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Sammendrag 

I norsk, svensk, færøysk, og i noen grad dansk, kan perfektum partisipp av enkelte verb ta 

verbkomplementer med perfektum partisipp-form (f. eks. Jeg har prøvd å dratt). Jeg omtaler 

dette fenomenet som partisippkongruens. Partisippkongruens er fakultativt, og medfører 

ingen semantisk effekt. Dette skiller fenomenet fra den obligatoriske formlikheten mellom 

verb i kanoniske pseudokoordineringer. Kongruens mellom verb generelt (verbal 

trekkongruens) er blitt analysert som en effekt av restrukturering. Restrukturering er det 

fenomenet at to verb oppfører seg som ett predikat med hensyn til syntaktiske operasjoner 

som virker innafor et lokalt setningsdomene. Restrukturering er leksikalsk betinga – det 

forekommer med ei begrensa gruppe verb. I denne oppgava presenterer jeg norske korpusdata 

som viser at distribusjonen av partisippkongruens med ulike førsteverb støtter 

restruktureringsanalysen av partisippkongruens. Vi får ytterligere støtte for analysen fra andre 

setningstyper som innebærer restrukturering i norsk. Jeg presenterer en analyse av 

partisippkongruens innafor leksikalsk-funksjonell grammatikk (LFG). 

Det er flere steder blitt observert at partisippkongruens er spesielt utbredt i setninger der de 

involverte verba ikke er del av en perfektumkonstruksjon, men uttrykker kontrafaktivitet (f. 

eks. Du skulle prøvd å dratt). I den norske litteraturen er partisippkongruens blitt behandla 

som noe anna enn partisippkongruens i perfektumkonstruksjoner. Jeg presenterer korpusdata 

som viser at sjøl om partisippkongruens generelt er mer utbredt i kontrafaktiske kontekster, 

ser de to typene kongruens ut til å være gjenstand for ganske like leksikalske betingelser. Med 

verb som tar verbkomplementer som forstås som framtidige relativt til matrisetida, som 

vurdere, finner vi partisippkongruens nesten utelukkende i kontrafaktiske kontekster. Jeg 

foreslår at dette skyldes at komplementet til slike verb er spesifisert for tempus, og at dette 

blokkerer restrukturering når matriseverbet sjøl er spesifisert for tempus. Dette er tilfelle i 

perfektumkonstruksjoner, men ikke i kontrafaktiske konstruksjoner. 
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  Innledning 1

1.1 Kort om fenomenet under lupen 

Denne oppgava handler om setninger som (1) og (2) under. Komplementet til et perfektum 

partisipp har sjøl partisippform. 

(1) Jeg har glemt å pakket positiv innstilling og godt humør da, men det har jeg jammen 

meg glemt hvor jeg har lagt! (NoWaC)
1
 

(2) jeg hadde ikke tort å brukt white spirit på hunden min (NoWaC) 

I den skandinaviske litteraturen er fenomenet kjent som dobbelsupinum (f.eks. i Ljunggren 

1934) og attraksjon av supinum (f.eks. i Sandøy 1991). Disse betegnelsene reflekterer det 

faktum at den involverte verbforma er den som i tradisjonell skandinavisk (og spesielt svensk) 

grammatikk kalles supinum, nemlig den ubøyelige forma som sammen med det perfektive 

hjelpeverbet brukes til å uttrykke perfektum (Sandøy 1991:255). I den svenske tradisjonen er 

termen perfektparticip gjerne forbeholdt den bøyelige partisippforma som blant anna benyttes 

i perifrastiske passivkonstruksjoner (Teleman, Hellberg og Andersson 1999/2:588ff., 

1999/4:384ff.). I tråd med Faarlund, Lie og Vannebo (1997) skal jeg bruke termen perfektum 

partisipp, eller bare partisipp, også for den ubøyelige forma i perfektumkonstruksjoner, altså 

for det som ofte kalles supinum.
2
 Formlikheten mellom verba i setninger som (1) og (2) over 

er blitt analysert som et tilfelle av kongruens i verbale trekk (f.eks. Anward 1988; Wiklund 

2007; se seksjon 2.2.1 og 5.3), og jeg skal kalle fenomenet partisippkongruens. Som jeg skal 

komme nærmere inn på i seksjon 2.2.1, er dette en ganske utypisk bruk av kongruensbegrepet. 

Partisippkongruens refererer i denne teksten til formlikheten
3
 mellom to verb, og må ikke 

forveksles med kongruensen mellom et partisipp og dets subjekt, som i setningene i (3) under. 

 

 

                                                 
1
 NoWaC (Norwegian Web as Corpus) er et korpus som består av rundt 700 millioner ord fra det norske 

internettet. Jeg kommer tilbake til dette i seksjon 3.2 under. 
2
 I svensk er forskjellene mellom det tradisjonelle supinum og perfektum partisipp mer omfattende enn i 

norsk. For eksempel er supinum i norsk alltid lik nøytrum av den (i noen dialekter) bøyelige partisippforma som 
benyttes etter være/vere og bli/verte (Faarlund, Lie og Vannebo 1997:518). Dette er ikke tilfelle i svensk. Se 
Platzack (1989) for en diskusjon av de svenske forholda. 

3
 I seksjon 2.3 og 5.3 vil det komme fram at verbkongruens ikke er begrensa til formlikhet.  
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(3) Han/ho blir dømd – det blir dømt – dei blir dømde            (tilpassa fra Faarlund, Lie og 

Vannebo 1997:518) 

Partisippkongruens er fakultativt, og medfører ingen semantisk effekt. Setning (4) og (5) 

under betyr altså det samme som setning (1) og (2) over. 

(4) Jeg har glemt å pakke positiv innstilling og godt humør… 

(5) Jeg hadde ikke tort å bruke white spirit på hunden min 

Det at kongruensen er fakultativ, skiller det fenomenet som undersøkes her, fra kanonisk 

pseudokoordinering (se f.eks. Lødrup 2002). Med pseudokoordineringsverb som sitte er 

kongruens obligatorisk gjennom hele verbparadigmet, som vi ser i setningene i (6) under. Jeg 

skal komme tilbake til avgrensninga mot pseudokoordineringer i seksjon 2.3. 

(6) Jeg har sittet og lest/*lese Hamsun. 

      Jeg satt og leste/*lese Hamsun. 

      Jeg sitter og leser/*lese poteter. 

      Sitt og les/*lese Hamsun! 

Partisippkongruens er gjenstand for stor geografisk og individuell variasjon (se Sandøy 

1991 for en dialektgeografisk studie). Én variabel er om det øverste partisippet er del av en 

perfektumkonstruksjon, som i (1), eller et uttrykk for kontrafaktivitet, som i (2). En annen er 

mengden mulige førsteverb. En tredje er den syntaktiske avstanden mellom de involverte 

verba: I tillegg til partisippkongruens mellom et verb og dets komplement, som i setningene 

over, finner vi kongruens inn i ekstraponerte infinitivssetninger, som i (7), inn i PP-adjunkter, 

som i (8), og inn i subjektet til et partisipp, som i (9). Ifølge Julien (2003:146) er 

partisippkongruens i setninger som (1), (2) og (7), mer utbredt enn i setninger som (8) og (9). 

(7) Det hadde vore best å reist no. (Sandøy 1991:252) 

(8) Har de levd ei heil veke utan å kokt kaffi, karar? (Sandøy 1991:256) 

(9) Å sprunge sekstimeteren på 7,5 hadde ikkje vore nokon kunst på ein slik bane.

 (Sandøy 1991:252) 

Denne oppgava skal fokusere på kongruens mellom verb i lokale komplementrelasjoner, 

som i setning (1) og (2) over. 
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1.2 Om denne oppgava 

To temaer knytta til partisippkongruens står i fokus i denne oppgava. Det ene er 

kontrafaktivitet. I den norske litteraturen om partisippkongruens (Julien 2003; Sæbø 2009; 

Eide 2011) er partisippkongruens i kontrafaktiske kontekster, som i setning (2) over, blitt 

behandla som noe anna enn kongruens i perfektumkonstruksjoner, som i setning (1). Noe av 

bakgrunnen for dette er at partisippkongruens er spesielt utbredt i kontrafaktiske kontekster. 

Et av formåla til denne oppgava er å undersøke hva slags forskjeller vi egentlig finner mellom 

kontrafaktisk og ikke-kontrafaktisk partisippkongruens, og om disse forskjellene er av en slik 

natur at kongruensen i de ulike typene konstruksjoner fortjener ulike analyser. 

Det andre temaet er restrukturering, som kort fortalt er det fenomenet at flere verb oppfører 

seg som ett predikat med hensyn til syntaktiske operasjoner som virker innafor et lokalt 

setningsdomene. Både innafor minimalismeprogrammet (Wiklund 2001,2007) og leksikalsk-

funksjonell grammatikk (LFG) (Niño 1997; Sells 2004; Lødrup 2014a,2014b) er kongruens 

mellom verb blitt analysert som et utslag av at de involverte verba inngår i en 

restruktureringskonstruksjon. Denne oppgava skal undersøke motivasjonen for en 

restruktureringsanalyse av partisippkongruens og presentere en eksplisitt analyse av 

partisippkongruens innafor LFG. 

Den nye empirien jeg legger fram i denne undersøkelsen, er stort sett i form av korpusdata 

fra skriftspråkskorpuset NoWaC (Norwegian Web as Corpus). Det betyr at oppgava ikke 

handler om en spesifikk varietet eller dialekt, men tendenser i det norske språket. 

I kapittel 2 skal jeg identifisere aktuelle problemer knytta til partisippkongruens, først og 

fremst i forbindelse med restrukturering og kontrafaktivitet, ved å presentere og drøfte 

eksisterende tilnærminger til fenomenet. I kapittel 3 diskuterer jeg metodologien ved bruk av 

korpus og introspeksjon. I kapittel 4 presenterer jeg korpusdataene som utgjør det meste av 

det empiriske grunnlaget i denne oppgava. Kapittel 5 handler om restrukturering. Vi skal se at 

vi finner utslag av restrukturering i ulike norske setningstyper, og at disse gir oss evidens for 

at også partisippkongruens innebærer restrukturering. I dette kapittelet presenterer jeg også en 

restruktureringsanalyse av partisippkongruens innafor LFG. I kapittel 6 skal vi se nærmere på 

korpusdataene. Vi skal se at de dominerende førsteverba i partisippkongruenskonstruksjoner i 

NoWaC stort sett har egenskaper som er tverrspråklig forbundet med restrukturering. Dataene 

bekrefter at partisippkongruens er spesielt utbredt i kontrafaktiske kontekster, men viser at det 

stort sett forekommer med de samme førsteverba i både kontrafaktiske og ikke-kontrafaktiske 
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kontekster. Vi finner noen forskjeller hva gjelder aktuelle førsteverb. I kapittel 7 diskuterer 

jeg ulike forklaringer på den ulike distribusjonen av kontrafaktisk og ikke-kontrafaktisk 

partisippkongruens, og viser at noe av ulikheten kan gjøres rede for innafor 

restruktureringsanalysen. 

Oppgava konkluderer med at det finnes god motivasjon for å analysere partisippkongruens 

som et restruktureringsfenomen. Videre konkluderer oppgava med at sjøl om 

partisippkongruens er mer utbredt i kontrafaktiske kontekster, ser kontrafaktisk og ikke-

kontrafaktisk kongruens ut til å være utslag for det samme fenomenet, og at vi burde bevare 

en enhetlig analyse av partisippkongruens så langt det lar seg gjøre. Kapittel 7 inneholder et 

bidrag til en redegjørelse for de observerte ulikhetene innafor en enhetlig analyse. 
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  Bakgrunn 2

I dette kapittelet skal vi identifisere noen aktuelle problemer knytta til partisippkongruens 

for å motivere forskningsspørsmål for den inneværende undersøkelsen. I seksjon 2.2 

presenterer jeg eksisterende analyser av fenomenet. I seksjon 2.3 diskuterer jeg forholdet 

mellom fakultativ partisippkongruens og obligatorisk kongruens i pseudokoordineringer. 

Aller først skal jeg presentere den tilgjengelige kunnskapen om utbredelsen av 

partisippkongruens. 

2.1 Faghistorie og utbredelse 

Partisippkongruens har vært kjent for skandinaviske grammatikere siden 1600-tallet (se 

Ljunggren 1934:20-23 og referanser der). Fenomenet er også omtalt i Ivar Aasens Norsk 

grammatik (1864:306). Aasen bemerka at fenomenet var utbredt i en større del av Norge, men 

mente at det ikke burde innføres i skriftspråket. I den norske litteraturen finner vi ellers 

partisippkongruens omtalt i Falk og Torp (1900:211-214), Western (1921:337), Eskeland 

(1954:26), og i noen mer inngående studier i nyere tid (Sandøy 1991; Julien 2003; Sæbø 

2009; Eide 2011). Partisippkongruens nevnes også kort i Norsk referansegrammatikk 

(Faarlund, Lie og Vannebo 1997:526). 

Sandøy (1991) undersøkte den geografiske variasjonen ved å sanke 

akseptabilitetsvurderinger fra 54 informanter med lingvistisk bakgrunn. Han observerte at 

informanter fra den sørlige og den vestlige delen av Norge i minst grad aksepterer 

konstruksjoner med partisippkongruens. Julien (2003:146) rapporterer også om at 

bergensmålet mangler partisippkongruens. Størst aksept fant Sandøy fra Mjøs-området og 

nordover, og særlig i området rundt Dovre (1991:253-255). Dette mønsteret viser seg også i 

akseptabilitetsvurderingene som ble samla inn i forbindelse med ScanDiaSyn-undersøkelsen 

(akseptabilitetsvurderingene fra undersøkelsen er søkbare i The Nordic Syntax Database 

(Lindstad et al. 2009))
4
. Her ble informanter bedt om å vurdere følgende setning, tilpassa 

 

 

                                                 
4
 The Nordic Syntax Database inneholder akseptabilitetsvurderinger av et stort antall setninger fra 

informanter fra 270 steder i Skandinavia (inkludert Island, Færøyene og det svenskspråklige Finland). Se 
Lindstad et al. (2009). 
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informantenes egne talemål (eksemplifisert i (10) under med varianten som ble brukt i 

Sylling, Buskerud): 

(10) Det kunne vært gøy å prøvd å hjulpet han å tatt inn garna 

Setninga ble funnet uakseptabel noen steder i det sørlige og det sørvestlige Norge, og 

godtatt stort sett alle andre steder (se Larsson 2014). 

Partisippkongruens ser ikke ut til å forekomme i norrønt (Sandøy 1991:260; Thráinsson et 

al. 2004:236), men en liknende konstruksjon er attestert allerede i yngre gammelsvensk 

(Wiklund 1999:308-309), samt i mellomdansk (Falk og Torp 1900:214). Partisippkongruens i 

moderne svensk er omtalt i flere studier (f. eks. Ljunggren 1934; Anward 1988; Wiklund 

2001, 2007; Sells 2004), og nevnes også i Teleman et al. (1999/3:273). Ljunggren (1934:35-

60) undersøkte den geografiske variasjonen i Sverige ved å konsultere 50 informanter fra 

ulike deler av landet. Han fant at partisippkongruens var utbredt i mange dialekter, men 

ganske fraværende i de sørlige landskapa Halland, Småland og Skåne. Dette stemmer i noen 

grad overens med mønsteret som kommer fram i den svenske delen av ScanDiaSyn-

undersøkelsen. De relevante variantene av setning (10) ble funnet uakseptable noen steder i 

Sør-Sverige, men også flere steder i Nord-Sverige. Varianter av setning (11) under høsta 

nevneverdig bedre akseptabilitetsvurderinger (se Larsson 2014). Her tar partisippet velat 

komplement med partisippform. 

