-adverbialet svarer semantisk til et indirekte 

objekt og kan normalt erstattes med det. 

Det er vel egentlig ikke så mye nytt i dette bortsett fra betegnelsene: 

Hittil har vi bare kalt dem adverbialer uten å spesifisere den semantiske typen 

nærmere. Men Landmarks framstilling aktualiserer et mer generelt problem: 

Kanskje vi burde dele de adverbiale setningsleddene i ulike typer på grunnlag 
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av betydningsrelasjonen til verbalet, på samme måte som vi deler de nominale 

setningsleddene i ulike typer - subjekt, direkte og indirekte objekt, og 

predikativ- istedenfor å operere med den store samle-kategorien "adverbial, 

adverbiale setningsledd"? Men hvorfor da stoppe med akkurat disse to? Vi har 

jo en lang rekke av semantisk forskjellige adverbialtyper, svarende til at vi kan 

ha et nesten ubegrensa antall "omstendigheter" i et saksforhold: tid, sted, måte, 

årsak, vilkår, følge, hensikt osv. Jf. Tesniere 1965:125: "Le nombre des 

circonstants n'est pas defini comme celui des actants. Il peut n'y en avoir 

aucun, tout comme il peut y en avoir un nombre illimite" .14 Kanskje alle 

semantiske adverbialtyper burde regnes som egne setningsledd, men da ville 

antallet setningsledd øke dramatisk, og mange adverbialer er problematiske å 

karakterisere semantisk. 

Jeg har ikke noe klart svar på dette spørsmålet, men· det virker 

inkonsekvent å regne aklmrat disse to adverbialtypene som egne setningsledd 

når en iklce gjør det samme med andre semantiske adverbialtyper. I alle fall 

bør det påpekes at "adverbial" og f.eks. "objekt" neppe er parallelle 

kategorier, sjøl om begge regnes som "setningsledd". Derimot er "adverbial" 

og "nominal" parallelle kategorier, og etter min mening kan en se de 

semantiske undergruppene av adverbialer, f.eks. "agent-adverbial", som en 

parallell til de funksjonelle underkategoriene av nominaler, f.eks. "objekt": 

Begge betegner en faktor i setningsinnholdet - henh. en "omstendighet" 

uttrykt ved et adverbialt ledd (et PU) og en "gjenstand/deltaker" uttrykt ved et 

nominalt ledd - definert ved sin funksjon eller rolle i saksforholdet. Et annet 

navn på objektet kunne være "pasient-nominal", noe som får parallellen til 

"agent-adverbial" tydeligere fram. 

4 ANALYSEN AV "V ÆRE/BLI" +ADJEKTIV+ PU /NOMINAL 

(V ÆRE REDD (FOR) NOE) 

Landmark drøfter (s. 30 f) analysen av sekvenser av "være/bli" + adjektiv + 
PV eller nominal, f.eks. "(være/bli) glad i/for noe, enig om/i noe, sikker på 

noe, vant til noe, redd (for) noe, lei (av) noe, lik noe" o.l. Det er også grunn 

til å se dem i sammenheng enten adjektivet følges av et PU eller et nominal, 

siden de to strukturtypene dels er komplementære ("være glad i noe", men 

14Antall omstendigheter er ikke avgrenset slik som antall deltakere. Det kan være 
ingen, akkurat som det kan være et ubegrensa antall. 
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"være lik noe") og dels er valgfrie varianter ("være redd for noe" eller "være 

redd noe"). Landmark mener at disse konstruksjonene tradisjonelt er blitt 

betraktet som transitive verbalgrupper bestående av verb + adjektiv, med et 

objekt - et såkalt "preposisjons-objekt" ved uttrykkene med PU - og viser til 

Western (1921:133), Venås (1990:145) og Lie (1984:90). Sjøl går Landmark 

mot denne analysen, og mener at siden verbene er "være" eller "bli", er det 

naturlig å regne dette som predikativ-konstruksjoner. Dette er jeg enig i; disse 
sekvensene er ikke faste uttrykk av typen "komme over (noe)" ("Jeg kom over 

et godt kjøp"), "finne på (noe)" ("Hva er det du finner på?"). Iallfall har vi 

ikke med faste verbalgrupper å gjøre, like lite i "være redd (for) noe" som i 
"være redd". "Være redd (for) noe" er en parallell til, og en utvidelse av, 

"være redd", og bør analyseres på samme måte - nemlig som kopula + 
predikativ. 

Men Landmarks løsning (s. 31) er å regne adjektivet og PU/nominalet 

som to setningsledd, nemlig predikativ (= adjektivet) + direkte objekt, og han 
beskriver konstruksjonen som "predikativt adjektiv med valensavhengig objekt 

som utfylling" (Landmarks utheving). IS Men dersom "objektet" er en utfylling 

til adjektivet(+ event. prep.) og ikke til verbalet, hvordan kan det da være "et 

setningsledd for seg"? Landmarks argument for denne analysen er at nominalet 

kan "permuteres", dvs. spiss-stilles, alene (f.eks. "Motstanderne var han ikke 

redd (for)"). Men iallfall når vi har et PU, er ikke dette noe argument, for at 

styringa i et PU spiss-stilles alene, er helt vanlig, også i adverbiale PU 

("Gavene takket han ikke for"), som etter vanlig analyse utgjør ett 

setningsledd. Vi har altså klare eksempler på at bare en del av et setningsledd 

kan spiss-stilles. Da er det vel et sterkere argument mot analysen som to 

setningsledd at både adjektiv og PV/nominal kan spiss-stilles sammen ("Redd 

(for) dem var han ikke"), for normalt står det aldri mer enn ett setningsledd 

foran finittet. 

Rett nok fins det unntak fra den regelen også, nemlig at et infinitt som 

nevnt kan stå sammen med objekter og adverbialer foran finittet, en 

konstruksjon Landmark også viser til. Permutasjons-kriteriet er altså ikke 

entydig her. Da må det være mer avgjørende at PU-et/nominalet semantisk sett 

!SVed adjektiv+ PU (redd for noe) mener Landmark at prep. hører sammen med 
adjektivet og ikke nominalet. Men det er etter min mening ingen grunn ikke 
å regne med vanlige PU her. Sjøl om nominalet helst spiss-stilles uten prep. 
(Dette blir vi nok enige om), er det vel ikke utelukket å spiss-stille hele PU. 
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fungerer som en bestemmelse til/innskrenkning av adjektivet: "(for) noe" i 

"redd (for) noe" sier noe om hva redselen gjelder, og kan sies å innsnevre 

adjektivet semantisk: "redd (for) noe (f.eks. hunder)" er et trangere begrep 

enn bare "redd" (i sin alminnelighet). Det er mao. et verbal/objekt-liknende 

forhold mellom adjektivet og PU-et/nominalet, jf. at Landmark snakker om 

"valensavhengig objekt" til disse adjektivene. Dette tyder på at det er et 

hypotaktisk forhold mellom adjektivet og PU-et/nominalet, mao. at PU

et/nominalet fungerer som et underledd til adjektivet. Faarlund m.fl. 

1997:403-404 analyserer da også disse uttrykkene som "utfyllinger" til 

adjektivet. Også Landmark er inne på dette (s. 31), men avviser analysen pga. 

forfeltprøva, muligens også fordi noen av adjektivene krever en "utfylling", jf. 

*"være vant/lik". Men slik er det også med verbene: enkelte verb krever (av 

semantiske grunner) et objekt, et predikativ eller et adverbial av en viss type 

(og de fleste krever et subjekt), uten at vi slutter å regne disse "nødvendige" 

leddene som underledd/utfyllinger for det. 

Konldusjonen blir altså at vi i disse konstruksjonene bør regne med et 

hypotaktisk predikativ med adjektivet som overledd. Men jeg ser ingen grunn 

til å kalle underleddet objekt, verken når det består av et nominal eller - enda 

mindre - når det består av et PU. Å kalle et slikt PU for "preposisjons

objekt" passer ikke særlig godt med det vanlige synet på objektet som et 

nominalt ledd. Etter min mening bør vi fortsatt reservere betegnelsen 

"(direkte eller indirekte) objekt" for 1) nominale ledd, 2) verbalbestemmelser 

(med en viss semantisk rolle), og nøye oss med å snakke om underledd til 

adjektivene. Vi kunne like gjerne snakke om "prep.-objekt" ved PU som står 

som underledd til nominaler, som i "huset på hjørnet", men heller ikke det 

skaper større klarhet i analysen, for det er nokså ulike funksjoner det dreier 

seg om. 

5 ANALYSEN A V REELT ("POTENSIELT") SUBJEKT I PRESENTERINGER 

Det tradisjonelle "egentlige" subjektet16 i setninger som også har et formelt (da 

gjeme kalt "foreløpig") subjekt er vel det mest omstridte av alle setningsledd. 

Det vil føre for langt å ta spørsmålet opp i full bredde her, så jeg skal 

begrense meg til å kommentere Landmarks analyse av dette leddet. I den 

tradisjonelle betegnelsen ligger det vel at leddet er en type subjekt, eller rett og 

16Jeg foretrekker "reelt" framfor "egentlig" pga. parallellen til "formelt" (subjekt). 
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slett subjektet i setninga, mens andre avviser den klassifiseringa. Leira 1970 

regner det som et eget setningsledd og gir det følgelig et eget navn, nemlig 

"in jekt". Andre regner det for objekt, f.eks. Faarlund 1987:55 og 1992:46, 

Endresen m.fl. 1996:106, 109 (dette synes å være standard-analysen i 

generativ grammatikk). Også betegnelsen "potensielt subjekt", som brukes i 

Lie 1996:75 og Faarlund m.fl. 1997:828, antyder at leddet ikke er subjekt 

(men kan "bli det", nemlig ved omforming til konstruksjon uten formelt 

subjekt), og det sies også eksplisitt i den siste boka (s. 828). I de sistnevnte 

bøkene brukes "potensielt subjekt" om det refererende nominalet i både 

presenteringer og konstruksjoner med en leddsetning eller en infinitiv

konstruksjon som reelt subjekt (typen "Det var hyggelig av deg å besøke oss/at 

du ville besøke oss"). 

Også Landmark bruker betegnelsen "potensielt subjekt" (s. 13), men 

skiller liksom NRG (s. 720, 846) mellom det reelle subjektet i aktive og i 

passive presenteringer og kaller bare det første for potensielt subjekt. Det 

andre regner han liksom NRG som (direkte) objekt, uten noen større 

argumentasjon, bortsett fra at han viser (s. s.) til parallellen mellom passive 

presenteringer som bl.a. 

(3) Det ble overrakt henne et diplom 

og passivsetninger med "vanlig" subjekt som bl.a. 

(4) Hun ble overrakt et diplom 

der sluttfeltsnominalet regnes som objekt. Men konstruksjonene er opplagt 

ikke parallelle, i og med at den siste har et "vanlig" subjekt, noe vi ser av 

pronomenforma "hun". Dette er den passivkonstruksjonen der subjektet svarer 

til det indirekte objektet i aktiv (X overrakte henne et diplom), og det direkte 

objektet i aktiv forblir selvsagt objekt også i passiv. At "et diplom" er objekt i 

(4), kan derfor ikke være et argument for at det er det også i (3), der det bare 

er et formelt subjekt. At leddet heller ikke er parallelt i de to setningstypene, 

ser vi også av at det i den siste konstruksjonen kan forekomme i både bestemt 

og ubestemt form, mens det i den første konstruksjonen bare kan forekomme i 

ubestemt form, som normalt i presenteringer. Som Landmark sjøl peker på, er 
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det ingenting i veien med "Hun ble overrakt diplomet", mens "Det ble overrakt 

henne diplomet" er bortimot ugrammatisk.I7 

I passive presenteringer som (3) har vi da if. Landmark et objekt som 

"er underlagt samme bestemthetsrestriksjon som PotS" i aktive presenteringer. 

Nettopp denne felles restriksjonen er et viktig likhetstrekk mellom passive 

presenteringer og aktive som f.eks. 

(5) Det er (henger o.L) et diplom på veggen 

Det skulle tyde på at nominalet har samme funksjon i de to setningstypene. Det 

samme gjør de semantiske relasjonene, og dermed omskrivningsmulighetene 

- at begge svarer semantisk til, og kan omskrives til, tilsvarende setninger 

uten formelt subjekt, der nominalet er "vanlig" subjekt (Et diplom ble 

overrakt henne/henger på veggen). I NRG heter det (s. 846) at "Objektet i 

passiv-setningar [med formelt og reelt subjekt, EP] er jo det same som objektet 

i tilsvarande aktivsetningar, slik at det har ein semantisk objektrelasjon til 

verbet". Men som Platzack 1999:103 peker på, er det at leddet svarer til 

objektet i aktiv (på den måten at det betegner "pasienten" i setningsinnholdet) 

" ... overhuvudtaget ing et argument; detta galler ju också de fall dar forrnellt 

subjekt saknas i passiv, tex. En iilg blev skjuten ... ". 

Det som er relevant i en syntaktisk analyse, er relasjonen mellom ledd, 

i dette tilfelle mellom det aktuelle nominalet og (det passive) verbalet, ikke 

"verbet" (som er det samme i aktiv og passiv). Og i f.eks. (3) kan en ikke si at 

"et diplom" står i noe slags pasient-forhold til "ble overrakt", dvs. at det 

betegner målet for handlinga verbalet uttrykker, det handlinga går ut over eU. 

(om "ble overrakt" i det hele betegner en handling som kan gå ut over noe, 

kan diskuteres). Snarere betegner det agenten i en noe utvida forstand, dvs. 

den/det som ble overrakt henne, parallelt med at "et diplom" i (5) betegner det 

som henger på veggen. I begge setningene kan nominalet sies å betegne den 

"deltakeren" i setningsinnholdet som forholder seg slik verbalet (med 

17Denne restriksjonen kan forklares ut fra presenteringas semantiske funksjon. 
Som navnet antyder, dreier det seg om å presentere ny informasjon, dvs. 
informasjon som senderen antar er ukjent for mottakeren, og ukjente referenter 
omtales regelmessig med substantiver i ubestemt form. Bestemt form ville 
implisere at den aktuelle referenten var forutsatt kjent - og hvorfor skulle den da 
presenteres? Det blir mao. en motsetning mellom bestemt form og 
presenteringas semantiske funksjon, jf. Wallin 1936:294: "att existentialisera och 
lokalisera det kanda vare ju meningsli:ist". 
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bestemmelser) beskriver. I begge setningstypene er betydnings-relasjonen 

mellom verbalet og nominalet mao. som mellom verbalet og et "vanlig" 

subjekt, og det er selvsagt det som gjør at setninger med formelt subjekt er 

(referensielt) synonyme med setninger uten formelt subjekt, slik at 

setningstypene kan omskrives til hverandre uten endring i denotasjon og 

sannhetsverdi. 

Jeg skal ikke her ta opp hvilke følger dette forholdet bør ha for synet 

på forholdet mellom leddtypene subjekt og "reelt" subjekt, men bare 

understreke at det taler sterkt for å regne med samme leddtype i passive 

presenteringer som i aktive, slik også Platzack (1999:103-104) går inn for. Og 

ingen av dem bør regnes som objekt, siden verbalet i begge tilfellene er 

intransitivt- i aktive presenteringer et eksistensverbal, og i passive et passivt 

verbal, som også normalt er intransitivt (unntatt ved passiv av "3-verdige" 

verb der aktiv indirekte objekt er passiv-subjekt, som i 4). At leddet har 

samme distribusjon som objektet, er ikke noe argument for at det er objekt, 

for det samme har predikativet, uten at det blir objekt av den grunn. 

6 VERBALUTTRYKK MED REFLEKSIVT PRONOMEN 

Til slutt i artikkelen forsøker Landmark å ordne "flerordsverbene" eller 

verbalgruppene etter "syntaktisk program", dvs. setningstype definert etter 

leddenes antall og art. Ett av disse "programmene" er verbalgrupper med et 

refleksivt pronomen + en preposisjon + et nominal. Eksempler er "ta seg av 

noe, bestemme seg for noe, kvitte seg med noe, dreie seg om noe, undre seg 
over noe, forholde seg til noe". Vi har også mer kompliserte refleksive 

uttrykk med adverb + prep. (+ nominal), f.eks. "gi seg ut på noe", to 

preposisjoner, f.eks. "venne seg av med noe", eller PU +prep., f.eks. "gi seg i 

kast med noe". 

Dette er visselig faste, idiomatiske uttrykk, noe som vel må være en 

absolutt forutsetning for å kunne regne med en "verbalgruppe", for ikke å si et 

"flerordsverb". Men disse "verbene" inneholder ifølge Landmark (s. 43) et 

eget setningsledd, nemlig refleksivpronomenet, som sies å fungere som 

indirekte objekt " ... pga den semantiske rollen leddet har. (Ellers måtte en 

regne med et syntaktisk program med to direkte objekter.)".1s Men hvordan 

lBDet er mulig at Landmark mener at refleksivpronomenet ikke hører til gruppa, 
slik at gruppa er delt, altså f.eks. "ta ... av noe". Men i tilfellet er dette en lite 
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kan en verbalgruppe inneholde et annet setningsledd? I begrepet 

"verbalgruppe" ligger det vel at det dreier seg om en gruppe ord som til 

sammen utgjør setningas verbal, og da kan ikke gruppa samtidig inneholde et 

annet setningsledd. Og i begrepet "fast uttrykk, idiom" mer generelt ligger det 

vel at det ikke er tale om en syntaktisk konstruksjon bestående av vanlige 

leddtyper, f.eks. setningsledd. Et fast uttrykk må vel være syntaktisk 

uanalyserbart, især om det kalles et "flerordsverb". Jeg kan heller ikke se at 

den semantiske rollen til refleksivprononomenet - om det har noen selv

stendig semantisk rolle i det hele - er den vi normalt forbinder med indirekte 

objekt. Vi kan iallfall ikke erstatte leddet med et PU med "til" eller "for", noe 

som neppe bare skyldes at det er faste uttrykk. 

Alternativet til å regne "seg" som indirekte objekt i uttrykkene ovafor, 

er altså ikke å regne det som direkte objekt, men å ikke regne det som noe eget 

setningsledd overhodet, men bare som en del av verbalet. Et refleksivt 

pronomen har ofte en lite selvstendig funksjon i setninga, og vi har i norsk en 

rekke faste uttryldc med refleksivpronomen, intransitive så vel som transitive. 

Eksempler på det første er "slå seg", "legge seg" eller "skynde seg". Semantisk 

sett er relasjonen mellom verbet og pronomenet ikke den samme som når 

verbene står med et ikke-refleksivt nominal, f.eks. "slå hunden sin, legge 

barna" ("skynde seg" har vel ingen ikke-refleksiv parallell), og iallfall i "slå 

seg" har heller ikke verbet sin vanlige betydning. De refleksive uttrykkene har 

ikke "komposisjonen" betydning, men betydning som en helhet. Det ville ikke 

komme fram om både refleksive og ikke-refleksive uttrykk ble analysert som 

verbal + (direkte eller indirekte) objekt. Å regne refleksivpronomenet som 

objekt i slike tilfeller ville etter mitt skjønn være en kunstig og "automatisk" 

analyse som tar utgangspunkt i strukturen (ordklassen eller den syntaktiske 

klassen - pronomen eller nominal) istedenfor i funksjonen. 

Til det samme syntaktiske "programmet" (verbalgrupper med indirekte 

og direkte objekt i tillegg til subjekt) regner Landmark også uttrykk med ikke

refleksivt "indirekte objekt", f.eks. "takke noen for noe, advare noen mot noe, 

be/minne/overbevise/fortelle noen om noe", likeså mer sammensatte uttrykk 

som "gjøre noen oppmerksom på noe". Dette bør vi etter min mening ikke 

betrakte som faste uttryldc og verbalgrupper i det hele, men som vanlige 

syn taktiske konstruksjoner, i og med at også det første nominalet- det antatte 

rimelig analyse; refleksivpronomenet hører opplagt med til de faste uttrykkene, 
og uttrykkene gir ingen mening uten refleksivpronomenet. 
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"indirekte objektet" - her er en variabel, sjøl om det av semantiske grunner 

helst er en personbetegnelse. Bl.a. kan det stilles i forfeltet, noe som vel ville 

være uforklarlig om det fungerte som en del av verbalet. I så fall kan heller 

ikke den etterfølgende prep. regnes med til verbalet, men må regnes som 

preposisjonal i et adverbialt PU, sjøl om prep. er "styrt" av verbet (takke ... 

for noe, advare ... mot noe, be ... om noe). Men om det er et indirekte objekt 

vi har å gjøre med, kan diskuteres. Etter den analysen som er antydet ovenfor, 

har vi jo bare ett objekt (det første nominalet), og det er vel så naturlig å 

regne det som direkte objekt. Jeg kan ikke se noen god grunn til å regne f.eks. 

"henne" i "Han ba henne om en tjeneste/å forsvinne" som indirekte og ikke 

direkte objekt; bl.a. kan nominalet heller ikke her erstattes med et PU med 

"til/for". I "gjøre noen oppmerksom på noe" har vi etter min mening opplagt 

et direkte objekt+ et objektspredikativ bestående av et adnominalt hypotagme 

av samme type som "redd for noe" Gf. pkt. 4). 
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To notiser om grammatisk 
terminologi 

VIGLEIK LEIRA 

I Norskrift 95/1998 har Eivind Landmark en artikkel om flerordsverb. Den 
dreier seg om det som ofte har vært kalt transitive verbalgrupper, og i tillegg 
trekker han inn slikt som parallelt kan betegnes som intransitive 
verba/grupper. Han stiller opp tre hovedtyper: vente på, spise opp, snakke ut 
(s. 37). 

I artikkelen "Transitive verbalgrupper nok ein gong" i Norskrift 
82/1994 (ikke nevnt i litteraturlista hos Landmark) har jeg gitt mitt bidrag til 
den diskusjonen, og jeg vil ikke gå inn på realitetene i det som Landmark 
nå legger fram. Men jeg synes det kan passe å knytte noen kommentarer til 
to betegnelser som brukes: 

l. FLERORDSVERB 

Skillet mellom ord og syntagmer har stått sterkt i norsk grammatisk 
terminologi: 'trappe opp' er et syntagme, mens 'opptrappe' er et ord. 

Der et ord er bygd opp av to eller flere andre ord, regner vi med 
sammensetninger, og uansett hvor mange ledd vi kan telle opp i en 
sammensetning, er den fortsatt ett ord. Til å skjelne mellom 
sammensatte og usammensatte ord har vi nettopp de betegnelsene. 

Et annet viktig skille i grammatikken er skillet mellom ordklasser 
og setningsledd. Ordklassene er klasser av ord av samme slag - for å si 
det lettvint. For å kunne henregne et ord til en ordklasse er vi nødt til å 

ha en bokstavrekkefølge (i noen tilfeller greier det seg med en bokstav). 

Bokstavrekkefølgen s-p-i-s-e gir f.eks. verbet spise. 

Når diverse ord eller ordrekkefølger kan plasseres under samme 
setningsleddkategori, har det bare med ytre funksjon å gjøre. Et gitt ord 

eller en gitt ordrekkefølge må plasseres i en konkret setning før 
vedkonunende størrelse kan kategoriseres som subjekt f.eks. Dette 
manifesterer seg videre på den måten at det kan settes opp formler for 
setningsleddtilhørighet. Ut fra setningen 'Er Ola sjuk?' kan vi sette opp 
formelen 'Er X Y?', og de størrelsene vi setter inn for X og Y, blir 
henholdvis subjekt og predikativ. 
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Som naturlig er, har vi to sett med termer som tar vare på 
skilnaden mellom ordklassetilhørighet og setningsleddfunksjon. I det 

ene settet har vi substantiv, verb, adjektiv osv., i det andre subjekt, 

verbal, adverbial osv. 
Med nylaginga 'flerordsverb' kludrer Landmark terminologien 

til på flere måter. Kjeden 'snakke ut' er ikke et verb, det er en rekkefølge 
av to ord, et verb pluss et annet ord. Ut fra det emnet Landmark drøfter, 
og det at verb ofte har funksjon som verbaler, kunne en tenke seg 
'flerordsverbal' som brukbar term. Men det passer ikke heilt i alle 

tilfeller. For setningen "de snakka ut" kan en med Landmarks analyse si 
at 'snakka ut' er verbal. Det er i og for seg greit nok Men i "å snakke ut 
vil ofte være det beste" inngår 'snakke ut' i subjektet. 

Syntagmet 'snakke ut' kan altså verken karakterises som et verb, 

dvs. som et ord, eller som et setningsledd. Det som en har med ågjøre, 
er en syntagmetype (frasetype for dem som foretrekker det) som 

avhengig av plassering i konkrete setninger og eventuell omgjøring av 

infinitiven til finitt form kan ha forskjellige syntaktiske funksjoner. 

Tilsvarende kan det ene ordet/verbet 'snakke' ha forskjellige funksjoner 

fra gang til gang. Jeg meiner altså at 'snakke ut' bør ha en betegnelse 
som klargjør at det dreier seg om tilhørighet til en syntagmetype. 

2 POTENSIELT SUBJEKT 

I artikkelen "Det-setninger" i Maal og Minne 1970,1-2 drøfta jeg den 

setningstypen der en i lang tids tradisjonell analyse hadde operert med 

et 'foreløpig subjekt' og et 'egentlig subjekt' (f.eks. i "det bor mennesker 

på Mars"). 

Mitt utgangspunkt var særlig Ragnar Ljunggrens doktor

avhandling "Om den opersonliga konstruktionen" fra 1926, det verket 

som jeg fortsatt anser som den grundigste og fyldigste behandlingen av 
denne setningstypen. Ljunggrens løsningsforslag var å se 'det egentlige 
subjektet' som predikativ. Det gikk jeg imot i min argumentasjon. Min 
konklusjon var at 'det egentlige subjektet' verken er subjekt, objekt eller 
predikativ, men en egen type setningsledd, en type som fortjener sitt 
eget navn. Det navnet jeg gav, var injekt. 
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Syntagmet 'potensielt subjekt' brukte jeg flere ganger i 

sammenlikninger mellom injektet på den ene sida og 

subjekt/ objekt/predikativ på den andre sida. Jeg påpekte bl.a. at 
predikativet ikke er et potensielt subjekt (presisering nå: 
egenskapspredikativ, et identitetspredikativ kan bli subjekt). Injektet 
derimot er et potensielt subjekt mer eller mindre på linje med direkte og 
indirekte objekt. Jeg brukte altså 'potensielt subjekt' som en 
karakteristikk av en egenskap ved visse ledd, ikke som et navn på en 
bestemt ledd type. 

På side 255 i 3. utgave 1. opplag 1972 av "Norsk grammatikk. 
Elementære strukturer og syntaks" fører Olav Næs 'potensielt subjekt' 
inn på denne måten: 

Eks. viser (a) at det er ordet det som faller under subjekts
definisjonen, og (b) at "det virkelige subjektet" ikke skiller seg fra 
andre nominaler under N. På dette grunnlaget må leddet navngis. 
Vi velger å kalle det potensielt subjekt, fordi det ikke er, men kan 
bli setningens virkelige subjekt ved innsparing av det formelle 

subjektet. 

På slutten av sida regner Næs opp 4 forskjellige typer av 
sluttfeltsnominaler: "fire forskjellige verdier for N: potensielt subjekt, 

objekt, predikativ, biobjekt". 
I 1976 (og i seinere utgaver) i "Innføring i norsk syntaks" overtar 

Svein Lie 'potensielt subjekt' fra Olav Næs. Seinere følger Lars Anders 
Kulbrandstad opp i "Språkets mønstre. Grammatiske begreper og 
metoder" (1993) og Faarlund, Lie, Vannebo i "Norsk referanse

grammatikk" (1997). Lars Vassenden derimot i "Norsk syntaks" (1993) 
kaller leddet 'innhaldssubjekt' (i tråd med Diderichsens 'indholds
subjekt'), men gjør oppmerksom på betegnelsen 'potensielt subjekt'. 

Landmarks oppregning side 15-16 av ikke-verbale setningsledd 
(med 'potensielt subjekt' til slutt) og kommentaren side 17 om at 
"Setningsleddene i (16) er tradisjonelt anerkjent", kan på en måte ses 
som en endelig stadfesting av at det gamle "egentlige subjektet" har fått 
full status som eget setningsledd, men vel å merke ikke som subjekt. Er 
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det ikke da på tide å la leddet få et navn som går på leddet sjøl, og ikke 
la det betegnes av en karakteristikk som er gyldig også for andre 
leddtyper?- Framlegget fra 1970 er der fortsatt. 



Semantisk beskrivelse av i og på i lys 
av prototypteori 

TORILD OLSEN 

Preposisjonene i og på inngår i en lang rekke ulike relasjoner og har vist seg 
svært vanskelige å beskrive semantisk I denne artikkelen vil jeg beskrive 
betydningen til i og på i lys av prototypteori. Blant prototypteoretikerne er 
Cuyckens en av de mest sentrale i forhold til lokative preposisjoners 
betydning. Etter å ha testet modellene til Cuyckens opp mot et større 
materiale, ble det avdekket en rekke prinsipielle svakheter. Det viste seg at 
modellene, som er utviklet med utgangspunkt i nederlandsk, har svak 
forklaringsevne og begrenset rekkevidde. De har også begrenset be
skrivelsesevne innenfor det romlige domenet. Siden midten av 80-tallet har 
det internasjonalt vært forsket en god del på preposisjoners betydning, men 
det er fremdeles langt fram før man kan snakke om en adekvat modell for 
beskrivelse av preposisjoners betydning. 