(11) Han hade länge velat läst den där boken om maffian 

Partisippkongruens forekommer også i færøysk (Sandøy 1991; Thráinsson et al. 2004:235-

236). Ifølge Sandøy (1991:253, 259) er det «prinsipielt akseptert» og i bruk i hele landet. 

Partisippkongruenssetningene som ble testa på Færøyene i ScanDiaSyn-undersøkelsen, høsta 

stort sett utmerka akseptabilitetsvurderinger (se Larsson 2014). Partisippkongruens 

forekommer ikke i islandsk (Thráinsson et al. 2004: 236). Ifølge Falk og Torp (1900:211) var 

partisippkongruens i komplementer til modalverb vanlig i «eldre dansk». Det eksisterer i det 

moderne danske språket, men later til å være ganske marginalt (Hansen og Heltoft 2011:999-

1001; Julien 2003:136 og referanser der). Det forekommer derimot i frisisk, men er begrensa 

til komplementer til modalverb. Det frisiske eksempel (12) under er tilpassa fra Den Dikken 

og Hoekstra (1997:1058) (deres glossing og oversettelse): 
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(12) hy    soe        it    dwaan/dien        wollen          ha 

        he    would   it   do-INF/do-PTC       want-PTC    have-INF 

        ‘he would have liked to do it’ 

Tilsvarende konstruksjoner finnes i nordøstlige dialekter av nederlandsk (Den Dikken og 

Hoekstra 1997:1058). 

2.2 Eksisterende analyser 

Den nyere litteraturen om partisippkongruens kan grovt sett deles inn i to grupper. I den 

ene gruppa finner vi arbeider som behandler partisippkongruens som et tilfelle av det mer 

generelle fenomenet at et verb kongruerer i form eller grammatiske trekk med et anna verb 

(verbal trekkongruens). I den andre gruppa finner vi arbeider som fokuserer på tilfeller av 

partisippkongruens der de involverte partisippa ikke er del av perfektumkonstruksjoner, men 

uttrykker kontrafaktivitet, og analyserer dette som noe anna enn verbal trekkongruens i ikke-

kontrafaktiske kontekster. I det følgende skal vi se på begge typer analyser, og motivasjonene 

for disse. 

Noen eldre analyser av fenomenet faller utafor denne diskusjonen. Jeg henviser til 

Ljunggren (1934:20-23) og Julien (2003:137-138) for en oversikt. 

2.2.1 Kongruens og restrukturering 

Fakultativ kongruens mellom verb i skandinavisk er ikke begrensa til partisipper. I alle de 

fastlandsskandinaviske språka finner vi (i varierende grad) kongruens i imperativformer (se 

Havnelid 2015 for norsk; Teleman et al. 1999/4:708 for svensk; Hansen og Heltoft 2011:1004 

for dansk). Setning (13) under er et eksempel på imperativkongruens i norsk. 

(13) Men som du sier, prøv å tenk på det positive… (NoWaC) 

Enkelte svenske dialekter har fakultativ kongruens gjennom hele verbparadigmet. 

Setningene i (14) under er eksempler fra Wiklund (2007:3-4). 

(14) Han börjar o skriver dikter. 

        Han började o skrev dikter. 

        Börja o skriv dikter! 

        Han hadde börjat o skrivit dikter. 
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I svensk er presens- og preteritumkongruens mindre utbredt enn partisipp- og 

imperativkongruens (Teleman, Hellberg og Andersson 1999/3:274n; Wiklund 2007:64-66), 

og det samme later til å være tilfelle for norsk (se også Julien 2003:154-155). Så vidt jeg veit, 

er det ikke foretatt noen grundigere studier av kongruens i finitte tempusformer i norsk, men 

Wiklund (2001:221n) siterer Helge Sandøy (p.c.) på at det forekommer rundt Romsdal og 

Gudbrandsdalen. 

I skandinavisk finner vi også kongruens i passivformer (Sells 2004; Julien og Lødrup 

2013; Lødrup 2014a,2014b). Setning (15) under er et norsk eksempel fra internett. 

(15) Vi må finne hvilke muskler som behøves å styrkes.    (Julien og Lødrup 2013:236) 

Så vidt jeg veit, var Anward (1988) den første som presenterte en eksplisitt 

kongruensanalyse av det jeg har omtalt som verbal trekkongruens, inkludert 

partisippkongruens. Flere seinere arbeider har analysert verbal trekkongruens generelt som en 

effekt av restrukturering (også kjent som reanalyse) (Niño 1997; Wiklund 2001,2007; Sells 

2004; Lødrup 2014a,2014b).
5
 Jeg skal ikke si mye om restrukturering før kapittel 5, men noen 

ord er nødvendige allerede her. Ei utbredt oppfatning er at restrukturering innebærer at to 

(eller flere) verb inngår i samme monoklausale struktur, altså at de tilhører ett og samme 

lokale setningsdomene. Denne monoklausaliteten gjør rede for verbal trekkongruens i Niño 

(1997), Sells (2004) og Lødrup (2014a, 2014b), som skriver innafor leksikalsk-funksjonell 

grammatikk (LFG): Siden de involverte verba inngår i samme monoklausale struktur, deler de 

morfosyntaktiske trekk. Wiklund (2001, 2007), som skriver innafor minimalismeprogrammet 

(MP), opererer derimot med en forståelse av restrukturering som ikke forutsetter 

monoklausalitet: De øverste verba i restruktureringskonstruksjoner (heretter 

restruktureringsverb) tar komplementer som er underspesifiserte for visse morfosyntaktiske 

trekk. Dermed får komplementverbet samme verdi som matriseverbet for disse trekka i 

restruktureringskonstruksjoner. Både i tilnærminga til Wiklund (2001,2007) og i de nevnte 

LFG-tilnærmingene følger muligheten for verbal trekkongruens av at de involverte verba 

inngår i en restruktureringskonstruksjon som innebærer deling av morfosyntaktiske trekk. 

Wiklunds (2007:87-89) sentrale motivasjon for å analysere verbal trekkongruens som en 

restruktureringseffekt er at de førsteverba som tillater kongruens i svensk, har egenskaper som 

 

 

                                                 
5
 Meningene er imidlertid delte om åssen kongruens i pseudokoordineringer passer inn i dette bildet. Se 

seksjon 2.3 under. 
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er tverrspråklig forbundet med restruktureringsverb. Jeg skal presentere de relevante 

verbegenskapene i kapittel 6. Her skal det bare sies at de leksikalske betingelsene som 

Ljunggren (1934) og Sandøy (1991) observerte for partisippkongruens, også gir støtte for en 

restruktureringsanalyse av fenomenet. I kapittel 6 skal vi se at også distribusjonen av 

partisippkongruens i NoWaC-korpuset vitner om liknende leksikalske betingelser. 

Lødrup (2014b) viser at det finnes mer direkte evidens for at verbal trekkongruens 

innebærer restrukturering. Norsk har såkalte lange passiver, der to verb oppfører seg som ett 

predikat med hensyn til passivering. Et eksempel er gitt i (16) under. 

(16) Ifølge Bergo må klimaproblemene forsøkes å løses…  (Lødrup 2014b:368) 

Som vi skal se i kapittel 5, krever lange passiver en restruktureringsanalyse. Det 

interessante her, er at lange passiver fakultativt innebærer kongruens i passivtrekk. I setning 

(16) over er begge de involverte verba morfologisk markert for passiv. Lange passiver i norsk 

gir oss altså evidens for at restrukturering kan medføre verbal trekkongruens. 

Det skal nevnes at den kongruensen det er snakk om her, er ei nokså utypisk form for 

kongruens. Kongruens arter seg ofte slik at et argumenttakende predikat kongruerer med ett 

eller flere av sine argumenter. I subjekt-verb-kongruens, som for eksempel i det engelske 

eksempel (17), bærer verbet trekk som hører hjemme hos dets argument, i dette tilfelle 

tredjeperson entall.  

(17) Jill drinks 

Som både Anward (1988) og Wiklund (2007:162) påpeker, er det motsatte tilfelle i verbal 

trekkongruens. Predikatet (det høyere verbet) bestemmer trekka til sitt argument (det lavere 

verbet). Saken ser noe annerledes ut i tilnærmingene til Niño (1997), Sells (2004) og Lødrup 

(2014a,2014b), der verbkongruensen skyldes en syntaktisk monoklausal struktur. I disse 

tilnærmingene er ikke andreverbet et syntaktisk argument til førsteverbet i det hele tatt. 

Kongruensen er «symmetrisk» i den forstand at den har sitt opphav i at de involverte verba 

tilhører ei setning som inneholder de relevante trekka. Jeg skal komme tilbake til 

restrukturering og symmetrisk kongruens i LFG i seksjon 5.3. 

Som Lødrup (2014a:16) bemerker, er verbal trekkongruens også utypisk på den måten at 

de formene som kongruerer, har primære bruksmåter utafor kongruenskonstruksjoner, nemlig 

som uttrykk for grammatiske trekk som tempus, modus og aspekt. Dette er ganske ulikt 
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verbets kongruensmorfologi i (17) over. Suffikset -s signaliserer kongruens med et subjekt 

med trekka tredjeperson entall, og har ingen funksjon ellers. 

2.2.2 Irrealis modus 

Med unntak av Sandøy (1991) har den norske litteraturen om partisippkongruens stort sett 

fokusert på tilfeller der de involverte partisippa ikke er del av en perfektumkonstruksjon, men 

uttrykker kontrafaktivitet (Julien 2003; Sæbø 2009; Eide 2011). Dette er tilfeller der det 

øverste partisippet står etter preteritum av modalverb, eller hadde. Eksempler er (2) over, 

gjentatt som (18) under, og (19). 

(18) jeg hadde ikke tort å brukt white spirit på hunden min (NoWaC) 

(19) Det var skikkelig sterke ord som ALLE kunne trengt å hørt (NoWaC) 

Flere har observert at partisippkongruens er mer tilgjengelig i slike kontrafaktiske 

kontekster (f. eks. Falk og Torp 1900:213-214; Sandøy 1991:258; Teleman et al. 1999/3:273). 

Den Dikken og Hoekstra (1997:1059) skriver at en kontrafaktisk kontekst er ei forutsetning 

for at partisipper av modalverb skal kunne ta partisippkomplementer i frisisk.
6
 Denne 

tendensen er synlig også i de eldre beskrivelsene av fenomenet i norsk. Samtlige eksempler på 

partisippkongruens i Aasen (1864), Western (1921:337) og Eskeland (1954) er i 

kontrafaktiske kontekster, men ingen av dem kommenterer dette eksplisitt. Eksempel (20) 

under er fra Aasen (1864:306), og eksempel (21) fra Eskeland (1954:26): 

(20) Eg hadde inkje vaagat meg te aa sagt det 

(21) De skulle ha tvinga henne til å teke meg, sa Pål, så skulle eg vel sjølv visst å vunni 

godviljen hennar sidan 

Sandøy (1991) observerte at partisippkongruens i kontrafaktiske kontekster er mulig med 

ei større gruppe førsteverb. Han gir vurderingene av (22) og (23) under basert på en 

akseptabilitetsundersøkelse. Julien (2003:148) observerer det samme mønsteret med 

planlegge. 

 

 

                                                 
6
 Wurmbrand (2012: 136) nevner et frisisk moteksempel fra korpus, som hun krediterer E. Hoekstra: 

i) Ik bin  tankber dat  ik sa folle   dien       kinnen     haw […] 
    I   am thankful that I  so much do.PPC can.PPC have 
«I’m grateful that I was able to do so much…» 
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(22) *Dei har bestemt seg for å gått heim i kveld (Sandøy 1991:256) 

(23) Dei hadde nok bestemt seg for å gått heim att viss dei hadde kjent til denne regelen 

(Sandøy 1991:258) 

Ifølge Sandøy (1991:256) er setning (22) uakseptabel på grunn av en aspektuell egenskap 

ved matriseverbet. Bestemme seg krever at hendelsen komplementet denoterer, forstås som 

ufullbyrda i matrisetida. Partisippet i komplementet uttrykker perfektivt aspekt, og dette er 

uforenelig med matriseverbets krav. Den aspektuelle distinksjonen mellom partisipp og 

infinitiv nøytraliseres i kontrafaktiske kontekster (Sandøy 1991:258). I seksjon 6.3 skal vi se 

at vi finner en liknende distribusjon i NoWaC-korpuset. I seksjon 7.2 skal jeg argumentere for 

at den relevante egenskapen ikke er aspektuell, men temporal. 

Videre ser det ut til at kongruens i visse typer konstruksjoner er begrensa til kontrafaktiske 

kontekster. I NoWaC-korpuset finner vi mange tilfeller av partisippkongruens inn i 

ekstraponerte infinitiver i kontrafaktiske kontekster, som i (24) under, men bare en håndfull 

eksempler på det samme i ikke-kontrafaktiske kontekster. Setning (25) er et eksempel på det 

siste, og er uakseptabel i mine ører. 

(24) Det hadde vært gøy å festet og sånn med henne, tror jeg (NoWaC) 

(25) Jeg er storfornøyd, for jeg føler nesten ikke at jeg har jobba, pluss at det har vært 

koselig å vært på jobb   (NoWaC) 

Et søk etter «det hadde vært ADJ å PPC» i NoWaC-korpuset gir 311 treff, og samtlige ser 

ut til å innebære en kontrafaktisk tolkning.
7
 Et søk etter «det har vært ADJ å PPC» gir bare 5 

treff. Til sammenlikning gir et søk etter «det hadde vært ADJ å INF» 1868 treff, og «det har 

vært ADJ å INF» 2041 treff. Disse talla er upresise (se seksjon 3.4), men vitner trolig om at 

det finnes omtrent like mange potensielle kandidater for partisippkongruens i ekstraponerte 

infinitiver i kontrafaktiske og ikke-kontrafaktiske kontekster i NoWaC.
8
 

Den ulike distribusjonen av partisippkongruens i kontrafaktiske og ikke-kontrafaktiske 

kontekster er en av motivasjonene til Julien (2003) for å avvise en kongruensanalyse av doble 

partisipper i kontrafaktiske kontekster. Hun foreslår at andreverbet realiserer et eget irrealis 

 

 

                                                 
7
 PPC står for perfektum partisipp, ADJ for adjektiv og INF for infinitiv. 

8
 I tillegg finner vi kontrafaktiske eksempler med preteritum av modalverb: 

i. … tenker ofte på at det kunne vært moro å delt den med andre    (NoWaC) 
ii. … det ville vært befriende å fått tid til meg selv    (NoWaC) 
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modus-trekk. Sæbø (2009) og Eide (2011) antar dette forslaget. Illusjonen av kongruens 

kommer av at det behøves et høyere partisipp for å introdusere en kontrafaktisk kontekst som 

lisensierer det andre partisippet. Med denne tilnærminga blir doble partisipper behandla på 

samme måte som partisipper etter preteritum av modalverb, som i (26) under, som tilhører 

standardspråket: Perfektumpartisipper kan uttrykke irrealis modus gitt en kontekst som 

lisensierer det. 

(26) Du burde dratt i går 

Med denne analysen kan den ulike distribusjonen av partisippkongruens i kontrafaktiske 

og ikke-kontrafaktiske kontekster forklares med at det finnes tilfeller av doble partisipper i 

kontrafaktiske kontekster som ikke skyldes kongruens. For eksempel kan kontrasten vi ser i 

vurderingene av setning (22) og (23) over, skyldes at setningene eksemplifiserer ulike 

fenomen. 

I kapittel 6 skal vi se hvilke ulikheter vi finner mellom kontrafaktisk og ikke-kontrafaktisk 

partisippkongruens i NoWaC, og i kapittel 7 skal jeg diskutere nærmere hva de observerte 

ulikhetene skyldes. 

2.3 Avgrensning mot pseudokoordineringer 

I det følgende skal jeg diskutere forholdet mellom de konstruksjonene som undersøkes i 

den inneværende teksten, og konstruksjoner som tradisjonelt omtales som 

pseudokoordineringer. Pseudokoordinering er en samlebetegnelse på konstruksjoner som ser 

ut som tilfeller av verbkoordinering, men som har syntaktiske egenskaper som skiller dem fra 

koordineringer (se f.eks. Anward 1988; Lødrup 2002 og referanser der). Setning (27) og (28) 

under er eksempler. Vi ser at kongruens mellom verba er obligatorisk. 

(27)Thea sitter og leser/*lese Hamsun. 

(28)Thea gikk og kjøpte/*kjøpe øl. 

Positurverb som sitte og bevegelsesverb som gå utgjør den største gruppa 

pseudokoordineringsverb (Lødrup 2002:126). Lødrup (2002,2014c) argumenterer for at 

pseudokoordineringer med positur- og bevegelsesverb er kontrollkonstruksjoner, slik at 

andreverbet er et komplement til førsteverbet. Jeg vil anta dette synet. 
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Den skandinaviske litteraturen om partisippkongruens er delt i spørsmålet om hvor mange 

fenomen vi har med å gjøre i setningene (29), (30) og (31) under. I setning (29) og (30) er 

kongruensen fakultativ. Setning (31) eksemplifiserer kanonisk pseudokoordinering med 

obligatorisk kongruens: Setninga blir uakseptabel dersom det siste partisippet erstattes av 

infinitiv. 

(29) Mørketiden er engelens hviletid har jeg pleid å sagt [/si] (NoWaC) 

(30) Om jeg bare hadde turt å dratt [/dra] til huset alene…   (NoWaC) 

(31) … vi har gått å spart [/*spare] til dette lenge lenge…      (NoWaC) 

Wiklund (2007) har som mål å gi alle tilfeller av verbal trekkongruens – både obligatorisk 

og fakultativ – en enhetlig analyse (se seksjon 2.2.1). Det at kongruens er obligatorisk med 

verb som gå, men ikke med verb som pleie, tilskriver hun uavhengige egenskaper ved verba 

(se under). 

Den analysen Julien (2003) presenterer for setninger som (30), nemlig at den 

kontrafaktiske konteksten lisensierer det andre irrealis-partisippet, kan ikke overføres til 

setninger som (29), og heller ikke til kongruens i andre verbale trekk. Hennes ståsted, som 

Eide (2011:4) deler, er at setninger med verbal trekkongruens som ikke innebærer irrealis 

modus, er pseudokoordineringer (Julien 2003:140). Disse forfatterne klassifiserer altså den 

fakultative kongruensen i (29) sammen med den obligatoriske kongruensen i (31). Den ulike 

distribusjonen av kontrafaktisk og ikke-kontrafaktisk partisippkongruens som er omtalt i 

seksjon 2.2.2 over, og som vi i seksjon 6.3 under skal se at vi finner også i NoWaC-korpuset, 

kan altså skyldes at setninger som (29) og (30) eksemplifiserer ulike fenomen. 

Det er noen problemer med å klassifisere setninger som (29) sammen med setninger som 

(31). Ett problem er allerede nevnt: Når et verb som gå tar verbkomplementer, er kongruens 

obligatorisk. Den obligatoriske kongruensen i pseudokoordineringer er i det hele tatt lite 

forstått, og vi finner stort sett diakrone eller funksjonalistiske forklaringer i litteraturen. 

Wiklund (2007) foreslår at kongruensen er obligatorisk fordi pseudokoordineringer er 

reanalyserte koordineringer (s. 154), eller fordi pseudokoordineringsverb har andre 

bruksmåter der de ikke tar verbkomplementer (s. 117). Lødrup (2002:140) nevner ei alternativ 

forklaring: Den typiske funksjonen til norske IP-er som er infinitivssetninger, er objekt. 

Verbkomplementa til pseudokoordineringsverb er ikke objekter (for eksempel kan de ikke 

være passivsubjekter). Kongruensen i pseudokoordineringer kan dermed være en måte å 

unngå å la infinitivssetninger av kategorien IP realisere en utypisk funksjon. 
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Et anna problem er at fakultativ kongruens ofte er begrensa til visse verbale trekk. Som 

nevnt over er partisipp- og imperativkongruens mer utbredt enn kongruens i finitte 

tempusformer (Wiklund 2007:64-66; Julien 2003:154-155). Dette stemmer også for 

undertegnedes intuisjoner. Jeg finner (32) og (33) under akseptable, og (34) og (35) 

uakseptable. Et slikt mønster skiller seg klart fra det vi finner med kongruens med 

pseudokoordineringsverb som gå, som er like obligatorisk i alle verbformer. For en viss 

mengde talere er altså kongruens i finitte tempusformer mulig bare i de tilfella der det er 

obligatorisk. 

(32) Vi har pleid å gått helt fram 

(33) Slutt å lek farlig! 

(34) *Vi pleier å går helt fram 

(35) *Vi pleide å gikk helt fram 

(36) Vi går å sparer/*spare 

(37) Vi gikk å sparte/*spare 

Et tredje problem med en felles analyse av obligatorisk og fakultativ verbal trekkongruens 

er at kongruensen oppfører seg annerledes med hensyn til passiv, som Lødrup (2014a) viser. 

Setningene i (38) under viser at passive pseudokoordineringsverb ikke bare krever at 

komplementet er passivt; de krever også at komplementverbet har samme form som 

matriseverbet. 

(38) Men det blir sittet og produsert… 

   Men det sittes og produseres… 

*Men det sittes og blir produsert...    

*Men det blir sittet og produseres…           (Lødrup 2014a:5) 

Passivkongruens med verb som tar fakultativ kongruens, gjelder derimot kun sjølve 

passivtrekket. Setningene i (39) under eksemplifiserer lang passiv. Som vi skal se i seksjon 

5.3.2, krever de en restruktureringsanalyse uavhengig av kongruensen. Setningene er 

autentiske internetteksempler, og viser at perifrastisk passive matriseverb kan ta syntetisk 

passive komplementverb, og vice versa. Lødrup (2014a:7) påpeker at ikke alle talere 

aksepterer slike setninger. I undertegnedes ører er de i det minste betydelig bedre enn de 

stjernemerka setningene i (38) over. 
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(39) Verket ble forsøkt å bli stoppet 

   det må huskes å gjøres… 

   Deponiet foreslås å bli lagt til et område… 

   Viktige stridsspørsmål blir unnlatt å presiseres     (Lødrup 2014a:7) 

Et siste problem gjelder kun avgrensninga til Wiklund (2007), som analyserer både 

obligatorisk kongruens med verb som gå og fakultativ kongruens med verb som pleie som en 

effekt av restrukturering. Det ble nevnt over at Lødrup (2002,2014c) argumenterer for at 

pseudokoordineringer med bevegelses- og positurverb er kontrollkonstruksjoner, og dermed 

ikke innebærer restrukturering. Et av argumenta er at vi finner pseudokoordineringer som 

ikke kan være monoklausale, altså ikke innebære restrukturering. Et eksempel er 

presenteringssetninga (40) under, der de involverte verba har ulike subjekter: Subjektet til 

sitte er det formelle det. Subjektet til gi er kontrollert av matriseobjektet en mann. Som vi skal 

se klarere i kapittel 5, utelukker dette restrukturering. Obligatorisk kongruens er altså ikke 

avhengig av restrukturering. 

(40) Det sitter en mann på kontoret og gir gullfiskene mat   (Lødrup 2002:126) 

Det er nå klart at den ulike distribusjonen av fakultativ partisippkongruens i kontrafaktiske 

og ikke-kontrafaktiske kontekster, ikke kan reduseres til at setninger med ikke-kontrafaktisk 

partisippkongruens er pseudokoordineringer. På grunn av de ovennevnte ulikhetene mellom 

obligatorisk og fakultativ kongruens, og spesielt på grunn av observasjonen at obligatorisk 

kongruens ikke er avhengig av restrukturering, vil denne oppgava videre begrense seg til 

tilfeller av fakultativ partisippkongruens. Fakultativiteten skal være avgrensningskriteriet, og 

der jeg benytter termen pseudokoordinering, skal det være snakk om obligatorisk 

verbkongruens. 

2.4 Oppsummering 

Partisippkongruens er utbredt i færøysk, svensk og norsk, men mangler i noen norske og 

svenske dialekter. Fenomenet er mer begrensa i dansk, og forekommer ikke i islandsk. Verbal 

trekkongruens generelt er blitt analysert som et tilfelle av restrukturering: De involverte verba 

deler morfosyntaktiske trekk, enten fordi de tilhører samme monoklausale struktur (Niño 

1997; Sells 2004; Lødrup 2014a,2014b), eller fordi andreverbet er underspesifisert for 
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morfosyntaktiske trekk (Wiklund 2001,2007). Partisippkongruens er mer utbredt i 

kontrafaktiske kontekster. Mer spesifikt observerer Sandøy (1991) at partisippkongruens er 

mulig med ei større gruppe førsteverb i kontrafaktiske kontekster. Dette kan skyldes at 

andreverbet i kontrafaktiske partisippkongruenssetninger ikke lisensieres gjennom kongruens, 

men realiserer et eget irrealis modus-trekk. Dette er analysen i Julien (2003), Sæbø (2009) og 

Eide (2011). Sandøy (1991) foreslår ei alternativ forklaring på hvorfor kontrafaktisk og ikke-

kontrafaktisk partisippkongruens er underlagt ulike leksikalske betingelser: Visse førsteverb 

har aspektuelle egenskaper som er uforenelige med partisippkomplementer, men aspektuelle 

distinksjoner blir nøytralisert i kontrafaktiske kontekster. 

Fakultativ verbal trekkongruens skiller seg fra det som tradisjonelt omtales som 

pseudokoordinering. For det første er kongruens med typiske pseudokoordineringsverb som 

gå og sitte obligatorisk. For det andre er fakultativ kongruens ofte begrensa til visse verbale 

trekk, mens obligatorisk kongruens er obligatorisk gjennom hele verbparadigmet. For det 

tredje oppfører fakultativ og obligatorisk kongruens seg ulikt med hensyn til passiv. For det 

fjerde finner vi obligatorisk kongruens i påviselig biklausale strukturer, så vi veit at 

obligatorisk kongruens ikke er avhengig av restrukturering. 
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  Metode 3

3.1 Forskningsspørsmål 

I forrige kapittel sa jeg at verbal trekkongruens generelt er blitt analysert som et 

restruktureringsfenomen (Niño 1997; Sells 2004; Wiklund 2001,2007; Lødrup 2014a,2014b). 

Vi så at partisippkongruens er mer utbredt i kontrafaktiske kontekster, og at det er blitt 

argumentert for at det andre partisippet i slike kontekster er ei irrealisform som ikke 

lisensieres gjennom kongruens (Julien 2003; Sæbø 2009; Eide 2011). 

Jeg ønsker å undersøke motivasjonen for å analysere partisippkongruens i norsk som et 

restruktureringsfenomen. Dette er en tredelt oppgave: For det første skal jeg undersøke i 

hvilken grad partisippkongruens er begrensa til verb med typiske restruktureringsegenskaper. 

Dette er tema for kapittel 6. For det andre skal jeg undersøke hvorvidt andre konstruksjoner 

som kan eller må antas å innebære restrukturering, gir støtte for restruktureringsanalysen. 

Dette er tema for kapittel 5 og 6. For det tredje skal jeg vise åssen en restruktureringsanalyse 

innafor leksikalsk-funksjonell grammatikk (LFG) kan gjøre rede for partisippkongruens. Det 

skal jeg gjøre i kapittel 5, og jeg kommer tilbake til det i kapittel 7. 

Videre vil jeg se nærmere på distribusjonen av partisippkongruens i kontrafaktiske og ikke-

kontrafaktiske kontekster. I kapittel 6 presenterer jeg korpusdata som i stor grad bekrefter at 

partisippkongruens er mer utbredt i kontrafaktiske kontekster enn i ikke-kontrafaktiske 

kontekster. Jeg ønsker å undersøke hvorvidt denne ulike distribusjonen kan gjøres rede for 

innafor restruktureringsanalysen. Dette er tema for kapittel 7, der jeg diskuterer to mulige 

forklaringer på effekten av kontrafaktivitet. 

Hva gjelder distribusjonen av partisippkongruens, har jeg valgt å fokusere på hvilke 

førsteverb som forekommer i partisippkongruenskonstruksjoner. Dette er fordi denne 

distribusjonen kan bidra til å besvare spørsmålet om restrukturering er involvert, ettersom 

restrukturering er sterkt leksikalsk betinga (se kapittel 5 og seksjon 6.1 under). Dessuten 

finnes det data om leksikalske betingelser for partisippkongruens fra tidligere arbeider 

(Ljunggren 1934; Sandøy 1991; Wiklund 2007). 

I innledninga til denne oppgava sa jeg at partisippkongruens i norsk forekommer i 

konstruksjoner der de involverte verba står i ikke-lokale forhold (f.eks. setning (8) over: Har 

de levd ei heil veke utan å kokt kaffi, karar? (Sandøy 1991:256)). Slike konstruksjoner faller 
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utafor en restruktureringsanalyse, og jeg skal fokusere på tilfeller av partisippkongruens der 

de involverte verba står i et lokalt komplementforhold (f.eks. Jeg har prøvd å kokt kaffe). 

Ifølge Julien (2003:146) er dette, sammen med kongruens inn i ekstraponerte infinitiver 

(f.eks. Det hadde vært kult å tatt en tur), den mest utbredte forma for kongruens. Jeg skal 

komme tilbake til ikke-lokal partisippkongruens i seksjon 7.1 under 

Forskningsspørsmåla som ligger bak undersøkelsene som er beskrevet over, er følgende: 

1. Hva slags verb er de typiske førsteverba i partisippkongruenskonstruksjoner i norsk? 

2. Hva slags forskjeller i mulige førsteverb finner vi mellom partisippkongruens i 

kontrafaktiske og ikke-kontrafaktiske kontekster? 

3. Skyldes partisippkongruens restrukturering? 

4. Hva skyldes effekten av kontrafaktivitet? 

3.2 Bruk av korpus 

Jeg har forsøkt å besvare de to første forskningsspørsmåla først og fremst ved å undersøke 

distribusjonen av partisippkongruens i skriftspråkskorpuset NoWaC (Norwegian Web as 

Corpus). NoWaC inneholder en betydelig andel av alt innhold på det norske internettet (.no-

domenet), og består av rundt 700 millioner ord (Guevara 2010). 

En motivasjon for denne framgangsmåten er at undertegnede har noe begrensa intuisjoner 

for partisippkongruens. Et alternativ kunne være å sanke akseptabilitetsvurderinger fra andre 

språkbrukere, slik Sandøy (1991) gjør i sin studie av partisippkongruens. Dette er et fornuftig 

valg hvis målet er å kartlegge utbredelsen av aksepten for partisippkongruens generelt (for 

eksempel i henhold til sosiale og geografiske faktorer) eller å undersøke effekten av brede 

grammatiske variabler som syntaktisk avstand mellom de involverte verba. Jeg fokuserer 

imidlertid på de leksikalske betingelsene for partisippkongruens. Ettersom alle verb som 

selekterer setningskomplementer, i utgangspunktet må behandles som potensielle 

partisippkongruensverb, vil en intuisjonsbasert framgangsmåte for å besvare spørsmål 1. 

innebære å utsette informanten for et stort antall testsetninger med partisippkongruens. En 

uunngåelig konsekvens av dette er at informanten blir klar over akkurat hvilket språklig 

fenomen det er som undersøkes, samt at den interessante variabelen er førsteverbet. Et utbredt 

grep for å hindre at informanten lukter lunta er å inkludere såkalte filler items i testsetningene 

– setninger som ikke er relevante for det umiddelbare forskningsspørsmålet (Schütze og 
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Sprouse 2013:39). Vi ville altså trengt et enormt antall testsetninger for å undersøke spørsmål 

1. ved hjelp av informantvurderinger. 