INNLEDNING 

Preposisjonene i og på blir først og fremst betegnet som lokative (se bl.a. 
Norsk referansegrammatikk Faarlund, Lie og Vannebo, 1997). Men i 

tillegg til konkret romlige relasjoner som i l(a,b), inngår i og på også i en 
lang rekke overførte og abstrakte relasjoner som i 2(a,b) og 3(a,b). 

l( a) Jeg likte ikke brevet som lå i postkassen min den dagen 
(b) A visen lå ved siden av meg på bordet 

2(a) Han befinner seg i eventyrland 
(b) Jeg skal på forelesning 

3(a) Han lar meg aldri i fred 
(b) Jeg var nesten på gråten 

Inntil kognitiv grammatikk ble lansert på 80-tallet, hadde pre
posisjoners semantikk vært viet liten oppmerksomhet. Fra begynnelsen 
av 80-tallet og fram til i dag har det internasjonalt vært offentliggjort 

en lang rekke studier over preposisjoners semantikk. Det er først og 
fremst to teoretiske retninger som dominerer forskningen innfor 
preposisjonssemantikk: to-nivå-teori representert ved bl.a. Herweg 
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(1988 og 1989) og Hottenroth (1991) og prototypteori med bl.a. Lakoff 

(1987) og Cuyckens (1991, 1993, 1997). I tillegg vil jeg nevne Herskovits 

(1986) som en sentral studie, men en som ikke lar seg definere innenfor 

den ene eller den andre retillngen. Det har imidlertid vært forsket lite 

på preposisjoners betydning her i landet. Jeg kjenner kun til hoved
oppgaven til Moshagen (1993) om over, avhandlingen til Silva (1995) 

med tittelen 'in/ on-type elements in Tamil and Norwegian' og min egen 

hovedoppgave fra 1995, som tar opp momenter til semantisk beskrivelse 

av i og på. 
Formålet med denne artikkelen er å beskrive preposisjonene i og 

på semantisk i lys av prototypteori. Så vidt jeg vet, er det kun modellene 

til Cuyckens som er basert på en ren prototypteoretisk framstilling. 

Lakoffs beskrivelse av over fra 1987 bygger også på prototypteori, men 

siden det er i og på som skal beskrives, har jeg valgt å konsentrere meg 
om modellene til Cuyckens. 

Cuyckens har utviklet sine modeller med utgangspunkt i in og o p 
(på) i nederlandsk Modeller lar seg anvende på norsk materiale fordi 
trekkene 'todimensjonal' og 'tredimensjonal', '(u)avgrensethet' og 
'kompakt' /'ikke-kompakt' som in-modellen er basert på, og trekkene 
(+/-støtte) og(+/- adhesjon) som ap-relasjonene klassifiseres etter, lar 
seg anvende på lokaliseringsrelasjoner i en lang rekke språk, som norsk, 
engelsk, tysk, fransk osv. Dette kan illustreres med eksempelet "melka er 

i glasset". Uansett hvilket germansk eller romansk språk man velger, vil 

glasset kunne karakteriseres som tredimensjonalt, avgrenset og ikke
kompakt. 

De som har lært seg ett eller flere germanske språk, har nok 
opplevd at det er store forskjeller i bruk av preposisjoner i de ulike 

språkene, men dette gjelder først og fremst de abstrakte og overførte 

relasjonene. Bruk av preposisjoner i konkret lokative relasjoner viser 
stort samsvar mellom språk, noe studien til Cuyckens bekrefter. Av de 
rundt 60 ulike relasjonene Cuyckens anvender ved beskrivelse av in, er 
det kun 5-6 eksempler som avviker fra norsk bruk av i. 

I denne artikkelen vil jeg først gi en kort beskrivelse av hva 
preposisjoner uttrykker. Deretter presenteres modellene til Cuyckens 
med utgangspunkt i norske eksempler hentet fra 'Amatøren' av Saabye 
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Christensen og Aftenposten. Størstedelen av artikkelen vil være en 

kritikk av studien til Cuyckens, en antydning om hvor stor rekkevidde 

modellene har, og hva de generelt kan si om lokative preposisjoners 
betydning. 

l HVA UTTRYKKER PREPOSISJONER? 

Ifølge Zelinsky-Wibbelt (1993a:2) er preposisjoner først og fremst 
romlige predikasjoner som setter forskjellige aspekt ved våre fysiske 
omgivelser i fokus (se også Langacker (1987), Lakoff (1987)). Valget 

mellom forskjellige preposisjoner, eller mellom de ulike betydningene til 
en preposisjon, henger sammen med muligheten til å fokusere på en 
hendelse/et anliggende på ulike måter. Preposisjoner sier noe om 
hvordan språkbrukeren etablerer en kognitiv forbindelse mellom to eller 
tre deler av en romlig situasjon; bilen kjører på veien, under brua, 
mellom trærne osv. (se også Herskovits 1986:39). Denne kognitive 
forbindelsen er sammen med konvensjoner med på å påvirke våre 
mentale forestillinger når et objekt blir lokalisert i forhold til et annet 
(Zelinsky-Wibbelt, 1993b:365). 

4(a) Jakka henger på stolen 
(b) Stolen står ved spisebordet 
(c) Spisebordet står i stua 

En del av et uttrykk vil fungere som 'forgrunn' og en annen del som 
'bakgrunn'l. Eksempel4(a,b,c) kan referere til samme romlige situasjon. 
Hele tiden er det leddene i subjektsposisjon som utgjør forgrunnen, 
mens leddene i objektsposisjon utgjør bakgrunnen. Mens stolen i (a) er 
bakgrunn, er den å oppfatte som forgrunn i (b). Spisebordet som er 
bakgrunn for stolen i (b), er forgrunn for stua i (c). 

Når man fokuserer på forskjellige aspekt ved en situasjon, kan 
man velge å la ulike størrelser være forgrunn og bakgrunn. Men når 
man først har valgt et utgangspunkt for lokalisering, er forholdet 
mellom forgrunnen og bakgrunnen asymmetrisk. Som regel vil den ene 

1Ideen om en mental forgrunn og bakgrunn er hentet fra Gestaltpsykologien, der 
de omtales som 'figur' og 'grunn' (Talmy, 1983:232). 
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av de mulige koblingene mellom forgrunnen og bakgrunnen virke mer 
naturlig. 

5(a) ? Stolen er under jakka 
(b) Jakka henger på stolen 

Relasjonen i 5(b) vil nok for de fleste virke mer naturlig enn den i 5(a). 

Dette har mer å gjøre med hva man oftest ser, for det er fullt mulig å 

tenke seg en kontekst der stolen kan fungere som forgrunn for for 

eksempel en haug med klær. Man kan forestille seg at man har fått en 

ny stol som er overlesset med klær og at naboen kommer på besøk for å 
se på den nye stolen. "Stolen er under klærne" vil da kunne være et 
naturlig svar på spørsmålet: "Hvor er den nye stolen?" Det vil ofte være 
vanskelig å forestille seg betydningen til en preposisjon uten å ha en 
spesiell ting eller en spesiell situasjon i tankene, og spørsmålet er hvilke 
aspekt ved den lingvistiske konteksten som skal innlemmes i den 
leksikalske betydningen til preposisjonene. 

Cuyckens mener man ikke kan skille mellom språklig viten og 

viten om verden. Den encyklopediske viten om en størrelse er aktivert 
gjennom hele interpretasjonsprosessen, slik at ords leksikalske betyd
ning ikke kan sies å være determinert av språksystemet, men av folks 
refleksjoner over hvordan de fungerer i, og hvordan de konsept

ualiserer verden rundt seg Cuyckens (1993:29). Preposisjoners leksi
kalske betydning bør derfor betraktes som mentale størrelser, og en 
beskrivelse av preposisjoners semantikk bør, slik jeg oppfatter resonne
mentet til Cuyckens, gjenspeile vår oppfattelse av forholdet mellom 
elementer i en romlig situasjon. 

6(a) Hun hadde verken røyk i munnen eller øl på bordet 
(b) Jeg svelget det jeg hadde i munnen 

I tråd med Cuyckens sitt standpunkt tilsier vår erfaring med sigaretter 
at det kun er en liten del av røyken i 6(a) som befinner seg i mmmen 

(eller snarere mellom leppene), mens i 6(b) må det som skal svelges være 

innesluttet i munnen. I (a) er det derfor kun området mellom leppene 
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som utgjør den aktive sonen2 for lokalisering, mens i (b) er det munnen i 
sin helhet som er aktivert. 

2 ANALYSE AV I BASERT PÅ CUYCKENS (1993) 
Cuyckens (1993) definerer i første omgang romlig preposisjon som en 
romlig relasjon mellom to argumenter han kaller x og y: "Spatial 

preposition indicate the spatia! relation between two arguments x and 

y, i.e., how x and y relate to each other in space." (Cuyckens 1993: 27). 

Argumentet x vil videre bli betegnet som lokaliseringsobjekt, 
mens y vil bli kalt referanseobjekt. Det som lokaliseres, lokaliserings

objektet, kan være representert både ved fysiske størrelser som for 
eksempel bøkene i 7(a) men også ved en hendelse som for eksempel "han 
vasker bilen" i 7(b ). 

7(a) bøkene på bordet 
(b) Han vasker bilen i garasjen 

Videre hevder han at in i nederlandsk leksikaliserer en 'kontaktrelasjon' 
mellom et lokaliseringsobjekt (x) og et referanseobjekt (y): In (x,y) = 

COINCIDENCE (x, medium (y)). Kontakt vil imidlertid også gjelde for 

blant annet på, over og under i norsk, og som Cuyckens påpeker, også 
for op og aan i nederlandsk. Betingelsene for in for øvrig er at 
referanseobjektet kan betraktes som en abstrakt romlig konfigurasjon 
som han kaller 'medium'. Termen medium har han hentet fra Hawkins 
(1985:95), der Hawkins betegner medium som "condition, atmosphere in 

whlch something may function or flourish" (sitert etter Cuyckens 
1993:44). 

Spørsmålet er så hvilke konfigurasjoner som kan regnes som 
medium. Inndelingen i typer av medium baserer Cuyckens på de 
semantiske kategoriene dimensjon, avgrensethet og kompakthet, der 
dimensjon er inndelt i todimensjonal og tredimensjonal, mens 
avgrensethet har trekkene avgrenset og uavgrenset (bounded/ 
unbounded), og kompakthet har trekkene kompakt og ikke-kompakt 

2Termen 'aktiv sone' har Cuyckens hentet fra Hawkins (1988:251): " ( ... ) we will 
refer to that particular part of y (whether it be the entire entity y or a portion 
thereof) that is involved in a COINCIDENCE relation such as in as the 'active 
zone'." 



Semantisk beskrivelse av i og p å i lys av prototypteori 37 

(porous/non-porous). I artikkelen fra 1997 har han lagt til ytterligere to 
trekk: 'LM functions as a container' og 'COINCIEDENCE (TR, LM)'. 
TR står her for trajector, som også blir omtalt som lokaliseringsobjekt i 
litteraturen, mens LM er landmark, også kalt referanseobjekt. Det siste 
trekket gjelder for alle in-relasjoner, mens det at refereanseobjektet 
fungerer som container for lokaliseringsobjektet, bare gjelder for 

tredimensjonale, avgrensa og kompakte/ikke-kompakte medier. Siden 

disse to trekkene ikke bedrer modellens overføringsevne til andre 

domener og heller ikke øker modellens forklaringsevne, har jeg valgt å 

basere framstillingen på modellen til Cuyckens fra 1993, som er noe 

enldere enn den fra 1997. 

S(a) Jeg likte ikke brevet som lå i postkassen min den dagen 
(b) Pastoren har sittet ni år i fengsel 
(c) Jeg svelget det jeg hadde i munnen 
(d) Hvis jeg bare kan bli kvitt en flis i fingeren 
(e) Det blåste like kraftig og snøen lå vannrett i luften 
(f) Da hun endelig var kommet på høykant, ble jeg stående totalt i 

mørke 
(g) Spanjolene mener det er nok fisk i havet (k)3 

I eksemplene i 8 er alle referanseobjektene tredimensjonale. Postkassen, 
fengsel og munnen i S(a,b,c) er i tillegg avgrensete og ikke-kompakte, 
mens fingeren i 8(d) må karakteriseres som avgrenset og kompakt. 
Referanseobjektene i S(e,f og g) er derimot uavgrensete. Mens luften og 
mørke betegnes som ikke-kompakte, er havet i 8(g) kompakt. Det kan 
kanskje diskuteres hvor "naturlig" det er å beskrive størrelser som luft 
og mørke som ikke-kompakte. Personlig har jeg vanskeligheter med å se 
noen grunn til å klassifisere luft i 8(e) og hav i 8(g) i to forskjellige 
kategorier, slik Cuyckens har gjort i sin beskrivelse av in-relasjoner i 

nederlandsk (Cuyckens, 1993:52ff). Etter min mening kunne luft i likhet 
med hav like gjerne vært beskrevet som kompakt medium. 

I 9(a,b,c) er referanseobjektene bånd, sofa og hånden også å 
betrakte som tredimensjonale, avgrensete og ikke-kompakte medier, 
men her er noen av sidene imaginære. De blir tillagt imaginære grenset 
slik at de likevel kan regnes som containere for lokaliseringsobjektet (se 

3Eksemplene som er markert med (k), har jeg konstruert. 
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også Hottenroth 1991:36, Herskovits 1986:151 og Lakoff & Johnson 

1980:29ff). 

9(a) Men snart så du at jeg ikke hadde noen hund i bånd 
(b) Jeg satt i sofaen og svelget rødvin 
(c) Nå så jeg bare en uformelig skikkelse med et halvfullt glass i hånden 

og en sneip i kjeften 

Referanseobjektet i eksemplene i 10 er alle todimensjonale. I lO(a,b) er 

pannen og ansiktet i tillegg avgrenset, mens verden i 10(c) er to
dimensjonal og uavgrenset. Etter rrrin mening kunne verden like gjerne 
vært karakterisert som et tredimensjonalt, uavgrenset, ikke-kompakt 
medium på linje med luften og mørke i 8(e,f), men dette eksemplet finner 
vi også i Cuyckens sitt eget material; Hij is alleen in deze wereld 
(Cuyckens 1993:55). 

lO( a) Kulen i pannen hans var blitt helt blå og lignet et horn 
(b) Med et lite sårt uttrykk i ansiktet nikket hun 
(c) Han er alene i verden 

Selv om panne og ansikt i eksemplene i 10 assosieres med todimen
sjonale, avgrensete medier, ville de måtte karakteriseres som tredimen
sjonale, dersom man hadde byttet ut lokaliseringsobjektene kulen og 
uttrykk med for eksempel et dypt kutt ("Med et dypt kutt i ansiktet nikket 
hun"). 

Cuyckens har også valgt å skille mellom statiske relasjoner og 
bevegelsesrelasjoner (non-path and path relations). I denne presenta
sjonen har jeg kun gitt eksempler på statiske relasjoner. Det er ingen 
grunn til å skille mellom statiske relasjoner og bevegelsesrelasjoner så 
lenge man definerer betydningen til in/i som en kontaktrelasjon med et 
medium. Det vil da alltid være endepunktet i bevegelsen som er i fokus. 
Dessuten ville vi valgt en annen preposisjon dersom det ikke var 
endepunktet som var i fokus: "Hun bøyde seg over stolen" (k) eller "Hun 
reiste seg fra stolen" (k), når startpunktet i bevegelsen er sentralt. Slik 

jeg ser det, vil distinksjonen statisk/bevegelse snarere ligge i den 

hendelsen verbet refererer til og ikke i preposisjonen. 

ll(a) Jeg satte meg i stolen (k) 
(b) Georg Alt dundret neven i bordet 
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2.1 Del/hele-relasjoner 
Cuyckens hekter en egen knute for del/hele-relasjoner til den delen av 
modellen som omfatter statiske relasjoner, fordi lokaliseringsobjektet 
også i denne typen relasjoner er innesluttet i referanseobjektet: "such a 
COINCIDENCE relation conveys that x is embedded in y." Cuyckens 
(1993:59). Dessuten mener han at referanseobjektet kan karakteriseres 
som medium på bakgrunn av de semantiske kategoriene modellen 
bygger på. 

12. Musklene i benet er støle (k) 

Det at musklene er innesluttet i benet, som i Cuyckens terminologi kan 

karakteriseres som et tredimensjonalt, avgrenset og kompakt medium, 
vil med andre ord motivere bruk av i i 12. 

i havet 

i luften 
i mørke 

i verden 

l tredimensjonal 
4 kompakt 

Figur 1 

COINCIDENCE (X, medium(Y)) 

2 avgrenset 
5 uavgrenset 

i fingeren 

i postkassen 
i fengsel 
imwmen 

i pannen 
i ansiktet 

3 ikke-kompakt 
6 todimensjonal 
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2.2 Prototyp for i 
Prototyp kan defineres som en effekt som angir graden av likhet mellom 
medlemmene av en kategori Kleiber (1993:111). Til grunn for denne 
definisjonen ligger familielikhetsbegrepet hos Wittgenstein 
(Wittgenstein 1984:§76). På samme måte som likhet mellom 

medlemmene i en familie varierer med hensyn til øyenfarge, 
ansiktstrekk, temperament osv., varierer også likhet innenfor andre 
kategorier som for eksempel spill. Hvilke trekk har kortspill, brettspill 
og ballspill til felles? Familielikhetsprinsippet impliserer at medlemmene 
av en kategori ikke trenger å ha minst en egenskap felles, men det 
utelukker likevel ikke at de kan ha det. 

Familielikheten mellom tredimensjonale, avgrensete og ikke
kompakte medier som postkassen, fengsel og munnen og tre
dimensjonale, avgrensete og kompakte medier som fingeren omfatter 
likhet i trekkene tredimensjonal og avgrenset, og er markert med en 
linje mellom disse to knutene i modellen. Luften og mørke, som er 
tredimensjonale, uavgrensete og ikke-kompakte medier, er direkte rela

tert til medier som fingeren på bakgrunn av trekket tredimensjonal. 
Forbindelsen til medier som postkassen, fengsel og munnen er imidlertid 
sterkere, fordi det i tillegg til likhet i dimensjon også foreligger likhet i 
trekket ikke-kompakt. Dette er markert med en horisontal og en 
diagonal linje i modellen. Mediumet hav, som er tredimensjonalt, 
uavgrenset og kompakt, har trekket tredimensjonal til felles med de 
foregående typene av medier. I modellen er dette markert med en linje 
til hver av de andre typene. I tillegg omfatter familielikheten med 

mediumet fingeren også trekket kompakt, mens likheten med mediene 

luften og mørke forsterkes ved trekket uavgrenset. Den direkte 

forbindelsen mellom de todimensjonale mediene pannen og ansiktet og 
de tredimensjonale mediene, utgjør kun likhet i trekket avgrenset, og er 
markert med en vertikal linje i modellen. I modellen er det ikke trukket 
noen forbindelseslinje mellom de todimensjonale, uavgrensete mediene 
som verden og de tredimensjonale, uavgrensete, kompakte og ikke
kompakte mediene som luften, mørke og havet. Familielikheten er her 
indirekte. 

Som vi ser, har de tredimensjonale mediene ifølge modellen 
større innbyrdes familielikhet enn de todimensjonale. Likheten mellom 
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de tredimensjonale mediene omfatter trekk innenfor alle de tre 
semantiske kategoriene, mens de todimensjonale mediene bare har 
trekket todimensjonal felles (Cuyckens, 1993:62). Dersom man kun 
bruker familielikhet som kriterium ved bestemmelse av prototypen, vil 
tredimensjonale, avgrensete og ikke-kompakte medier som blant annet 
postkassen, være like prototypiske som tredimensjonale, avgrensete og 
kompakte medier som for eksempel fingeren. Cuyckens mener det er 
grunn til å hevde at ikke-kompakte medier som for eksempel postkassen 
er mer prototypiske enn kompakte medier som for eksempel fingeren, og 
han begrunner dette ved å sitere Hawkins (1985:312): 

[ ... ] because the human being [ ... ] functions and (sometimes) 
flourishes in a very porous medium (i.e., air), and because a large 
majority of physical objects with which the human being comes 
into contact also function in the same porous MEDIUM, [ ... ] 
MEDIUM configurations with a very porous intemal consistency 
have a certain prirnacy over (i.e., are more prototypical than) 
those with a more solid internal consistency (referert i Cuyckens 
1993:63). 

Cuyckens konkluderer (1993:63) med at romlige relasjoner med 
fullstendig kontakt mellom lokaliseringsobjektet og et tredimensjonalt, 
avgrenset, ikke-kompakt medium med relativt høye vertikale sider, som 
for eksempel "melken i glasset", "juvelene i esken", er mest prototypiske. 

3 ANALYSE AV PÅ BASERT PÅ CUYCKENS (1991) 

Ifølge Cuyckens (1991 :206f) leksikaliserer også op l på i norsk en 
kontaktrelasjon mellom et lokaliseringsobjekt og et referanseobjekt, 
men en slik beskrivelse vil også gjelde for preposisjonen i eller over 
norsk og for bl.a. te gen i nederlandsk. 

13(a) Flaska falt i gulvet 
(b) Vi trekker lakner over møblene når vi forlater hytta (k) 

Betingelsene for op for øvrig er at referanseobjektet må kunne 
assosieres med en romlig konfigurasjon 'overflate', men heller ikke det 
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er tilstrekkelig for å avgrense op l på fra andre preposiSJOner, jf. 
eksemplene i 13. Kontaktrelasjonen må spesifiseres ytterligere, og 
Cuyckens velger å løse avgrensningsproblemet ved å legge til trekkene 
(+/-støtte) og (+/-adhesjon). Mens de semantiske trekkene i in-modellen 
kan betegnes som observerbare egenskaper ved referanseobjektet, 
karakteriserer trekkene i ap-modellen interaksjonen mellom lokali
seringsobjektet og referanseobjektet. 

Cuyckens har utarbeidet en modell bestående av syv typer 
statiske ap-relasjoner. På samme måte som for in skiller han mellom 
statiske relasjoner og bevegelsesrelasjoner også for o p, men jeg ser 
heller ikke her noen grunn til å foreta et slikt skille. Kritikken som er 

nevnt under presentasjonen av in-modellen vil også gjelde for ap
modellen. 

I tillegg til trekkene (+l -støtte) og (+l -adhesjon) opererer 
Cuyckens med fire ulike typer overflater, 'overflate l' og 'overflate 2' 

samt 'linje' og 'punkt'. I tillegg har han innført en egen kategori som han 
kaller 'dimensjonsløs'. Både overflate l og overflate 2 betegner 

tredimensjonale størrelser der den aktive sonen er todimensjonal. 
Forskjellen mellom disse to typene av overflater er at overflate 2 

refererer til relativt store områder på jordoverflaten, som for eksempel 

en eng, et jorde, en flyplass, en fotballbane, et kontinent osv, mens 

overflate l omfatter alle andre tredimensjonale størrelser som bordet 
og kjøkkengulvet i 2(a,b) 

14 (a) Avisen lå ved siden av meg på bordet 
(b) Jeg stod midt på kjøkkengulvet 

I disse eksemplene er lokaliseringsobjektene avisen og jeg underlagt 
tyngdekraften, og vi har det som Cuyckens kaller støtterelasjon mellom 
lokaliseringsobjektet og referanseobjektet. "Bordet støtter avisen" i 

14(a) og "kjøkkengulvet støtter jeg" i 14(b). 
Overflate l inngår også i relasjoner der ikke tyngdekraften, men 

adhesjon er fremtredende. Adhesjon innebærer at lokaliseringsobjektet 

er relatert til minst en av referanseobjektets yttergrenser, som i 

eksemplene i 15, og ikke kun til overflaten, som ved støtterelasjonene i 
14. 
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15(a) Enten hadde hun nettopp kjøpt en øl eller tent en sigarett, eller så 
hadde hun ring på fingeren og hele den regla der 

(b) Jeg så en blazer med et eller annet merke på jakkeslaget 
(c) En pike dyttet til ølglasset mitt så jeg ble klissvåt på hånden 
(d) Jeg lurte på hvor det kom fra, for han hadde urimelig lite hår på 

hodet 
(e) På plakaten stod det en advarsel 

Selv om både ring og merke i 15(a,b) er lokaliseringsobjekter som 

vanligvis er underlagt tyngdekraften, og da ville inngått i kontakt- og 

støtterelasjoner, forhindrer ikke fingeren og jakkeslaget tyngdekraftens 
påvirkning av ringen og merke i vertikal retning. 

I 15(c) er imidlertid kontakten mellom lokaliseringsobjektet og 

referanseobjektet preget av iboende adhesive egenskaper ved 
lokaliseringsobjektet på samme måte som f eks maling, lim, blod. 

Hår og advarsel i 15(d,e) er derimot så nært relatert til 
referanseobjektene hodet og plakaten at det er vanskelig å skille dem fra 
hverandre, og det foreligger heller ikke her noen støtterelasjon, fordi 
tyngdekraftens påvirkning på lokaliseringsobjektet ikke er frem
tredende. 

Cuyckens viser også til en tredje type relasjoner der det 
foreligger kontakt mellom overflate 1 og lokaliseringsobjektet, jf. 16: 

16(a) Hun banket forsiktig på døren min 
(b) Hunden hadde begynt å gnage på buksebenet 

Cuyckens går ikke nærmere inn på hva han legger i denne typen 
kontaktrelasjon. Etter mill mening kan den tolkes ~om en 
kontaktrelasjon, der det foreligger kontakt uten verken støtte eller 
adhesjon mellom lokaliseringsobjektet og referanseobjektet, og der 

referanseobjektet kan assosieres med alle todimensjonale overflater 
som ikke tilsvarer store områder på jordoverflaten. 

I 17 er referanseobjektet enten overflate 2 som i 17(a,b), linje som 
i 17(c,d) eller punkt som i 17(e). 

17(a) Det ble mer og mer vanlig med fiske på de store bankene på åpne 
hav 

(b) Det tok et par tiår før bosetningen på de regnfattige gresslettene 
kom i gang for alvor 

(c) Nede på veien stod Iselin 
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(d) Transporten gikk mest med lasteprammer på de store elvene og 
kanalene 

(e) Det er snø og skiføre på toppene det meste av året 

Man kan kanskje spørre seg om toppene i 17(e) er å betrakte som 

punkter. Etter min mening kunne toppene like gjerne vært klassifisert 
rmder en av typene av todimensjonale overflater. Ifølge Cuyckens 
(1991:213) er det få genuine punkter i verden, men han mener likevel at 

noen overflater blir konseptualisert som prmkter, fordi man kan foreta 

konseptuelle transformasjoner fra to til null dimensjoner. 

I den siste kategorien dimensjonsløs er referanseobjektets 

romlige egenskaper irrelevante Cuyckens (1991:213f). Cuyckens mener 

at dette gjelder størrelser med en bestemt ftmksjon, der det ikke 

nødvendigvis foreligger fysisk kontakt mellom lokaliseringsobjektet og 

referanseobjektet. 

18(a) Jeg åpnet det ikke før jeg satt på trikken ned til Majorstuen 
(b) Jeg ville ikke bli sittende på en lesesal i ti år til 

3.1 Del/hele-relasjoner 
Ifølge Cuyckens skal del/hele-relasjoner uttrykt ved ap l på betraktes 

som kontaktrelasjoner på linje med andre typer relasjoner, der 

lokaliseringsobjektet og referanseobjektet er separate størrelser:"[ ... ] 

part-whole relation expressed by Q]2 is fully analogous to such a 
COINCIDENCE relation between two discrete objects [ ... ] we use Q]2 

simply because x can adhere (not be minimally attached) to y." 
(Cuyckens 1991:208). 

I motsetning til del/hele-relasjoner uttrykt ved in har ikke 
del/hele-relasjoner for ap blitt "tildelt" en egen knute i modellen. Jeg 
tolker dette slik at relasjonene i 19(a-c) skal kunne klassifiseres rmder en 
av de andre knutene. Det vil muligens være mest nærliggende å 
klassifisere eksemplene tmder den kategorien der lokaliseringsobjektet 
og referanseobjektet er så nært sammenknyttet at det er vanskelig å 

skille dem fra hverandre, som 15(e): "På plakaten stod det en advarsel". 
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19(a) Jeg kunne ikke finne nøkkelhullet på døren 
(b) De forsøkte å redde fingertuppen på tommeltotten hans 
(c) Kjøttet på offerdyret ble kokt og spist 

på bordet 
på 

kjøkkengulvet 

på døren 
på buksebenet 

Figur 2 

på de store 
bankene 

på de 
regnfattige 

gresslettene 

på veien 
på kanalen 

3.2 Prototyp for 12-Jl 

på fingeren 
på jakkeslaget 
på hånden 
på hodet 
på plakaten 

på toppene 

på trikken 
på lesesalen 

Familielikheten mellom de tre kategoriene der overflate l inngår, er kun 

basert på kontakt mellom lokaliseringsobjektet og referanseobjektet. 
Siden Cuyckens velger å skille mellom overflate l og overflate 2, kunne 

man kanskje forvente at familielikheten mellom de kategoriene der 
overflate l inngår og kategorien for overflate 2 ville være indirekte, 
men for Cuyckens er det kontakt mellom lokaliseringsobjektet og 
referanseobjektet som er det sentrale. "It is not the concept 
COINCIDENCE, but the different type of surface that underlies the 
difference between this use of QF and the previous ones." (Cuyckens 

1987: 218). 

Ifølge Cuyckens (1991:219 ff) er overflate l mer prototypisk enn 

både overflate 2 og en- eller nulldimensjonale overflater. Cuyckens 
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begrunner dette med at det er enklere å konseptualisere endimensjonale 

overflater som transformasjoner av todimensjonale enn omvendt. 

Cuyckens hevder videre at relasjoner som "A visen lå ved siden av 

meg på bordet", er mest prototypisk. Relasjoner der det foreligger 

kontakt og støtte mellom lokaliseringsobjektet og en todimensjonal 
overflate, har størst familielikhet med de andre typene. Det er blant 
annet fordi det bare er denne typen relasjoner som uttrykker kontakt 
med en horisontal overflate, og som dermed er direkte relatert til 
overflater som assosieres med store områder på jordoverflaten, det vil 
si overflate 2 som i 17(b ): "Det tok et par tiår før bosettingen på de 
regnfattige gresslettene kom i gang for alvor". 

4 KRITIKK A V MODELLENE TIL CUYCKENS 

Modellene til Cuyckens har vist seg svært vanskelige å anvende i 
praksis. Det er nokså problematisk å klassifisere i- og på-relasjoner i 

norsk ut fra inndelingskriteriene i modellene for in og o p. Det var hele 

tiden vanskelig å bestemme om referanseobjektet var todimensjonalt 
eller tredimensjonalt, avgrenset eller uavgrenset, kompakt eller ikke
kompakt. Etter min mening bunner disse vanskelighetene i en rekke 
prinsipielle svakheter ved modellene, som får konsekvenser for 
modellenes rekkevidde og dermed også for en beskrivelse av den 
leksikalske betydningen til i og på i norsk og for in og op i nederlandsk. 