Et anna problem med å bruke informantvurderinger er at konstruksjonen under lupen ikke 

tilhører standardspråket. Det er en fare for at informanter – som har lært å lese og skrive i den 

norske skolen – lar seg påvirke av preskriptive regler. Ei mulig løsning er å be informanter 

bruke sitt naturlige, uformelle talespråk som målestokk, og ikke skolegrammatikken. Ifølge 

Schütze og Sprouse (2013:36-37) er det imidlertid bred enighet blant forskere som benytter 

seg av akseptabilitetsundersøkelser, om at det er vanskelig å kontrollere åssen informanter 

velger å vurdere testsetninger (se Cowart 1997:56-59 for empirisk støtte for denne enigheten). 

Et stort korpus som NoWaC egner seg godt til å besvare spørsmål om distribusjonen av 

ulike verb i en gitt konstruksjon. Korpuset er tagga: Orda er blant anna markert for ordklasse, 

og for morfosyntaktiske trekk som kjønn, person, tall, kasus, bestemthet og tempus. Den mest 

relevante taggen for vårt vedkommende er «perfektum partisipp». Tagginga tillater oss å søke 

etter setningstyper, og ikke bare spesifikke setninger eller fraser. Vi kan derfor utføre ganske 

uttømmende søk etter partisippkongruenskonstruksjoner, og identifisere en stor andel av alle 

de relevante setningene som eksisterer i korpuset, som danner det empiriske grunnlaget for å 

besvare forskningsspørsmål 1. og 2. NoWaC er maskinelt tagga, og inneholder dermed en del 

feiltagginger. Dette betyr at søketreffa må gjennomgås manuelt for å luke ut irrelevante treff. 

Jeg kommer tilbake til detaljene rundt innsamlinga av korpusdata i seksjon 3.4. 

Det er noen velkjente problemer med å bruke korpusdata som empirisk grunnlag for 

syntaktiske undersøkelser. Den viktigste innvendinga mot korpuslingvistikk i den generative 

tradisjonen har vært at faktisk språkbruk (performans) ikke direkte reflekterer språkbrukerens 

kunnskap om språket (kompetanse), som sees på som lingvistikkens egentlige studieobjekt 

(McEnery og Wilson 1996:4-10). Sitatet under, fra Chomskys Aspects of the Theory of Syntax 

(1965:3), illustrerer viktigheten av kompetanse i den generative tradisjonen 

«Linguistic theory is concerned primarily with an ideal speaker-listener, in a 

completely homogeneous speech-community, who knows its language perfectly and is 

unaffected by such grammatically irrelevant conditions as memory limitations, 

distractions, shifts of attention and interest, and errors (random or characteristic) in 

applying his knowledge of the language in actual performance». 

Chomsky (1965:3-15) påpekte at performans reflekterer kompetanse direkte kun under 

svært idealiserte omstendigheter – i hverdagslig bruk av språket påvirker også andre faktorer 
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performans, som for eksempel ytre og indre distraksjoner. Det at NoWaC er et 

skriftspråkskorpus, fører med seg både fordeler og ulemper når det kommer til hvor godt 

dataene reflekterer språkkunnskap. Tekstene i et skriftspråkskorpus er i varierende grad 

redigerte, og opphavspersonene er i varierende grad påvirka av stilistiske og ortografiske 

forventninger til skriftspråk. Det at tekstene er redigerte, kan imidlertid også være en fordel: 

Redigerte tekster er allerede blitt evaluert for akseptabilitet, og vi unngår muligens en del feil 

som skyldes ikke-grammatiske faktorer i muntlig språkbruk. Skrivefeil er derimot en feilkilde 

som er forbeholdt skriftspråkskorpuset.
9
 

Et anna problem med bruk av korpus er at sjøl om vi antar at den observerte språkbruken 

reflekterer kompetanse direkte nok til at vi kan bruke den som empirisk grunnlag for 

grammatisk teori, reflekterer den ikke kompetansen til et enkelt individ. I den generative 

tradisjonen er det individets kompetanse som sees på som det egentlige studieobjektet, jf. 

sitatet fra Aspects over. Det korpuset gir oss informasjon om, er tendenser i språkbruken til en 

mengde mennesker. Når vi bruker et korpus som NoWaC, som ikke inneholder metadata om 

opphavspersonene, veit vi heller ikke noe om disse menneskene. Korpusdataene i den 

inneværende undersøkelsen gir oss tendenser hos et utvalg mennesker som er tilbøyelige til å 

benytte partisippkongruens i skrift på internett. Det er en mulighet for at en spesifikk 

geografisk eller sosial tilhørighet er overrepresentert i dette utvalget. 

Det er også en mulighet for at partisippkongruens er overrepresentert i visse domener eller 

sjangre. NoWaC utgjør et representativt utvalg av tekstene på det norske internettet (Guevara 

2010), men er ikke bevisst balansert i henhold til sjanger. Det skal sies at jeg gjennom 

arbeidet med korpusdataene har fått inntrykk av at de fleste tilfella av partisippkongruens 

kommer fra forumtekster og liknende, altså i kontekster der individer kommuniserer med 

andre individer, og ikke fra avistekster og andre redigerte tekster med høyt stilnivå. Dette kan 

si noe om distribusjonen av partisippkongruens i ulike sjangre, men det kan like gjerne si noe 

om komposisjonen av NoWaC, eller komposisjonen av det norske internettet. Siden NoWaC 

ikke inneholder metadata om tekstene, er det ikke mulig å finne kvantitativ støtte for denne (i 

beste fall) kvalitative observasjonen uten å gå gjennom søketreffa manuelt og gjette hva slags 

tekster de kommer fra. Jeg har ikke prioritert dette. Men ettersom partisippkongruens ikke 

 

 

                                                 
9
 Labov (1966, referert i Labov 1972:203) viste at uformell naturlig tale inneholder svært få feil, dersom vi 

ikke utelukker elliptiske konstruksjoner og tar høyde for stamming og false starts. Dette undergraver eventuelle 
fordeler med skriftlige korpus i henhold til validitet. Det at tekstene i skriftlige korpus i større grad er redigerte, 
letter likevel innsamlinga. 
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tilhører det normerte skriftspråket, forventer vi at det er underrepresentert i tekster med høyt 

stilnivå. I seksjon 4.1 under skal vi se at partisippkongruens i Leksikografisk bokmålskorpus 

er mye mer begrensa, noe som vitner om at partisippkongruens forekommer oftere i mindre 

redigerte tekster. 

Et ytterligere generelt problem med korpus er at størrelsen alltid vil være begrensende. Sjøl 

om NoWaC er et stort korpus, kan vi ikke bruke det til å kartlegge bruken av veldig 

lavfrekvente elementer, for eksempel verbet pretendere. Partisippforma pretendert 

forekommer totalt bare 15 ganger i korpuset, og fraværet av 

partisippkongruenskonstruksjoner med verbet i korpuset sier dermed ikke noe om 

mulighetene for partisippkongruens. At det er problematisk å bruke korpus som en kilde til 

negative data, er en velkjent ulempe med korpuslingvistikk (se for eksempel Johannessen 

2003a). 

For å besvare forskningsspørsmål 1. og 2. har jeg telt tilfeller av partisippkongruens, og i 

noen grad sammenlikna disse talla med verbas generelle frekvens. Dette er grunnlaget for en 

deskriptiv statistikk for partisippkongruens i NoWaC-korpuset. Det er imidlertid viktig å 

merke seg at denne statistikken ikke direkte reflekterer en lingvistisk relevant størrelse, i det 

minste hvis vi legger det individualistiske språkbegrepet til grunn. Dataene kommer fra 

mange ulike individer, og vi veit at fenomenet er gjenstand for stor variasjon: Det finnes ikke 

ett system for partisippkongruens i norsk. 

Ser vi bort fra det individualistiske språkbegrepet, finnes det fortsatt noen tekniske 

problemer med anvende statistiske metoder for å prøve å trekke konklusjoner om 

språkbrukerne som står bak dataene våre (altså å bedrive slutningsstatistikk). La oss si at vi 

finner flere tilfeller av setningstypen har prøvd å PPC enn setningstypen har forsøkt å PPC. 

Denne forskjellen er i seg sjøl uinteressant – det som er relevant å sammenlikne, er andelen 

tilfeller av partisippkongruens av antallet potensielle kandidater for partisippkongruens, altså 

tilsvarende konstruksjoner med infinitivskomplementer (har prøvd/vurdert å INF). Vi får 

imidlertid ikke pålitelige tall for tilfeller av infinitivskomplementer, fordi datamengdene er så 

store at en manuell gjennomgang er umulig. NoWaC-korpuset inneholder mye feiltagging, og 

vi får trolig en ulik andel irrelevante treff for søk etter ulike verb (se også seksjon 4.3). Dette 

problemet er enda større når det gjelder å sammenlikne kongruens i kontrafaktiske og ikke-

kontrafaktiske kontekster (se seksjon 3.4). 

Det jeg skal bruke korpusdataene til, er å finne tendenser i bruk av partisippkongruens i 

norsk ved å undersøke i hvilken grad vi finner belegg for partisippkongruens med ulike verb. 
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Korpuset er et nyttig verktøy fordi det tillater oss å vise til en viss mengde belegg, nettopp 

fordi det nødvendigvis er finitt i størrelse, og fordi det gir oss en indikasjon på de involverte 

verbas generelle frekvens. Dette skiller denne bruken av korpus fra såkalt cherry picking på 

nettet (se for eksempel Wechsler 2012 for en diskusjon av cherry picking). La oss illustrere. I 

en omfattende søkemotor kan man finne «alt», for eksempel upersonlig passiv av klare. 

Følgende eksempel er fullstendig uakseptabelt i mine ører: 

(41) … og det ble ikke klart å reprodusere tidligere rapporterte resultater.
10

 

Skal vi slutte av dette at klare tillater upersonlig passiv for en ukjent mengde 

språkbrukere? Et søk i NoWaC etter «det ble (ord) klart å» gir ingen treff. Et tilsvarende søk 

med beslutte, som jeg regner med at definitivt tillater upersonlig passiv, gir 199 treff.  Til 

sammenlikning oppgir frekvenstelleren i NoWaC totalt 3274 tilfeller av frasen «besluttet å», 

og totalt 20462 tilfeller av frasen «klart å». Disse automatisk genererte talla er som sagt 

upålitelige, men er så ulike i størrelse at vi kan regne med at de reflekterer en faktisk 

frekvensforskjell. Korpuset kan altså bekrefte at klare er et langt dårligere upersonlig 

passivverb enn beslutte i den forstand at vi kan regne med at det er flere som vil oppfatte (41) 

som uakseptabelt. Merk at minieksperimentet som er beskrevet i dette avsnittet, gir oss ei 

form for negativ data. Dersom klare er et mulig upersonlig passiv-verb, forventer vi å finne 

tilfeller av verbet i konstruksjonen, ettersom vi finner mange tilfeller av det (tilsynelatende) 

langt mindre frekvente beslutte i konstruksjonen. Ettersom det ikke er noe uforståelig med 

bruken av upersonlig passiv med klare i eksempel (41), er det ikke klart hvilke ikke-

grammatiske faktorer som skulle sørget for at vi ikke finner et eneste tilfelle av setningstypen 

i NoWaC. 

Eksempla fra NoWaC som siteres i denne teksten, gjengis uten korreksjoner av skrivefeil 

eller forbehold som «sic». Eventuelle modifikasjoner står i klammeparentes. Mange av 

eksempla er forkorta. Dette signaliseres med «…». 

  

 

 

                                                 
10

 https://www.google.no/?gfe_rd=cr&ei=DMrmVsDOO4Sr8wfyo7-
gAw&gws_rd=ssl#q=%22det+ble+ikke+klart+%C3%A5%22 14.3.2016 

https://www.google.no/?gfe_rd=cr&ei=DMrmVsDOO4Sr8wfyo7-gAw&gws_rd=ssl#q=%22det+ble+ikke+klart+%C3%A5%22
https://www.google.no/?gfe_rd=cr&ei=DMrmVsDOO4Sr8wfyo7-gAw&gws_rd=ssl#q=%22det+ble+ikke+klart+%C3%A5%22
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3.3 Bruk av introspeksjon 

Korpusdataene utgjør en viktig del av det empiriske grunnlaget for å besvare spørsmål 1. 

og 2., men introspeksjon spiller også ei stor rolle. For det første skal jeg bruke min egen 

intuisjon til å avgjøre hva som er relevant data – altså å identifisere setninger som jeg mener 

er tilfeller av partisippkongruens. For eksempel har jeg valgt å utelukke tilfeller av 

obligatorisk kongruens, altså pseudokoordineringer (se seksjon 2.3 over). Jeg utelukker altså 

et eksempel som (42) under fordi mine intuisjoner – og kunnskap om bruken av norsk ellers – 

forteller meg at verbet være innebærer obligatorisk kongruens når det tar 

setningskomplementer. 

(42) Ja i natt … har Kong Vinter vært å pustet over oss (NoWaC) 

(43) I natt har Kong Vinter vært å pustet/*puste over oss. 

(44) I natt var Kong Vinter å pustet/*puste over oss. 

(45) I natt er Kong Vinter å puster/*puste over oss. 

Videre finner vi enkelte tilfeller av setninger som (46) under. Denne setninga ser ved første 

øyekast ut til å være et tilfelle av partisippkongruens. Jeg har imidlertid sagt at det jeg regner 

som partisippkongruens, er setninger der et partisipp kan erstatte infinitiv uten 

betydningsendring. Slik jeg forstår setning (46), kan den ikke parafraseres med (47), men 

heller med (48). Setning (47) framtvinger den usannsynlige tolkninga at de fem handlene 

foregår samtidig som innrømmelsen. Derfor utelukker jeg setninger som (46). Jeg skal ikke ta 

stilling til hva den tilsynelatende partisippkongruensen i (46) skyldes (en mulighet er at det er 

et utelatt perfektivt hjelpeverb i komplementet; en annen er at innrømme uavhengig kan ta 

partisippkomplementer med ei slags relativ fortidsbetydning). 

(46) Har havnet i en lei situasjon pga. 5 handler som jeg har innrømmet å gjort (NoWaC) 

(47) … 5 handler som jeg har innrømmet å gjøre 

(48) … 5 handler som jeg har innrømmet å ha gjort 

Jeg skal imidlertid ikke bruke mine intuisjoner for utelukke tilfeller av partisippkongruens 

som jeg sjøl ikke aksepterer. For eksempel finner vi seks tilfeller av partisippkongruens med 

nekte, og jeg finner samtlige uakseptable (se seksjon 6.3.2 for eksempler). Jeg skal likevel 

behandle disse seks tilfella som seks genuine tilfeller av partisippkongruens med nekte. 
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Videre skal jeg bruke min egen intuisjon for å identifisere semantiske egenskaper ved 

korpuseksempla. For eksempel skal jeg i seksjon 6.3.5 foreslå at (49) under eksemplifiserer en 

enverdig, epistemisk bruk av trenge – dette er utelukkende basert på mi tolkning av 

eksemplet. Slike semantiske vurderinger kan vanskelig baseres på anna enn introspeksjon 

(eventuelt andres intuisjoner, men se under). 

(49) … dem hadde på en måte ikke trengt å vært med for at vi skulle skjønt poenget 

(NoWaC) 

Dessuten skal jeg bruke min egen intuisjon for å kartlegge mer generelle egenskaper ved 

verba som dukker opp i denne undersøkelsen. Dette innebærer å konstruere og vurdere 

eksempler. For eksempel skal jeg i seksjon 6.1.1 påstå at de temporale forholda mellom 

matrise- og komplementverb er ulike for et verb som planlegge og et verb som rekke, basert 

på egne vurderinger som de i (50) under. 

(50) I går planla/*rakk Bjørn å dra på hytta i morgen 

Ei vanlig innvending mot å bruke introspeksjon er at vurderinger basert på intuisjon ikke er 

verifiserbare (McEnery og Wilson 1996:12). Det er sant at mine vurderinger ikke kan 

etterprøves av andre, men det skal i det minste være klart hva som er premissa for 

konklusjonene som trekkes basert på vurderingene. For eksempel kan jeg bruke følgende 

setning for å vise at slippe kan være løftingsverb: 

(51) Hvis du oppfører deg pent, slipper kanskje helvete å bryte løs denne gangen 

Konklusjonen at slippe kan være løftingsverb, holder dersom setninga – med idiombiten 

helvete som subjekt for slippe – er akseptabel. Dersom leseren finner at eksempelet ikke er 

akseptabelt, eller at det forutsetter ei besjeling av helvete, kan denne konkludere med at slippe 

ikke kan være løftingsverb i vedkommendes varietet. 

Det kan eksistere noen problemer med å basere seg på intuisjonene til en lingvist, og mer 

spesifikt den lingvisten som utfører undersøkelsen. Flere undersøkelser har påvist forskjeller 

mellom akseptabilitetsvurderinger til lekfolk og fagfolk (se referanser i Schütze og Sprouse 

2013:42). Dąbrowska (2010) fant også forskjeller mellom vurderinger til fagfolk som 

identifiserer seg som generativister og fagfolk som identifiserer seg som funksjonalister. Det 

finnes imidlertid også studier som viser at forskjellene mellom vurderingene til fagfolk og 

lekfolk er ganske små. Sprouse og Almeida (2012) og Sprouse, Schütze og Almeida (2013) 
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testa setninger fra den lingvistiske faglitteraturen på lekfolk, og fant en konvergens mellom 

vurderingene som er oppgitt i litteraturen, og lekfolkas vurderinger på henholdsvis 98 % og 

95 %. 

Divergensen mellom vurderingene til fagfolk og lekfolk ligger gjerne i at fagfolk er mer 

liberale i sine vurderinger (Dąbrowska 2010). Dette i seg sjøl sier ikke noe om hvor det er 

best å hente sine akseptabilitetsvurderinger empirisk sett. En generell ulempe ved å la 

forskeren sjøl stå for vurderingene er at denne er klar over implikasjonene av vurderingene, 

og kan stå i fare for å favorisere vurderinger som er i tråd med et visst teoretisk standpunkt 

(Schütze og Sprouse 2013:42). En generell fordel ved å la en lingvist stå for vurderingene er 

at faren for å avvise setninger på irrelevant grunnlag (for eksempel at det er usannsynlig at ei 

setning noen gang vil bli brukt i en ekte situasjon, eller at den ikke tilhører standardspråket), 

er mindre. 

3.4 Innsamling av korpusdata 

Søka 

Jeg har designa søk for å få en noenlunde uttømmende oversikt over hvilke førsteverb som 

opptrer med partisippkongruens i NoWaC. De søka jeg har basert meg på, er oppgitt i 

anførselstegn i (52) under. De skal kommenteres umiddelbart under. Jeg bruker følgende 

forkortelser: PPC = perfektum partisipp; PREP = preposisjon; N = substantiv; PRON = 

pronomen; X = et hvilket som helst ord. 

(52) «PPC å PPC» 

«PPC PREP å PPC» 

«PPC X å PPC» (og spesifikke verb for den første PPC-variabelen) 

«PPC N/PRON til å PPC»  

Spesifikke verb for den første PPC-variabelen i «PPC N/PRON PPC» 

«skullet/villet/måttet/kunnet/burdet PPC» 

Det første søket («PPC å PPC») gir samtlige tilfeller der et perfektumpartisipp etterfølges 

av infinitivsmerket å etterfulgt av et anna perfektumpartisipp. Dette gir treff som prøvd å lest. 

Dette gir sannsynligvis en ganske uttømmende oversikt over partisippkongruensverb i 

NoWaC som tar komplementer innleda av å. Det letter innsamlinga at vi undersøker 
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partisipper, og ikke finitte verb: Partisippets plassering i forhold til infinitivsmerket er ikke 

sensitiv for inversjon og innskudd av adverb: Har du ikke prøvd å lese? vs. Prøver du ikke å 

lese? 

Det andre søket («PPC PREP å PPC») gir tilfeller av partisippkongruens med verb som 

selekterer preposisjoner. Det gir samtlige tilfeller der et perfektumpartisipp etterfølges av en 

preposisjon etterfulgt av infinitivsmerket å etterfulgt av et perfektumpartisipp. Dette gir treff 

som funnet på å lest. 

Det tredje søket («PPC X å PPC» (og spesifikke verb for den første PPC-variabelen)) gir 

samtlige tilfeller der et partisipp etterfølges av et hvilket som helst ord etterfulgt av 

infinitivsmerket etterfulgt av et partisipp. Disse søka gir treff som latt være å lest, tenkt seg å 

lest og anbefalt ham å lest.  Det generelle søket «PPC X å PPC» gir en uhåndterbar mengde 

treff. NoWaC er utstyrt med en frekvensteller som gir informasjon om hvilke ord som dukker 

opp som første element i treffa. Verb som dukka opp i denne frekvenstelleren søkte jeg etter 

individuelt. Jeg fant partisippkongruens med noen refleksive verb, noen verb som opptrer med 

objekter, samt la være. 

Det fjerde søket («PPC N/PRON til å PPC») gir samtlige tilfeller av partisippkongruens 

med refleksive verb, samt verb som opptrer med objekter, som selekterer preposisjonen til før 

setningskomplementet. Dette gir treff som somla seg til å lest og fått ham til å lest. 

Den femte typen søk (spesifikke verb for den første PPC-variabelen i «PPC N/PRON 

PPC») finner tilfeller av partisippkongruens med verb som opptrer med objekter og tar 

infinitivskomplementer uten infinitivsmerket å. Dette gir treff som sett ham lest og latt ham 

lest. Med det generelle søket «PPC N/PRON PPC» får vi nesten bare treff der det siste 

partisippet er passivt eller adjektivisk (jeg har spist mat laget av andre / jeg har følt meg 

krenket). Jeg har derfor søkt på individuelle verb for den første PPC-variabelen, og funnet 

partisippkongruens med la, se, høre og be. 

Det sjette søket («skullet/villet/måttet/kunnet/burdet PPC») gir tilfeller av 

partisippkongruens med modalverba, av typen villet lest. 

Merk at disse seks søka ikke kan identifisere alle tilfeller av partisippkongruens i NoWaC. 

Jeg har valgt de ganske generelle søka for å få med visse vanlige setningstyper. Enkelte 

potensielle tilfeller faller utafor. For eksempel er dette tilfeller med verb som selekterer mer 

enn ett idiomatisk element i tillegg til verbkomplementet, som i (53) under. Videre fanger 

ikke de oppgitte søka opp tilfeller av partisippkongruens der det er et adverb inne i 

komplementsetninga. Et søk i NoWaC etter «PPC å ADV[erb] PPC» gir kun 10 relevante 
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treff, blant dem (54) under. Jeg skal ikke vie slike setninger noen oppmerksomhet. Til slutt 

kan enkelte verb falle utafor undersøkelsen av andre årsaker. For eksempel er det vanskelig å 

identifisere partisippkongruens med få, i betydninga få tillatelse, som i (55). Grunnen er at 

verbet er homonymt med et verb få som krever partisippkomplementet, uavhengig av verbets 

egen form (fikk du lest i går eller?). 

(53) Du skulle gitt faen i å dratt     (konstruert) 

(54) … for jeg skulle ha likt å fortsatt sett siste kommenterte innlegg   (NoWaC) 

(55) Jeg har alltid fått [lov til å] sett ham arbeide tidligere (konstruert) 

Antall tilfeller av partisippkongruens jeg har funnet med de ulike verba, er oppgitt i 

tabeller i vedlegg. Et utvalg er presentert i tabell 1-5 i seksjon 4.1 under. Alle registrerte 

tilfeller av partisippkongruens i tabellene er gått gjennom manuelt. 

Generell frekvens 

Forskjellene i antall treff med partisippkongruens med de ulike verba, kan skyldes at 

enkelte verb generelt er mer frekvente enn andre. Jeg har derfor undersøkt hvor ofte de ulike 

partisippa som jeg har funnet fem eller flere tilfeller av med partisippkongruens, forekommer 

med komplementer i infinitiv (se vedlegg for de faktiske søka i korpus). Disse talla må tolkes 

med forsiktighet. Antalla tilfeller med infinitivskomplementer som er registrert i tabellene i 

vedlegget, samt i tabell 1-5 under, er det totale antallet treff NoWaC oppgir for de ulike søka. 

Søk etter partisipper med infinitivskomplementer gir en uhåndterbar mengde treff, slik at det 

ikke er anledning til å luke ut irrelevante treff og duplikater.
11

 Andelen irrelevante treff vil 

trolig være ulik med ulike verb. 

Videre finner vi forskjeller mellom antall tilfeller av partisippkongruens i kontrafaktiske og 

ikke-kontrafaktiske kontekster, og dette kan skyldes at enkelte verb generelt forekommer 

oftere i konstruksjoner av den ene eller den andre typen. Det hadde derfor vært nyttig å kunne 

sammenlikne hvor ofte verba tar infinitivskomplementer i kontrafaktiske og ikke-

kontrafaktiske kontekster. Det lar seg vanskelig gjøre å sammenlikne de ulike verba på denne 

måten, ettersom det krever en manuell gjennomgang av søketreffa. Ei mulig kvantitativ 

 

 

                                                 
11

 NoWaC er blitt rensa for tilfeller av identiske eller nesten identiske tekster, såkalte duplikater (Guevara 
2010). Likevel finner man fortsatt slike i korpuset, og de dukker opp som ulike treff. Disse må identifiseres 
manuelt. 
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tilnærming kunne være å formulere søk som spesifiserer hvilke hjelpeverb som lisensierer det 

første partisippet, og sammenlikne de totale antalla NoWaC oppgir. Dette byr dessverre på et 

par problemer (i tillegg til irrelevante treff og duplikater). For det første er hadde tvetydig 

mellom tempus/aspekt- og modusmarkør. For det andre må det spesifiseres en viss avstand 

mellom hjelpeverbet og partisippet. Dersom avstanden er kort, risikerer vi å observere 

ulikheter som skyldes at enkelte verb oftere forekommer sammen med adverb eller i ikke-V2-

kontekster. Disse faktorene kan også henge sammen med kontrafaktivitet. Dersom avstanden 

er lang, risikerer vi å få treff der det spesifiserte hjelpeverbet ikke er elementet som lisensierer 

partisippet. Jeg vil derfor ikke forsøke å foreta noen sammenlikning mellom antall tilfeller 

med infinitivskomplementer i kontrafaktiske og ikke-kontrafaktiske konstruksjoner for de 

enkelte verba. Men helt generelt virker det sikkert at de kontekstene vi skal klassifisere som 

kontrafaktiske er mye sjeldnere enn de vi skal klassifisere som ikke-kontrafaktiske. Et søk i 

NoWaC etter «kunne/skulle/ville/måtte/burde PPC å INF» gir 2342 treff. Et søk etter «har 

PPC å INF» gir hele 69659 treff. Jeg har insistert på at slike tall er upålitelige, men 

forskjellen er så enorm at vi trolig kan konkludere med at de reflekterer en faktisk distribusjon 

i korpuset. 

Andre korpus 

Jeg har søkt etter partisippkongruens i to andre korpus, som er ganske ulike både hverandre 

og NoWaC. Det ene er Nordisk dialektkorpus (Johannesen et al. 2009), som består av 

transkribert taleopptak fra talere av ulike skandinaviske dialekter. Den norske delen av 

korpuset består av i overkant av 2 millioner ord fra 564 informanter fra 163 ulike steder 

(Johannessen et al. 2014). Det andre korpuset er Leksikografisk bokmålskorpus, et 

sjangervekta skriftspråkskorpus på om lag 100 millioner ord fra redigerte tekster (sakprosa, 

skjønnlitteratur, aviser og periodika, TV-teksting og diverse upublisert materiale) (Knudsen 

og Fjeld 2013). Jeg søkte i begge korpusa etter alle tilfeller der et perfektumpartisipp 

etterfølges av å og et anna partisipp, altså den samme søkestrengen som den første i (52) over. 

Resultata er presentert i vedlegget. 

Og/å 

I søka har jeg representert infinitivsmerket ortografisk som å. Vi veit at skriftuttrykka å og 

og ofte brukes om hverandre – de uttales også vanligvis likt (se Endresen 1995, som 



29 

 

argumenterer for at begge brukes for et enkelt polysemt ord). Variasjon i valg av ortografisk 

variant forventer vi kanskje særlig i partisippkongruenskonstruksjoner: Det er ikke snakk om 

koordinering, og dette kan favorisere å. Men verbforma etter å i norsk skrift er vanligvis 

infinitiv, og dette kan favorisere og. Interessant nok finner vi veldig lite partisippkongruens 

med ortografisk og i NoWaC. Et søk etter «har (ord) (ord) PPC å PPC» gir 544 relevante 

treff med 32 ulike førsteverb. Et søk etter «har (ord) (ord) PPC og PPC» gir 11 relevante 

treff med 5 ulike førsteverb. Jeg skal derfor begrense meg til NoWaC-data med ortografisk å, 

og sjøl benytte å i konstruerte eksempler. 

3.5 Sortering av korpusdata 

Søka etter partisippkongruens gir mange irrelevante treff som er luka ut. Blant disse er det 

mange tilfeller av koordinering og pseudokoordinering, men også andre irrelevante 

konstruksjoner av diverse typer som har kommet med – enten fordi de svarer til søka, eller på 

grunn av feiltagging. Jeg har også luka ut duplikater. 

NoWaC er i utgangspunktet et bokmålskorpus, og en mengde tekster på nynorsk og andre 

språk ble filtrert ut da korpuset ble bygd (Guevara 2010). Man finner likevel tekster på 

nynorsk i korpuset, i tillegg til dialektnære tekster som ikke følger noen skriftnormal. 

Konsekvensen av dette for den inneværende undersøkelsen er at en del infinitiver med a-

endelser dukker opp blant treffa, tagga som partisipper. Jeg har luka ut treff der ett eller flere 

av de relevante verba er tvetydige mellom infinitiv og partisipp. Dette er tilfeller der 

konteksten inneholder eksklusive nynorskformer, som eg eller ikkje, eller der konteksten 

avslører at opphavspersonen ellers benytter verbformer med a-endelse som utvetydig er 

infinitiver. Treff fra tekster der de relevante verba ikke utviser tvetydighet, er ikke luka ut, 

uavhengig av målform. 