4.1 In- og Q_Jl.-modellenes rekkevidde 
Med utgangspunkt i modellene til Cuyckens kan man muligens beskrive 
enkelte overførte og abstrakte i- og på-relasjoner: 

20(a) Han befinner seg i eventyrland 
(b) Det brenner en ild i hans indre 
(c) Jeg har vært i helvete. 
(d) ( ... )nå syntes jeg at jeg gikk og vadet i gjeld 

2l(a) Jeg skal på forelesning 
(b) Livet mitt ble servert på fat for tjue år siden 
(c) Av og til dukket Iselin opp på netthinnen 
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Mange kognitivister vil nok mene at referanseobjektene i eksemplene i 
20 kan betegnes som overførte medier på bakgrunn av metaforiske 
transformasjoner fra konkret romlige til overførte relasjoner. 
Eventyrland, som her er en tilstand, kan kanskje sies å være overført 
metaforisk fra konkret lokative relasjoner som f eks "Han befinner seg i 
utlandet". På samme måte kan man også finne lokative paralleller til de 

andre eksemplene. 
Dersom man ser nærmere på eksemplene i 21(a,b,c), vil nok også 

de la seg føre tilbake til konkret romlige relasjoner. På forelesning kan 
byttes ut med f eks på skolen, og man får da en relasjon av typen 
dimensjonsløs i Cuyckens modelL Dersom livet i 2l(b) erstattes med et 
konkret objekt, vil man få en relasjon der lokaliseringsobjektet er i 

kontakt med og blir støttet av referanseobjektet som i 14(a) under punkt 
3: "Avisen lå ved siden av meg på bordet". 21(c) er derimot mer 
problematisk å føre tilbake til en konkret relasjon. Dersom 
lokaliseringsobjektet Iselin skrives om til et bilde av Iselin får man en 
relasjon av typen "På plakaten stod det en advarsel" som i 15(e), men 

byttes derimot netthinnen ut med f eks gata eller universitetet, får 21(c) 

to forskjellige romlige pa:raller. Gata er i Cuyckens sin terminologi å 

betrakte som linje/ jf. 17(c): "Nede på veien stod Iselin", mens 
universitetet vil være dimensjonsløs. 

I inngår imidlertid i en lang rekke relasjoner som vanskelig lar 
seg beskrive på bakgrunn av metaforiske transformasjoner fra konkret 
romlige til overførte relasjoner, jf. eksemplene i 22: 

22(a) Han lar meg aldri i fred 
(b) En annen kar kom meg i forkjøpet 
(c) Georgs stemme var nesten i fistel 
(d) ( ... )tok fram vispen og dysset meg i søvn 
(e) Jeg forsvant over mot Sarahs telt i lett foxtrot 

Det er mer problematisk å finne lokative paralleHer til disse eksemplene, 
og det vil være søkt å beskrive fred, forkjøpet, søvn osv. som overførte 

tre- eller todimensjonale, (u)avgrensete, kompakte/ikke-kompakte 
romlige medier. 

Det samme gjelder for overførte og abstrakte på-relasjoner jf. 
eksemplene i 23. å være på gråten eller å ha hodet på skakke kan 
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vanskelig la seg beskrive som relasjoner der lokaliseringsobjektet inngår 
i en overført kontaktrelasjon med en vertikal eller horisontal overflate. 

Jeg har også problemer med å forestille meg muskulaturen i 23(a) og 
middag i 23(c) som overførte overflatekonfigurasjoner. Og hvordan 
skal man avgjøre hvilken type overflate man har i 23(e)? Singel kan 
dekke både en veistrekning eller et større område, for eksempel en 
fotballbane. I det første tilfellet vil singel krume karakteriseres som en 

linje, mens i det andre tilfellet vil singel måtte betraktes som et relativt 

stort område på jordoverflaten. 

23(a) Jeg begynte å løsne på muskulaturen 
(b) Hun stod i døråpningen med hodet på skakke 
(c) Jeg hadde nesten lyst til å be dem på middag 
(d) Jeg tror nesten jeg var på gråten 
(e) Det rykket og nappet akkurat som om jeg gikk på singel 

Noen hevder likevel at alle abstrakte og overførte betydninger kan føres 
tilbake til konkret romlige relasjoner: "All abstract concepts are meta

phorizations and metonymies of semantically concrete spatia! 

predications" (Zelinsky-Wibbelt 1993a: 5) 
En slik slutning vil måtte betraktes som sirkulær. Det som ikke er 

romlig, er likevel indirekte romlig på grunn av kognitive trans

formasjoner, og modellene blir umulige å falsifisere. Etter min mening 

viser eksemplene ovenfor at man bør være forsiktig med å konkludere 
med at alle i- l på-relasjoner kan føres tilbake til konkret romlige 

relasjoner. 

4.2 Konsekvenser av kategoriene avgrensethet og kompakthet og 
trekkene støtte og adhesjon 

Jeg vil nå se nærmere på hva slags relevans trekkene (u)avgrenset og 

kompakt/ikke-kompakt har for beskrivelse av betydningen til i og hva 

slags relevans trekkene støtte og kontakt har for beskrivelse av 

betydningen til på. I tillegg kommer jeg til å gå inn på konsekvenser 
disse trekkene har for modellenes rekkevidde. Kategorien dimensjon 
kommer jeg tilbake til under punkt 5. 

Cuyckens begrunner verken hva han legger i kategoriene 
avgrensethet og kompakthet eller i trekkene støtte og adhesjon. Han 
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går heller ikke nærmere inn på hvordan man skal avgjøre om en 
størrelse er (u)avgrenset eller kompakt/ikke-kompakt 

24(a) Jeg likte ikke brevet som lå i postkassen min den dagen. 
(b) Da hun endelig var kommet på høykant, ble jeg stående totalt i 

mørke 

25(a) Med et lite sårt uttrykk i ansiktet nikket hun 
(b) Han er alene i verden 

Som vist under presentasjon av in-modellen under punkt 2, må 
postkassen i 24(a) betraktes som tredimensjonal og avgrenset, mens 
mørke i 24(b) karakteriseres som uavgrenset. I 25(a) og 25(b) har man en 
lignende kontrast i avgrensning, men her er mediumet todimensjonalt. 
Det kan ofte være problematisk å avgjøre om en størrelse er avgrenset 
eller uavgrenset. Selv om verden i 25(b) i Cuyckens sin terminologi 
betraktes som uavgrenset, vil verden i større grad betraktes som 
avgrenset i uttrykk som for eksempel "Han er helt i sin egen verden" (k), 
"Verden i dag er preget av konflikt" (k) og så videre. Jeg har ikke funnet 
støtte i litteraturen for at store objekter konseptualiseres uten grenser. 
Ut i fra min intuisjon blir alle størrelser konseptualisert med grenser, 
også objekter med stor fysisk utstrekning. 

I tillegg vil denne distinksjonen, som betegner en observerbar 
egenskap ved tingene i verden, være svært problematisk å anvende ved 
beskrivelse av overførte og abstrakte referanseobjekter. Hvordan skal 
man avgjøre om søvn, fred, gjeld osv. er avgrenset eller uavgrenset? 
Denne kategorien vil med andre ord begrense modellens rekkevidde 
gjennom at den vanskelig lar seg anvende på domener som ikke er 
konkret lokative. Det gjelder også for kategorien kompakthet og 
trekkene støtte og adhesjon. Skal søvn, fred, fistel og lett foxtrot sies å 
være overførte kompakte eller ikke-kompakte størrelser? Relasjoner 
som "Jeg hadde nesten lyst til å be dem på middag" og "Jeg tror jeg 
nesten var på gråten" lar seg vanskelig beskrive som overførte støtte
eller adhesjons-relasjoner. 

Selv om distinksjonene (u)avgrenset og kompakt/ikke-kompakt 
kan observeres, er det ikke dermed sagt at de er relevante for 
beskrivelsen av den leksikalske betydningen til i. 
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26(a) Jeg likte ikke brevet som lå i postkassen min 
(b) Hvis jeg bare kunne bli kvitt en flis i fingeren 

Trekkene kunne like gjerne inngått i en beskrivelse av referanseobjekt 
som inngår i på-relasjoner: "Jeg likte ikke lappen jeg fant på postkassen 
min" (k), "Hvis jeg bare ikke hadde fått dette såret på leggen" (k). 

Kritikken av kategoriene avgrensethet og kompakthet gjelder 

også for trekkene støtte og adhesjon. Det at lokaliseringsobjektet er 

underlagt tyngdekraften, eller at kontakten mellom lokaliserings

objektet og referanseobjektet er preget av iboende adhesive egenskaper 

ved lokaliseringsobjektet, vil også gjelde for lokaliseringsobjekter som 
inngår i bl.a. i- og over-relasjoner: 

27(a) Jeg satt i sofaen og svelget rødvin 
(b) Det lå laken over møblene (k) 

28(a) Det regnet så jeg ble klissvåt i ansiktet (k) 
(b) Kan du helle litt mer vaniljesaus over geleen? (k) 

4.3 Funksjon 
Jeg vil her se nærmere på relasjoner der vi bruker i og på om hverandre 

i norsk. Det kan virke som om vi bruker på ved tredimensjonale medier 

når man har med størrelser med bestemte funksjoner å gjøre, som for 

eksempel på kino, på sykehus, på kjøkkenet osv. Men siden i også 

anvendes ved lignende relasjoner, som for eksempel i teater, i banken 
osv., vil funksjon likevel ikke være tilstrekkelig for å avgrense i fra på. 

29(a) Britt som bodde i hybelen ved siden av den typen som mente at alle 
burde være medlem av en eller annen forening 

(b) Hun fikk bo på en liten hybel 

Cuyckens trekker inn frmksjon ved beskrivelse av medium i enkelte 

kontekster, der de semantiske kategoriene ikke er tilstrekkelige til å 

avgrense in fra andre preposisjoner, jf. figur l (de aardappel onder/* in 
de kom; poteten rmder l *i bollen): 

Figur 3 
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I dette tilfellet vil bruk av i (*poteten i bollen) bli betraktet som feil også i 

norsk. Cuyckens begrunner dette med at bollen ikke inntar sin kanoniske 

posisjon, og vil derfor ikke fungere som container for poteten (1991:47). 

Cuyckens regner funksjon som et integrert aspekt ved mediumet. En slik 

kobling mellom funksjon og kanonisk posisjon får imidlertid konse
kvenser for tolkningen av referanseobjektet. Denne koblingen vil bare 
gjelde for et begrenset antall kontekster, fordi det er fullt mulig å bruke i 
selv om referanseobjektet ikke inntar sin kanoniske stilling. Man kan for 
eksempel tenlce seg en kontekst, der et lokk er klebet fast i bordet på 
grunn av søl på bordplata. "Skru et glass i lokket så slipper det lettere 
taket", vil i denne sammenhengen gi mening selv om lokket ikke er i 
normalposisjon. I tråd med resonnementet til Cuyckens skulle man 

forvente bruk av en annen preposisjon i dette tilfellet. Ulike tolkinger av 
referanseobjektet vil jeg imidlertid komme tilbake til under punkt 5. 

På den annen side må man kunne si at hybel både i 29(a,b) inntar 
sin kanoniske funksjon eller posisjon, slik at heller ikke Cuyckens sin 

definisjon av funksjon vil kunne skille betydningen til i fra betydningen 

til på i disse eksemplene. 

4.3 Del/hele-relasjoner 

Cuyckens går ikke nærmere inn på hvilke kriterier som avgjør når en 

relasjon bør betraktes som del-hele. Min språkfølelse tilsier at del-hele
relasjonen mellom tennene og munnen er noe mindre fremtredende enn 
ved musklene og benet i eksemplene nedenfor. Det kan ofte være 
vanskelig å avgjøre når man har en del-hele-relasjon, og når lokali
seringsobjektet og referanseobjektet bør betraktes som separate 
størrelser. Relasjonen han er alene i verden har Cuyckens klassifisert 
under todimensjonale, uavgrensete medier, men den vil også kunne 
betraktes som del-hele, dersom man ser på han som en del av verden. 

Etter min mening er denne kategorien kun med på å komplisere 

modellen, og det er ingen grunn til å operere med en egen knute for 

del/hele-relasjoner uttrykt ved in/i. Lokaliseringsobjektet og referanse

objektet i 30(a,b) kunne like gjeme, i likhet med del-hele-relasjoner 
uttrykt ved på, som i 30(c), betraktes som separate størrelser. 
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30(a) Musklene i benet (k) 
(b) Tennene i munnen (k) 
(c) Fingrene på hånden (k) 

Torild Olsen 

5 KONSEKVENSER AV KATEGORIEN DIMENSJON FOR TOLKNINGEN AV 

REFERANSEOBJEKTET 

Cuyckens undersøker ikke i hvilken grad tolkningen av referanse

objektet kan variere i ulike kontekster. Han lister opp en rekke 
eksempler på ulike typer medium og typer overflate uten å gjøre rede 
for flere mulige tolkninger av samme referanseobjekt. Det virker 

nærmest som om han opererer med fastlagte kontekster. 

31(a) Laten we afspreken in de luchthaven 
(La oss treffes på flyplassen) 

(b) Hij werkt in de haven 
(Han arbeider på havna) 

Luchthaven klassifiseres under tredimensjonale, avgrensete og ikke
kompakte medier og haven under todimensjonale, avgrensete medier. 
En slik klassifisering vil imidlertid tvinge fram en tolkning av 
luchthaven som et tredimensjonalt fysisk objekt med indre struktur og 
en tolkning av haven som et todimensjonalt fysisk område. Begge 
størrelsene kunne like gjeme representert et sted med funksjon, hvor de 
fysiske egenskapene (f eks dimensjonene) ved flyplassen og havna er 
mindre fremtredende, jf. "Per har fått jobb på flyplassen" (k), "Det skal 

opprettes en ny stilling på havna" (k) osv. Cuyckens gjør ikke rede for en 
slik differensiert vektlegging av trekkene tre- og todimensjonal ved 
ulike typer in-relasjoner. 

Kategorien dimensjon skaper også begrensninger ved beskrivelse 
av på- l ap-relasjoner som inneholder referanseobjektene (på) skolen, 
(på) kontoret; (op) school, (op) kantoor osv, der det som lokaliseres, ikke 
nødvendigvis befinner seg inne i de respektive bygningene. Siden 
referanseobjektets dimensjoner tilsynelatende ikke er fremtredende ved 
denne typen relasjoner, vil det være lite hensiktsmessig å karakterisere 
disse referanseobjektene som todimensjonale overflater eller som en 
(fysisk) ting med indre struktur, der den todimensjonale overflaten 
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utgjør den aktive sonen. Cuyckens har valgt å løse dette ved å operere 
med en egen type overflate som han kaller dimensjonsløs. Referanse
objektet som inngår i denne typen konfigurasjon, representerer ifølge 
Cuyckens som regel institusjoner med bestemte funksjoner: 

Op, then signifies that the performance of this function is related 
to (and not only takes place at) a particular institution, in other 
words, coincidence in a very 'deep, motivated way' with a 

particular institution. The physical properties of y, then, are 
completely irrelevant. (Cuyckens 1991:177) 

Etter min mening er betegnelsen dimensjonsløs en ad hoc-løsning. Siden 

Cuyckens baserer familielikhetsstrukturen til op på en kontaktrelasjon 

mellom et lokaliseringsobjekt og en overflatekonfigurasjon, blir han 
nødt til å lage en egen kategori for å kunne beskrive denne typen 
relasjoner. En modell for beskrivelse av betydningen til op basert på 
overflatekonfigurasjoner, har altså begrenset rekkevidde også innenfor 
det romlige domenet. Det er viktig å legge til at en karakteristikk av 
skole som dimensjonsløs eller som en institusjon med en bestemt 
funksjon ikke er tilstrekkelig. Leksemet skole vil i enkelte kontekster 
likevel måtte tolkes som et fysisk objekt, mens det i andre kontekster må 
sies å referere til et system eller et sted med funksjon: 

system 
Hun jobberi 

skolen 

Figur 4 

SKOLE 

/ 
sted med funksjon 
Han er lærer på 

Reier skole 

fysisk objekt 
De har lagt nytt 
gulv i/ på skolen 

Modellen til Cuyckens gir altså kun rom for tolkning av skole som et 
sted med funksjon. Dersom man likevel blir fristet til å beskrive skole i 

betydningen system ut i fra Cuyckens sin modell for in, vil det kreve et 
svært komplekst apparat og "sjonglering" med transformasjoner. 
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Det forekommer også at tolkningen av referanseobjektet varierer 

innenfor det romlige domenet. Samme referanseobjekt kan i noen 

tilfeller konseptualiseres som todimensjonalt, mens det i andre 

sammenhenger må betraktes som tredimensjonalt. 

32(a) Flaska falt i gulvet 
(b) Georg Alt dundret neven i bordet 

I 32(a,b) er den aktive sonen for gulvet og bordet todimensjonal, mens 
tre dimensjoner er aktivert i 33(a,b): 

33(a) Spikeme i gulvet har begynt å ruste (k) 
(b) Det er blitt sprekker i bordet (k) 

Modellen til Cuyckens åpner ikke for en differensiert vektlegging av 
dimensjonene til referanseobjektet, som vist i skole-eksemplet. Han går 
heller ikke nærmere inn på hva som eventuelt bestemmer om en 
størrelse bør betraktes som en tre- eller todimensjonal romlig 
konfigurasjon eller som en abstrakt størrelse. 

Slik jeg ser det, beskriver de tre kategoriene dimensjon, 
avgrensethet og kompakthet observerbare trekk ved referanseobjektet 
og ikke interaksjonen mellom lokaliseringsobjektet og referanseobjektet. 
Selv om man velger å se bort fra kategoriene avgrensethet og 

kompakthet, vil kategorien dimensjon likevel bare illustrere hvor to 
objekter befinner seg i forhold til hverandre, og il<ke hvordan relasjonen 
mellom lokaliseringsobjektet og referanseobjektet er utover det konkret 
romlige. I tillegg mener jeg at en beskrivelse av preposisjoners 
betydning basert på kategoriene i modellene til Cuyckens, får som 
konsekvens at egenskaper ved objekter i verden innlemmes i den 
leksikalske betydningen til preposisjonen. 

Det kan likevel være verdt å forsøke å formulere en foreløpig 
definisjon av de romlige betydningene til i og på ut i fra de resultatene 
analysen har gitt. Det kan synes som om de romlige betydningene til 

både i og på uttrykker en kontaktrelasjon mellom et lokaliseringsobjekt 

og et referanseobjekt. Mens i leksikaliserer kontakt med et tre- eller 

todimensjonalt medium, uttrykker på kontakt med en overflate. 
Spørsmålet er så hva slags tolkninger man kan legge på 
mediumet/ overflaten. Ved de tredimensjonale mediene, som gulvet og 
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bordet i 32(a,b), er det referanseobjektets indre struktur og utstrekning i 
tre dimensjoner som utgjør den aktive sonen, og man har noe jeg vil 
kalle en ting-tolkning av referanseobjektet. 

I 33(a,b) er det derimot gulvets og bordets utstrekning i to 
dimensjoner som er aktivert. Tolkningen av referanseobjektet i 33(a,b) 
vil jeg kalle en område-tolkning, men en slik tolkning utelukker 
imidlertid ikke at objektet det refererer til, i virkeligheten kan ha tre 
dimensjoner. Disse to aspektene kan ofte relateres til samme objekt alt 
etter hvilken kontekst det opptrer i. Dersom man velger i ved 
lokalisering, har man altså to tolkninger av referanseobjektet å velge 
mellom, men det vil likevel være ting-tolkningen som er mest vanlig, jf. 
eksemplene under punkt 2. Ved bruk av på er det kun ting-tolkningen 
som er relevant. Men til forskjell fra ting-tolkningen ved bruk av i, er 
dimensjonene til referanseobjektets aktive sone redusert med en ved 
bruk av på. 

34(a) Jeg la hånden på brystet 
Jeg kjente smerte i brystet (k) 

(b) Det er gress som vokser på myrene (k) 
Det er mye vann i myra nå (k) 

(c) Jeg tenkte på alle måltidene som er spist på denne duken 
Det er brent hull i duken (k) 

( d) På plakaten stod det en advarsel 
Papiret i plakaten er veldig dårlig (k) 

(e) Vi kunne se ferske dyrespor på veien (k) 
P.g.a telehiv er det dype hjulspor i veien (k) 

Etter min mening bør også duken, plakaten, veien i likhet med brystet og 
myra tolkes som ting. Ved bruk av på er det tingens todimensjonale 
overflate som er aktivert, mens ved bruk av i er det den indre strukturen 
som utgjør den aktive sonen, selv om utstrekningen i tre dimensjoner 
kan virke mindre fremtredende. 

6 HVA KAN STUDIEN TIL CUYCKENS SI OSS OM PREPOSISJONERS 

LEKSIKALSKE BETYDNING? 

Jeg vil her undersøke forklaringsevnen og beskrivelsesevnen til 
Cuyckens sine modeller. Ifølge Dyvik (1980:42ff) vil det som skal 
forklares, 'explanandum', ansees som forklart, dersom det kan 
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deduseres fra en 'explanans' som inneholder minst en lov. Dyvik legger 

til at en lingvistisk forklaring ikke nødvendigvis behøver å inneholde en 

lov, men at det er tilstrekkelig at explanans inneholder en regel; det vil 
si et teoretisk utsagn om en regelmessighet (innenfor et domene). Skulle 

man gjøre et forsøk på å formulere en regel for betydningen til i på 
bakgrunn av familiehkhetsstrukturen, ville den sannsynligvis ha 
omtrent følgende ordlyd: I brukes når det foreligger kontakt mellom et 

lokaliseringsobjekt og et referanseobjekt, der referanseobjektet kan 
assosieres med et abstrakt medium med følgende karakteristika: 

tredimensjonal, avgrenset, ikke-kompakt; tredimensjonal, avgrenset, 
kompakt; tredimensjonal, uavgrenset, ikke-kompakt osv. En regel for 

når man bruker på basert på modellen for ap, ville vært like kompleks 

og like lite funksjonell som regelen for L 
Disse reglene vil imidlertid ikke være forklarende. I tråd med 

Dyvik (1980:42) kan ikke explanandum være identisk med domenet for 
den regelen som inngår i explanans. Explanandum må være en 

instansiering, et eksempel, hvis mulighet forutsies av regelen, og ikke 

selve den regelmessigheten som regelen beskriver. Siden språklige 
uttrykk ifølge prototypeteoretikeme må sees i sammenheng med 
overordnete kognitive strukturer, bør en regel for bruk av i og på være 

psykologisk begrunnet. Det er så vidt jeg vet, ikke foretatt empiriske 
undersøkelser som etterprøver de enkelte trekkenes psykologisk 

relevans, og man kan derfor ikke ta for gitt at forholdet mellom 

lokaliseringsobjektet og referanseobjektet i i- og på-relasjoner blir 

konseptualisert på bakgrunn av de semantiske trekkene som Cuyckens 

opererer med. Personlig stiller jeg meg tvilende til om trekkene 

avgrenset/uavgrenset i tillegg til kompakt/ikke-kompakt er frem
tredende i vår oppfattelse av betydningen til i. Ifølge Jackendoff og 
Landau (1996) er geometriske egenskaper ved objekter lite fremtredende 
ved konseptualisering av lokaliseringsrelasjoner. De mener at romlig 

kognisjon er delt i 'hva' /'what' og 'hvor' /'where', og viser bl.a. til 

studier av Farah et al (1988) og Levin, Warach og Farah (1985), der det 

blir påvist at personer med hjerneskade kan ha problemer med å 

gjenkjenne objekter, men ikke med å lokalisere objekter og omvendt. 

I tillegg kan man heller ikke ta for gitt at trekkene som Cuyckens 

anvender i beskrivelsen av de konkret romlige relasjonene, blir overført 
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mentalt til de overførte og abstrakte relasjonene. Det er lite trolig at de 

abstrakte/ overførte i-relasjonene, som "Georgs stemme var nesten i 
fistel", "Jeg forsvant over mot Saras telt i lett foxtrot" osv, blir 

konseptualisert som overførte tre- eller todimensjonale medier. 

Sannsynligvis blir heller ikke abstrakte/ overførte på-relasjoner, som 
f.eks. "Jeg tror jeg nesten var på gråten", oppfattet som overførte 
overflate-konfigurasjoner. Det psykologiske grunnlaget i Cuyckens' 
modeller er med andre ord for svakt til at man vil kunne utlede regler 
som kan forklare bruken av i og på. 

Studien til Cuyckens må først og fremst sies å være beskrivende. 

Spørsmålet er så hva studien beskriver. Dersom man sammenligner 

analysene med betydningene til i og på som er listet opp i 

'Bokmålsordboka', ser man at nettverksstrukturen i Cuyckens' modeller 

kun beskriver i- og på-relasjonene som er fordelt på tre henholdsvis to 
av de 10 kategoriene. For i er det kategori l med betydning omgitt, 
omsluttet av noe(n) som blant annet i ligge i jorda, bo i et hus, samt 

enkelte relasjoner under kategori 5, som for eksempel i henge seg i et 
reip, det vil si relasjoner med betydning middel, emne, form, måte, 
mening o.l., i tillegg til ord for del, part av noe, som i et skuespill i fem 
akter, epler delt i tre deler (jf. kategori 7). For på er det også kategori l 
med betydning stedsangivelse, som for eksempel maten står på bordet, 
sette seg på benken, henge på veggen, ha noe på hånden, i tillegg til 
kategori 7 ved uttrykk for tilhørighet og eiendomsforhold, som enden p å 
visa, bredden på veien og så videre. 

Det kan i denne forbindelsen være interessant å se nærmere på 

hvilke aspekt ved de romlige relasjonene Cuyckens beskriver. Cuyckens 
baserer hovedsakelig beskrivelsen av de romlige relasjonene på en 

beskrivelse av referanseobjektet. Cuyckens (1993:27f) nevner inn
ledningsvis at det som lokaliseres (dvs. lokaliseringsobjektet) både kan 
være et fysisk objekt (boka som i boka ligger på bordet) men også en 

hendelse (han vasker bilen i uttrykk som han vasker bilen i garasjen). I 

resten av artikkelen fokuserer han utelukkende på egenskaper ved 

referanseobjektet. Han går heller ikke nærmere inn på hva slags 

funksjon lokaliseringsobjektet har. Etter min mening bør lokaliserings

objektet i sterkere grad trekkes inn i en beskrivelse av preposisjoners 
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leksikalske betydning. I likhet med Silva (1995) mener jeg at det er 
uvesentlig om referanseobjektet kan karakteriseres på bakgrunn av 
bestemte egenskaper. Det som er sentralt, er i hvilken grad egenskapene 
ved referanseobjektet er aktivert i interaksjonen med lokaliseringa

objektet. I noen kontekster kan det være de fysiske egenskapene som er 

fremtredende (jf. Trimrommet i fengslet skal pusses opp), mens i andre 
kontekster kan det for eksempel være funksjonelle egenskaper som er 
aktivert (jf. Naboen har jobbet 5 år i Moss Kretsfengsel). Cuyckens 
ivaretar ikke dette aspektet ved preposisjoners leksikalske betydning. 
De tre kategoriene dimensjon, avgrensethet og kompakthet åpner kun 
for en fysisk objekt-tolkning av referanseobjektet. 

En kritisk gjennomgang av modellene til Cuyckens har avdekket 

en rekke svakheter ved disse modellene. Det gjenstår en god del 

forskning før man kan snakke om en adekvat modell for semantisk 
beskrivelse av in/i og ap/på. Studiene til Cuyckens kan betraktes som et 
første forsøk på en systematisk undersøkelse av disse preposisjonenes 

leksikalske betydning. Videre arbeid bør i sterkere grad fokusere på 

interaksjonen mellom lokaliseringsobjektet og referanseobjektet og 
mindre på fysiske egenskaper ved referanseobjektet. Selv om denne 
gjennomgangen har vært svært kritisk, betyr det likevel ikke at 
prototypeteorien er uegnet som utgangspunkt for en beskrivelse av 
preposisjonenes leksikalske betydninger. Men det må forskes videre på 
klassifiseringsprinsippene, og i tillegg bør det foretas empiriske under
søkelser av de idealiserte kognitive modellene for dermed å øke 
modellenes forklaringsevne. 
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Afatisk språk og barnespråk - en 
gang tib 

HELENE URI 

I 1990 hadde jeg en liten artikkel i Norskrift med tittelen "Afatisk språk og 
barnespråk - likheter og forskjeller". I artikkelen sammenliknet jeg en del 
språktrekk i et talemålsmateriale produsert av fire afasirammede, med barns 
språkproduksjon. Bakgrunnen var at mange har hevdet at afatikeres språk 
og barns språk likner hverandre (f.eks. Jakobson 1968; Abrahams 1962; Fog 
og Herman 1967; Reinvang 1978). I denne artikkelen ønsker jeg å repetere 
noe og revidere noe av det jeg sa om afatikeres og barns språklige 
produksjon. Samtidig ønsker jeg å trekke inn den andre siden av historien, 
nemlig forståelsen. Jeg sammenlikner resultatene fra min doktor
avhandling (Uri [1995]1997 b), der jeg undersøker afatikeres forståelse av en 
del syntaktiske konstruksjoner, med resultatene av en for anledningen 
utført studie av to barns forståelse. 

l PRODUKSJON 

1.1 Informantene 
Jeg har brukt materiale fra intervjuer med fire voksne pasienter med 
diagnosen Brocas afasi.2 Brocas afasi er kjennetegnet av ikke-flytende, 
telegrampreget tale, og ofte også av agrammatisme. Agrammatisme 
innebærer at både frie og bundne grammatiske morfem har en tendens 
til å bli utelatt, eller til å bli substituert av andre morfem (jf. Menn og 
Obler 1990; Uri 1988, 1992). 

Barnespråkskildene er primært faglitteratur, men eksemplifisert 
med notater og transkripsjoner fra opptak av mine to egne barn, Helle 

og Ingvild, på ulike tidspunkt. 

1.2 Ytre likhet - men likevel forskjellig 
For å begynne med konklusjonen og oppsummere resultatene fra 1990: 

Jeg fant en god del likheter mellom språkproduksjonen hos de 

1 Takk til Anne Lene Andersen, Helge Gundersen, Eric Papazian og Trond 
Trosterud, som har lest og kommentert en tidligere versjon av denne artikkelen. 
2 Dette materialet er hentet fra Uri (1988). 
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afasirammede informantene og hos barn. Men selv om språk

produksjonen hos afatikere og barn er sammenfallende på en del 
punkter, behøver ikke dette å bety at de to gruppene har samme 
underliggende organisering av språkstoffet. Blant annet ser den meta
lingvistiske selvkritikken ut til å være forskjellig hos barn og hos voksne 
afatikere. I motsetning til små barn er voksne afasirammede ofte ikke 
tilfreds med sine egne avvikende ytringer, og jeg fant mange eksempler i 
afasimaterialet på forsøk på selvkorrigeringer og uttrykk for 
utilfredshet. Forsøk på oppretting av ordenes lydlige side ser vi flere 

eksempler på hos alle informantene. En av informantene retter /forn/ til 
/kom/, og senere avbryter hun /ga:/ og korrigerer til /da:g/. En av de 
andre informantene nærmer seg normalspråkets uttale av målordet 

eksploderte når han retter l sudete l til l eksudete l. 
Nedenfor ser vi et eksempel på syntaktisk selvkorrigering. En av 

informantene utvider suksessivt ytringen og får dermed med flere og 

flere av de sentrale elementene: 

(l)Det er jo en ... 
Jo, det er jo sånn ... ord. 
Det er jo en vanskelig ... ord. 

Metalingvistisk innsikt ser vi også et eksempel på når en av informant
ene gir opp å uttale et vanskelig ord med utbruddet Nei, klarer ikke, 
altså. Informantene kommer dessuten med flere ekspressive utbrudd 
når uttrykksevnen svikter, som i dette eksemplet: 

(2) Det er ... eh ... Å Herregud. [ ... ]Ja. Men kontæret. Pårtingen. Eh ... Å 
Herregud! Nei, faen. 

Den metalingvistiske kompetansen, og med den selvevalueringen, er 
noe som gradvis utvikler seg hos barn (jf. f.eks. Birdsong 1989; Gombert 
1992). Men selv relativt små barn kan gjøre forsøk på å rette opp 
taleglipper, som Ingvild (3,1 år) gjør i dette eksemplet: 

(3) Mamma, du æ en tygg [stygg] esk, nææ .. esk ... eks [heks]. 

Til tross for sånne eksempler må vi kunne fastslå at barns språk
produksjon mer direkte avspeiler deres kompetanse enn afatikeres 
språkproduksjon. For barnet er det å lære seg å snakke nært knyttet til å 
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lære verden rundt seg å kjenne. En voksen afatiker kjenner verden rundt 
seg, og har kjent den i mange år; det er evnen til å sette ord på den, han 

har mistet. 
De språklige trekkene ved barnespråk og ved afatisk språk som 

det blir fokusert på her, er bare et utvalg av mange mulige trekk. De 

utvalgte trekkene er sortert under to hovedoverskrifter. Under 
overskriften "Likheter" finner vi det vi nok med trygghet kan hevde er 
nokså åpenbare likheter. Når det gjelder ulikheter, er den listen 

nærmest uuttømmelig. De faktorene som er tatt med under 
"Forskjeller", er trekk der en faktisk kan diskutere om det er en likhet på 
et eller annet plan, men der konklusjonen er at forskjellen er større enn 
likheten. 

1.3 Likheter 
Begge gruppenes språkbruk er preget av en enkel og fortettet uttrykks
måte. Ytringene er korte, og repertoaret av syntaktiske konstruksjoner 
er begrenset. Og det er nok først og fremst disse trekkene som gjennnom 
tidene har fått mange (jf. referanser i Uri 1990:68-71) til å påpeke 
likhetene mellom (Brocas) afasi og (små) barns språk. 

1.3.1 Ettordsytringer 
Ett likhetstrekk mellom de to gruppene er ettordsytringer. De fleste barn 

sier sine første ord når de er rundt ett år. Barns ettordsytringer fungerer 
ikke som voksenspråkets ord. De er globale verbalhandlinger, som 
henger nøye sammen med den kommunikative situasjonen (se f.eks. 
Linell 1984:78; Rommetveit 1972:193; Soderbergh 1979:23; Pedersen 
1997:51 f; Jorgensen 1995:96 f), som i disse to eksemplene der Helle er i 
underkant av 14 måneder: 

(4)Bam: Pus! (peker på katten og begynner å gå mot den) 
Voksen: Vil du klappe pusen? Skal mamma hente den? 
Barn: Ja (nikker) 

(5)Bam: Pus? (peker på bilde av en puma i en dyrebok) 
Voksen: Om det er en pus? Nei, ja, nei, det heter faktisk en puma. 
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Dette trekket gjenkjenner vi i broca-afatisk tale, der ett leksem (eller en 
frase) ofte står for et helt meningskompleks, som i eksemplene (6) og (7): 

(6)Intervjuer: Hva gjorde dem da? 
Afasirammet: Sjukehuset. 
Intervjuer: Ble du på sykehuset lenge, da? 
Afasirammet: To måneder. 
Intervjuer: Og så da? 
Afasirammet: Hjemme. Også (utydelig) nå sånn beinet mitt. 

(7)Intervjuer: Har du vært der og sett midnattsolen da kanskje? Synes 
du den var fin? 
Afasirammet: Alle tiders. 
Intervjuer: Mm. 
Afasirammet: Havet. Havet lang nede. Eh ... Båt. 
Intervjuer: Var du ute i båt? 
Afasirammet: Nei. 
Intervjuer: Nei, du så båt, nei båten i havet? 
Afasirammet: Liten. 

Imidlertid ser vi at afatikernes bruk av ettordsytringer skiller seg fra 
barnets på iallfall ett punkt De afasirammede frigjør seg fra her-og
nå-situasjonen, noe barnet vanligvis ikke kan på ettordsstadiet. Dette 
trekket skyldes nok snarere en kognitiv forskjell mellom de to gruppene 
enn en språklig (jf. 1.2). 

1.3.2 Frie og bundne grammatiske morfem 
Tidlig barnespråk er fattig på funksjonsord3 (frie grammatiske morfem) 
og på bundne grammatiske morfem. Et vanlig kjennetegn på Brocas 
afasi er som nevnt agrammatisme, og vaklende eller feilaktig bruk av 
funksjonsord og bøyningsmorfem finner vi mye av i afasimaterialet. Av 

og til feilbrukes denne typen morfem, av og til utelates de. Her er noen 
eksempler på både utelatelse og feilbruk av funksjonsord (eksemplene i 
(8)) og av bøyningsmorfem (eksemplene i (9)): 

(8)et stykke på, et stykke på sånn lesebok 
i sånn datarommet 

3 Et viktig unntak er for øvrig utpekende ord som den og der, som er blant de 
første ordene barn lærer. Se Lind m.fl. 2000, kapittel 4 for en diskusjon av 
funksjonsord og innholdsord. 
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Snør eller? 
Men går mandagen og tirsdagen 

(9)bein mitt (men også beinet mitt) 
en sånn stenger steng 
Ja, var jo halv lam 

Og her er en dialog der Helle er 1,8 år; vi legger merke til at språket 
hennes i dette eksemplet inneholder verken funksjonsord eller 
bøyningsmorfem: 

(10)Barn: Helle vann dut [klut] 
(Mamma får en kjøkkenklut slengende oppi avisen sin, men hun 
svarer ikke med en gang) 
Barn: Itte avis. Vann dut. 
Voksen: Hva skal du med det, da? 
Barn: Vaste [vaske] søleskap [kjøleskapet]. 

Imidlertid brukte Helle på samme tidspunkt noen ganger 

bøyningsmorfem, jeg har notert meg både Mek [melk] duk og Mek 
duken. Ut fra det materialet jeg har samlet, ser formene med og uten 
bøyningsmorfem ut til å være usystematiske varianter. Det samme er 
tilfellet for afasimaterialet. 

I Uri (1990) introduserte jeg en tanke om at det er en korrelasjon 
mellom bruk av funksjonsord/bøyningsmorfem og ytringslengde i både 
barnespråk og afatisk tale. Dette stemmer godt overens med 
datamaterialet fra de fire afasirammede. Den ene av informantene 
produserer stort sett bare ett-, to- og treordsytringer, og han benytter 
ingen funksjonsord med unntak av og. De andre informantene har både 
fire- og femordsytringer, og de bruker funksjonsord og bøyningsmorfem 
til en viss grad. 

1.3.3 Verbalt initiativ 
Selv spedbarn tar i bruk oppmerksomhetsskapende strategier, først 
gjennom skrik og senere også gjennom bevegelser og annen 
stemmebruk (jf. f.eks. Jorgensen 1995:121). Men "først ganske seint, 
sjeldan før barnet er om lag to år, kan ein vente at det sjølv tek initiativ 
til å fortelje noko" (Bull 1987:58). Manglende initiativ er et 
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gjennomgående trekk også hos de afasirammede. Bare et fåtall ganger i 
materialet påbegynner informantene selv et tema, men dette skyldes 
antakelig også i stor grad rollerelasjonene i intervjusjangeren (jf. f.eks. 
Lind 1999; Uri 1991). 

1.4 Forskjeller 

1.4.1 Manglende desentrering 
Manglende desentrering er et karakteristisk trekk ved småbarnspråk, 
som gir en rekke språklige ringvirkninger (se f.eks. Linell1984:81, 83-85; 
Bull 1987:42; Rommetveit 1972:48-49). Enkelte trekk i afasimaterialet 

kan skyldes en svekket evne til desentrering hos informantene Qf. også 
Lind m.fl. 2000, kapittel 6). Blant annet finner vi en del eksempler på 

overbruk av bestemt form av substantiv og også bruk av pronomen uten 
foregående presentering av referenten. Disse trekkene kan tyde på at 
taleren tar det for gitt at referenten er kjent for samtalepartneren. Men 

en mer sannsynlig tolkning er at afatikerne rett og slett ikke har 

språklige ressurser nok til å formidle budskapet, slik det går frem av 

dette eksemplet: 

(ll)Intervjuer: Kan du fortelle litt fra arbeidsplassen din? 
Afasirammet: Ja, eh ... , eh ... kontoret eh ... papir. [ ... ] 
Intervjuer: Ja, ja. Nå snakker du om noe som jeg ikke ... Jeg har ikke 
vært der, så du må forklare meg det skikkelig. 
Afasirammet: Ja, rommet, eh ... A herregud. Herregud. 
Intervjuer: Satt du på et kontor? Var det det du sa? 
Afasirammet: Ja. 

At Broca-afatikere også har problemer med bruken av bøyningsmorfem 
Qf. eksempel (9)), er heller ikke uvesentlig i denne sammenhengen. 
Fra barnespråksopptakene har jeg plukket dette eksemplet, der Helle 
(4,2 år) kommer bort til mamma og kassettspilleren og starter samtalen 
med denne ytringen: 

(12) Mamma, vet du at etter at foreldrene ble forvandlet til drager, ble 
faktisk katten til en løve. 

Det tok litt tid før mamma ble klar over at Helle snakket om noe i en bok 
som hun og bestemor hadde lest sammen noen dager før ... 
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1.4.2 Avvikende kategorisering 
Avvikende kategorisering kjennetegner i stor grad barnespråk. Barnets 
kategorier er ofte grovmaskete, og de kan også gå på tvers av voksnes 
kategorier (jf. f.eks. Pedersen 1997:47; Jorgensen 1995:66 f). Det første 

ordet Helle sa, var pus. I begynnelsen betegnet dette ordet bare 
familiens gråstripete eksemplar, men etter hvert gikk pus over til å bli 
brukt om alle dyr og lekedyr (unntatt bamser, som het ba). Et av Ingvilds 
første ord var is, og det brukte hun om alt som var spiselig og som 

smakte godt. 
Avvikende kategoriseringer er et trekk som det er vanskelig å 

måle, fordi vi ikke kjenner intensjonene til den som snakker. Men ut fra 
informantmaterialet jeg har brukt, kan vi ikke si at avvikende 
kategoriseringer er typisk for afatisk språk. Alle afatikere har imidlertid 
en viss grad av anomi - problemer med å finne ordene - og man 
kunne tenkt seg at afatikerne blir tvunget til å velge mindre nøyaktige 
leksemer enn de ønsker. Barnet har ikke nok kunnskap verken om 
verden eller språket til å beherske voksenspråkets finmaskete klassi
fiseringer. Afatikere har kunnskapen om verden, men kan mangle de 
språklige merkelappene. 

1.4.3 Ignorering av morfem- og ordgrenser 
I barns språk blir ofte ord segmentert annerledes enn i voksenspråket (se 
f.eks. Feilberg m.fl. 1988:102). I likhet med andre barn med 
østlandsdialekter sier våre to barnespråksinformanter: Jeg væm te 
henne hjem, der utgangspunktet er verbalgruppen være med /væ:me/. 
Og begge har også brukt imperativformen Ham! av ha med /ha:me/. Et 
annet eksempel blant mange er at Helle 3,11 år oppfatter -en i laken 

som bestemthetsmorfemet, og hun får dermed bøyningsmønsteret en lak 
- laken. En av de afasirammede informantene produserer lydstrengen 

/murami/. Ut fra konteksten vet vi at målordet er mor, mora eller mora 
hans: 

(13)Intervjuer: Hvem er det? (peker på et bilde) 
Afasirammet: Faren ... jente. 
Intervjuer: Ja. Hvis det er far og jente, hvem må det være, da? 
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Afasirammet: Gutt. Mora mi. 
Intervjuer: Ja, mor, akkurat. 
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Det virker ikke rimelig å se på dette som ignorering av ordgrenser (jf. 
Uri 1990:80). Snarere bør det ses på som et eksempel på denne type 
afatikeres generelle vansker med funksjonsord. Eller rett og sett som en 

taleglipp, som kanskje viser at hos informanten forekommer mor 

frekvent med determinativet mi. 

1.4.4 Overgeneralisering 
Barnet tar i bruk generelle regler også der formene er uregelmessige i 

voksenspråket (se f.eks. Rommetveit 1972:195; Feilberg m.fl. 1988:178; 

Pedersen 1997:74; Jorgensen 1995:114 f). Fra våre to barnespråks
informanter kan vi plukke former som gåser, hånder, fater, baker, 
lyvde, gådde, men også en bøk (en bok), slakk (slikket) og høyl (hylte). 
For eksempel fortalte fugvild (3,4) meg mens hun matet en Barbie-dukke 
at: 

(14) Jeg latet som om dukka speis. 

Ordformer som har opphav i morfologiske overgeneraliseringer, finnes 
ikke i afasimaterialet. Det er imidlertid ett trekk som vi må kunne 

klassifisere som en type overgeneralisering, men av syntaktisk art. To 
av informantene overbruker sekvensene det er jo helt ... og det er ... 
Faktisk er det slik at de fleste ytringer som disse to informantene 
produserer, innledes på denne måten. Siden det er er en frekvent 
innledningssekvens i normalspråket, kan vi tenke oss at årsaken til 
overbruken er at de to informantene betrakter sekvensen som en 
default-setningsinnledning (jf. Uri 1990:80). 

2 FORSTÅELSE 

2.1 Informantene 

En del av resultatene i Uri (1997 b), som bygger på språkeksperimenter 
utformet for å teste forståelsen av syntaktiske konstruksjoner, danner 
grunnlaget for det som her blir sagt om forståelse hos afatikere. 
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Informantene er tre norske voksne med Brocas afasi. Dette er ikke de 
samme afatikerne som er informanter i produksjonsdelen. 

Helle (6,2) og Ingvild (3,5) er barnespråksinformantene. De har 
blitt testet med et utvalg av de samme testene som afatikerne. 

2.2 Forståelse av hva? 
Med forståelse i denne sammenheng mener vi forståelsen av visse typer 
enkeltstående setninger. Setningstypene som diskuteres i artikkelen, er 
disse ti: 
o Aktivsetninger (f.eks. Klovnen slår damen) 
* Passivsetninger (f.eks. Damen blir slått av klovnen) 
!} Avkuttede aktivsetninger (f.eks. Klovnen slår) 
"' Avkuttede passivsetninger (f.eks. Damen blir slått)4 
"' Aktivsetninger med psykverb av typen subjekt-experiencer5 (f.eks. 

Damen liker mannen) 

4 Med uttrykket "avkuttet" i forbindelse med aktivsetningene mener vi at theme
rollen ikke er uttrykt, mens "avkuttet" i forbindelse med passivsetninger betyr at 
det er agensleddet som ikke er uttrykt. De avkuttede aktivsetningene kan høres 
litt merkelige ut. Men kontrollpersonen godtok setningstypen så lenge 
setningene forekom i den spesielle testsituasjonen med støtte i bilder (setnings
bilde-matche-test, jf. metodeavsnittet under). 
s I de fire første og de to siste setningsgruppene er det agentive verb (dvs. at 
subjektet er agens i aktiv). Verbene i de fire resterende setningstypene er 
psykologiske verb. I aktivsetninger med psykverb av subjekt-experiencer-typen 
har subjektet rollen som experiencer, mens objektet er theme: 

Klovnen hater damen 
Exp Theme 

I de tilsvarende passivsetningene er rollefordelingen slik: 

Damen blir hatet av klovnen 
Theme Exp 

I setningene med den andre typen psykverb, såkalte objekt-experiencer-verb, er 
rollefordelingen motsatt. I aktivsetningen er subjektet theme og objektet 
experiencer: 

Klovnen irriterer damen 
Theme Exp 

Men rollefordelingen i passivsetningene blir som i aktivsetninger med den første 
typen psykverb, nemlig slik: 
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~ Passivsetninger med psykverb av typen subjekt-experiencer (f.eks. 

Mannen blir likt av damen) 
® Aktivsetninger med psykverb av typen objekt-experiencer (f.eks. 

Damen irriterer mannen) 
® Passivsetninger med psykverb av typen objekt-experiencer (f.eks. 

Mannen blir irritert av damen) 
® Subjektsrelativer (f.eks. Klovnen som slår damen, er dansk) 
<~> Objektsrelativer (f.eks. Damen som klovnen slår, er norsk) 

2.3 Metode 
Det er brukt en setnings-bilde-matche-test, som går ut på å legge tre 
bilder i tilfeldig rekkefølge foran informanten, og så lese en setning 
høyt, og be informanten om å peke på det bildet som passer til 

setningen. Bare ett bilde passer, i tillegg er det ett der figurene som 
svarer til de to thetarollene, er ombyttet, og et annet bilde som 
inneholder en leksikalsk distraktor. Til testsetningen Klovnen slår 
damen brukes et bilde som viser en klovn som slår en dame, og et annet 
der en dame slår en klovn. Den tredje tegningen forestiller for eksempel 
en klovn som kysser en dame, eller en jente som slår en dame. Også til 

de avkuttede setningene er samme typer bilder benyttet. Til en 
testsetning som Damen blir slått hører tre bilder: en klovn som slår en 
dame, en dame som slår en klovn, og eksempelvis en klovn som sparker 
en dame. Med andre ord foreligger det tre svarmuligheter for hver 
testsetning, ett korrekt svar og to ikke-korrekte. Informanten kan begå 
en av to feiltyper; han kan velge bildet med reverserte roller, eller han 
kan velge distraktor-tegningen. 

Vi regner med at voksne normalspråklige under normale 
testforhold vil gjøre ingen eller tilnærmet ingen feil på testsetningene, 
og at de under ideelle testforhold ikke gjør noen feil. Resultatene til to 
normalspråklige kontrollpersoner i Uri (1997 b) bekreftet dette; den 

Damen irriteres av klovnen 
Exp Theme 

(For en diskusjon av disse typene verb, se Uri 1997 b:142-148) 
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engelske skåret 100 % riktig på alt, og den norske gjorde en feil på 682 
testsetninger. 

De afasirammede informantene ble testet med 22 (20) setninger 
av hver type, mens barna ble testet med ti testsetninger av hver av de ti 
utvalgte setningstypene. 

Mange afasirammede blir lett slitne (blant annet på grunn av 
medisiner), og av den grunn bør ikke en testsituasjon vare for lenge. 
Barn blir også slitne og ukonsentrerte. Og utholdenheten blir trolig ikke 
bedre av at det bare er mamma som er undersøkeren ... Seksåringen 

oppførte seg eksemplarisk - hun var fryktelig opptatt av å svare riktig 
og "å være flink" (for å ikke snakke om flinkere enn mgvild). Lillesøster 
var atskillig mer utålmodig, og måtte testes i flere omganger for at vi 
skulle komme gjennom bunken på 100 testsetninger. Ingvild valgte 
ganske ofte å svare ved å si Begge de to og peke på to tegninger; i disse 

tilfellene gjentok jeg setningen og bad henne om å velge en av 
tegningene. 

På forhånd hadde jeg sjekket at begge barna kjente og forstod 

alle innholdsordene som brukes i testbatteriet. De afasirammede 
informantene gjennomgikk også en ordprøve før selve testingen 

begynte. 

2.4 Afatikernes resultater6 
Vi skal ikke se detaljert på resultatene til de afasirammede informantene 
-den interesserte leser henvises til U ri (1997 bog 1997 c). Det relevante i 
denne sammenheng er heller ikke hver informants eksakte skåre, men 
snarere forholdet mellom skårene på de ulike setningstypene. 
De viktigste resultatene av testingen av de afasirammede informantene 
kan oppsummeres i tre punkter: 

(a) Feilene som afatikerne begikk, er ikke tilfeldig spredd rundt på de 
forskjellige setningstypene. Det er signifikante forskjeller mellom 
hvor mange feil som er begått på de ulike setningstypene, for 
eksempel på aktivsetninger og passivsetninger. 

6 Denne oppsununeringen bygger i stor grad på et tilsvarende avsnitt i U ri 1997 b 
(men resultatene til fem engelskspråklige afatikere er ikke relevante for denne 
artikkelen, så de er fjernet her). 
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(b) Til tross for stor variasjon i hvor mange feil den enkelte afatiker 
gjorde, er det viktige likheter mellom fordelingen av skårer. Når 
man går nøyere inn i resultatene, viser det seg at forskjellene i skårer 
hos de ulike afatikerne i de aller fleste tilfeller er kvantitative og ikke 
kvalitative. 

(c) Alle feilene som er begått, er av en type, nemlig feil thetarolle-valg. 
Dette betyr at den leksikalske distraktor-tegningen aldri ble valgt av 
noen. I praksis velger afatikerne mellom to bilder: det riktige og det 
med motsatte roller. 

Som nevnt i (b), er forholdet mellom de ulike skårene relativt 
stabilt på tvers av de afasirammede informantene (det gjelder også for 
de engelskspråklige infomantene, som ikke diskuteres i denne 
artikkelen). Selv om skårene på aktivsetningene spenner fra 100% riktig 
og ned til 77,3 %, og på objektsrelativene fra 81,8 % til bare 4,5 % riktig, 
så er det slik at alle informantene skårer høyere på aktivsetninger enn 

på objektsrelativer. Rangeringen mellom disse to setningstypene er 

stabil. 

På grunn av en gjennomgående stabilitet av denne typen viste 
det seg mulig å lage et vanskelighetshierarki (se Uri 1997 b:227 f), som 
passer for de afasirammede informantene (og forsåvidt også for 
kontrollpersonene). Tegnet~= betyr "er lettere enn eller like lett som". 
Og "lett" i denne sammenheng betyr det samme som en høy skåre. Det 
vil si at de setningstypene som informantene nesten ikke gjør feil på, 
regnes som lette, og de som de gjør en del feil på, regnes som 
vanskelige. Vanskelighetshierarkiet ser slik ut: 

Aktivsetninger ~= 
Avkuttede aktivsetninger ~= 
Aktivsetninger med psykverb av typen subjekt-experiencer ~= 
Subjektsrelativer ~= 
Passivsetninger med psykverb av typen objekt-experiencer ~= 
Avkuttede passivsetninger ~= 
Aktivsetninger med psykverb av typen objekt-experiencer ~= 
Passivsetninger ~= 
Objektsrelativer og passivsetninger med psykverb av typen subjekt
experiencer 
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Og hvis vi setter inn en eksempelsetning for hver setningstype, blir 

resultatet sånn: 

Klovnen slår damen ---?= 

Klovnen slår ---?= 

Damen liker mannen ---?= 

Klovnen som slår damen, er dansk ---?= 

Mannen blir irritert av damen ---?= 

Damen blir slått ---?= 

Damen irriterer mannen ---?= 

Damen blir slått av klovnen ---?= 

Damen som klovnen slår, er norsk 
og Mannen blir likt av damen 

2.5 Barnas resultater 
Tabellen under er en oversikt over skårene til Helle og Ingvild. 
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TabeU 1. HeUes og Ingvilds syntaktiske forståelse. Antallet korrekte responser 
står før skråstreken. 

Passivsetninger 9/10 5/10 
(N = 10) 
Avkuttede aktivsetninger 10/10 10/10 
(N = 10) 
Avkuttede passivsetninger 9/10 8/10 
(N = 10) 
Aktivsetninger med psykverb av typen subjekt- 10/10 8/10 
experiencer 
(N = 10) 
Passivsetninger med psykverb av typen subjekt- 9/10 5/10 
experiencer 
(N = 10) 
Aktivsetninger med psykverb av typen objekt- 10/10 6/10 
experiencer 
(N = 10) 
Passivsetninger med psykverb av typen objekt- 10/10 6/10 
experiencer 
(N = 10) 
Subjektsrelativer 10/10 7/10 
(N = 10) 
Objektsrelativer 8/10 4/10 
(N = 10) 

Den eldste informanten gjorde svært få feiL Av de 100 setningene Helle 
ble testet med, gjorde hun til sammen bare fem feil. Ti eksemplarer av 
hver setningstype er litt i snaueste laget for å kunne utelukke 
tilfeldigheter (jf. Uri 1997 b:75 f). Når vi imidlertid ser på de feilene Helle 

gjorde, ser vi at det nettopp er på de setningstypene som afatikerne har 
skåret lavt på: passivsetninger av agentive verb (en feil) og av psykverb 
av typen subjekt-experiencer (en feil), avkuttede passivsetninger (en feil 

- som Helle oppdaget selv umiddelbart etter at hun hadde pekt på 
bildet) og objektsrelativer (to feil). Hun opplevde selv objektsrelativene 

som vanskelige, og måtte ofte tenke seg om og gjenta setningen før hun 
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pekte på bildet. På alle de andre setningstypene gav hun responsene 

uten å nøle. 
Lillesøster Ingvild skåret som ventet atskillig dårligere. De 

avkuttede aktivsetningene er den eneste gruppen hun ikke gjør noen feil 
på, og de vanlige aktivsetningene har hun heller ikke store problemer 
med. Hun gjør det gjennomgående dårligere på passivsetningene (og 
objektsrelativene) enn på de tilsvarende aktivsetningene (og subjekts
relativene). De setningstypene som Ingvild har størst problemer med, er 
objektsrelativer (6 feil), passivsetningene med agentive verb (5 feil) og 

passivsetningene med psykverb av subjekt-experiencer-typen (5 feil). 
Som nevnt pekte Ingvild en del ganger på to tegninger på en gang og 
hevdet at begge de to tegningene passet til setningen hun akkurat hadde 
hørt. De to tegningene var alltid den tegningen som tilsvarte 
testsetningen, og tegningen med reverserte roller - aldri distraktor
tegningen. I tillegg til å være en demonstrasjon av at Ingvild ikke har 
problemer med å forstå enkeltleksemer, men at det virkelig er de 
syntaktiske konstruksjonene som volder henne besvær, viser dette 
tydelig at på en del setningstyper bare gjetter hun. Da jeg bad henne om 
å velge en av tegningene, gjentok testsetningen og minnet henne på at 
bare ett av bildene var det rette, gav hun uttrykk for at det var ganske 
dumt. Og for riktig å vise hvor dumt hun synes dette (og mamma) var, 

lot hun oftest bare fingeren dale ned på en av de to tegningene uten å 
prøve å se på dem en gang til. Det var særlig overfor objektsrelativene 
hun reagerte på denne måten, men også når det gjaldt 
subjektsrelativene og noen av passivkonstruksjonene, valgte hun flere 
ganger å peke på to bilder. 

Et vanskelighetshierarki basert på Helles skårer ser slik ut: 

Aktivsetninger, avkuttede aktivsetninger, aktivsetninger med psykverb 
av typen subjekt-experiencer, subjektsrelativer, passivsetninger med 
psykverb av typen objekt-experiencer, aktivsetninger med psykverb av 
typen objekt-experiencer ~= 
Avkuttede passivsetninger, passivsetninger, passivsetninger med 
psykverb av typen subjekt-experiencer ~= 
Objektsrelativer 

Og det tilsvarende for Ingvild ser sånn ut: 
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Avkuttede aktivsetninger ---7= 

Aktivsetninger ---7= 

Aktivsetninger med psykverb av typen subjekt-experiencer, avkuttede 
passivsetninger ---7= 

Subjektsrelativer ---7= 

Passivsetninger med psykverb av typen objekt-experiencer, 
aktivsetninger med psykverb av typen objekt-experiencer ---7= 

Passivsetninger og passivsetninger med psykverb av typen subjekt
experiencer ---7= 

Objektsrelativer 
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Barnehierarkiene må tas med to store klyper salt. Den viktigste 
innvendingen - og den største forskjellen sammenliknet med det 
tilsvarende hierarkiet for afatikerne - er antall testsetninger for hver 

setningstype. Afatikerne ble, som tidligere nevnt, testet med 22 (20 for 
noen få setningstyper) forskjellige testsetninger for hver av 
setningstypene. Barneinformantene ble bare testet med ti setninger for 
hver konstruksjon. Reliabiliteten synker dermed kraftig, og det er 
vanskeligere å vite om forskjellene i skårer mellom de ulike setnings
typene bare skyldes tilfeldigheter. Og i virkeligheten er det meningløst å 
plassere setningstyper der bare en feil skiller skårene fra hverandre, i to 
ulike nivåer i hierarkiet. Nå har jeg likevel valgt å gjøre dette for 
illustrasjonens skyld. 

Når vi nå tillater oss å sammenlikne barnehierarkiene med det 
tilsvarende hierarkiet for de afasirammede, ser vi at hierarkiene er så å 
si identiske. Passivkonstruksjoner er gjennomgående vanskeligere å 
forstå enn aktivkonstruksjoner. Objektsrelativer og passivsetninger 
med psykverb av typen subjekt-experiencer er de to setningstypene som 
både barna og afatikerne skårer lavest på. 