For å undersøke effekten av kontrafaktivitet har jeg sortert treffa i to grupper: Tilfeller der 

partisippet uttrykker aspekt/tempus og tilfeller der det uttrykker kontrafaktivitet. Dette er i 

bunn og grunn en kvalitativ øvelse, men langt på vei korrelerer denne todelinga med 

tempusmorfologien på verbet som lisensierer partisippforma. Der har lisensierer 

partisippforma, er betydninga som regel ikke-kontrafaktisk, som i (56). Der hadde eller 

preteritum av modalverb lisensierer partisippforma, er betydninga som regel kontrafaktisk, 

som i (57): 



30 

 

(56) Jeg har prøvd å gjort det. 

(57) Du skulle prøvd å gjort det. 

Hadde kan imidlertid også brukes i ikke-kontrafaktiske kontekster, som i (58). 

Sammenlikne med den kontrafaktiske bruken i (59): 

(58) Da vi kom hjem, hadde han allerede prøvd å gjort det. 

(59) Jeg hadde prøvd å gjort det om jeg var deg. 

Partisippet kan også uttrykke kontrafaktivitet når det er lisensiert av infinitiv ha etter 

modalverb: 

(60) Du skulle ha prøvd å gjort det. 

Tilfeller av type (56) og (58) er klassifisert som ikke-kontrafaktiske, og tilfeller av type 

(57), (59) og (60) som kontrafaktiske. 
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  Dataene fra korpus 4

4.1 Partisippkongruensverba i NoWaC 

Som kan sees i tabellene i vedlegget, har jeg dokumentert partisippkongruens med 116 

ulike predikater. Fordelinga er imidlertid relativt skeiv. Det totale antallet tilfeller av 

partisippkongruens registrert i vedlegget er 3163. 2410 av disse (76 %) kommer fra de ti 

predikata med flest tilfeller av partisippkongruens, nemlig kunne, like, tenke seg, prøve, klare, 

måtte, ville, begynne, la og se. De fem første av disse står for over 1870 tilfeller (59 % av det 

totale antallet). Med halvparten av verba har jeg kun funnet ett eller to tilfeller av 

partisippkongruens. Det ser altså ut til at partisippkongruens er leksikalsk betinga. 

De dominerende partisippkongruensverba i Nordisk dialektkorpus og Leksikografisk 

bokmålskorpus er verb som også dominerer dataene fra NoWaC (se vedlegg). Av de 23 

tilfella jeg har registrert med partisippkongruens i Nordisk dialektkorpus, står begynne, gidde, 

prøve og bruke for 19. Nordisk dialektkorpus inneholder metadata om opphavspersonene. 

Partisippkongruenskonstruksjonene i Nordisk dialektkorpus er produsert av talere fra 

Finnmark, Troms, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, 

Hedmark, Telemark og Hordaland.  Nord-Trøndelag er det fylket som produserer flest tilfeller 

av kongruens i korpuset. I Leksikografisk bokmålskorpus står like, forsøke, klare, greie og 

prøve for 16 av de 24 registrerte tilfella. Antallet tilfeller partisippkongruens er forsvinnende 

lite sammenlikna med dataene fra NoWaC. For Nordisk dialektkorpus sitt vedkommende 

skyldes dette at NoWaC er over 300 ganger så stort. Den beskjedne mengden treff fra 

Leksikografisk bokmålskorpus kan skyldes at det er satt sammen av redigerte skriftlige 

tekster: Partisippkongruens tilhører ikke standardspråket. 

Det er verdt å minne om noen metodologiske svakheter før vi bruker NoWaC-dataene til å 

trekke noen videre slutninger om utbredelsen av partisippkongruens i norsk. For det første er 

det viktig å huske på at disse talla ikke representerer én grammatikk, og heller ikke noen 

spesifikk dialekt: Dataene kommer fra et utall ulike språkbrukere som har ytra seg på norsk på 

det norske internettet. At fenomenet under lupen er gjenstand for leksikalske betingelser, gir 

særlig grunn til å forvente individuell variasjon. For det andre er grunnlaget for å 

sammenlikne verba svekka av det at vi ikke har troverdige tall på hvor ofte de ulike partisippa 

forekommer med infinitivskomplementer uten partisippkongruens. For det tredje er det 
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vanskelig å sammenlikne effekten av kontrafaktivitet når vi ikke har tall på hvor ofte verba tar 

infinitivskomplementer uten partisippkongruens i (ikke)-kontrafaktiske konstruksjoner. 

Dataene viser likevel noen tydelige tendenser i den mengden språkbruk som er undersøkt 

her, ettersom det er store forskjeller mellom predikata. Kriteriene for å klassifisere visse verb 

som spesielt interessante i forbindelse med partisippkongruens er nødvendigvis noe arbitrære. 

I tabellene under har jeg valgt ut de verba som jeg har funnet med flere enn fire tilfeller av 

partisippkongruens i NoWaC (pluss skulle). Diskusjonen i kapittel 6 og 7 er basert på dette 

utvalget. Tabellene 1-5 er organisert slik: Kolonne 2 viser antall tilfeller av 

partisippkongruens i ikke-kontrafaktiske kontekster; kolonne 3 viser antall tilfeller av 

partisippkongruens i kontrafaktiske kontekster; kolonne 4 viser det totale antallet tilfeller med 

partisippkongruens; kolonne 5 viser det (upålitelige) tallet frekvenstelleren i NoWaC oppgir 

for tilfeller der partisipper av verba tar infinitivskomplementer uten partisippkongruens 

 

Ikke-

kontrafaktisk 

PPC-

kongruens 

Kontrafak

tisk PPC-

kongruens 

Sum 

PPC-

kongruens 

Treff 

med INF-

komplement 

(usortert) 

like 5 428 433 1742 

prøve 216 107 323 11760 

klare 144 93 237 19693 

begynne 90 14 104 23737 

rekke 57 3 60 3823 

tørre 15 29 44 1212 

greie 34 9 43 3611 

tenke 7 33 40 16230 

gidde 14 22 36 907 

trenge 1 27 28 554 

forsøke 10 18 28 11169 

oppleve 21 3 24 1838 

orke 9 13 22 586 

vurdere 1 21 22 2461 

velge 9 9 18 17783 

pleie 16 0 16 692 

glemme 15 0 15 2573 

unngå 7 8 15 587 

bruke 12 0 12 191 

slippe 1 11 12 445 

ønske 0 9 9 4390 

foretrekke 0 8 8 196 

anbefale 0 7 7 1469 
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nekte 3 3 6 2972 

våge 1 5 6 762 

Tabell 1: Partisippkongruens i NoWaC («PPC å PPC») 

  

Ikke-

kontrafaktisk 

PPC-

kongruens 

Kontrafak

tisk PPC-

kongruens 

Sum 

PPC-

kongruens 

Treff 

med INF-

komplement 

(usortert) 

komme til 5 55 60 626 

finne på 0 10 10 239 

tjene på 1 8 9 265 

la være 0 8 8 768 

sørge for 4 3 7 1495 

holde på
1213

 6 0 6 

 nøle med 0 5 5 148 

Tabell 2: Partisippkongruens i NoWaC (verb med PP-komplementer pluss la være) 

 

Ikke-

kontrafaktisk 

PPC-

kongruens 

Kontrafak

tisk PPC-

kongruens 

Sum 

PPC-

kongruens 

Treff 

med INF-

komplement 

(usortert) 

tenke seg 0 409 409 1938 

vise seg 6 0 6 5082 

Tabell 3: Partisippkongruens i NoWaC (refleksiver) 

 

Ikke-

kontrafaktisk 

PPC-

kongruens 

Kontrafak

tisk PPC-

kongruens 

Sum 

PPC-

kongruens 

Treff 

med INF-

komplement 

(usortert) 

la OBJ 34 39 73 6285 

se OBJ 61 6 67 2366 

høre OBJ 22 0 22 824 

få OBJ til 3 11 14 8709 

Tabell 4: Partisippkongruens i NoWaC (med matriseobjekter) 

 

 

 

                                                 
12

 Holde på har to ganske ulike betydninger: Ei betydning kan parafraseres med «nesten gjøre»: Petter holdt 
på å falle ut av vinduet. Ei anna er progressiv: Petter holdt på å male gjerdet i hele går. Talla i tabell 2 er 
forekomster av partisippkongruens med holde på i den progressive betydninga. Jeg har bare funnet ett tilfelle 
av partisippkongruens i «nesten gjøre»-betydninga, se vedlegg. 

13
 Et søk etter «holdt på å INF»  NoWaC gir svært mange treff, og jeg har ikke prioritert å identifisere dem 

som tilfeller av holde på i progressiv betydning eller ‘nesten gjøre’-betydning. 
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Ikke-

kontrafaktisk 

PPC-

kongruens 

Kontrafak

tisk PPC-

kongruens 

Sum 

PPC-

kongruens 

Treff 

med INF-

komplement 

(usortert) 

kunne 162 309 471 8724 

måtte 121 49 170 8784 

ville 56 70 126 1866 

skulle 0 4 4 86 

Tabell 5: Partisippkongruens i NoWaC (modalverb) 

4.2 En foreløpig kommentar om kontrafaktivitet 

Vi ser at totalt sett er distribusjonen av kontrafaktisk og ikke-kontrafaktisk 

partisippkongruens ganske jevn. Dette tilsier imidlertid at partisippkongruens er mer 

tilgjengelig i kontrafaktiske kontekster, ettersom det vi kaller kontrafaktiske kontekster – som 

vi så over – generelt er mye sjeldnere enn det vi kaller ikke-kontrafaktiske kontekster. Dette 

er i tråd med observasjonene som allerede er gjort i litteraturen (se seksjon 2.2.2 over). Med 

enkelte verb finner vi også partisippkongruens kun i en av typene kontekster. Særlig 

iøynefallende er det at med noen av de mest dominerende verba finner vi nesten utelukkende 

kontrafaktisk partisippkongruens, nemlig med like, komme til og tenke seg. Vi skal komme 

tilbake til dette i seksjon 6.3 og kapittel 7.  

4.3 Effekten av generell frekvens 

Vi ser i tabell 1-5 over at antallet tilfeller av partisippkongruensverba ikke følger antall 

treff med infinitivskomplementer. Det jeg har sagt om påliteligheten til talla som NoWaC 

automatisk oppgir, tilsier at dette kan skyldes at andelen feiltagginger er ulik for de ulike 

verba.
14

 Noen av talla er likevel så ulike i størrelse at vi må avfeie at antallet tilfeller av 

partisippkongruens følger av verbas generelle frekvens. For eksempel oppgir NoWaC 1742 

tilfeller av likt i ikke-kongruenskonstruksjoner, og jeg har funnet 433 tilfeller av 

 

 

                                                 
14

 Noen av de mulige feilkildene er forutsigbare. For eksempel tillater vurdere upersonlig passiv, mens bruke 
ikke gjør det. Vi forventer altså en del irrelevante treff som følge av setninger av typen det ble vurdert å sette i 
gang prosjektet, men ikke som følge av setninger av typen *det ble brukt å røyke i storefri. Men det finnes 
trolig en mengde type feiltagginger vi ikke kan forutse. 
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partisippkongruens med verbet. Sammenlikne med for eksempel valgt, der talla er 

henholdsvis 17783 og 18. 

Det ser likevel ut til at mange av de gode partisippkongruensverba er generelt frekvente 

verb. Jeg søkte i NoWaC etter alle tilfeller av partisipper med infinitivskomplementer («PPC 

å INF»). Jeg søkte også etter tilfeller av partisipper som tar objekter (eventuelt et refleksivt 

pronomen) og infinitivskomplement med søket «PPC N/PRON å INF». Frekvensene NoWaC 

oppgir for de mest frekvente førsteverba er gitt i tabell 6 og 7 under. Merk at for de verba som 

opptrer med partisippkongruens i NoWaC, er disse talla de samme som i siste kolonne i tabell 

1-5 over. Jeg har fjerna åpenbare feiltagginger (for eksempel adjektivet kult som partisipp). 

Den oppgitte frekvensen for verb som jeg antar inneholder en høy andel irrelevante treff, er 

merka med asterisk. Frekvensen for verb som jeg antar inneholder en spesielt høy andel 

irrelevante treff, er merka med to asterisker.
15

 Jeg har ikke undersøkt den generelle frekvensen 

til alle verb med PP-komplementer fordi de fleste treffa i NoWaC for et generelt nok søk vil 

være tilfeller av PP-adjungering (jeg er kommet for å bli). Jeg finner ikke partisipper av andre 

verb som opptrer med objekter og infinitivskomplementer uten å enn de som er nevnt i 

vedlegget. 

 

Treff 

med INF-

komplement 

(usortert) 

  

Treff 

med INF-

komplement 

(usortert) 

begynne 23737 
 

vise [seg] 5030 

klare 19693 
 

tenke [seg] 1934 

velge 17783 
 

lære [seg/OBJ] 1898 

tenke 16230 
 

tilby [seg/OBJ] 359 

tillate 13052** 
 

tillate [seg/OBJ] 235 

prøve 11760 
 

påta [seg] 188 

forsøke 11169 
 

nekte [seg/OBJ] 170 

mene 7094 
 

anbefale [OBJ] 166 

ønske 4390 
 

ønske [seg] 151 

slutte 4030 
 

hjelpe [OBJ] 119 

rekke 3823 
 

pålegge 

[seg/OBJ] 68 

greie 3611 
 

love [OBJ] 61 

 

 

                                                 
15

 For eksempel: Det er {tillatt / forbudt/ fort gjort} å ta med egen mat; Det ble {besluttet / vedtatt / vurdert 
/ planlagt / foreslått / anbefalt} å ta med egen mat; Ola er pålagt å ta med egen mat; Prosjektet er 
ventet/forventet å være ferdig i løpet av sommeren. 
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forby 3214** 
 

bestemme [seg] 45 

beslutte 3093* 
 

fraråde [OBJ] 28 

pålegge 2973* 
 

 

 nekte 2972 
 

Tabell 7: PPC  

 vedta 2792* 
 

med objekt /  

 glemme 2573 
 

refleksivt 

 vurdere 2461* 
 

pronomen 

 planlegge 2240* 
 

og INF- 

 lære 1961 
 

komplementer 

 vente 1870* 
 

i NoWaC: 

 oppleve 1838 
 

«PPC N/PRON 

 foreslå 1746* 
 

å INF» 

 like 1742 
   gjort 1682** 
   love 1581 
   anbefale 1469* 
   tørre 1212 
   forvente 1059* 
   unnlate 1049 
   makte 910 
   gidde 907 
   våge 762 
   anta 708* 
   pleie 692 
   Tabell 6: PPC med INF-komplement i NoWaC: «PPC å INF» 

Vi ser at mange av de mest frekvente verba i tabell 6 troner lista over 

partisippkongruensverb i tabell 1, for eksempel begynne, klare og prøve. Det er likevel noen 

av verba i tabell 6 og 7 som vi finner få tilfeller av med partisippkongruens. For eksempel er 

lære tilsynelatende et høyfrekvent verb, både som subjektskontrollverb og som 

objektskontrollverb (eller refleksivt verb). Men vi finner kun ett tilfelle av partisippkongruens 

med lære, og ett med lære seg (se vedlegg). 

4.4 Veien videre 

Vi har nå en viss oversikt over distribusjonen av partisippkongruens mellom verb i lokale 

relasjoner i NoWaC-korpuset, og distribusjonen av kongruens i kontrafaktiske og ikke-

kontrafaktiske kontekster. I kapittel 6 skal jeg gå nærmere inn på egenskapene til 

partisippkongruensverba, spesielt egenskaper som er vist å være relevante for restrukturering, 
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og prøve å identifisere ulikhetene i distribusjon av kontrafaktisk og ikke-kontrafaktisk 

kongruens mer nøyaktig. I kapittel 7 skal jeg undersøke mulige forklaringer på disse 

ulikhetene. Aller først, i kapittel 5, skal jeg gi en mer detaljert redegjørelse for hva 

restrukturering egentlig er, og vise åssen en restruktureringsanalyse innafor LFG gjør rede for 

partisippkongruens. 
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  Restrukturering 5

Verbal trekkongruens er blitt analysert som et restruktureringsfenomen av Niño (1997), 

Wiklund (2001,2007), Sells (2004) og Lødrup (2014a,2014b). Restrukturering (også kjent 

som reanalyse) er betegnelsen på det fenomenet at to eller flere verb oppfører seg som ett 

predikat med hensyn til syntaktiske operasjoner som antas å virke innafor et lokalt 

setningsdomene (operasjoner som er clause-bounded). I seksjon 2.2.1 ble det nevnt at 

restrukturering ofte antas å innebære at to eller flere verb inngår i samme monoklausale 

struktur. I seksjon 5.2 skal vi se åssen denne monoklausaliteten framstilles i utvalgte 

minimalistiske (MP-) tilnærminger. I seksjon 5.3 skal vi se åssen monoklausaliteten 

framstilles innafor leksikalsk-funksjonell grammatikk (LFG), og åssen en 

restruktureringsanalyse kan gjøre rede for partisippkongruens i dette rammeverket. I seksjon 

5.3.3 og 5.3.4 presenterer jeg eksplisitte LFG-analyser av henholdsvis ikke-kontrafaktisk og 

kontrafaktisk partisippkongruens. 

Aller først, i seksjon 5.1, skal vi se nærmere på hva det egentlig betyr at to verb oppfører 

seg som ett predikat. Jeg presenterer tre fenomener som kan avdekke monoklausale relasjoner 

mellom verb i norsk. 

5.1 Monoklausale effekter i norsk 

Hvilke overflatefenomen som avdekker monoklausalitet, kan variere fra språk til språk, og 

det er flere steder blitt understreket at monoklausalitet i stor grad må etableres på 

språkspesifikt grunnlag (f. eks. Wurmbrand 2001:308; Butt 2010).
16

 Enkelte fenomener er 

imidlertid tverrspråklig vanlige, for eksempel lang passiv, som vi straks kommer tilbake til. I 

denne seksjonen presenterer jeg evidens for restrukturering i to konstruksjonstyper i norsk 

som innebærer at to verb oppfører seg som ett predikat med hensyn til argumentrealisering. 

Disse er lange passiver, og presenteringssetninger med flere verb. I tillegg skal jeg vise at vi 

muligens får evidens for restrukturering fra lisensieringsbetingelsene for verbale negative 

polaritetsuttrykk. 

 

 

                                                 
16

 Et eksempel er klitikonklatring, som først ble assosiert med restrukturering i pionerarbeida til Rizzi (1978) 
og Aissen og Perlmutter (1976) om henholdsvis italiensk og spansk. Dette er et tverrspråklig vanlig 
restruktureringsfenomen (Wurmbrand 2014), men forekommer ikke i norsk. 
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5.1.1  Lang passiv og verbal trekkongruens 

Lang passiv er et tverrspråklig tilbakevendende restruktureringsfenomen (se Wurmbrand 

2014 for en typologisk oversikt), og som nevnt i seksjon 2.2.1 finnes det også i norsk, som 

Lødrup (2014a,2014b) viser. Lang passiv innebærer at to verb oppfører seg som ett predikat 

med hensyn til passivering. Setning (61) under er et eksempel fra internett. 

(61) at vaskemaskinen må huskes å slås på     (Lødrup 2014b:368) 

Huske er ikke noe løftingsverb, og krever et tematisk argument realisert lokalt. Dette 

argumentet må være passivsubjektet vaskemaskinen. Men vaskemaskinen har ingen tematisk 

relasjon til huskes aleine – det er derimot patiensargumentet til slås på. De to verba oppfører 

seg altså som ett predikat med hensyn til argumentrealisering, og dermed passivering. 

Norske lange passiver innebærer fakultativt – og i mine ører fortrinnsvis – kongruens i 

passivtrekk. I setning (61) over er begge hovedverba morfologisk markert for passiv. Dette 

støtter hypotesen om at verbal trekkongruens innebærer restrukturering, ettersom lange 

passiver gjør fordring på en monoklausal analyse uavhengig av kongruensen. Mange språk, 

for eksempel tysk, har lange passiver uten verbal trekkongruens (Wurmbrand 2014). Lange 

passiver med verbal trekkongruens finner vi ellers i engelsk (Whitman 2013), fransk (Hobæk 

Haff og Lødrup under publisering) og i de austronesiske språka chamorro og isbukun bunun 

(se Wurmbrand og Shimamura 2015:12 og referanser der). 

5.1.2  Presenteringssetninger 

Mange norske enverdige verb kan opptre med formelt subjekt og realisere sitt eneste 

tematiske argument som objekt, i såkalte presenteringssetninger (se f.eks. Lødrup 1999). 

Setning (62) er et eksempel. 

(62) Det sitter folk i kjelleren 

I likhet med passiv innebærer presenteringssetninger ei alternering av et predikats 

argumentrealisering. Som Holmberg (2002:122) viser, finner vi presenteringssetninger der to 

verb oppfører seg som ett predikat med hensyn til denne alterneringa. Setning (63) under er et 

eksempel. 

(63) Det forsøkte/lovet å komme en masse studenter   (tilpassa fra Holmberg 2002:122) 
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Verken forsøke eller love er løftingsverb, og krever et tematisk argument realisert lokalt. I 

setning (63) er dette argumentet en masse studenter, som står i objektposisjonen til komme. 

Objektet en masse studenter er et argument til både komme og forsøke/love. I setning (63) 

oppfører altså de involverte verba seg som ett predikat med hensyn til argumentrealisering. 

Slike presenteringssetninger forekommer med en begrensa mengde førsteverb. Ifølge 

Holmberg (2002:122) fungerer beslutte marginalt, og hate overhodet ikke. Mitt inntrykk er at 

slike setninger er mest tilgjengelig med et utvalg implikative verb, for eksempel greie, klare, 

gidde, orke, våge og rekke. I kapittel 6 skal vi se at slike verb er utbredte 

partisippkongruensverb. Setning (64)-(66) under er eksempler fra internett. 

(64) om det våger å snike seg inn en lyd eller lysstrimmel i rommet… (Lødrup 2014b:384) 

(65) … ble ekstremt overrasket over at det klarte å komme ut vann…  (Lødrup 2014b:384) 

(66) … når det greide å vandre et ulvepar helt fra Russland til Dalarne…
17

 

Slike setninger gir evidens for restrukturering i norsk. Men ettersom det finnes uavhengige 

semantiske og pragmatiske restriksjoner på presenteringssetninger (se Lødrup 1999:207 og 

referanser der), forventer vi ikke at alle potensielle restruktureringsverb kan opptre i slike 

setninger.  

5.1.3  Verbale negative polaritetesuttrykk 

Negative polaritetsuttrykk er uttrykk som må lisensieres av et ikke-veridikalt element, 

typisk en negasjon (se Lindstad 1999; se også diskusjonen av trenge i seksjon 6.3.5). Et 

eksempel er en døyt: 

(67) Jeg skjønte ikke en døyt 

(68) *Jeg skjønte en døyt 

Johannessen (2003b) undersøker de syntaktiske lisensieringsbetingelsene for verbale 

negative polaritetsuttrykk (heretter NPU-verb) i norsk. Hun finner at NPU-verb må lisensieres 

innafor sin lokale CP, altså den høyeste projeksjonen av ei setning. Setning (69)-(72) under 

 

 

                                                 
17

 
http://www.kammeret.no/forum/viewtopic.php?f=7&p=800153&sid=188b7efd050cb833089eab48b076a576&
view=print 2.5.2016 

http://www.kammeret.no/forum/viewtopic.php?f=7&p=800153&sid=188b7efd050cb833089eab48b076a576&view=print
http://www.kammeret.no/forum/viewtopic.php?f=7&p=800153&sid=188b7efd050cb833089eab48b076a576&view=print
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viser at NPU-verba begripe og rikke seg kan lisensieres av negasjonen ikke lokalt, men ikke 

på tvers av setningsgrensa. 

(69) *Hun besluttet ikke [å begripe det]      (Johannessen 2003b:41) 

(70) Hun besluttet [å ikke begripe det]        (Johannessen 2003b:41) 

(71) *Hun elsket ikke [å rikke seg]              (Johannessen 2003b:41) 

(72) Hun elsket [å ikke rikke seg]                (Johannessen 2003b:41) 

Med visse matriseverb kan imidlertid NPU-verb lisensieres tilsynelatende på tvers av 

setningsgrenser. La oss kalle dette langdistanselisensiering av NPU-verb. Johannessen 

(2003b:42-43) nevner trenge, behøve, pleie, bruke, klare, makte, greie, evne, orke, gidde, 

tørre, våge, risikere og få (i betydninga få tillatelse) som eksempler. Setning (73)-(75) under 

illustrerer langdistanselisensiering med trenge, makte og pleie. Sammenlikne med de 

uakseptable (69) og (71) over. 

(73) Hun trengte ikke [å begripe noe som helst]            (Johannessen 2003b:42) 

(74) Hun maktet ikke [å ense bråket]                              (Johannessen 2003b:42) 

(75) Hun pleide ikke [å rikke seg når han kom inn]      (Johannessen 2003b:42) 

Sjøl om Johannessen (2003) ikke nevner restrukturering, innebærer hennes analyse av 

langdistanselisensiering av NPU-verb ei form for restrukturering, slik det forstås i 

minimalistiske tilnærminger (se seksjon 5.2). Johannessen (2003b:44-46) forklarer forskjellen 

mellom de akseptable (73)-(75) og de uakseptable (69) og (71) med at verb som tillater 

langdistanselisensiering av NPU-verb, tar komplementer som er mindre enn CP. Dette betyr 

at det ikke er noen fullstendig setningsgrense mellom matrise- og komplementverb. Vi kan 

kalle setning (73)-(75) monoklausale med hensyn til lisensiering av NPU-verb. Blant verba 

som Johannessen (2003b:42-43) viser at tillater langdistanselisensiering av NPU-verb, finner 

vi løftingsverb (pleie, bruke, trenge, behøve) og en del implikative verb (klare, makte, greie, 

evne, orke, gidde, tørre, våge, få)
 18

. Som jeg sa i forrige seksjon, er slike verb utbredte 

partisippkongruensverb. Det skal vi se i kapittel 6. 

 

 

                                                 
18

 Johannessen (2003b:44-46) konkluderer med at alle disse verba er modalverb, og dermed (kan være) 
løftingsverb. De verba jeg har kalt implikative over, selekterer imidlertid tematiske subjekter, og jeg vil derfor 
ikke omtale dem som løftingsverb. 



43 

 

Også for koreansk (Choi 2005, sitert i Butt 2010:56-57) og hindi-urdu (Bhatt 2005) er det 

vist at lisensieringsbetingelsene for negative polaritetsuttrykk kan avdekke monoklausalitet. 

5.1.4 Oppsummering 

Vi har sett at vi finner evidens for restrukturering i norsk: Flere verb kan oppføre seg som 

ett predikat med hensyn til operasjoner som innebærer ei alternering av et predikats 

argumentstruktur, nemlig passivering og presenteringssetninger. Til slutt så vi at 

lisensieringsbetingelsene for norske verbale negative polaritetsuttrykk ser ut til å kunne 

avdekke monoklausale relasjoner mellom verb. 

5.2 Minimalistiske tilnærminger til restrukturering 

Det finnes en større bredde i tilnærmingene til restrukturering innafor MP enn det som kan 

omtales her. I seksjon 5.2.1 under skal jeg holde meg til tilnærminger som regner med at 

restruktureringsverb tar komplementer som mangler funksjonelle projeksjoner. Andre 

tilnærminger, som ikke skal diskuteres her, regner med at komplementer til 

restruktureringsverb starter som fullverdige setningskomplementer (CP-er), men at de mister 

sin setningsstatus gjennom derivasjonen (se Wurmbrand 2001:11-14 for en diskusjon). Andre 

igjen regner med at restruktureringsverbet danner en tohodet syntaktisk konstituent sammen 

med det andre involverte verbet (et såkalt verb cluster), slik at dette ikke er et komplement til 

restruktureringsverbet i det hele tatt (se f.eks. Keine og Bhatt under publisering). 

5.2.1 Monoklausale tilnærminger 

I de MP-tilnærmingene som skal omtales her, følger de monoklausale egenskapene til 

restruktureringskonstruksjoner enten av at førsteverbet er et funksjonelt element, eller at det er 

et leksikalsk verb som selekterer et «lite» komplement, gjerne så lite som VP. Vi skal først se 

på restrukturering med funksjonelle verb, og siden på restrukturering med leksikalske verb. 

Som ei videreføring av et forslag i et tidligere verk (Cinque 1999) antar Cinque (2006) at 

den funksjonelle delen av ei setning består av et universelt, rigid ordna hierarki av 

funksjonelle projeksjoner. Hodene i disse projeksjonene har blant anna relativt spesifikt 

aspektuelt eller modalt innhold, og verb som matcher dette innholdet semantisk, kan settes inn 
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i de aktuelle funksjonelle hodeposisjonene. Disse verba – som med andre ord leksikaliserer 

innhold i funksjonelle hoder – er restruktureringsverb. Restruktureringsverb er altså 

funksjonelle elementer. Det er på denne måten restruktureringskonstruksjoner er 

monoklausale: Det funksjonelle elementet inngår i samme setningsprojeksjon som den 

etterfølgende infinitiven, som i (76) under, der FP står for en eller annen funksjonell 

projeksjon, og Vrestr for et restruktureringsverb (tilpassa fra Cinque 2006: 12): 

(76) [CP…[FP …[FP Vrestr [FP…[VP Vinf]]]]] 

Cinque (2006) fokuserer på verb som er tverrspråklig vanlige restruktureringsverb, nemlig 

modalverb (f.eks. ville), aspektuelle verb (f.eks. begynne) og bevegelsesverb (f.eks. komme) 

(se Wurmbrand 2001:341-345 for en oversikt over tverrspråklig vanlige restruktureringsverb; 

se også seksjon 6.1 under). Dette er verb med typisk grammatisk innhold, og analysen der 

restruktureringseffekter følger av at førsteverbet er funksjonelt, gir dermed et svar på hvorfor 

restrukturering er spesielt utbredt med nettopp disse verba. 

Hvis man antar at restruktureringsverb er funksjonelle, følger det at de ikke er 

argumenttakende predikater. Cinque (2006:22-29) er også klar på at restruktureringsverb 

selekterer verken eksterne eller interne argumenter, og viser at dette stemmer for sine 

italienske data. Vi finner imidlertid utslag av monoklausalitet med verb som påviselig 

selekterer argumenter, og som dermed ikke kan analyseres som funksjonelle. Vi har allerede 

sett flere eksempler på monoklausale strukturer med slike verb. I seksjon 5.1 over ble det 

poengtert at førsteverba i de aktuelle lang passiv-konstruksjonene og presenteringssetningene 

ikke er løftingsverb, og dermed selekterer tematiske argumenter. Videre kan det tyske verbet 

empfehlen ‘anbefale’ ta et tematisk dativobjekt, sjøl i lange passivkonstruksjoner: 

(77) Der        Roman wurde ihm         zu    lesen empfohlen     (Wurmbrand 2004:998) 

DEF.NOM roman  ble      ham.DAT å      lese    anbefalt 

 «Han ble anbefalt å lese romanen»                      

De monoklausale egenskapene til restruktureringskonstruksjoner med leksikalske 

(argumenttakende) verb følger i tilnærminga til Wurmbrand (2001,2004) av at verba 

selekterer komplementer som ikke er større enn VP. Strukturen for et restruktureringsverb og 

dets komplement blir som i (78) under. Sammenlikne med (79), som er strukturen for et ikke-

restruktureringsverb og dets setningskomplement. Merk at både i strukturen i (78) og i 
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strukturen for funksjonell restrukturering i (76) over deler de involverte verba funksjonelle 

projeksjoner. 