Det finnes forholdsvis mange undersøkelser av barns forståelse 
av passiv- og aktivkonstruksjoner (se referanser i Feilberg m.fl. 1988; 
Bishop 1997). Vi kan oppsummere hovedresultatene på denne måten: I 
passivsetninger blir ofte den preverbale NPen tolket som agens (eller 

som experiencer ved psykverb ). "Vanligvis er barn i skolealder før de 

tolker passive setninger riktig" (Feilberg m.fl. 1988:169), men det blir 

lagt vekt på at det ikke dreier seg om en enten-eller-beherskelse. Barns 

forståelse av passiver er fremfor alt ustabil, og utvikler seg i retning av 

å bli mer og mer korrekt og konsistent (op.cit.:283). Jo yngre barnet er, jo 
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oftere reverserer barnet meningen til passivene (Golinkoff & Hirsh
Pasck 1995, referert i Pedersen 1997:79). Tendensen til å mistolke 

passivkonstruksjoner gjelder bare reversible setninger (f.eks. Løven blir 
spist av tigeren). Irreversible passiver (f.eks. Eplet blir spist av gutten) 
blir ikke misforstått. Når setningen blir satt i en kontekst, reduseres også 
barnas forståelsesproblemer (Feilberg m.fL 1988:169). Passiv
konstruksjoner med agentive verb forstås lettere enn parallelle 

konstruksjoner med psykverb (op.cit.:283). Undersøkelser viser at selv 

tiåringer gjør en del feil på passivsetninger med ikke-agentive verb 
(loc.cit.). 

Andersen (1998) er en undersøkelse der det samme testbatteriet 

som ble brukt i Uri (1997 a, 1997 b, 1997 c) og med Helle og Ingvild i 

denne artikkelen, er anvendt på barn. Andersens informanter er fem 6-

åringer. Barna som deltok i Andersens undersøkelse, skårer temmelig 
likt Helle. De skårer også ganske likt innad i gruppen, selv om det 
selvsagt er individuelle forskjeller. De vanlige aktivsetningene var det 
ingen av informantene som hadde problemer med; en av informantene 

gjorde riktignok to feil (8/10). Barna skåret høyt også på de tilsvarende 
passivsetningene, to av informantene gjorde ingen feil, og ingen gjorde 
mer enn to feil. Dette er helt i samsvar med Helles resultater, men det er 
høyt i forhold til resultatene av liknende undersøkelser Gf. over). De 
avkuttede aktivsetningene skapte ingen problemer: alle informantene 
skåret 100 %. De tilsvarende passivsetningene var noe vanskeligere, 
men ingen av informantene gjorde mer enn to feil. Andersens 

informanter hadde stort sett små problemer med begge typene 
aktivsetninger med psykverb. En av informantene - den med 
gjennomgående lavest skåre - skåret imidlertid bare 6/10 og 7/10. 
Passivsetningene med de to typene psykverb var atskillig vanskeligere, 
selv om to av informantene oppnådde så å si toppskåre også på disse to 
konstruksjonene. En av informantene hadde store problemer med 
subjektsrelativene; hun skåret bare 6/10. De andre informantene gjorde 
en eller ingen feil. Samtlige informanter fikk lavere skåre på 
objektsrelativene: 8/10,5/10,4/10,5/10, 6/10,6/10. 
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3 KONKLUSJON: PRODUKSJON OG FORSTÅELSE 

Informantene i Uri (1997 b og 1997 c) er tre norske afatikere og fem 
engelske. I de samme arbeidene undersøker jeg dessuten to Alzheimer
pasienter, begge norske, og tre norske normalspråklige som ble testet i 

en situasjon der de utsatt for stress (jf. U ri 1997 b:255). I tillegg hadde jeg 

to normalspråklige kontrollpersoner, en norsk og en engelsk. I Uri (1997 

a) ble andrespråksinnlærere testet med det samme testbatteriet. 

Samtlige resultater peker i retning av et vanskelighetshierarki som er 
gyldig på tvers av ulike befolkningsgrupper. I denne artikkelen har vi 

undersøkt to barns syntaktiske forståelse, og denne lille undersøkelsen 
har vært med på og bekrefte min antakelse om et felles 
vanskelighetshierarki7. Om vi skal oppsummere diskusjonen fra denne 
artikkelen, kan vi si at vi på produksjonssiden fant en del ytre likheter, 
hvis vi trenger litt dypere inn, er forskjellene større enn likhetene. På 
forståelsessiden derimot fant vi viktige likhetspunkter. 

Imidlertid må vi ikke glemme at språkforståelse er mye mer enn 

forståelse av kontekstløse setninger testet i et eksperimentsituasjon. For 

alle språkbrukere, blant annet afasirammede og barn, spiller konteksten 

og selve situasjonen en sentral rolle i forståelsen. At både barn og 

afatikere har problemer med å forstå hvem som sparker hvem i en 

setning som Det var klovnen som jenta sparket, oppdager man 

antakelig ikke før man henter dem inn i en forsøkssituasjon. Som oftest 

vil det være andre nøkler enn de rent syntaktiske som gjør at det ikke er 
vanskelig å vite hvem som er "sparkeren" og hvem som blir sparket. 
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Noen grunnproblemer i syntaktisk 
analyse 

med utgangspunkt i lærebøkene til nordisk grunnfag ved 
Universitetet i Oslo 

ERIC P AP AZIAN 

l INNLEDNING! 

Dette innlegget har utgangspunkt i erfaringer fra syntaks
undervisninga på grunnfag i nordisk ved Universitetet i Oslo. Den 
læreboka som brukes der, er Svein Lies Innføring i norsk syntaks (1984), 
heretter omtalt som Innføring. Men de fleste studentene har også lest 
syntaks-kapitlet i forprøveboka i språkvitenskap, Endresen m.fl. 1996, 
heretter omtalt som "forprøveboka". Disse to framstillingene er nokså 
parallelle, men det er likevel en god del avvik, slik at det kreves en del 

omstilling fra studentenes side når de skal lære åssen vi analyserer 
setninger på Nordisk institutt. En kan vel si at de to bøkene 
representerer to litt ulike varianter av den tradisjonelle 
setningsanalysen, ofte kalt "funksjonsanalysen" (i motsetning til 

"feltanalysen" med Diderichsens setningsskjemaer): Innføring en eldre, 
nordisk utgave, og forprøveboka en nyere, amerikansk-inspirert 
utgave. Det kan derfor være av interesse å se nærmere på de viktigste 
avvikene mellom de to framstillingene, og vurdere dem mot hverandre. 
Vi nordister burde bry oss mer om åssen forprøveboka framstiller både 

syntaksen og de andre delene av språklæra, siden forprøveboka utgjør 

den viktigste forutsetninga i språkvitenskap for studentene våre. Det 

hadde vel i det hele tatt ikke vært av veien med litt mer diskusjon om de 
mange nye grammatiske begrepene som presenteres gjennom 
forprøveboka, til fortrengsel for en del gamle. Ikke alt det nye er like 

overbevisende, og noe av det er etter min mening snarere et 
tilbakeskritt, som jeg vil prøve å vise nedafor. 

lEn takk til Arne Torp og Helge Gundersen for gjennomlesning og mange nyttige 
kommentarer. 
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Her vil jeg ta opp noen syntaktiske grunnproblemer og se på 

åssen de to lærebøkene framstiller dem, med en diskusjon. Jeg vil også 
trekke inn andre grammatikker, først og fremst Norsk 
referansegrammatikk (NRG - Faarlund, Lie og Vannebo 1997), som 

må sies å være selve "Bibelen" i norsk grammatikk i dag, sjøl om den 

ikke brukes på grunnfagsnivå. Den kan vel sies å innta en mellomstilling 
mellom Innføring og forprøveboka, noe som ikke er så uventet om en 

kjenner forfatterne. 2 Dermed blir dette innlegget også en kritikk av disse 
bøkene, og især av syntaks-kapitlet i forprøveboka. Men siden jeg for 

det første bare tar opp det jeg oppfatter som grunnproblemer og for det 

andre fokuserer på problemene og ikke lærebøkene, blir dette noe annet 

enn en noe forsinket anmeldelse av disse bøkene. 

2 EMNET FOR SYNTAKSEN: SYNTAGME OG YTRING 

2.1 Syntagme 
Syntaksen blir ikke særlig godt avgrenset i verken forprøveboka (s. 65) 

eller Innføring (s. 9). I den første sier forfatterne (fornuftig nok) at de vil 
avgrense seg til helsetninger og ikke ta opp hele tekster, men de 

begrunner det ikke, og innrømmer også at syntaks ikke er d.s.s. 

setningslære. Ja, men hva er syntaks da? Etter mitt syn er det to relativt 

tradisjonelle begreper som kan besvare dette spørsmålet, nemlig 
"syntagme" og "ytring", men begge mangler i forprøveboka, og det siste 
mangler også i Innføring (dvs. ordet forekommer, men i betydninga 
"periode"). Det blir ikke lett å forklare hva syntaksen dreier seg om uten 

å bruke disse to begrepene. 

Syntaksen må nemlig avgrenses i to retninger. For det første 
"nedover", dvs. mot morfologien. Det er her syntagme-begrepet 
kommer inn. Dette begrepet nevnes overhodet ikke i forprøveboka, men 
kan syntaks være noe annet enn studiet av syntagmer? Åssen skal vi 

ellers forklare at "rødvin" er errme for morfologien, mens "rød vin" er 

errme for syntaksen? Forprøveboka er inne på dette når det heter (s. 69) 

at syntaks er studiet av "hvilke kombinasjoner [underforstått: av 

2Ifølge den ene forfatteren, Vannebo (1997:59-61), bygger NRG på 3 grammatiske 
retninger: "skole-grammatikken", "Diderichsen-tradisjonen" og "Chomsky
tradisjonen". 
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ordformer, EP] som er mulige" (på eller i et språk), men det er så sentralt 

at det bør sies for det første eksplisitt og for det andre innledningsvis og 

ikke i samband med "struktur og fraser". Derimot blir begrepet 

presentert i Innføring (s. 12), men ikke i samband med presentasjonen av 
syntaks (s. 9), hvor det bare heter at syntaksen handler om " . .,hvordan 

ord stilles sammen til større helheter som f.eks. setninger". Her kunne 

"syntagme" med fordel vært presentert. 

Når det gjelder NRG, har den dessverre lagt seg på 

forprøvebokas linje. Ordet "syntagme" brukes ikke, og i stedet sies 

syntaksen (s. 12) å handle om "hvordan ord føyes sammen til fraser og 

setninger". Her er det tydelig at "frase" skal bety d.s.s. "syntagme, 
(syntaktisk sammenhengende) ordformgruppe", men en "frase" kan som 

kjent like gjeme bestå av en enkelt ordform, og da er det ikke et emne for 

syntaksen. Den syntaktiske analysen stopper jo ved ordformene, f.eks. 
når syntagmet (og "frasen") "rød vin" er analysert i ordformene (og 
"frasene") "rød" og "vin". Dette illustrerer både den grunnleggende 

tvetydigheten i "frase", som jeg kommer tilbake til nedafor, og at fraser 

ikke kan være syntaksens rette objekt. 
Å forkaste "syntagme" til fordel for "frase" er etter min mening et 

tilbakeskritt mht. klarhet i det grammatiske begrepsapparatet. Bl.a. 
fører det til en utvisking av skillet mellom morfologi og syntaks. Det ser 

en i NRG, som legger frase-begrepet til grunn for både bøynings- og 

hypotagme-læra (s. 137-673). Her blir f.eks. "Substantiver", 
"Determinativer" og "Oppbygging av substantivfrasen" (der "frase" 
igjen betyr 'syntagme', nærmere bestemt 'hypotagme') satt opp som 

underpunkter av overpunktet "Substantivfraser". Men det spørs om det 

il<ke hadde blitt klarere og mer pedagogisk om en som før hadde skilt 
mellom ordformlære (morfologi), dvs. bøyningslære (ordna ord

klassevis) og ordstamrnelære ("orddanning", som får et eget kapittel i 
NRG), og syntagmelære eller syntaks. 

2.2 Ytring 
Men syntaksen må også avgrenses "oppover", dvs. mot pragmatikken 
(eller "tekst-lingvistikken"). Her kommer ytrings-begrepet inn. Jeg 

nekter selvsagt ikke for at setninger, og især helsetninger (HS), spiller 
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en særlig viktig rolle i syntaksen. Likevel kan "setning" ikke være 

syntaksens og dermed grammatikkens største enhet og utgangspunktet 

for syntaktisk analyse, slik det gjerne framstilles (f.eks. i Dyvik 
1986:183). En ting er at setningskategorien også omfatter leddsetninger, 
som jo ikke kan være syntaksens største enhet. En annen er at vi i 

syntaksen også pleier å befatte oss med tekst-enheter som ikke er HS, 

nemlig "(hel-)setningsfragmenter" (eller "-emner") (SF) og "(hel-) 

setningsekvivalenter" (SE). F.eks. bør syntaksen ha noe å si om ytringer 
som "Morn, dø!", "Nei takk", "Din elendige svinepels!", "Ned med 

monopolkapitalen!", "For et vær (det er i dag)" eller tittelen på 

eventyret "Mannen som skulle stelle hjemme", men ingen av dem er 
setninger, sjøl om en del av de to siste er en setning. 

Iallfall i praksis starter den syntaktiske analysen av en tekst med 

å avgrense HS, SF og SE, og jeg kan heller ikke se at det kan være 
annerledes. Dersom vi vil fortsette med denne praksisen, bør den 
begrunnes. Vi trenger mao. en fellesbetegnelse på HS, SF og SE, og her 

er det begrepet "ytring" kommer inn. Innføring bruker da også (s. 24) 

"ytring" som overkategori for HS, SF og SE, og NRG for 
"hovudsetning" og "setningsfragment" (den siste skiller ikke mellom 
"emner" og "ekvivalenter"). Både Innføring (s. 23) og NRG (s. 923) 
definerer ytring som "Den delen av en tekst som står mellom to store 

skilletegn ... " (formuleringa fra Innføring; begge gjør unntak for store 

skilletegn brukt i direkte tale). Den samme definisjonen bruker Grundvig 
1996:86. 

Men dette er for det første en definisjon av det vi tradisjonelt 

kaller "periode" (TNS s. 55)3, og det er ingen grammatisk enhet, men en 
pragmatisk enhet i skriftlige tekster på linje med avsnitt, kapitler o.l. 

Bl.a. kan en periode likesom et avsnitt bestå av flere HS el. SF, mao. 
flere grammatisk selvstendige enheter som må analyseres syntaktisk 
hver for seg. Etter min mening er det svært uheldig at periode-begrepet 
trekkes inn i den grammatiske analysen, attpåtil under navnet "ytring". 

For det andre er kriteriet bare aktuelt i skriftlige tekster og kan derfor 

ikke overføres til tale, enda vi også der har HS, SF og SE, og følgelig 

STNS krever (s. 56) i tillegg at perioden skal omfatte flere HS (jf. også Innføring s. 
24, nederst). 
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også ytringer. Og for det tredje er den "formell" i den forstand at den 

bygger på et ytre kriterium som er heller tilfeldig i forhold til 
grammatisk struktur, nemlig skillet "små/ store" skilletegn (jf. Gussgard 
1967:131). Mellom korte HS eller SF, eller en SE + en HS eller et SF, 
setter vi som kjent like gjerne komma (og får en periode) som punktum 

(og får to perioder), uten at det endrer noe på den grammatiske 
strukturen. Om vi skriver "Ola, hør etter!" (en periode) eller "Ola! Hør 
etter!" (to perioder), kan vel være nokså tilfeldig, og jeg kan ikke se at 
det berører den grammatiske strukturen på noen måte. I begge tilfellene 
er nominalet "Ola" ikke syntaktisk integrert i setninga (et setningsledd), 

men står "løst", dvs. semantisk (i motsetning til grammatisk), tilknytta 

den og utafor den, i "ekstraposisjon" (i dette tilfellet foran, men det 

kunne like gjeme stått etter).4 

Ytring bør mao. defineres grammatisk, i likhet med under
kategoriene HS, SF og SE. Og siden disse undertypene har helt ulik 

struktur, må likheten mellom dem være funksjonell, slik at ytringa må 

være en funksjonell kategori. Nemlig noe i retning av "syntaktisk enhet 

som fungerer syntaktisk selvstendig" el.l., jf. Lindbergs (1976:119) av 
"mening" som "syntagm eller ord, som inte ar led i ett storre syntagm", 
eller begrepet "makrosyntagme" i Loman og Jorgensen 1971:9, likeså 
funksjonelle definisjoner av "sentence" i engelskspråklig grammatikk. 
F.eks. defineres "sentence" av Bloomfield (1962:170) som " ... an 
independent linguistic form, not induded by virtue of any grammatical 
construction in any larger linguistic form", og av Fries 1969:25 som en 
"free utterance" " ... in the sense that it is not included in any larger 
structure by means of any grammatical device". 

Slik definert blir ytring motsetninga til ledd (i et syntagme), og en 
gitt syntaktisk enhet fungerer da enten som et ledd (f.eks. subst. "Ola" 
brukt som setningsledd), eller som en egen ytring (f. eks. "Ola" brukt som 
tilrop for å påkalle oppmerksomheten- en tiltaleytring). Forprøveboka 
er inne på dette grunnleggende trekket i samband med definisjonen av 

helsetning (s. 112), men også ytringer som ikke er setningsforma, burde 

4Som NRG understreker (s. 954-955), bør vi ikke regne slike nominaler som 
subjekt; rett nok kan imperativsetninger ha et subjekt (som betegner mottakeren 
og derfor består av et 2. persons pronomen) om en ønsker å framheve 
mottakeren, men det vil stå etter finittet (eks. i NRG s. 955). 
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vært tatt med, og begrepet "syntaktisk selvstendig enhet" burde vært 
tatt med innledningsvis, i samband med avgrensinga av syntaksen. Da 
kunne en også gitt en positiv definisjon av helsetninger, nemlig som 
setninger som ftrngerer som (egne) ytringer, i motsetning til setninger 
som fungerer som ledd. Faktisk gjør forprøveboka akkurat dette på s. 
131, men jeg kan ikke se at "ytring" er definert noe sted i kapitlet. Ordet 

står iallfall ikke i indeksen, og betraktes tydeligvis ikke som noen teknisk 
term. Det burde det vært. 

Ytringa kunne også vært knytta til begrepet "tekst", slik Innføring 
til en viss grad gjør (s. 23). En tekst består nemlig av ytringer -
minimalt en, men som regel flere, og i så fall er ytringene grammatisk 
selvstendige, men semantisk forbundet med hverandre (jf. begrepet 
"kohesjon" i tekstlingvistikken), slik Rehling 1965:102 understreker: "En 

ytring behøver ikke at være selvstændig i den forstand, at den kunne 
bruges isoleret i den foreliggende form. Den kan på mange måder 
sættes i forbindelse med en anden, blot ikke således at den lader sig 
opfatte som et led i denne". En ytring kan mao. fungere som en 
(minimal) tekst alene; pga. sin grammatiske selvstendighet forutsetter 
den ikke noen kontekst av grammatiske grunner (men eventuelt bare av 
semantiske). Jeg syns mao. ikke en kan si som Vassenden 1993:67, at 
"Heilsetningane har syntaktiske funksjonar innom tekstane". 

Likeså kunne ytringa vært knytta til begrepet "språk-handling", 
nemlig som produktet av en språkhandling (når vi spør, er resultatet et 
spørsmål, en spørrende ytring). Det er nettopp fordi en ytring uttrykker 
eller representerer en egen språkhandling at den kan fungere 
meningsfylt i kommunikasjon uten noen språklig kontekst, jf. 

Svennevigs (1995:75) beskrivelse av språkhandlinger som " ... de minste 

funksjonelle enhetene, det vil si enheter som har en selvstendig 

kommunikativ funksjon". Dette kunne like gjeme vært en beskrivelse av 
ytringer fra et pragmatisk synspunkt. Med et slikt språkfunksjonelt eller 
pragmatisk utgangspunkt hadde syntaksen blitt mer anvendelig som et 
redskap i grammatisk analyse av tekster, f.eks. som et utgangspunkt for 
samtaleanalyse, stilistisk analyse o.l. 
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3 STRUKTUR (FORM) OG FUNKSJON, ENHETER OG LEDD 

Dette skillet er etter min mening helt grunnleggende i syntaksen, og de 
fleste syntaktiske problemer har sin rot her.s Men i Innføring er ikke 
spørsmålet berørt overhodet. Forprøveboka har derimot et punkt om 
"Form og funksjon", men det kommer langt ut i framstillinga, og 

begrepene blir ikke eksplisitt definert, men bare forklart gjennom et bilde 

(brild<.ene i et ludospill). Det virker også som om forfatterne skiller 
mellom "struktur" og "form", men jeg kan ikke se hva forskjellen skulle 
være. Dette må være to ord for det samme, og da velger jeg for min del 
"struktur", som er entydig, sjøl om "form" er det mest brukte.6 I NRG blir 

disse begrepene derimot presentert helt først av de grammatiske 

"grunn-begrepene" (s. 10), og på en klar måte. Nemlig som henh. 
" ... hvordan en gitt språklig enhet er oppbygd eller "ser ut" ... ", og " ... den 

rollen enheten spiller i forhold til andre språklige enheter". Struktur er 

mao. d.s.s. egenskaper, dvs. noe absolutt og konstant, som de språklige 
enhetene har i og for seg, uavhengig av omgivelsene. Derimot er 

funksjon noe relasjonelt og variabelt, som enhetene får når de er brukt i 
en viss kontekst (ordet kan derfor være et synonym til "bruk", f.eks. når 
vi sier at en språklig enhet har en viss funksjon/ er brukt på en viss måte i 
en tekst). 

Dette begrepsparet burde vært brukt til å presentere de 

grunnleggende syntaktiske struktur- og funksjonskategoriene, nemlig 

(syntaktiske) enheter og (syntaktiske) ledd. En enhet er kjennetegnet ved 

sin struktur, sine egenskaper. Et ledd er derimot definert ved en viss 

funksjon, nemlig å inngå i et syntagme på en viss måte, som ledd av en 

viss type. Men et ledd består nødvendigvis av en enhet, og omvendt 

fungerer en enhet enten som et ledd eller som en egen ytring (noen 
enheter, f.eks. interjeksjoner, har normalt bare den siste funksjonen, 
andre normalt bare den første). F.eks. kan leddtyper som subjektet (i en 

5Ifølge Lødrup 1989:24-25 prøvde Bloomfield- og Chomsky-tradisjonene å 
redusere funksjon til "form", mens "Leksikalsk-funksjonell grammatikk" 
tenderer til det motsatte. Etter mitt syn er det ene like galt som det andre. 
6"Form" er det mest mangtydige ordet i språkvitenskapen, og fører til utrolig mye 
forvirring. Særlig plagsomme er de 3 dikotomiene "form og funksjon", "form og 
innhold" og "form og substans". Siden "funksjon", "innhold" og "substans" ikke 
er det samme, kan heller ikke motsetninga "form" være det samme i de 3 
tilfellene. 
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setning) eller underleddet (i et hypotagme) bestå av enhetstyper som et 
substantiv eller et nominalt hypotagme, som på sin side kan fungere 
som bl.a. subjekt eller underledd. Strukturkategorien syntagme og 
funksjonskategorien ledd forutsetter hverandre mao. gjensidig: Et 
syntagme består av (to eller flere) ledd (over ordform-nivået, jf. pkt. 
2.1), og et ledd inngår i et syntagme, sammen med ett eller flere andre 

ledd. 

4 SYNTAKTISKE ENHETER: SYNTAGMER, ORDFORMER OG "FRASER" 

Av syntaktiske enheter har vi to hovedtyper, nemlig syntagmer, som alt 

er omtalt som emnet for syntaksen, og ordformer, som er syntaksens 
minste enhet (men morfologiens største). Ingen av disse blir systematisk 
presentert i forprøveboka, og Innføring definerer bare syntagmer. Men 
det bør sies eksplisitt at også ordforma er en syntaktisk enhet. 

Forprøveboka (og likeså NRG, se særlig s. 15) kaller det rett nok 
"ord", og det syns jeg er et uheldig valg, sjøl om det er bedre enn det 

monstrøse "morfosyntaktisk ord", som ble brukt i forrige utgave. Da blir 
en nemlig nødt til å bruke fagordet "leksem" om det som i dagligtalen 
heter "ord". Nå bruker dagligtalen "ord" også i betydninga "ordform", 
men det siste ordet er også i bruk, når vi snakker om ordenes ulike 

(bøynings-)former, f.eks. flertalls-former, presens-former eller 

ubestemte former. Så hvorfor ikke kultivere denne språkbruken i stedet, 

og få et fagspråk som samsvarer med dagligspråket så langt det er 
mulig? Uansett terminologi er det avgjørende å skille mellom ord 
(leksemer) og ordformer ("ord"), siden det første er leksikalske enheter 
og det siste grammatiske - morfologiske og syntaktiske.7 Det er 
primært ordformer og ikke ord morfologien studerer, sjøl om en kan 
gruppere ordformene i ord og dele ordene inn i klasser. Og syntagmer 
består av ordformer og ikke ord, sjøl om ordformene representerer ord 
(de kan tilmed bestå av flere former av samme ord, f.eks. syntagmet 
"har hatt"). Jeg kommer tilbake til dette skillet i en mer spesiell 
sammenheng nedafor. 

75killet er selvsagt relevant bare ved ord som bøyes. Ved ubøyelige ord faller 
kategoriene "ord" og "ordform" sammen. 
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Leserne vil nå sikkert ha innsett at det jeg kaller syntaktisk enhet, 
det kaller forprøveboka- og nyere grammatikk generelt- for "frase", 

som i prinsippet er en fellesbetegnelse for ordformer og syntagmer. 
Forprøveboka definerer "fraser" (s. 80) slik: "En frase oppfører seg som 
en syntaktisk enhet på ett eller annet nivå i setningen. Frasen har en 

obligatorisk kjerne, i tillegg kan frasen inneholde utfyllinger til kjernen" 
(en lil<nende definisjon i NRG s. 31). Men ofte brukes ordet slik at bare 
tolkninga 'syntagme' gir mening, altså som en erstatning for 
"syntagme". Ett eksempel er definisjonen av syntaksens emne i NRG 
(sitert i pkt. 2.1 ovafor). Et annet er når det heter (s. 76) om forleddet 
"ingenmann" i sammensetninga "ingenmannsland" at " ... det fore
kommer aldri som ett ord, bare som en frase" (altså syntagmet "ingen 
mann"). Et tredje er påstanden i forprøveboka (s. 88) om at verbformer 
ikke danner fraser (se også pkt. 5.2 nedafor). Jeg er selvsagt enig i at vi 
trenger syntaktiske strukturkategorier som er nøytrale andsynes 
motsetninga en ordform/flere ordformer (syntagme). I de fleste 
sammenhenger er det uinteressant om et ledd består av en eller to 
ordformer, og det er vel opplagt at en substantivform med et underledd, 
eller et paratagme av to substantivformer, også er "substantivisk", dvs. 
av samme type som en substantivform. Som Vannebo 1997:61 påpeker, 
har f.eks. et substantiv og et substantivisk hypotagme " ... stort sett 
samme syntaktiske distribusjon og de samme funksjonsmulighetene", 
slik at det bør være mulig å omtale dem under ett. Mao.: Også 
syntagmer kan og bør deles inn på grunnlag av ordklassene, slik at vi får 
en syntaktisk inndeling som er en parallell til ordklassene, men som 
omfatter syntagmer så vel som ordformer. 

Men for det første trenger vi ikke importere ordet "frase" i denne 

betydninga når vi har det utmerkete ordet "enhet"1 og for det andre er 

det uheldig at syntagmene er innskrenket til bare å omfatte hypotagmer, 
forbindelser av en "kjerne" og en "utfylling" (forprøveboka) eller et 
"adledd" (NRG).8 Også para- og katatagmer er syntaktiske enheter og 

8Disse to begrepene forutsetter hverandre gjensidig, så det er litt merkelig å 
snakke om kjerne når det ikke er noen utfylling, dvs. når "frasen" består av en 
ordform, slik både forprøveboka (s. 80) og NRG (s. 31) gjør. Det virker ikke 
rimelig å snakke om en "kjerne" når det ikke er noen "utfylling"; dette er 
begreper vi har bruk for i syntagmer (hypotagmer). 
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burde vært inkludert i frase-begrepet (iallfall NRG godtar da også (s. 
1108) at også sideordna ledd utgjør en frase, av samme type som 
"konjunktene", og Vassenden 1993:44 regner med både parataktiske og 
katataktiske fraser). Det uheldige i denne umotiverte avgrensinga av 
begrepet "syntaktisk enhet (frase)" kommer fram når NRG må påpeke 
(s. 975) at leddsetninger og infinitivkonstruksjoner ikke er " .. .frasar i 
eigentleg meining, ettersom dei ikkje har nokon kjerne", trass i at "Dei 
fungerer [ ... ] som frasar i ei setning ... " (s.s.). Om en bruker ordet "frase", 
bør kategorien defineres slik at også syntagmer som ikke er klart 
hypotaktiske, hører med (ei anna sak er om ikke infinitivkonstruksjoner 
kunne betraktes som hypotaktiske, med infinitiven som kjerne). Og en 
bør unngå uttrykk som "fungere som fraser", for en frase er jo en 
strukturkategori, noe ting er, og ikke en funksjonskategori, noe ting 
fungerer som. Leddsetninger og infinitivkonstruksjoner fungerer 
normalt som ledd av en eller annen type på ett eller annet nivå, og de 
bør regnes som fraser, enten de er hypotaktiske eller ei. 

For det tredje blir det problemer når det gjelder forholdet mellom 
de amerikanske "frase"-typene nomenfrase (NP), verbalfrase (VP), 
adverbfrase osv., som forprøveboka og NRG bruker, og de tradisjonelle 
nordiske kategoriene nominal, verbal, adverbial, som bl.a. Innføring 
bruker. Begge inndelingene tar utgangspunkt i ordklassene, slik 
betegnelsene viser. Er begge inndelingene strukturelle liksom 
ordklassene og mer eller mindre parallelle, event. identiske, eller er det 
første strukturkategorier og det andre funksjonskategorier, dvs. 
ledd typer? 

5 FRASE-TYPENE OG INNDELINGA VERBAL -NOMINAL - ADVERBIAL 

5.1 Allment 
Inndelinga i verbaler, nominaler og adverbialer er svært godt 
innarbeidet i nordisk syntaks, og brukes til inndeling av 1) setningsledd 
(bl.a. i setningsskjemaene til Diderichsen), 2) leddsetninger (nominale, 
adverbiale og adjektiviske)9 og 3) hypotagmer (bl.a. verbale, adverbiale 

9Ifølge Bjørkvold og Hertzberg 1976:331 føres denne inndelinga av leddsetninger 
ofte tilbake til K. Knudsens grammatikk fra 1856, men forfatterne påviser at den 
fins alt i Ove Hals' grammatikk fra 1833. 
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og adjektiviske), f.eks. i Innføring (pkt. 2.3). Som synonym til "nominal" 

brukes ofte "substantivisk"; f.eks. snakker Innføring om substantiviske 
hypotagmer (pkt. 2.33), men nominale leddsetninger (pkt. 11.3). Som 

Diderichsen 1962:164 og 1966:371 påpeker og selve betegnelsen antyder, 
er inndelinga i verbaler, nominaler (Diderichsen: "Substantialer") og 

adverbialer en klar parallell til de 3 ordklassene verb, substantiv og 

adverb. Men som vi ser ved leddsetninger og hypotagmer, trenger en 

kategorien "adjektivisk (ledd)" i tillegg til disse 3. 10 Vi har mao. en 

syntaktisk parallell til de 4 "store" eller "leksikalske" ordklassene (jf. 

Tesniere 1965:99-101): verb (verbaler), substantiver (nominaler), adverb 

(adverbialer) og adjektiver (adjektiviske ledd). Især dersom en bruker 

betegnelsen "nominal" istedenfor "substantivisk (ledd)", så stikker 

betegnelsen "adjektivisk (ledd)" seg ut. Jeg vil derfor bruke "adnominal" 
(enhet, f.eks. leddsetning) istedenfor "adjektivisk" (enhet), som en 
parallell til de andre 3 på "-al".11 

Hva slags kategorier er så dette? Er det strukturkategorier 
(enhetstyper) eller funksjonskategorier (leddtyper)? Og hvordan er for

holdet mellom disse tradisjonelle nordiske syntaktiske kategoriene og de 
nyere, amerikansk-inspirerte "frase"-typene, mellom "verbal" og "verb
frase (VP)", "nominal" og "nomenfrase (NP)", osv.? "Frase"-typene 
antas allment å være struktur-kategorier, og dersom også verbal, 

nominal osv. er struktur-kategorier, kan inndelingene være mer eller 
mindre parallelle, event. identiske, slik f.eks. Vassenden 1993:31 ser ut til 
å regne med. Er de siste kategoriene funksjons-kategorier derimot, 

dreier det seg om to prinsipielt ulike inndelinger. 
Her virker det som om de fleste regner med at det siste er tilfellet. 

F.eks. heter det i Vinje 1979 (s. 113) at "Skilnaden mellom 
ordklassetilhørighet og leddfunksjon lar vi komme fram i ordbruken, 

100m vi også har adjektiviske setningsledd, kan diskuteres. Det måtte i tilfellet 
være predikativer som består av adjektivisk materiale - adjektiver eller 
adjektiviske hypo- eller paratagmer. Slike predikativer regnes vanligvis som 
nominale i "feltanalysen", siden setningsskjemaene ikke opererer med 
adjektiviske setningsledd. Men som Innføring påpeker (s. 31), faller de noe på 
sida av andre nominaler. 
llEn annen fordel med "adnominal" andsynes "adjektivisk" er at det første ordet, 
i motsetning til det siste, også kan brukes nominalt(!), slik at en kan snakke om 
"et adnominal" istedenfor å måtte bruke hypotagmet "en adjektivisk enhet" 
(hypotagme, setning osv.). 
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idet vi reserverer suffikset -(i)al for ledd og leddeler: nominal, verbal, 

adverbial, adjektival"tz. Også Kinn 1999 mener (s. 59-61) at dette er en 
funksjonell inndeling; bl.a. snakker han om å "fungere som nominal, 

dvs. subjekt, objekt, utfylling for preposisjon osv." En slik 
"oppramsende" definisjon av nominal brukes i bl.a. Vinje 1979:111 og 
NRG (s. 36). Dyvik 1999:22 kritiserer denne definisjonen, og mener 

" ... det forblir uklart om et 'nominal' skal forstås som en syntaktisk 
funksjonstype eller som en klasse av formelt definerte leddtyper 
(substantivfraser og pronomenfraser, som nevnes som nominale 
leddtyper)". Dyviks konklusjon (1986:227, 1999:22-23) er en særegen 
variant av det funksjonelle synet på nominal-kategorien. F.eks. heter 
det i Dyvik 1986 (s. 229; en liknende beskrivelse i Dyvik 1999:22-23) at 
nominal funksjon er " ... den semantisk umarkerte funksjon. Nominale 
ledd refererer eller denoterer bare, og mangler relasjonelt innhold" (i 
motsetning til "modifiserere", dvs. adverbialer). Dette kan man nok 
istemme, men er det en syntaktisk funksjon og ikke en semantisk? Er det 
en funksjon i det hele tatt, og ikke en (semantisk) egenskap? 

Når det gjelder våre to innføringsbøker, sier forprøveboka (s. 
124) om inndelinga av leddsetninger spesielt i nominale og adverbialet3 
at den " ... reflekterer de forskjellige funksjonene disse setningene har i 
oversetningen de er innføyd i". "Verbal" og "adverbial" blir framstilt 
som funksjonskategorier (setningsledd), slik at det skilles mellom f.eks. 
enhetstypen "adverbfrase" og leddtypen (setningsleddet) "adverbial" (s. 
87; om verbalet, se neste pkt.). Siden vi vanligvis ikke opererer med 
setningsleddet "nominal", blir denne kategorien brukt bare et par steder 
(f.eks. s. 95 og 135) og uten at den blir definert, slik at forholdet mellom 
NP og nominal forblir uavklart. Boka opererer også med "nominal
setninger", tilsynelatende på et funksjonelt grunnlag (s. 124), men 
regner likevel"at"-setninger brukt som "apposisjon" til et annet nominal 
("det faktum at han hadde spist middag") som nominale (s. 129), trass i 
at de sies å ikke ha "nominal funksjon". Slike setninger er nominale, 

12"Adjektival" hos Vinje er ikke d.s.s. "adnominal" her eller "adjektivisk ledd" 
hos andre, men d.s.s. underledd (attributt) til et nominal (Vinje 1979:164f), og 
dermed en klar funksjonskategori. Også Vassenden 1993:44 bruker dette ordet, 
men inkluderer også predikativet. I det følgende ser jeg bort fra denne kategorien. 
13Forprøveboka regner ikke med adnominale leddsetninger, siden disse er 
"utfyllingssetninger" og ikke "leddsetninger", jf. pkt. 11. 
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etter min mening, men den klassifiseringa kan neppe hvile på et 

funksjonelt grunnlag, siden dette ikke er en typisk "nominal funksjon". 
Et liknende problem oppstår når forprøveboka (s.s.) klassifiserer 

leddsetninga "(den tiden) da jeg var liten" som en adverbialsetning, 

trass i at den ikke fungerer som adverbial dersom dette antas å være en 

leddtype (et setningsledd), siden den her står som underledd til et 

nominal og ikke som et eget setningsledd (en verbalbestemmelse). Dette 

blir heller ugreit. Dersom "da jeg var liten" er adverbial både i "den 

tiden da jeg var liten" og i "Da jeg var liten, fantes det hestedrosjer", så 

kan det ikke være pga. funksjonen, som er ulik, men må være pga. 
strukturen (bl.a. betydninga), som er den samme. Ugreit er også skillet 
mellom nominale og "utfyllende" infinitivkonstruksjoner (noen å være 
glad i, en oppgave å løse), som forprøveboka sjøl kaller "litt 

forvirrende" (s. 135). Disse kategoriene er ikke motsetninger, siden 
nominaler godt kan fungere som "utfylling", dvs. underledd, til et annet 
nominal, f.eks. "appositive" at-setninger (det faktum at...). Motsetninga 

ved infinitiver går mellom nominal og adnominal eller adverbial bruk, 

dvs. at infinitiv kan brukes både nominalt (som f.eks. subjekt eller 

styring i et PU), adnominalt, dvs. som underledd til et nominal ("en 

(vanskelig) oppgave å løse") og adverbialt, som underledd til et 
adnominal ("vanskelig å løse"). 

Innføring er mer uklar, men antyder at verbal, nominal og 

adverbial representerer en "formell" eller strukturell inndeling (s. 31). 

Dette er også det en skulle vente dersom inndelinga er en parallell til, og 
bygger på, ordklassene, og i det følgende vil jeg argumentere for at 
inndelinga er strukturell liksom ordklassene den er avledet av. Etter 
mitt skjønn må verbal og adverbial liksom de ordklassene de er avledet 

av, verb og adverb, være enhetstyper, noe saker og ting er (uavhengig 

av kontekst), ikke noe de fungerer som (i el). viss kontekst). F.eks. kan vi 
konstatere at ordformer som "har" og "hatt" er verbale ordformer -
former av et verb - helt uavhengig av åssen de fungerer, likeså at 

ordforma "der" er et (steds-)adverbial, nærmere bestemt et (steds-) 

adverb, enten den fungerer som bestemmelse til et verbal (sitte der) eller 
til et nominal (han der). Det blir ikke annerledes med verbale og 
adverbiale syntagmer som "har hatt" og "der nede"; de er selvsagt like 
så verbale og adverbiale, hhv., som hvert av sine to ledd, og kan ikke 
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annet være. I så fall er det ingen prinsipiell forskjell mellom 
verbal/adverbial og verbal-/adverbialfraser; det siste er bare en lengre 
og tungvinnere betegnelse på det første. 

Når det gjelder nominaler, vil jeg hevde at den "funksjonelle", 
oppramsende definisjonen av nominal (funksjon som subjekt, objekt, 
styring til prep. osv.) er uholdbar som definisjon. Dette er jo ulike 
funksjoner, og om en slår sammen alle de enhetene som kan ha alle 
funksjonene, så kan det ikke være på grunn av funksjonen, men trass i 
den, og pga. strukturen: at det er stort sett de samme ordform- og 
syntagmetypene som kan ha alle funksjonene. Slik "nominal" vanligvis 
blir brukt, er det etter min mening en klar strukturkategori prinsipielt på 
linje med NP, slik en også skulle vente når grunnlaget er en ordklasse 
(substantiver, event. substantiver + pronomen). Et substantiv er og 
forblir jo et substantiv og mer generelt et nominal, uansett åssen det 
fungerer. Den eneste forskjellen er at nominal er en noe videre kategori 
enn NP vanligvis er. I tillegg til ordklassene substantiv og pronomen 
omfatter nominaler vanligvis (f.eks. i NRG s. 36) alle syntagmer som 
har (samme type betydning og derfor) noenlunde de samme syntaktiske 
funksjonsmulighetene som disse ordklassene, nemlig nominale 
hypotagmer og paratagmer, samt nominale leddsetninger og infinitiv
konstruksjoner. 

Men, vil noen av leserne kanskje si, når vi kan snakke om at en 
infinitiv-konstruksjon kan fungere nominalt, adnominalt eller 
adverbialt, slik jeg gjorde ovenfor, eller si at substantivet "mandag", 
eller det nominale hypotagmet "neste mandag", står adverbialt i f.eks. 
"Jeg reiser (neste) mandag", viser ikke det at dette er funksjoner som 
bl.a. infinitiv-konstruksjoner og substantiver kan ha? Nei, ikke viss en 
skiller konsekvent mellom hva tingene er og hva de fungerer som. Da er 
det ingen motsetning mellom å si at noe er et nominal, f.eks. 
substantivet "mandag" eller det nominale hypotagmet "neste mandag", 
men er brukt adverbialt, som i eksemplet ovafor. Og det må bety at 
nominalet er brukt på en adverb-aktig måte, slik et adverb normalt blir 
brukt (nemlig bl.a. som tidsbestemmelse til et verbal).I4 Det er mao. 

14Slike tidsadverbialer kalles gjerne "tidsledd" i tradisjonell grammatikk, se f.eks. 
Fossestøl m.fl. 1970:142. 
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brukt som om det hadde vært et adverbial og ikke et nominaL Adjektiv
suffiksene "-al" og "-isk" betyr "-lik" eller "-liknende", slik at "verbal" 
som adjektiv betyr "verb-aktig" og "substantivisk" "substantiv-aktig". 

Når det gjelder "(neste) mandag" brukt adverbialt, som i "Jeg 

reiser (neste) mandag", er "adverb-aktigheten" semantisk så vel som 
syntaktisk: Når nominalet er brukt syntaktisk som bestemmelse til et 
verbal, betegner det semantisk sett ikke bare en viss ukedag, men en 
ukedag betraktet som tidspunktet for en hendelse (i eksemplet: 
hendelsen "Jeg reiser"), mao. som en "omstendighet" i et saksforhold, og 
ikke som en "deltaker", som når nominalet er brukt nominalt (f.eks. i 
"Neste mandag er den l. desember"). Det har mao. en adverb-aktig 

betydning så vel som en adverb-aktig funksjon, og har skiftet 
strukturklasse for anledningen: Det er et nominal (og "mandag" et 
substantiv) generelt, men det er brukt adverbialt eller "adverbialisert" i 

denne konteksten. 
Dyvik og Fretheim 1984 diskuterer (s. 74 f) om "den dagen" i "De 

kom den dagen" er et nominalt eller et "modifiserende", dvs. adverbialt, 
ledd. Fretheim mener det må være nominalt ut fra Dyviks definisjon av 
nominaler som ledd som bare refererer uten å ha relasjonelt innhold, og 
at tolkninga som tidsadverbial skyldes konteksten, først og fremst det 
intransive verbalet "kom". Derimot hevder Dyvik at leddet er adverbialt 
etter definisjonen av adverbialer som ledd med et relasjonelt innhold. 
Ifølge Dyvik har nemlig leddet et relasjonelt innhold, som er 

leksikalisert i substantivet "dag", som uttrykker en tidsrelasjon. Her syns 

jeg en må gi Fretheim rett; "dag" eller "den dagen" uttrykker ikke i seg 

sjøl en tidsrelasjon, men et tidspunkt eller et tidsrom, og det er bare 

konteksten som forteller oss at ordet/ syntagmet i dette tilfellet betegner 
tidspunktet for en hendelse. Men utgangspunktet for både Fretheim og 
Dyvik er at nominale og "modifiserende" ledd er funksjoner. Dersom en 
i stedet regner kategoriene som strukturelle, kan en altså si at "den 
dagen" er et nominal, nærmere bestemt et nominalt hypotagme, men at 
det her fungerer som et tidsledd eller en tidsbestemmelse til et verbal. 
Og dette kan vi kalle en adverbial funksjon, og si at nominalet her er 
adverbialisert, fordi det er en funksjon som er typisk for adverbialer 
(f.eks. tidsadverb som "da" og prep.uttryklc som "på den dagen") og ikke 

for nominaler. Det er da også bare nominaler som betegner et tidspunkt 
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-slike som "dag, mandag, uke, år, minutt" o.l. - som kan ha en slik 
funksjon som tidsledd. Derfor vil setninger som "Vi ventet et minutt" og 
"Vi ventet et mirakel" normalt ikke tolkes parallelt. Sjøl om begge 
leddene er nominale, vil det ene naturligst tolkes som et tidsledd og det 

andre som et objekt. 
Omvendt kan adverbialer (og adverb) nominaliseres og f.eks. 

brukes som subjekt (Borte (er) bra, hjemme (er) best), eller adnominal
iseres og brukes som underledd til et nominal (han der, huset p å 
hjørnet). Og adnominaler kan adverbialiseres og brukes som måtes

adverbial (in-form: spise pent) eller nominaliseres og brukes som f.eks. 

subjekt, objekt eller styring (som regel in-form: på godt og vondt, ta det 
med det gode, Har du hørt noe nytt?, Grønt er håpets farge, på godt 
(god?) norsk), osv. Det viser etter min mening ikke at de aktuelle 
klassene er funksjoner, men at språket er så smidig at ordformer og 
syntagmer av en hvilken som helst klasse kan brukes (på samme måten) 
som ordformer og syntagmer av nesten en hvilken som helst annen 
klasse. De kan altså skifte klasse for anledningen, i spesielle kontekster, 
uten å skifte sin generelle klassetilhørighet. 

Dette reiser spørsmålet om hva grunnlaget for både ordklassene 
(f.eks. substantiv) og de syntaktiske klassene (f.eks. nominal) egentlig er. 
På hvilket grunnlag klassifiserer vi "mandag" som et substantiv og 
"neste mandag" som et nominal, trass i at begge kan fungere både 
adverbialt og adnominalt? Her kan jeg bare antyde et mulig svar på 

dette grunnleggende problemet, nemlig at strukturklassen må 

bestemmes ved å betrakte den aktuelle enheten nettopp strukturelt, dvs. 

uavhengig av kontekst og funksjon. Dersom vi har klare kriterier for 

hva som er et substantiv og (mer generelt) et nominal, så skulle det la 

seg avgjøre om "(neste) mandag" er substantiv og et nominal eller ikke, 
uavhengig av bruken.15 Og når vi har oppstilt klassene substantiv og 
nominal etter strukturelle kriterier, kan vi i neste omgang se på åssen 
(medlemmer av) disse klassene fungerer. Da vil vi finne at de normalt 
eller typisk fungerer som subjekt, objekt, predikativ eller styring. Dette 
kan vi da kalle "nominale funksjoner" i betydninga "funksjoner som er 

15Iallfall for syntagmers vedkommende må slike kriterier være semantiske, siden 
bøyning faller bort og den syntaktiske funksjonen varierer. Jf. Diderichsen 
1962:169, Tesniere 1965:102f, Lie 1996:31. 
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normale/typiske for substantiver/nominaler".I6 Men sjøl om 
funksjonene er typiske for klassene, så definerer de dem ild<e, for et 
substantiv /nominal kan godt fungere atypisk for klassen og typisk for en 
annen ldasse (f.eks. adverbialt) uten at det opphører å være et 
substantiv l et nominal. 

I så fall kan syntaktisk funksjon ikke brukes som et definisjons
grunnlag for struktur-klassene, verken de leksikalske (ordklassene) eller 
de syntaktiske. Sjøl om f.eks. funksjonen som tidsbestemmelse til et 
verbal er typisk for adverbialer og derfor kan brukes som en pekepinn 
om at de enhetene som har denne funksjonen, er adverbiale, gjelder det 
som vi har sett ikke alltid og nødvendigvis, siden en tidsbestemmelse til 

et verbal også kan bestå av et nominal av en viss semantisk type. Ikke 

minst vil verbalet og den semantiske relasjonen mellom verbalet og 
nominalet være avgjørende for om et nominal skal tolkes nominalt 
(f.eks. som objekt) eller (tids-)adverbialt (som tidsledd), jf. "Han spilte 
hele melodien" (transitivt verbal) mot "Han sov hele dagen" (intrans. 
verbal). 

Av disse spesielle bruksmåtene av de syntaktiske enhetene er det 
særlig nominalisering av adnominaler ("adjektivfraser" i nytale) som 

blir tatt opp i grammatikkene. Så også i forprøveboka (s. 83-84), med 

eksemplet "Den gamle på benken sov". Problemstillinga er om dette skal 

kalles en adjektivfrase eller en nomenfrase, dvs. et adnominal eller et 

nominal i språkbruken her. Etter en lengre diskusjon der forfatterne 
overveier om "nomen(frase)" kunne defineres på funksjonelt grunnlag 
som ordklasser l fraser som kan ha bl.a. subjekts- og objektsfunksjon -
noe som ville gjøre "den gamle" til en nomenfrase - havner de 
heldigvis på den alternative løsninga. "Den gamle" er et adjektivisk 
syntagme eller et adnominal, her som i andre kontekster. Men den 
førstnevnte løsninga burde i det hele tatt ikke vært nevnt, for den 
blander struktur og funksjon og river grunnen bort under hele "frase"
begrepet. Denne diskusjonen kunne studentene godt vært foruten. l? 

16At akkurat disse funksjonene er "(typisk) nominale", kan en forklare 
semantisk: Siden substantiver og nominaler mer generelt isolert sett betegner 
"gjenstander", er det naturlig at de som oftest brukes til å betegne "deltakerne" i 
et saksforhold. 
17NRG snakker (s. 241) om utelatt overledd i slike tilfeller. Alternativt kunne en 
si at adjektiver i norsk kan brukes i felleskjønns-form uten overledd om 
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5.2 Spesielt om verbalet 
Når det gjelder verbaler spesielt, er skillet mellom struktur og funksjon 
kanskje spesielt problematisk å trekke Gf. Simonsen m.fl. 1988:177), og 
det er mer å diskutere enn det generelle som er omtalt i det foregående. 
En ting er forholdet mellom kategoriene "verb" og "verbal". 
Forprøveboka kaller former som f.eks. "har" for "verb" og snakker om 
"finitte og infinitte verb" (s. 88f), og det samme gjør Innføring (s. 53). 
Men det er uholdbart. Det er jo ikke tale om en inndeling av verb, 
parallelt med transitive og intransitive verb, men om en inndeling av 
verb(al)former eller verbaler. "Har" er ikke noe verb (leksem), men en 
verbal ordform, en verbalform eller et verbal, nemlig presens av verbet 

"ha". Som sagt (pkt. 4) er det iallfall i en teoretisk sammenheng viktig å 
skille mellom ord (!eksemer), som er leksikalske enheter, og ord former, 
som er syntaktiske enheter. Vi bør altså ikke snakke om finitte og 
infinitte verb, men om finitte og infinitte verbaler. 

Iallfall i forprøveboka er disse forvekslingene ikke noe 
arbeidsuhell, for boka skiller (s. 92) eksplisitt mellom "(finitt/infinitt) 
verb" og "(ditto) verbal", der det første skal være en strukturkategori og 
det siste en funksjonskategori. Også NRG regner (s. 44) "verbal" som 
"funksjonsterm for kjernen i predikatet, nemlig verbet" (i begge sitatene 
brukes "verb" om verb(al)former og ikl<;e om ord/leksemer av en viss 

klasse). Ja, NRG går vel lenger enn forprøveboka når det gjelder 
verbalets status som setningsledd, for det behandles ikke som et 

setningsledd sammen med de andre i kapittel 8, "Setningsledd og 
setningsstruktur" (her omtales i stedet "predikatet", som ikke er noe 
tradisjonelt setningsledd) 1s, men omtales under overskriften "Verb

fraser", sammen med de andre frasetypene. Og på s. 45 sies det at 
"Verbal er [ ... ] ikke egentlig en frase eller et eget ledd, men vi har likevel 
ofte behov for å behandle det som en enhet i grammatikken". NRG 

personer (barn og unge, den/ de gamle), og i intetkjønns-form om gjenstander 
med den aktuelle egenskapen mer generelt (på godt og vondt, ta det med det 
gode.) Merk særlig nasjonalitetsadj. om språk (snakke norsk) og fargeadj. om 
farger (Jeg foretrekker blått). 
lSI norsk skolegrammatikk ble rett nok "predikat" tidligere brukt om verbalet 
(TNS s. 62, Bjørkvold og Hertzberg 1976:176), men her er det snakk om predikat i 
"klassisk" forstand (setning minus subjekt). 
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snakker da også flere steder (bl.a. s. 465) om sammensatt verbal, og om 

verbalet i passivsetninger (s. 840). I så fall bør vi kanskje spørre oss hva 
dette behovet kommer av: Dersom verbalet er verken en frase eller et 
ledd -hva slags grammatisk størrelse kan det da være, og hvorfor har 
vi bruk for det i praksis? 

Etter min mening er skillet mellom "verb" og "verbal" slik det 

brukes i forprøveboka kunstig- ja, forvirrende. Det ser en tydeligst av 

analyseeksemplene, nærmere bestemt av at de to kategoriene bestandig 
er identiske, i samtlige analyser. Dersom to kategorier viser seg å falle 

sammen i alle konkrete tilfeller, må det bety at kategoriene er identiske 
og det terminologiske skillet en unødvendig komplikasjon. Det er 
verbaler (av bestemte verb) det er snakk om, og verbal bør regnes som 
en strukturkategori akkurat som ordklassen verb, nemlig ordformer av 
denne ordklassen, og syntagmer bestående av slike ordformer. Verbal er 

mao. en parallell til nominal, slik en og skulle vente. Men når et finitt 

verbal er brukt i eller som en setning, dvs. som setningsverbal, det 

verbale setningsleddet- som regel med nominale og/eller adverbiale 

bestemmelser - så får det også en funksjon og blir et setningsledd, et 
ledd i en setning, t.o.m. et meget sentralt ledd. Om vi vil si noe om 

funksjonen til et finitt verbal, må det vel bli noe sånt som at det har en 
setningsdannende funksjon eller fungerer som overleddet (kjernen, det 

nødvendige leddet) i det minste i "predikatet", ifølge valens

grammatikken i hele setninga. Dette kan vi kalle en verbal funksjon, og 
det er bare denne funksjonen finitte verbaler kan ha. Et infinitt verbal, 

f.eks. infinitiv, kan da fungere enten verbalt, som en del av 
setningsverbalet ("hovedverbalet") sammen med et finitt (normalt uten 
infinitivsmerke), eller nominalt som f.eks. subjekt, objekt eller styring 

(som regel med infinitivsmerke; dessuten kan infinitiv som nevnt også 

ha en adnominal eller ad-adnominal funksjon som såkalt "utfyllende" 
infinitiv). Alt dette er funksjoner som (finitte og infinitte) verbaler kan 

ha, men det å være et verbal er ingen funksjon, men en egenskap. 
Grunnen til at "verb" (dvs. verbalformer) og "verbal" bestandig 

er identiske i forprøveboka, er påstanden i denne boka (s. 88) om at 
verbalformer ikke danner "fraser". Dette virker umiddelbart mystifi
serende ut fra definisjonen av "fraser", for "fraser" kan da også bestå av 
en enkelt ordform? Når en substantivform kan representere en 



Noen grunnproblemer i syntaktisk analyse 101 

substantivfrase (eller en nomenfrase), hvorfor representerer da ikke en 
verbform en verbfrase? Men "frase" må her bety 'syntagme', dvs. 
påstanden er at verbalformer ikke danner (verbale) syntagmer. Også 
dette er ganske vanlig i nyere syntaks, jf. Teleman 1996:48, som sier at et 
syntagme som "hade sett midnattssolen" bør analyseres som V + 01 + 
NP) og ikke som 01 + V) + NP "av syntaktiska skål", uten å gå inn på 
disse grunnene.19 I samsvar med det regnes det finitte og det infinitte 
verbalet i setninger som to ulike setningsledd, i sterk motsetning til 
tradisjonen, representert ved både Innføring (s. 53) og NRG (s. 515-516), 
som regner med "sammensatte verbal(form)er" bestående av et finitt ( + 
event. infinitte) "hjelpeverbal(er)" og et infinitt "hovedverbal" (ikke 
"hjelpe-" og "hovedverb", som det står i begge bøkene). Et noe mer 
utbygd sammensatt verbal som "skulle ha reist" analyseres i 
forprøveboka (s. 92) følgelig som 3 setningsledd, og en verbal-sekvens 
som f.eks. "skulle ha kunnet reise" måtte da betraktes som 4 verbale 
setningsledd, hvert bestående av en verbalform. 

Dette virker både usannsynlig og umotivert. Hvorfor skulle 
verbformer som den eneste av de store ordklassene ikke kunne 
kombineres med hverandre til syntagmer? Utgjør ikke sekvenser som 
"sitte og sove" eller "å ha reist" et (verbalt) syntagme? Er det ikke en 
semantisk og syntaktisk forbindelse mellom de enkelte verbalformene i 
slike sekvenser? Med dette standpunktet forsvinner så vidt jeg kan 
forstå "sammensatte tider" som f.eks. perfektum, kanskje også begrepet 
"hjelpeverb", ut av grammatikken, og det etterlater et savn! Åssen skal 
en da f.eks. beskrive forskjellen mellom eldre norrønt "hafa b6kina 
lesna" og yngre norrønt "hafa lesit b6kina"? Er det i det hele tatt lurt å 
avskjære seg fra å beskrive den indre strukturen i sekvenser av 
verbalformer? Bør ikke f.eks. "har kunnet gjøre" analyseres som "har 
kunnet" (finitt hjelpeverba! - perfektum av modalverbet "kunne") + 

19Grunnen er kanskje "forbudet" i generativ grammatikk mot å regne med delte 
ledd, jf. Pinker 1994:108: " ... crossing branches in the tree (that is, sticking 
extraneous words in arnong the bits of the N-bar) [ ... ]is illegal". Og et sammensatt 
verbal er nettopp ofte delt, jf. "v - n- a- V" i Diderichsens hovedsetnings
skjema. I så fall har påstanden grunnlag i en bestemt grammatisk teori, og ikke i 
de språklige data. Rett nok er det normalt slik at det som hører grammatisk 
sammen, også står sammen, men en kan ikke slutte fra "normalt" til "alltid". 
Hva når styringa i et PU spiss-stilles (Deg forteller jeg det ikke til), f.eks.? 
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"gjøre" (hovedverbal i infinitiv etter et modalt hjelpeverba!), mens "kan 
ha gjort" bør analyseres som "kan" (modalt hjelpeverba! - pres. av 
"kunne") + "ha gjort" (hovedverbal i "perfektiv infinitiv" etter et modalt 
hjelpeverba!)? 

Rett nok er det infinittet (eller bedre: hoved-infinittet, f.eks. 
"gjøre" i "har kunnet gjøre" og "gjort" i "kan ha gjort") som avgjør 
verbalets valens, og følgelig er det også en tett forbindelse mellom 
hoved-infinittet og valensavhengige verbalutfyllinger. Det viser seg 
først og fremst ved "forfeltprøva" - at slike ledd må følge med 
infinittet når infinittet spiss-stilles (Kjøre gjestene hjem ville han ikke). 
Men det er også en tett forbindelse mellom finittet og infinittene i en 
setning, noe som bl.a. kommer til uttryld< ved at infinitiven mangler 

infinitivsmerket når den står som hoved verbal. Det virker som om nyere 

grammatikk legger all vekt på forfeltprøva her, og ser helt bort fra 
andre kriterier. Men regelen om at det som står først i setninga (foran 
finittet), ikke er mer (men stundom mindre) enn ett setningsledd, er 
ingen naturlov. I kulturvitenskapene er det som kjent ingen regel uten 
unntak, og dette kunne være ett av dem. Dessuten kunne en si, slik Leira 
1992:102 foreslår, at når infinitiver med bestemmelser spiss-stilles, så 

går de over til å bli infinitiv-konstruksjoner med nominal funksjon (som 
objekt), jf. at slike syntagmer kan pronorninaliseres med "det" (Kjøre 
gjestene hjem, det ville han ikke). Konklusjonen blir altså at vi bør for 

det første regne verbalet som en strukturkategori (frasetype), som kan 

fungere bl.a. som et setningsledd (setningsverbal), og for det andre 

regne med at verbaler, både som setningsledd og som ledd i andre 

syntagmetyper, kan omfatte syntagmer så vel som ordformer. 

6 DEN HIERARKISKE STRUKTUREN 

Som alt Saussure pekte på (1995:172), er syntagmatiske relasjoner av to 
hovedtyper: dels hierarkiske, dvs. at syntagmer består av (to eller flere) 
ledd, og dels lineære, dvs. at leddene står i bestemte relasjoner til 
hverandre (f.eks. i en viss rekkefølge). Den første relasjonen er mao. 
relasjonen mellom helhet og del, et syntagme og dets ledd- det som 
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ofte kalles "innføyning" (Diderichsen 1962:143: "innordning"). Det andre 
er relasjonen mellom leddene på samme "nivå" i hierarkiet, bl.a. 
leddstilling og "de grammatiske forbindelsene" (se neste punkt). Her 
skal jeg fokusere på den hierarkiske strukturen, også kalt "tre

strukturen" (etter en vanlig måte å framstille den på) eller "!C
strukturen", etter begrepet "direkte innføyd ledd" ("immediate 

constituent" på engelsk). At dette er en viktig side av syntagmer, ser en 
av det fenomenet som forprøveboka kaller "strukturell tvetydighet" 

(pkt. 3.2.2), dvs. homonyme syntagmer der homonymien består i ulik !C

struktur (eksemplet i forprøveboka er "Laila oppdaget en stilig mann 

med kikkert", der "en stilig mann med kikkert" kan analyseres som både 

ett og to setningsledd). 
I Innføring blir ikke dette aspektet ved syntagmer tatt opp 

systematisk i det hele. Derimot sies det en del om det i forprøveboka, 
men på to ulike steder og kanskje ikke eksplisitt nok Litt står det i punkt 
3.2 "Struktur og fraser", og mer systematisk tas det opp i pkt. 3.7 
"Kinesiske esker og syntaktiske trær". Disse to punktene burde støpes 
sammen, og det kunne også sies kortere og klarere. Da kommer en ikke 
utenom begrepet "ledd", dvs. den grunnleggende funksjons-kategorien 
(i tillegg til "ytring"), som ikke er presentert i forprøveboka heller. Det 
henger vel sammen med at forprøveboka heller ikke presenterer 
syntagme-begrepet, for disse to begrepene forutsetter hverandre som 
nevnt (pkt. 3) gjensidig. Siden et syntagme pr. definisjon består av (to 
eller flere) ledd, må det l. trinnet i syntaktisk analyse gå ut på nettopp å 
finne eller avgrense leddene i syntagmet - deres antall og omfang. 
Deretter kan vi finne det lineære forholdet mellom leddene innbyrdes, 
dvs. hva slags ledd vi har å gjøre med- f.eks. om det er et hypotaktisk 
forhold (over- og underledd), et subjekt/verbal-forhold, et pre
posisjonal/ styring-forhold, osv. 

I og med at "syntagme" er en strukturkategori og "ledd" en 
funksjonskategori, står de ikke i motsetning til hverandre, og et 

syntagme kanfungere som et ledd (i et større syntagme), mens et ledd 
omvendt kan bestå av et syntagme. Det er dette som forklarer 
"gjentakelsens hemmelighet" (pkt 3.7.1 i forprøveboka), dvs. 
rekursivitet - at et syntagme kan omfatte et (mindre) syntagme, eller 
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inngå i et (større) syntagme, av samme type som det første syntagmet, 
eller av en annen type. Vi kan ha en setning som inngår i eller omfatter 
en annen setning, et hypotagme som inngår i eller omfatter et annet 
hypotagme, en setning som omfatter eller inngår i et hypotagme eller 
omvendt, osv. Mao.: Syntagmer er ikke bare er hierarkiske, men 

hierarkiske i flere omganger eller på flere nivåer - i teorien et uendelig 

antall, i praksis (heldigvis) sjelden mer enn 6-7 - slik "!C-analysen" 

eller de syntaktiske "trærne" viser. 

Dermed blir det viktig å skille mellom direkte inn:føyde ledd, ledd 
som direkte eller på første nivå utgjør syntagmet, og ledd på lavere 
nivåer, som inngår i syntagmet bare indirekte, gjennom et 
undersyntagme (jf. skillet mellom "setningsledd" og "ledd-deler", og 
mellom "leddsetning" og "utfyllingssetning", som jeg kommer tilbake til 
nedafor). I f.eks. "Snille gutter juger ikke" er både "snille" og "gutter" 
ledd i syntagmet (setninga), men bare indirekte, gjennom under
syntagmet (hypotagmet) "snille gutter". Det er dette leddet som står i 
forhold til de andre leddene på l. nivå, først og fremst verbalet "juger". 

Det er dette som er poenget med "!C-analysen". Jeg syns betegnelsen 
"IC" godt kunne vært nevnt her, gjerne oversatt til norsk, f.eks. som 
"førsteledd" eller "hovedledd". Dette må være et grunnbegrep i 

syntaktisk analyse, for syntaktisk analyse må gå ut på å finne første
leddene i det aktuelle syntagmet, og, om noen av dem er syntagmer, 
deres førsteledd, osv. 

Ellers syns jeg det er uheldig å snakke om underordning i 
samband med subjunksjoner og leddsetninger, slik forprøveboka gjør (s. 
100). Underordning er etter vanlig språkbruk d.s.s. hypotakse, og ledd
setninger står ikke hypotaktisk til "hovedsetninga" - sjøl om de 
tradisjonelt sies å være "underordna" den - men er innføyd eller 
innordna i den. Det dreier seg om en hierarkisk relasjon og ikke en 
lineær. Forprøveboka bruker "innføyning" om hierarkiske relasjoner 
ellers, så hvorfor "underordning" i samband med subjunksjoner og 
leddsetninger? Den tradisjonelle tvetydigheten av "underordning" er så 
visst ikke noe å føre videre til nye student- og lærer-generasjoner. 
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7 "DE GRAMMATISKE FORBINDELSENE" OG ANALYSEN A V 

PREPOSISJONSUTTRYKK 

Et annet tradisjonelt grammatisk grunn-begrep som ikke synes å være 
"inne" for tida, er de såkalte "forholdsartene" eller "grammatiske 
forbindelsene", dvs. skillet mellom sideordning (paratakse), under
ordning (hypotakse) og samordning (katatakse), og de tilsvarende 

syntagmetypene. Dette emnet får et eget kapittel i Innføring, men 

mangler helt i forprøveboka og NRG. Dvs., disse bøkene kommer så 
vidt inn på hypotakse (uten å bruke ordet) i samband med "fraser", 
gjennom skillet mellom "kjerne" og "utfylling",2o og NRG har et eget 
kapittel om "koordinering", mens forprøveboka bare sier (s. 100) at den 
ikke vil ta opp dette temaet. Men sideordning og underordning settes 
ikke i samband med hverandre, og heller ikke NRG går noe inn på hva 
disse relasjonene egentlig er for noe. Og katatakse nevnes ikke som en 
mulighet i noen av bøkene. 

Siste skrik i grammatikken, både forprøveboka og NRG, er 
nemlig at preposisjons-uttrykk (PU), beskrives som hypotaktiske 
forbindelser med preposisjonalet som kjerne. Ifølge Innføring og 
tradisjonen er dette katatagmer, kanskje det eneste klare eksemplet (et 
annet, etter min mening tvilsomt, som ofte blir nevnt, f.eks. i Vassenden 
1993:28-29, er det såkalte "neksus"-forholdet mellom subjekt og 
predikat, event. verbal). Argumentet for den nye analysen er at prep. i 
visse tilfeller kan stå uten styring, altså forutsetter den ikke styringa. 
Ifølge Teleman 1996:48 betrakter også den svenske referanse
grammatikken PU som "endosentrisk", fordi " ... en preposition liksom ett 
transitivt verb kan anviindas absolut eller Himnas isolerat ("strandas")", 
som i f.eks. "Han sitter u tan for (huset), Per talar hon inte med". 
Forprøveboka bruker (s. 86) liknende eksempler, bl.a. "Skuddet gikk over 
(målet)", "Hunden kom etter". Slike eksempler kan vel stort sett 
forklares som ellipse, et reint pragmatisk fenomen: Styringa er utelatt 
(av senderen) og blir underforstått (av mottakeren), akkurat som 
objektet i setninger som "Ola drikker (alkohol)". At hunden kommer 
"etter", må tolkes slik at den kommer etter noen/noe som er nevnt i det 

20Vannebo 1997:61 sier at i referansegrammatikken oppfattes alle (flerledda) fraser 
som "endosentriske", som her vil si hypotaktiske (også paratagmer er 
endosentriske konstruksjoner). 
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foregående og derfor utelates i den etterfølgende teksten. Etter mill 

mening gjør ikke dette prep. til overledd ("kjerne") i syntagmetypen; 

bl.a. forutsetter et nominal en prep. i enda mindre grad enn en prep. 
forutsetter et nominal. Især Telemans siste eksempel er lite 

overbevisende, for her står jo styringa, sjøl om den kommer foran 
"prep." (noe som har sin naturlige forklaring). 21 Heller ikke at prep. kan 

stå "absolutt" også uten at det er tale om ellipse, nemlig i 

"verbalgrupper" som "komme over (noe)" = finne tilfeldig, er noe 

argument mot at et PU er en katataktisk forbindelse, for i slike faste 

uttrykk slutter prep. seg til verbalet istedenfor til det etterfølgende 

nominalet. Vi har mao. ikke noe PU. 

Etter min mening bør vi fortsatt regne PU som katataktiske 

forbindelser. Syntagmer som "i huset" skiller seg både semantisk og 

syntaktisk klart fra hypotagmer som "store hus". Det siste består 

opplagt av kjernen "hus", som bestemmer syntagmets type, og tillegget 
"store", som beskriver kjernen. Syntagmet er av samme type som 
kjernen, nemlig nominalt: "store hus" er bare en utvidelse av "hus", og 

betegner et trangere begrep av samme type. Noe slikt har vi ikke å gjøre 
med i et PU; der kombinerer en to ting til en tredje ting som ikke er av 
samme slag som noen av de to første: Av et preposisjonalt og et 

nominalt ledd får en et adverbialt syntagme (stedsadverbialer når prep. 

har konkret betydning, som i "i/på/over/under/til/fra/gjennom huset"). 
PU som "i huset" eller "gjennom huset" betegner likesom adverb som 
"der" eller "dit" åstedet for et saksforhold, dvs. en "omstendighet", og 
kan derfor - i motsetning til hvert av sine ledd - naturligst fungere 
som stedsbestemmelse til et verbal (være i huset, gå gjennom huset), ved 

ellipse til et nominal (bordet (som er) i huset). Og dette må vel nettopp 

være grunnlaget for begrepet "gjensidig avhengighet, katatakse", jf. 
definisjonen av "exocentric construction" i Bloomfield 1939:28-29 som en 
konstruksjon (dvs. et syntagme) der leddene er av en annen "form-dass" 

enn syntagmet. Forprøveboka er inne på den semantiske forskjellen 

mellom PU og (andre) hypotagmer på s. 129, men trekker ikke den rette 

konklusjonen, etter min mening. Dette er enda et eksempel på at nyere 

210gså Vassenden 1993:73 regner dette som et argument for at prep. er overledd i 
PU, uten noen begrunnelse, men regner likevel PU som katataktisk. 
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grammatikk har forkastet et tradisjonelt begrep - katatakse, og de 
grammatiske forbindelsene generelt- som etterlater et savn. 

8 DE SYNTAKTISKE FUNKSJONENE 

Begrepet "(syntaktisk) funksjon" er sentralt i tradisjonell setnings
analyse, ikke uten grunn kalt "funksjonsanalysen". Men som kjent mente 
Chomsky at de syntaktiske funksjonene var overflødige i syntaksen og 
opererte bare med strukturkategorier - "fraser" som verbfraser og 
nomenfraser og ordklasser som verb og substantiv - i tillegg til 
"frasestruktur", dvs. !C-struktur (se f.eks. Lødrup 1989:24). Og 

lingvister i alle land har trofast fulgt mesteren. Slik også i 
forprøveboka, der strukturkategoriene har dominert setningsanalysen i 
mange år. Nå er funksjonene som så mye annet på vei inn igjen, ser det 
ut til - men l) bare på setningsledd-planet, og 2) bare i tillegg til 
strukturkategoriene! 

Vedr. 1): I forprøveboka virker det som om (syntaktisk) funksjon 

er d.s.s. funksjon som setningsledd, jf. tittelen på pkt. 3.5, 
"FUNKSJONER (setningsledd)". Men dersom (syntaktisk) funksjon er 
d.s.s. "forhold til (de syntaktiske) omgivelsene" eller noe slikt, så har vi 

selvsagt funksjon på alle nivåer av en setning (eller rettere: et 

syntagme), slik forprøveboka innrømmer på s. 90. Hva er det som er så 

spesielt med funksjon som setningsledd? Forprøveboka prøver å 

forklare dette ved hjelp av begrepet "selvstendig funksjon (som 

setningsledd)", som ikke blir definert - og det er kanskje like bra, for 
"selvstendig funksjon som (setnings-)ledd" er vel nærmest en 
sjølmotsielse. Et ledd har nettopp ikke en syntaktisk selvstendig 
funksjon, i motsetning til en ytring, og "selvstendig/uselvstendig 

funksjon" kan derfor ikke brukes til å skille setningsleddene fra andre 
slags ledd. 

Heller ikke kan en sette likhetstegn mellom (syntaktiske) 
funksjoner og leddtyper (setningsleddene), slik forprøveboka gjør på s. 
80. Dette er to forskjellige ting, som rett nok hører nært sammen, slik at 

det ene (funksjonene) definerer det andre (leddtypene, bl.a. 
setningsleddene). En leddtype, f.eks. subjektet, er en klasse av ledd, 

nemlig de leddene som har subjektsfunksjonen i setninga eller står i 
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subjektsrelasjonen til verbalet. Subjektet og subjektsfunksjonen er altså 
ikke det samme: det siste er bare en abstrakt funksjon eller relasjon mens 

det første også består av et konkret "materiale", dvs. språklige enheter 
av bestemte typer (normalt nominaler). 

Denne umotiverte innskre:nkninga av begrepet "funksjon" fører 
til at forprøveboka ikke kan (eller vil) bruke en relasjonen (funksjonell) 
analyse av syntagmer som ikke er setninger (men "fraser"). Men alle 
slags syntagmer består pr. definisjon av deler eller ledd (over ordform
nivået), ikke bare setninger. Jeg kan ikke se hvorfor en om f.eks. leddet 
"(lille) Ola" i syntagmet "(lille) Ola sover" skal si at det er l) subjekt, 2) en 
"nomenfrase", mens en om det samme leddet i syntagmet "til (lille) Ola" 
bare skal si det siste. NP-en har selvsagt en funksjon også i det siste 
tilfellet, tradisjonelt kalt "styring", og i så fall må det også være noe å si 
om den. Noe er sagt i og med den generelle definisjonen av "fraser" som 
består av mer enn ei ordform, nemlig at de består av en "kjerne" og en 
"utfylling", men bortsett fra at definisjonen ikke dekker paratagmer og 
katatagmer, så analyseres ikke frasene i kjerne og utfylling, bare i sine 
strukturelle bestanddeler eller underfraser. F.eks. analyseres nomen
frasen "stolen som står i hjørnet" (s. 90) i substantiv + setning, og det 
kommer ikke eksplisitt fram at setninga fungerer som underledd. 

Vedr. 2): Når det gjelder setningsleddene, er strukturkategoriene 
med, i tillegg til funksjonene: Først beskrives funksjonen og deretter 

strukturen.22 Men dersom syntaktisk analyse går ut på å finne leddene i 

det aktuelle syntagmet - og det er ikke lett å se hva det ellers skulle 

være; analyse betyr jo å løse opp noe sammensatt i sine enkelte deler -

så er det funksjonskategoriene eller ledd typene som er av interesse, ikke 

strukturkategoriene eller frasetypene. Poenget i den syntaktiske 
analysen av "Ola sover" eller "til Ola" er ikke at "Ola" er et substantiv 
(egennavn) og dermed også et nominal, men at substantivet/nominalet 
her fungerer som henh. subjekt (i en setning) og styring (i et PU). 

Poenget er ikke hva saker og ting (generelt) er, men hvordan saker og 
ting fungerer i den aktuelle konteksten. Det blir ikke annerledes når 

221 analyseeksemplet i Innføring s. 126 angis derimot bare funksjonen/leddtypen, 
mens strukturkategorien settes i parentes ved ledd som er setninger. F.eks. 
beskrives "(dem) der bor langs stranden" som underledd, med "relativ 
leddsetning" i parentes. 
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subjektet eller styringa er et syntagme, f.eks. et nominalt hypotagme 
som "lille Ola". Leddenes struktur er for det første irrelevant i en 
analyse, og for det andre er beskrivelsen av den svært ofte overflødig, 

for iallfall når et ledd er et syntagme, kommer jo strukturen fram p å 

neste nivå, når leddet analyseres i sine (første-)ledd. Et hypotagme blir 
analysert i overledd og underledd, et PU i prep. og styring, en setning i 
bl.a. verbal og subjekt, osv., og da har vi jo sagt hva det er for noe. 

Konklusjonen på dette er at vi bør legge mer vekt på det 
funksjonelle aspektet og mindre på det strukturelle, vel å merke i 

analysen - både syntagmer og ordformer må selvsagt beskrives og 
klassifiseres, så jeg mener ingenlunde at strukturkategorier som f.eks. 
substantiv, nominal, nominalt hypotagme, setning eller PU er over
flødige i syntaksen som helhet. 

9 SYNTAKS, SEMANTIKK OG SETNINGSLEDD. 

OM LEDDSTILLING SOM DEFINISJONSGRUNNLAG FOR 

SETNINGSLEDDENE 

Forprøveboka har et punkt som heter "Syntaks og semantikk", men det 
handler snarere om syntaks og pragmatikk, eller setningers struktur og 
funksjon, hva vi bruker setninger til. Derimot kommer det enkelte 
steder, og særlig i punktet om subjektet, fram et syn på forholdet 

mellom syntaks og semantikk som jeg mener er uholdbart. Det virker 

nemlig som om forprøveboka ser "semantisk" og "syntaktisk" som 

motsetninger eller alternativer - det må være enten det ene eller det 
andre. F.eks. understreker forprøveboka (s. 94) at den bruker 

"syntaktiske kriterier" til å identifisere subjektet, i motsetning til 
semantiske, og at subjektet er "en syntaktisk fundert størrelse". Her vil 
"syntaktisk" si d.s.s. "formelle", (tilsynelatende) ikke-semantiske 
kriterier som stilling eller mulig stilling (distribusjon), erstatning, 
flytting og andre omformuleringer (som jeg kommer tilbake til i neste 
punkt). Man aner et ekko fra de amerikanske strukturalistene: Det 
gjelder å unngå "uvitenskapelige" semantiske kriterier, og holde seg til 
de "syntaktiske". Men synet er vel også inspirert av den generative 
grammatikken, der "syntaks" og "semantikk" regnes som ulike 
"moduler" (se f.eks. Nordgård og Åfarli 1990:17-18) og der syntaksens 
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enheter følgelig er betydningsløse.23 Men som jeg har argumentert for i 
Papazian 1997, har vi i syntaksen, like så vel som i morfologien og 
leksikologien, å gjøre med tegn, som har et innhold så vel som et 
uttrykk Det kan derfor ikke være noen motsetning mellom syntaks og 
semantikk 

Dette reiser spørsmålet om hva slags størrelser de tradisjonelle 
setningsleddene som bl.a. subjektet egentlig er, og om de kan defineres 
på grunnlag av "formelle" kriterier som distribusjon. Å definere 
setningsleddene, og især subjektet, distribusjonelt er nemlig blitt ganske 
vanlig i nyere syntaks. Også Innføring gjør dette (s. 73), likeså NRG (s. 
674).24 Men for det første kan subjektet ha en rekke stillinger og kan like 

fullt identifiseres som subjekt, uansett hvor det står. Likeså kan vi 
identifisere subjektet i språk der subjektet har ulik distribusjon eller ikke 
noen bestemte stillinger i det hele. For det andre kan flere leddtyper stå 
på samme plass (særlig "forfeltet" og "N"), uten at vi blir i tvil om den 
syntaktiske analysen av den grunn. Enkelte leddtyper har tilmed samme 
distribusjon, f.eks. objektet, predikativet og det reelle ("potensielle") 
subjektet, uten at vi regner dem som en leddtype for det Rett nok har 
setningsleddene i nordisk normalt sine karakteristiske stillinger, men de 
kan godt ha uvanlige stillinger uten at det berører deres status som 

leddtype. F.eks. kan et subjekt i nordisk godt komme på "objektplassen" 

N (også om vi ser bort fra setninger med formelt subjekt) uten at det 

dermed blir objekt. Et svensk eksempel jeg har notert fra Sigurd 1972:26 

er "Sårskilt bekymmer vållar honom svenskans artiklar, som han har 
svårt att få in i den traditionella modellen". Et eksempel fra norsk, 
notert fra et referat fra et rådsmøte på mitt eget institutt, er "Til 
planleggingsgruppa for Ibsen-sentret er oppnemnde Otto Hage berg og 
Hans H. Skei" (flere eks. i NRG s. 893). Noen danske eksempler nevnes 
av Diderichsen (1962:194).25 

23Jf. Pinkers definisjon (1994:106) av ordklassene som "a kind of token that obeys 
certain formal rules, like a chesspiece or a poker chip". 
24! Innføring er kriteriet muligheten for å stå først på n, i NRG mer generelt 
muligheten for å stå i midtfeltet (trolig for å få med setninger der subjektet står 
etter midtfeltsadv., f.eks. "Kommer ikke Ola?"). 
25Diderichsen mener dette bare forekommer i setninger uten objekt, men som vi 
ser av det første eksemplet, stemmer ikke det helt, når det kan skje uten 
tvetydighet. 
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Den konklusjonen vi kan trekke av dette, er at distribusjon ikke 

kan være et avgjørende kjennetegn på subjektet, og at verken subjektet 

eller andre leddtyper kan defineres distribusjonelt. Tvert om er det slik 
at en beskrivelse av en leddtypes stilling eller distribusjon mer generelt 

forutsetter at leddtypen er gitt: Vi kan ikke si noe om hvor subjektet står 
i en individuell setning dersom vi ikke veit hva som er subjektet i den 
aktuelle setninga, og vi kan ikke si noe om hvor subjektet kan stå 

(subjektets distribusjon) i setninger generelt uten å ha identifisert 

subjektet i individuelle setninger av ulike typer. Og det forutsetter igjen 
at vi veit hva et subjekt generelt er for noe - ellers kan vi jo ikke vite om 
vi har å gjøre med den samme leddtypen i ulike setninger. Jf. Dyvik 
1986:187, som mener at fordi plassering av setninger i "setnings
skjemaene" til Diderichsen forutsetter en syntaktisk analyse, " ... kan ikke 
skjemaet brukes til å definere funksjonelle størrelser; det forutsetter 
tvert imot at de er definert". Diderichsen sjøl ville sikkert vært den 
første til å kritisere denne (mis)bruken av setningsskjemaene, jf. 
Diderichsen 1965:157: "Det er [ ... ] meningsløst at tale om ordstilling før 
man har bestemt ordene på en anden måde: hvordan kan man 
bestemme adjektiver som ord der står foran substantiver, hvis man ikke 
på forhånd har bestemt de to klasser på anden måde?". 

Nei, vi kan ikke beskrive distribusjonen til noe vi ikke veit hva er. 
Stilling eller rekkefølge er en relasjon, og en relasjon forutsetter de 
enhetene som relasjonen består mellom. Vi kan ikke ha relasjoner uten 
enheter. Jf. Frei 1954:142, hvor det heter at " .. .le crih~re distributionnel 
est soumis a un axiome [merknad: Jamais exprime, sauf defaut 
d'information de ma part], que l'on pourrait formuler ainsi: Toute 
distribution implique des elements"26, og at det derfor er en 
sirkelslutning når man vil bestemme enhetene på grunnlag av deres 
distribusjon. Selv super-distribusjonalisten Harris (1954:158) inn
rømmer dette: " ... we cannot speak of distributional relations until we 
have not only segments but also a similarity grouping of them ... ". Jf. 
også Allerton 1979:94: "Distributional studies [ ... ] cannot alone provide 

an adequate grammatical analysis, since, ignoring meaning as they do, 

26"Distribusjonskriteriet avhenger av et aksiom, så vidt jeg veit aldri uttrykt som 
en kunne formulere slik: All distribusjon forutsetter elementer." 
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they are bound to remain largely superficial". Det kan kanskje passe å 
sitere hva den danske grammatikeren Baden sa om dette for over 200 år 
siden (Baden 1782:190, her sitert etter Hertzberg 1982:25): "Det kommer 
ikke an paa det Sted, hvor Subjektet og Prædikatet staaer, men paa det 
rette Begreb om samme. Enten jeg siger: Menneskene ere onde, eller 
onde ere Menneskene: homines sunt mali; mali sunt homines; saa bliver 

dog Menneskene og homines Subjektet, og sunt mali: ere onde, 

Prædikatet". 

Vi må nemlig skille mellom hva setningsleddene er og hvordan de 

markeres, bl.a. deres distribusjon, jf. Wierzbicka 1988:435: " .. .linguistic 

analysis must distinguish grammatical categories from grammatical 
marking". Likeså Matthews 1981:3: "Patterns of arrangement are 
important. But that is because they are the means by which 
constructions are shown, not because constructions ARE 
arrangements". Og det siste kan ikke si oss noe om det første. Å si at 
f.eks. subjektet i et visst språk kan stå på n eller står i nominativ, 
forteller oss ingenting om hva subjektet er, bare om hvordan det 

markeres. Siden markeringa varierer fra språk til språk, må en 
definisjon av subjektet generelt, i alle språk, være uavhengig av slike 
"formelle" forhold. Jf. Croft 1991, som peker (s. 51) på at syntaktiske 
funksjoner " ... can be identified in alllanguages ... ", men (s. 42) at " ... the 
primary drawback of the structural approach to syntactic categories is 
that no adequate cross-linguistic definition of a syntactic category is 
possible since the grammatical manifestations of syntactic categories 
are so varied across languages" (jf. også Dyviks diskusjon av allmenne 
og språk-spesifikke definisjoner i Dyvik 1986, kap. 4, og 1999:15f). Og 
det betyr igjen at allmenne definisjoner av grammatiske kategorier må 
være semantiske (jf. Dyvik 1986:35, 136 og 1999:16, eller Greenberg 
1966:74). 

Jeg er selvsagt ikke uenig i det som sies i forprøveboka (s. 106) om 
at subjektet er en syntaktisk størrelse og agenten (eller agens) en 
semantisk, og at det er viktig å skille mellom de to "nivåene". Men det 
betyr ikke at de to størrelsene ikke har noe med hverandre å gjøre, eller 
at subjektet ikke kan være kjennetegnet ved sin betydning eller sin 
"semantiske rolle" i setninga, bl.a. agent-rollen. Tvert om er det et 
systematisk forhold mellom subjektet og agenten i alle aktivsetninger 
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som i det hele tatt har en klar agent, dvs. setninger som betegner 
handlinger. I slike setninger er forholdet mellom subjektet og agenten 
som forholdet mellom et tegn og dets referent; subjektet betegner eller 
refererer til agenten (jf. Pinker 1994:109, likeså Langacker 1991:309, som 
regner agent som den prototypiske subjekt-referenten). Rett nok kan 
subjekt-referenten også ha andre semantiske roller, bl.a. alltid i passiv

setninger, så jeg påstår ikke at subjektet kan defineres ut fra agent

rollen. Den blir opplagt for trang til å dekke alle de semantiske rollene 

subjektet kan ha. Men jeg påstår at det er en åpenbar sammenheng 

mellom subjektet og de semantiske rollene, først og fremst agent- og 

pasient-rollene, og at subjektet er en semantisk definert syntaktisk 
enhet. Det blir ikke dermed en semantisk enhet. Jeg skal ikke prøve å 
definere subjektet, siden subjektet her bare er et eksempel på 
setningsleddene, men argumentere for denne påstanden. 

Subjektet er en leddtype, dvs. en funksjonelt eller relasjonelt 
definert kategori, normalt av nominaler, definert ved den funksjonen 

eller relasjonen som vi kan kalle subjekts-funksjonen eller subjekts
relasjonen. Som Næs 1989:64 sier det: "Et subjekt er jo ikke et subjekt 
når det står alene". For at det skal være et subjekt (eller et objekt), må 
det være et verbal i den syntaktiske konteksten, for subjektets vedk. et 
finitt verbal; dvs. et setningsverbal. Subjektsrelasjonen er altså en 
relasjon mellom subjektet og setningsverbalet, og denne relasjonen må 
åpenbart være semantisk (jf. Mikkelsen 1911:4 eller Leira 1972:31). Det 
ser vi av at setninger som består av det samme "materialet", f.eks. det 
samme verbalet og de samme nominalene, har ulik betydning avhengig 
av hvilket av de to nominalene som fungerer som subjekt og objekt, jf. 
eksempler som "Ola (subj.) elsker Kari (obj.)" og "Kari (subj.) elsker Ola 
(obj.)".27 Et syn på setningsleddene som reint "syntaktiske", innholds
tomme størrelser kan ikke forklare dette grunnleggende faktumet. Å 
forstå hva disse setningene betyr, dvs. å tolke dem, innebærer bl.a. å 

forstå hva som er som subjekt og hva som er objekt. De syntaktiske 
funksjonene er mao. en del av setningenes betydning, på linje med den 
hierarkiske strukturen. Jf. Bleken 1971, hvor det heter (s. 54) at "For å 

27Setningene er prinsipielt tvetydige - jf. neste punkt - slik at det er nødvendig 
å markere med parentesene hvilken betydning som ment. 
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kmme analysere en setning grammatisk må vi kunne forstå den, og 
forstå den på en bestemt måte", og (s. 55) at man "."ved å analysere 

setningen på den og den måte har valgt en eller flere mulige tolkninger 

av den". Garvin 1972:294 omtaler de syntaktiske funksjonene som " ... the 
relational meanings (such as the subject or predicate meaning) carried 

by phrase-level units within the clause". 
Når det gjelder subjektet spesielt, har en distribusjonen definisjon 

særlig dramatiske følger, for det fører til l) at vi ikke kan skille mellom 

et "formelt" og et vanlig subjekt, 2) at det blir det formelle subjektet som 
blir subjektet i konstruksjoner med både "formelt" og "reelt" (egentlig, 
potensielt) subjekt, siden det er dette som normalt står på "subjekts
plassen" n.zs Vedr. 1): Etter en distribusjonen definisjon er alle subjekter 
"formelle", og at noen subjekter (de tradisjonelle "formelle") ikke har en 
semantisk rolle (forprøveboka s. 105) mens andre (vanlige subjekter) har 
det, blir uforklarlig.29 At et vanlig subjekt som f.eks. "Ola" i "Ola sover" 
refererer til noe(n) som påstås å forholde seg slik verbalet angir (her: 
som påstås å sove, enten en regner dette som en handling med agent 
eller ikke), mens et formelt subjekt som "Det" i "Det regner" ikke 
refererer til noe som helst og følgelig heller ikke kan ha en semantisk 
rolle i setningsinnholdet, er ikke det en ganske avgjørende forskjell 
mellom de to leddene? Hvorfor kan vi f.eks. emfatisere et vanlig subjekt, 
enten ved trykk eller ved emfatiske konstruksjoner som utbryting ("Det 
er Ola som sover"), mens dette ikke er mulig med formelle subjekter 
(*"Det er det som regner")? 

En syntaks som ikke klarer å skille mellom de to leddtypene, kan 
det ikke være særlig gagn i. Bl.a. kan en da ikke få fram forskjellen 
mellom eldre og yngre nordisk på dette punktet, og forklare hvorfor 
nordisk og andre språk har utviklet et formelt subjekt. Dersom det bare 
har som funksjon å være subjekt, slik f.eks. Leira 1970:70 framstiller det, 
må en spørre hvorfor vi har fått konstruksjoner med formelt subjekt 
også der vi kan ha konstruksjoner med et vanlig subjekt, f.eks. 

2BDet fins unntak fra den regelen og, f.eks. dette: "Det var elles mange 
målvitskaplege spursmål dryfte hjå Rask ... " (Olav Midttun i Syn og Segn 54, 1948, 
s. 102). 
29Det merkelige er vel egentlig at subjektet kan ha noen semantisk rolle i det 
hele, dersom det bare er et ledd som står på visse plasser. 
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presenteringer. Men dersom vi tar utgangspunkt i det tradisjonelle 
synet at det formelle subjektet bare er en "plassholder" som har som 
funksjon å fylle de normale subjektsplassene foran og etter finittet 
(f.eks. Wallin 1936:171, Heggstad 1931:171, Beckman 1955:228, Sundman 
1980:115, Andersson 1993:74), forklarer vi dette leddets "raison d'etre" 
både i setninger som før var subjektløse (og derfor ikke fikk fram 
motsetninga mellom spørsmål og påstand på vanlig måte, ved 

inversjon) og i setninger med et subjekt som enten betegner ny 
informasjon (presenteringer) eller er tungt (Det var hyggelig at du ville 
besøke oss), og som en derfor har behov for å flytte lenger bakover uten 
å bryte de vanlige leddstillingsreglene. 

Vedr. 2): Dersom det er det formelle subjektet som er subjektet i 

presenteringer og andre konstruksjoner med et refererende nominal 
som svarer semantisk til (det vanlige) subjektet, får en problemer med å 
klassifisere dette leddet. Det vil føre for vidt å gå inn på den enorme 
diskusjonen om dette emnet, men den verste løsninga er etter mitt syn 
den som forprøveboka har lagt seg på (s. 106), nemlig å regne det som 

objekt, en analyse som er blitt nokså vanlig i nyere grammatikk (f.eks. 

Faarlund 1992:46, Vangsnes 1993:217). Men verbene disse 

konstruksjonene er jo normalt intransitive - "være, ligge, stå" o.L 

(eksistensverb)! Intransitive verb med objekt? Attpåtil sies dette 

nominalet (s.s.) å betegne pasienten (patiens), noe det for så vidt burde 

om det var objekt. Men er det på noe vis mulig å se "ei bok" i "Det ligger 
ei bok på bordet" som betegnelse på pasienten, den som blir utsatt for 
handlinga? Handlinga her er "ligger (på bordet)", og den handlinga 
retter seg ikke mot noe eller noen, like lite i dette eksemplet som i andre 
setninger med dette verbet. Tvert om må det være slik at det må være et 
eller annet som ligger på bordet, og dette påstås her å være "ei bok" og 
ingenting annet. Det er nøyaktig samme semantiske relasjon mellom 
"ligger" og "ei bok" i denne setninga som i "Ei bok ligger på bordet" (jf. 
Platzack 1983:88): I begge tilfellene betegner nominalet snarere agenten 
(i en noe utvida forstand), den/det som ligger på bordet.Jo Det er 
nettopp derfor de to setningene har samme referensielle (denotative) 

30I passive presenteringer med transitive verb, f.eks. "Det ble lagt ei bok på 
bordet", betegner det reelle subjektet derimot ganske riktig pasienten - akkurat 
som subjektet i vanlige passiv-setninger som "Ei bok ble lagt på bordet". 
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betydning og kan erstatte hverandre i de fleste kontekster. Men ifølge 
forprøveboka skulle det altså være to ulike verb med ulik valens i de to 
setningene. Det blir ikke lett å forklare studentene om valens, transi
tivitet og objekt etter en slik analyse!31 

Rett nok kan vi også ha tilsvarende setninger med transitive verb 
og to referende nominaler, f.eks. "Da hadde det tilstøtt ham noe 
alvorlig". Askedal1986:30f bruker dette eksemplet til å forsvare objekt

analysen av det siste nominalet. Ifølge Askedal er nemlig det første 
nominalet et indirekte objekt, og slike setninger viser "quite 
unequivocally" at det siste nominalet er " ... direct objects whlch are quite 
regularly placed after an indirect object in the same VP" (den samme 
analysen av slike setninger finner en i Lødrup 1989:24). I Simonsen m. fl. 
1988:193 brukes en tilsvarende setning, nemlig "Det skremte meg at han 
kom", derimot til å vise at det siste nominalet ikke kan være objekt, 
siden setninga alt har et objekt (det første nominalet). Her syns jeg en 
må gi den sistnevnte rett. Dette er ikke 3-verdige verb (Askedal 1986:30: 
"Three-place constructions with a direct and an indirect object"), men 2-

verdige verb som tar (subjekt og) bare ett objekt (som vel må regnes som 
direkte, jf. at det ikke kan skiftes ut med et PU med "til" eller "for"). Det 
ser vi av tilsvarende setninger uten formelt subjekt, f.eks. "Noe alvorlig 
hadde tilstøtt ham". Det viser at vi ikke har å gjøre med indirekte + et 
direkte objekt i "det"-setningene, men bare at det reelle subjektet står 
rett etter objektet i presenteringer med visse transitive verb (i eksemplet 
med "skremme" står det i "ekstraposisjon", jf. f.eks. "Det hadde skremt 
meg voldsomt om han kom"). 

Noe bedre er vel den løsninga Innføring (s. 75) og NRG (s. 828) 

velger, nemlig å kalle leddet "potensielt subjekt", en betegnelse som 
impliserer at leddet ikke er subjekt, men "kan bli det", nemlig ved 
omformulering til en tilsvarende setning uten formelt subjekt (denne 

31Askedal 1986:31 bruker også et morfologisk argument for objekt-analysen av 
reelt subjekt i presenteringer, nemlig at pronomenet "de/ dem" brukt ubestemt 
der vil stå i objektsform, f.eks. "Det vil alltid være dem (= enkelte) som mener 
noe annet". Men for det første er vel også "de" mulig her, og for det andre kan 
ikke morfologiske kriterier være avgjørende i syntaksen, etter synspunktene i det 
foregående. De er dessuten tvetydige, jf. at finittet eller perf. part. som 
hovedverbal ofte kongruerer med dette "objektet", i norsk i vestlandske dialekter 
("Det er komne tre karar hit", Sandøy 1994:204). 
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begrunnelsen er eksplisitt i Næs 1972:255 og Vassenden 1993:92). Ett 
problem med dette er at vi, som Vangsnes 1993:229 (merknad 7) peker 
på, i passive presenteringer av 3-verdige verb (f.eks. "Det ble overrakt 
Jon en gave") vil få 2 potensielle subjekter.32 En mer prinsipiell 
innvending er at vi vanligvis ikke klassifiserer ledd etter den funksjonen 
de (potensielt) kan ha i andre konstruksjoner, men etter den funksjonen 
de faktisk har i den aktuelle syntagmetypen (her: setninger med formelt 
subjekt). Men hvilken funksjon det "potensielle" subjektet har i de 
konstruksjonene der det forekommer, sier ikke denne betegnelsen (og 
den klassifiseringa den impliserer), noenting om.33 På dette grunnlaget 
kunne vi like gjerne kalt aktiv-objektet for potensielt subjekt, med den 
begrunnelsen at det "blir" subjekt i passiv. Ethvert ledd kan "potensielt" 
fungere som hva som helst i andre konstruksjoner, og det vi skal si noe 
om i en syntaktisk analyse, er den aktuelle funksjonen, ikke den 
potensielle. 

10 OMFORMULERING OG SYNTAKTISK ANALYSE 

Synet på syntaktisk struktur som noe løsrevet fra betydning preger også 
synet på den plassen metoder som omformulering, f.eks. flytting 
(permutasjon), har i den syntaktiske analysen. Også dette er blitt en 
vanlig metode til å identifisere setningsleddene i nyere grammatikk. Det 
virker som om man mener at flytting av ledd, eller i det hele tatt 
omforming av setningene, rett og slett kan avgjøre den syntaktiske 
analysen. På dette punktet er Innføring og forprøveboka samstemte: 
Begge bruker omformuleringer, bl.a. fra påstander til (semantisk og 
syntaktisk tilsvarende) spørsmål som kriterium for subjekt-status. 
Forprøvebokas eksempel er at "Bernt" må være subjekt i "Bernt grillet 
lammet" fordi vi kan omforme denne påstands-setninga til 
spørresetninga "Grillet Bernt lammet?" (der "Bernt" står på 
"subjektsplassen" n), men ikke til *"Grillet lammet Bernt?" (s. 93). Ett av 

32Men NRG regner det refererende nominalet i passive presenteringer som 
objekt (s. 720, 846}, enda det potensielt er et subjekt i samme grad som i aktive 
presenteringer. 
33NRG beskriver leddet som en mellomting mellom subjekt og objekt, og også 
andre (f.eks. Leira 1970) er kommet til at leddet er verken subjekt eller objekt, 
men en egen leddtype. 
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eksemplene i Innføring (s. 73) er parallelt, nemlig at "Denne fikk Kristin 
av meg" kan omskrives til bl.a. "Fikk Kristin denne av meg?", hvilket 
skulle bevise at "Kristin" er subjekt. 

Til dette er det å si at vi godt kan omforme de to setningene også 
til henh. "Grillet lammet Bernt?" og "Fikk denne Kristin av meg?". At det 
ikke er vanlig at lam griller noen (som attpåtil heter Bernt og 
sannsynligvis er en person), er helt irrelevant for syntaksen; poenget er 

at denne setninga er a) grammatisk, b) følgelig meningsfylt, om 
innholdet skulle være aldri så merkelig (hvor mange merkelige, men 
grammatisk uklanderlige, påstander blir det ikke ytret i løpet av en 
dag?). Hva eksemplet i Innføring angår, kunne "Denne" tenkes å 
referere til en person og "Kristin" f.eks. til ei tispe, og i så fall blir det 
mest naturlig å omformulere setninga til "Fikk denne (personen) Kristin 

(tispa) av meg?" (ei anna sak er at dette ville være et underlig spørsmål, 
siden senderen må antas å vite svaret). 

Det prinsipielle som dette og tilsvarende eksempler viser, er for 
det første at alle setninger av typen "nominal + transitivt verbal + 
nominal" er prinsipielt tvetydige, sjøl om det i eksempler som disse er en 
naturlig tolkning og en som virker mer eller mindre søkt Men vi har 

også setninger som er tvetydige også i praksis, ved at begge analysene 
er like sannsynlige. En type er setninger med spørreledd, f.eks. "Hvem 

kvalte kvelerslangen?", som kan omformes til både "Hvem var det 
kvelerslangen kvalte?" og "Hvem var det som kvalte kvelerslangen?", 
eller til både "Hvem har kvelerslangen kvalt?" og "Hvem har kvalt 
kvelerslangen?". Tvetydigheten består i at begge nominalene kan 
oppfattes som både subjekt og objekt, siden både subjektet og objektet i 
helsetninger kan stå både foran finittet (i "forfeltet", for å si det med 
Diderichsen) og etter det (på "n" eller "N").34 Og i moderne norsk er det 
som kjent primært leddstillinga (ved pers. pron. også kasusform) som 
uttrykker hva som er subjekt og objekt. Når leddstillinga blir tvetydig, 
blir setninga tvetydig. Dette illustrerer igjen påstanden i foregående 
punkt, at setningers betydning er et produkt av den syntaktiske 

strukturen, bl.a. hva som fungerer som subjekt eller objekt, så vel som 

341 setninger med sammensatt verbal vil derimot objektet alltid komme etter 
infinittet mens subjektet står enten foran finittet eller mellom finittet og 
infinittet, slik at omskrivningene er entydige. 
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av hvilke syntaktiske enheter (bl.a. hvilke ordformer) som inngår i dem. 

Men det er ikke poenget her. 
Poenget her er dette: Dersom vi omformer "Bernt grillet lammet" 

og "Denne fikk Kristin av meg" til henh. "Grillet Bernt lammet?" og 
"Fikk Kristin denne av meg?" og ikke til de teoretisk mulige "Grillet 

lammet Bernt?" og "Fikk denne Kristin av meg?", hvorfor gjør vi i så fall 

det? Svaret på det spørsmålet kan vel ikke være noe annet enn: fordi vi 
oppfatter "Bernt" og "Kristin" som subjekt i utgangssetningene. Og 
dersom setningene kan omformes også til de sistnevnte alternativene, 

er det fordi de er tvetydige; de har to syntaktiske analyser og følgelig to 
betydninger, og kan følgelig omformes til to (entydige) spørresetninger. 
Dersom den ene omforminga er mer nærliggende enn den andre, er det 
fordi den ene tolkninga - den med "Bernt/Kristin" og ikke 
"lammet/ denne" som subjekt- er mer nærliggende enn den andre. 

Vi omformer nemlig ikke setningene til hva som helst, men til en 
semantisk tilsvarende setning, dvs. en setning med den samme 
syn taktiske (og semantiske) grunnstrukturen, iallfall på det punktet som 
skal illustreres- i eksemplene setninger med samme subjekt. Johansen 
1957:18-20 peker på at når vi vil omskrive setninga "Hans vidste dette" 
til "Hans vidste ikke dette" og ikke til "Hans vidste dette ikke" (i 

motsetning til ved setninga "Hans forundrede dette"), så ligger årsaken 
ikke " .. .i almene formale Regler for Substantialers, Verbers og 
Adverbialers Sammenstilling, men i Betydningen af de specielle 
Substantialer "Hans", "dette" og det specielle Verbum "vide", samt 
Reglen for, hvor Betegnelserne for de forskellige Relater skal staa ved 
dette Verbum ... ". Dvs., vi oppfatter "dette" som objekt i den første 
setninga, og plasserer følgelig "ikke" foran ordet, fordi det ikke gir 

mening å oppfatte "dette" som subjekt og "Hans" som objekt for (et 
verbal av) et verb som "vite" ("vite" krever mao. et personlig subjekt, 
mens "forundre" krever et personlig objekt). Omforminga av setningene 

avhenger altså av hvordan vi analyserer dem syntaktisk og tolker dem 

semantisk, dvs. at omforminga av setningene avhenger av den 
syntaktiske analysen, ikke omvendt. Den syntaktiske analysen inne
bærer bl.a. at en har identifisert subjektet, og omforming kan derfor ikke 
brukes til å identifisere subjektet. Her snur både forprøveboka og 
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Innføring tingene aldeles på hodet, sjøl om de er langt fra alene om å 

gjøre det. 
Har da ikke omforming og flytting noen funksjon i syntaktisk 

analyse? Jo, sjøl om disse metodene ikke kan brukes til å definere 
setningsleddene eller andre leddtyper, så kan de likevel være nyttige i 
praktisk syntaktisk analyse, på linje med "spørremetoden", substitusjon 

o.L Som sagt (foreg. pkt.) må vi skille mellom de syntaktiske funksjonene 

og hvordan de markeres, og siden stilling markerer eller gir en pekepinn 
om et ledd funksjon, om ikke alltid entydig - ved at ulike leddtyper 

normalt har ulike stillinger- så kan stillinga være en hjelp til å finne 
setningsleddene (f.eks. hva som er subjekt og objekt) i individuelle 
setninger, på linje med kasusform (ved pronomen). Akkurat slik 

presenteres bl.a. disse metodene i en tidligere utgave av forprøveboka, 

Bjorvand m.fl. 1982:140: "I stedet for å gi en definisjon av subjektet, skal 
vi se på noen kriterier for å finne fram til subjektet i en setning". Likeså i 

Andersson 1993:72: "Subjektet kan ofta kannas igen på sin placering i 

satsen och ibland på sin kasusmarkering". Jf. også skillet mellom defini

sjoner og "kriterier" i Andersson 1974:15, der plassering av 
nektingsadverbiet i hel- og leddsetninger regnes som et "kriterium" og 

ingen definisjon. Men også de omstendelige formuleringene i "subjekts
definisjonen" i. Innføring (s. 73) bærer mer preg av å beskrive en 

prosedyre for å finne individuelle subjekter enn av å være en definisjon 

av subjektet generelt, som kategori eller leddtype. Distribusjonene 

"definisjoner" kan altså i høyden være "operasjonelle definisjoner" 
(Baune 1993:135) til bruk i praktisk analyse, men det vi trenger i en 
syntaktisk teori, er "real-" eller "vesens-definisjoner" (Baune 1993:114), 
som sier oss noe om de språklige kategoriene vi opererer med, i sin 
alminnelighet. 

11 LEDDSETNINGER OG "UTFYLLINGSSETNINGER" 

Når det gjelder setninger som ikke fungerer som egne ytringer, dvs. som 

ikke er helsetninger, er det en klar motsetning mellom Innføring og 
forprøveboka: Den første skiller bare mellom helsetninger og 
leddsetninger, som - slik navnet antyder - er setninger som fungerer 

som enten et setningsledd eller en del av et setningsledd (s. 101). NRG 
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har (s. 41) nesten den samme definisjonen, nemlig funksjon som 
setningsledd.3s Derimot skiller forprøveboka mellom "leddsetninger", 
som er setninger med "selvstendig funksjon" som setningsledd, og 
"utfyllingssetninger", som fungerer som ledd (utfylling) i en frase. Siden 
frasene normalt fungerer som et ledd i en setning, fungerer 
"utfyllingssetningene" normalt som ledd i et setningsledd, eller på enda 
lavere nivå. Typisk er de relativsetninger, men også setninger som "at"
setninga i "(Khalid beklaget) det faktum at han hadde spist middag" og 
"da"-setninga i "(Dagsrevyen viste ikke sånne bilder) den tiden da jeg 
var liten" må kalles utfyllingssetninger, siden de ikke utgjør egne 
setningsledd alene. Forprøveboka får problemer med disse siste 
setningstypene, for de har ikke henh. nominal og adverbial funksjon, 
men kalles likevel henh. nominale og adverbiale, siden "vi har nok 
betegnelser som det er i dette kapitlet" (s. 129; setningene føres opp som 
utfyllingssetninger i parentes i oversikten på s. 130). Disse setnings
typene kan altså fungere snart som "leddsetninger" og snart som 
"utfyllingssetninger". 

Her dukker det umotiverte skillet mellom "selvstendig" funksjon 
som setningsledd og funksjon som ledd på lavere nivåer (jf. pkt. 8) opp 
igjen. For setningers vedkommende er ikke dette skillet helt ukjent i 
norsk grammatikk; vi finner det også bl.a. i Vinje 1979:89, i skillet 
mellom "leddsetninger" og "leddels-setninger". Her svarer "leddels
setninger" til "utfyllings-setninger" i forprøveboka. Ikke desto mindre er 
dette etter min mening en helt unødvendig komplikasjon av gramma
tikken. Skillet mellom "leddsetninger" og "utfyllings-/leddels-setninger" 
svarer ganske enkelt ikke til noen realitet i norsk eller andre nordiske 
språk. Norsk skiller mellom to hovedtyper av setninger, 
helsetninger /hovedsetninger og leddsetninger /bisetninger, som 

35En terminologisk merkverdighet i den siste er at den bruker termene 
"hoved-" og "ledd-setning", altså en term fra det tradisjonelle paret "hoved-" og 
"bi-setning" og en fra det nyere funksjonsparet "hel-" og "leddsetning". "Hoved-" 
og "hel-" sier vel omtrent like mye (eller like lite) om referenten (setninger som 
fungerer som egne ytringer). Men det er kanskje uheldig å blande termene siden 
enkelte skiller mellom funksjonsparet "hel-" og "ledd-setning" og strukturparet 
"hoved-" og "bi-setning" (f.eks. Gussgard 1967:133, Vinje 1979:93). Og det kan ikke 
utelukkes at vi har bruk for et slikt skille, eller tilmed at vi primært trenger en 
strukturell hovedinndeling av setninger (se Papazian 1991). TNS tilrår (s. 57-58) 
"hel-" og "leddsetning". 
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normalt har ulik struktur så vel som ulik funksjon.36 Også "utfyllings
setninger" fungerer som ledd og er følgelig leddsetninger. "Led dels
setninger" må vel i tillegg kalles et språklig misfoster, siden "ledd" og 
"del" i denne konteksten er akkurat det samme (en ledd-del er altså en 
del av en del, eller et ledd i et ledd). Men ledd og ledd-setninger kan vi jo 

ha på alle nivåer, og hvilket nivå de opptrer på, skulle være irrelevant. 

Som sagt går den funksjonelle hovedmotsetninga mellom ledd og 

ytringer, ikke mellom ledd på ett nivå (det øverste) og ledd på lavere 
nivåer. Viss vi først skal begynne å spesifisere nivåer, f.eks. gjennom 
begrepet "ledd-del", hvorfor da stoppe med det 2. nivået? En del av en 
"ledd-del" må jo være en "leddel-del", et ledd i et slikt ledd igjen en 
"leddel-del-del", osv. For ikke å havne i det vilkårlige eller det absurde, 
bør vi følge Innføring og tradisjonen i norsk grammatikk og nøye oss 
med å skille mellom helsetninger og leddsetninger. 

Men i så fall kan vi ikke definere leddsetninger som setninger 
som fungerer som et ledd i en setning, slik NRG gjør. Noe bedre er 
definisjonen i Innføring (ledd i en setning eller et setningsledd), men 
heller ikke den gjør det mulig å klassifisere f.eks. relativsetninga i 
tittelen på eventyret "Mannen som skulle stelle hjemme" som en 
leddsetning, for den fungerer verken som et setningsledd eller som et 
ledd i et setningsledd (men som underledd i et nominalt hypotagme). 
Som nevnt i pkt. 3, bør begrepet "ledd", og dermed også begrepet 
"leddsetning", knyttes til begrepet "syntagme", ikke "setning". Et ledd 
inngår pr. definisjon i et syntagme, og det avgjørende må være om en 
setning fungerer som en egen ytring (er helsetning), eller om den tvert 
imot fungerer som et ledd i et syntagme - ikke nødvendigvis en setning, 
eller en del av en setning. 

12 "SOM" - PRONOMEN, SUBJUNKSJONAL ELLER SETNINGSLEDD? 

"Som" som innleder i relativsetninger regnes tradisjonelt som et 

(relativt) pronomen, men i nyere grammatikk er det vanlig å kalle det en 

36Den strukturelle forskjellen er l) nærvær l fravær av et subjunksjonalt ledd 
bestående av en subjunksjon, et pronomen eller et proadverb ("at" og "som" kan 
utelates i visse tilfeller), 2) normalt ulik leddstilling, jf. Diderichsens to setnings
skjemaer. Her må den første være den avgjørende, siden visse leddsetninger også 
kan ha "helsetnings-leddstilling" uten at det får følger for funksjonen. 
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subjunksjon av ordklasse og et subjunksjonal av syntaktisk klasse. Dette 
gjøres bl.a. i forprøveboka (s. 128) og NRG (s. 1054). Forprøveboka 
setter (s.s.) (relativt) pronomen opp mot subjunksjonal, men dersom det 
siste er en funksjonell kategori - en leddtype - slik forprøveboka 
mener, så er det ingen motsetning mellom disse kategoriene, siden den 
ene er strukturell (ordklasse) og den andre funksjonell (leddtype). Da er 

det ikke noe i veien for at noe er et pronomen, men fungerer som et 
subjunksjonat dvs. subjunksjons-aktig, slik en subjunksjon normalt 
fungerer (uten at det dermed blir en subjunksjon). 

Det er vel nettopp det vi har i "avhengige spørresetninger" og 
"ubundne relativsetninger", f.eks. "Si hva du vil" (som kan tolkes på 
begge måtene). Her må vel "hva" være et pronomen med subjunksjonal 
funksjon. Da kan det heller ikke være noe i veien for å si det samme om 
"som", bl.a. fordi "som" har den sentrale pronomen-egenskapen at det (i 
likhet med spørrende og relative pronomen og adverb, men i motsetning 
til subjunksjonene) refererer til noe, nemlig til det samme som "korre

latet". Det gjentar altså innholdet av noe, er anaforisk. At "som" ikke 

kan ha en prep. foran seg, kan ikke være avgjørende. "Man" kan (i 

motsetning til "en") heller ikke styres av en preposisjon og i det hele ikke 

fungere som noe annet enn subjekt, men det blir ikke mindre av et 
pronomen av den grunn. 

Spørsmålet her er vel snarere om vi skal regne "som" og andre 
refererende subjunksjonaler, dvs. spørrende pronomen og adverbier, 
bare som subjunksjonaler, eller også som ledd i setninga, på ett eller 
annet nivå (subjekt, objekt, styring o.l.). Her er det en motsetning, i og 
med at både subjunksjonal og f.eks. subjekt er funksjoner. Kan ett og 
samme ledd har to syntaktiske funksjoner samtidig? Etter min mening 

nei; det ville f.eks. være absurd å si at noe var både subjekt og objekt, 
eller både underledd og overledd. Definisjonen på et subjunksjonal må 
vel være noe i retning av et ledd som ikke er et ledd i den setninga det 
innleder og ikke står i noen (direkte eller indirekte) relasjon til verbalet, 
men bare har et forhold til setninga som helhet (omtrent som et 

preposisjonal og en styring). Da kan det ikke samtidig være et ledd i 
setninga. 
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Dette innebærer at alle leddsetninger innledet av pronomen eller 
adverb - ikke bare "relativsetninger uten relativt pronomen", som 
forprøveboka sier på s. 128 - alltid "mangler" et syntaktisk nødvendig 
ledd. F.eks. mangler relativsetninga "(Mannen) som skulle stelle 
hjemme" subjekt dersom "som" er subjunksjonal. Men jeg syns ikke en 
kan si at noe er "underforstått" i disse setningene, slik forprøveboka gjør 
(s.s.). Dersom en går med på at subjunksjonale pronomen og adverb 
refererer, så er det jo ikke noe "underforstått" her - da er den aktuelle 
innholdsfaktoren, i dette tilfellet agenten, nevnt, sjøl om det er ved 

subjunksjonalet og ikke ved noe ledd i setninga. 

I det hele tatt bruker forprøveboka begrepet "underforståelse" på 
en heller løs måte, f.eks. når det heter (s. 135) at det er et "underforstått 
objekt" i "en oppgave å løse". Dersom noe er underforstått (av 
mottakeren), må det også være utelatt (av senderen), og da må det 
kunne settes inn igjen, uten semantiske endringer. Men noen slik 
"rekonstruering" av antatt utelatte ledd er helt umulig i tilfeller som 
dette. Dette er noe annet enn tilfeller som "(Jeg) kommer snart", "(En) 
mann (er) påkjørt i Kirkeveien", "mannen (som) jeg møtte i går" og 
andre "setningsfragmenter/ellipser". I syntagmet "en oppgave å løse" 
(eller mer generelt, syntagmetypen nominal + infinitiv-konstruksjon 
som underledd) er det ikke snakk om underforståelse, men om 
forståelse, dvs. hvordan konstruksjonen må tolkes. Nemlig slik at 
overleddet (nominalet) semantisk sett betegner "det logiske objektet" 
(pasienten) for infinitiven, altså det som skal løses (dette er en semantisk 
egenskap ved konstruksjonen, ikke en pragmatisk tolkning av bestemte 
eksemplarer av den). Underforståelse bør vi reservere for klare ellipser, 
dvs. forkorta uttrykksmåter der senderen utelater - og lar mottakeren 
"underforstå" - et ledd som også kunne vært nevnt, slik at syntagmet 
også har en lengre, mer eksplisitt realisasjon (jf. Diderichsen 1962:198). 

Det er ikke tilfellet her. 
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