(78) [CP…[FP…[VP Vrestr [VP V]]]]                    Leksikalsk restrukturering 

(79) [CP…[FP…[VP V [CP…[FP…[VP V]]]]]]       Ikke-restrukturering 

Analysen Wurmbrand (2001:18-22) gir av lang passiv kan oppsummeres slik: Fordi 

infinitivskomplementet til restruktureringsverbet ikke er større enn VP, og derfor ikke 

inneholder den såkalte vP-projeksjonen, kan ikke det interne argumentet til infinitiven tildeles 

strukturell kasus lokalt. Derfor må det flytte opp i matrisesetninga for å motta kasus, som er 

nominativ siden matriseverbet er passivt. 

5.2.2 Verbal trekkongruens som restruktureringsfenomen i 

Wiklund (2001,2007) 

Wiklund (2001,2007) opererer med en forståelse av restrukturering som er noe annerledes 

enn den som er omtalt over. I hennes tilnærming kan restruktureringsverb ta komplementer 

som er så store som CP. Altså har komplementa til restruktureringsverb egne funksjonelle 

projeksjoner. Det som gjør de svenske kongruensverba til restruktureringsverb, er at de tar 

komplementer som er underspesifiserte for morfosyntaktiske trekk. Komplementa arver 

trekkspesifiseringa fra matriseverba gjennom en kongruensmekanisme. Dermed er verbal 

trekkongruens mulig i restruktureringskonstruksjoner. Strukturen for et restruktureringsverb 

og dets CP-komplement i denne tilnærminga er gitt i (80) under. 

(80) [CP C[verdi]i [TP T[verdi]j [AspP Asp[verdi]k [VP V [CP C[]i [TP T[]j [AspP Asp[]k [VP V]]]]]]]]  

  (Tilpassa fra frasestrukturtre i Wiklund 2007:158) 

Wiklund antar at C-, T- og Asp-domenet er ansvarlig for lisensiering/sjekking av 

henholdsvis imperativtrekk, tempustrekk og perfektum partisipp-trekk (Wiklund 2007:68-81). 

I (80) har begge verba egne funksjonelle projeksjoner, som inkluderer en C-, T-, og Asp-

projeksjon. Trekka til hodene i de funksjonelle projeksjonene til komplementverbet mangler 

imidlertid verdier. Som indekseringa av trekka i de funksjonelle i hodene i (80) er ment å vise, 

er spesifiseringa av trekkverdiene i de funksjonelle hodene i komplementet avhengig av 

trekverdiene i de funksjonelle hodene i matrisesetninga. Denne avhengigheten analyserer 

Wiklund (2007:157-158) som et tilfelle av kongruens, og mer teknisk et tilfelle av Agree, 
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nemlig et forhold mellom et interpreterbart trekk (trekka med verdier i matriseprojeksjonene i 

(80)) og et ikke-interpreterbart trekk (trekka uten verdier i komplementprojeksjonene i (80)) 

(Chomsky 2001:3). 

5.3 Restrukturering og verbal trekkongruens i LFG 

Vi skal nå se på åssen restrukturering forstås innafor leksikalsk-funksjonell grammatikk 

(LFG) generelt, og spesielt åssen LFG-analysen av restrukturering kan gjøre rede for 

partisippkongruens. I seksjon 5.3.1 presenteres rammeverket. I seksjon 5.3.2 viser jeg åssen 

monoklausaliteten i restruktureringskonstruksjoner gjøres rede for innafor dette rammeverket. 

I seksjon 5.3.3 og 5.3.4 presenterer jeg analyser av henholdsvis ikke-kontrafaktisk og 

kontrafaktisk partisippkongruens der mulighetene for kongruens følger direkte av den 

syntaktiske monoklausaliteten. Vi skal komme fram til at ikke-kontrafaktisk og kontrafaktisk 

kongruens skyldes at de involverte verba deler henholdsvis et tempustrekk [TEMP 

PRESPERF] og et modustrekk [MOD IRR]. 

5.3.1  Arkitekturen 

Den formelle arkitekturen i LFG ble først introdusert av Kaplan og Bresnan (1982). 

Framstillinga i denne seksjonen er basert på Falk (2001) og Bresnan et al. (2016). I likhet med 

andre syntaktiske teorier opererer LFG med ulike syntaktiske representasjonsnivåer. En 

sentral egenskap ved LFG er at representasjonsnivåa relateres via korrespondanse, og ikke 

transformasjoner: De ulike strukturene som assosieres med ei setning, sees på som parallelle 

og samtidig eksisterende. En viktig innsikt i utviklinga av LFG var at når de syntaktiske 

strukturene ikke relateres gjennom transformasjoner, forsvinner den viktigste motivasjonen 

for å la samtlige representasjonsnivåer være av samme formelle type, slik de er i 

transformasjonell syntaks (Kaplan 1995: 8). Representasjonsnivåa i LFG er av ulik formell 

natur, og modellerer ulike grammatiske egenskaper. 

LFG operer med to reint syntaktiske representasjonsnivåer: konstituentstruktur (c-struktur) 

og funksjonell struktur (f-struktur). C-struktur er et frasestrukturtre som modellerer 

«overflatiske» syntaktiske egenskaper, først og fremst rekkefølge og konstituenttilhørighet. F-

struktur er en matrise av attributter med verdier. Attributta er grammatiske funksjoner 

(SUBJEKT, OBJEKT osv.), morfosyntaktiske trekk (TEMPUS, KASUS, TALL osv.) eller 
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predikatattributtet PRED. Attributtas verdier er mindre f-strukturer, morfosyntaktiske verdier 

(PRETERITUM, NOMINATIV, ENTALL osv.) eller – som verdi for PRED – meningsbærende 

symboler med eventuelle subkategoriseringsrammer. Sjøl om c-struktur og f-struktur ikke står 

i noe derivasjonelt forhold, er det vanlig å regne med at de mer abstrakte trekka som er 

representert i f-struktur, er lisensiert av de eksplisitte elementa som er representert i c-struktur 

(Falk 2001: 66). Innholdet i f-struktur kommer fra annoteringer på c-strukturnoder, og fra de 

leksikalske elementa som setninga består av. Vi skal se på et eksempel med en gang. (81) og 

(82) under viser c- og f-strukturen for setninga Petter spiste en is. Strukturene kommenteres 

umiddelbart under. 

(81) Funksjonelt annotert c-struktur for Petter spiste en is 
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(82) F-struktur for Petter spiste en is 
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Nodene i c-strukturen er annotert med funksjonelle likninger som beskriver åssen treet 

korresponderer med en f-struktur. Symbolet ↓ er en metavariabel for den f-strukturen som den 

annoterte noden korresponderer med, og ↑ er en metavariabel for den f-strukturen som den 

annoterte nodens modernode korresponderer med. Annoteringa av den øverste NP-en i (81) 

betyr altså at noden korresponderer med en f-struktur som er subjektet i den f-strukturen som 

modernoden IP korresponderer med, altså den ytterste f-strukturen i (82). Annoteringa ↑=↓ på 

I’, I og VP i (81) betyr at de tre nodene, sammen med IP, korresponderer med én og samme f-

struktur. Dermed betyr annoteringa av DP-en at noden korresponderer med objektet i den 

ytterste f-strukturen. Leksikoninnførselen til spiste spesifiserer verdi for PRED og TEMP i den 

ytterste f-strukturen, og leksikoninnførslene til Petter og is spesifiserer verdi for PRED, TALL, 

GEND, PERS og DEF i f-strukturene som er verdi for henholdsvis subjektet og objektet. 

Annoteringa ↑=↓ er standard annotering for forholdet mellom hoder og deres projeksjoner, 

men den fanger også opp forholdet mellom et hode og dets utvida projeksjon. Under DP-en 

finner vi annoteringa ↑=↓ på samtlige noder, som betyr at de korresponderer med én og 

samme f-struktur. Under DP-en finner vi imidlertid to hoder: det funksjonelle D-hodet en og 

det leksikalske N-hodet is. Med hensyn til korrespondansen med f-struktur er disse hodene 

kohoder i DP-en. Leksikoninnførselen til både en og is bidrar med informasjon til f-

strukturen. DP-en er altså den utvida projeksjonen til N. Det at informasjon fra ulike steder i 

setninga kommer sammen i en enkel f-struktur, kalles unifisering. Korrespondansen mellom 

DP-ens bestanddeler og f-struktur illustrerer unifiseringsbasert kongruens. De grammatiske 

trekka som en og is bærer, er identiske, og kan unifiseres i f-struktur. En frase *et/ei is er 
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ugrammatisk fordi verdiene for kjønn det funksjonelle og det leksikalske hodet bærer, ikke 

kan unifiseres. 

Forholdet mellom NP-en og DP-en i frasestrukturtreet i (81) er parallelt til det mellom VP-

en og IP-en. VP-en og IP-en korresponderer med én og samme f-struktur. Det er imidlertid 

kun ett c-strukturhode som bidrar med informasjon til denne f-strukturen, og det er I-hodet 

spiste. 

Et anna representasjonsnivå, som er viktig for restruktureringsanalysen som skal 

presenteres i neste seksjon, er argumentstruktur (a-struktur). A-struktur utgjør et mellomledd 

mellom leksikalsk semantikk og syntaktisk struktur. Den inneholder en predikator og dennes 

tematiske roller, rangert etter relativ prominens (Bresnan 2016:326-329). (83) under viser a-

strukturen til spise i setninga Petter spiste en is. 

(83) spise         <[agens]   [patiens]> 

De tematiske rollene antas også å være assosiert med syntaktiske trekk, som danner noe av 

grunnlaget for å bestemme rollenes syntaktiske realisering gjennom en avledningsmekanisme 

lexical mapping theory (Bresnan og Kanerva 1989; Bresnan og Zaenen 1990; Bresnan et al. 

2016:329-334). Sjølve avledninga av syntaktiske funksjoner fra tematiske roller er ikke i 

fokus her, og i det følgende skal jeg ikke framstille a-struktur mer detaljert enn i (83) over. 

I tillegg til f-, c- og a-struktur finnes det et semantisk representasjonsnivå (Halvorsen 

1983). Det er blitt foreslått andre strukturer, for eksempel morfologisk struktur (m-struktur) 

(Butt, Niño og Segond 1996; Frank og Zaenen 2004). M-struktur kommer jeg tilbake til i 

seksjon 5.3.3. 

5.3.2  Restrukturering i LFG: unifisering og predikatkomposisjon 

Som vi så i seksjon 5.1, handler monoklausalitet i restruktureringskonstruksjoner om at to 

verb oppfører seg som ett predikat med hensyn til argumentrealisering. Det relevante nivået 

for å representere monoklausalitet er derfor f-struktur – en f-struktur utgjør ett domene for 

predikat-argument-relasjoner. Restrukturering i LFG representeres dermed ved at to verb 

korresponderer med én og samme f-struktur. Vi har allerede sett åssen ulike terminale c-

strukturnoder (altså ord) kan korrespondere med samme f-struktur. I DP-en i frasestrukturtreet 

i (81) over korresponderer det leksikalske og det funksjonelle hodet med den samme f-

strukturen, og informasjonen de bærer, unifiseres. Dersom restruktureringsverb er 
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funksjonelle hoder – som i Cinque (2006) – kan monoklausaliteten i 

restruktureringskonstruksjoner framstilles på samme måte. Men vi har sett at vi finner 

monoklausale effekter også med førsteverb som er leksikalske, altså tilfeller av monoklausale 

relasjoner mellom to argumenttakende predikater. Disse har PRED-verdier, som antas å ikke 

kunne unifiseres (Kaplan og Bresnan 1982:274; Alsina 1996:201). Vi trenger en annen 

mekanisme for å få informasjon fra to predikatorer inn i samme f-struktur. I LFG gjøres dette 

gjennom predikatkomposisjon (for eksempel i Alsina 1996,1997; Butt 1997). I det følgende 

skal jeg illustrerer predikatkomposisjon (slik det gjøres i Alsina 1996: 185-203;1997:232-237) 

ved å gi en monoklausal analyse av partisippkongruenssetninga i (84) under. 

(84) Petter har greid å sovna 

Greie har en ufullstendig argumentstruktur, med en åpen plass til en annen predikator, 

representert med symbolet P*. Et argument til greie identifiseres med et argument til det 

innføyde predikatet, som indekseringa viser: 

(85) greie <[theme]i, P* <… [ ]i …>> 

Når P* fylles av en konkret predikator, her sovne, dannes et komplekst predikat: 

(86) greie <[theme]i, sovne <[theme]i>> 

Det komplekse predikatet utgjør én verdi for PRED i f-struktur, og de koindekserte 

argumenta realiseres av én og samme grammatiske funksjon: 

(87) 
  







 

SUBJ

'[theme]sovne,[theme]greie'PRED ii
 

Predikatkomposisjon kan finne sted i ulike komponenter i grammatikken. 

Kausativkonstruksjoner i både bantuspråk og romanske språk innebærer predikatkomposisjon. 

I bantuspråk dannes kausativer morfologisk, og predikatkomposisjonen er en morfologisk 

operasjon i leksikon; i romansk uttrykkes kausativer perifrastisk, og predikatkomposisjonen er 

en en syntaktisk operasjon (Alsina 1997:220-232). I urdu er predikatkomposisjon i permissiv-

konstruksjonen syntaktisk, og i kausativkonstruksjonen morfologisk (Butt 1998:74). 

Predikatkomposisjonen i eksempelsetninga her (Petter har greid å sovna) må være en 

syntaktisk operasjon: De involverte verba er uavhengige konstituenter i c-struktur. Kompleks 

predikatformasjon er her en alternativ mekanisme til unifisering (↑=↓) for å få informasjon fra 
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ulike c-strukturelementer inn i samme f-struktur. C-strukturen for setninga Petter har greid å 

sovna er gitt i (88) under. Den nederste IP-en er annotert med likninga ↑=H↓. Dette 

signaliserer komposisjon av PRED-verdier, og unifisering av annen informasjon (Alsina 

1997:236-237). 

(88) C-struktur for Petter har greid å sovna

 

Jeg antar at hjelpeverbet er et funksjonelt hode uten PRED-verdi, og at det grammatiske 

trekket som er assosiert med presens perfektum, er [TEMP PRESPERF], i tråd med 

Wedekind og Ørsnes (2003) sin analyse av perfektum i dansk (se også seksjon 5.3.3). Dette 

gir oss en f-struktur som i (89) under. 
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(89) F-struktur for Petter har greid å sovna 

 














 

PRESPERFTEMP

Petter''PREDSUBJ

'SUBJ)(sovnegreie'PRED

 

Ettersom ikke bare predikat-argument-relasjoner, men også grammatiske trekk er 

representert i f-struktur, er verbal trekkongruens en naturlig følge av f-strukturell 

monoklausalitet, som Niño (1997), Sells (2004) og Lødrup (2014b) viser. I f-strukturen i (89) 

korresponderer alle de tre verba med en f-struktur med trekket [TEMP PRESPERF]. For å 

kunne forklare åssen dette tillater partisippkongruens, trenger vi imidlertid en eksplisitt 

redegjørelse for åssen de individuelle verba assosieres med dette trekket. Dette er tema for 

seksjon 5.3.3. 

5.3.3  Partisippkongruens og presens perfektum 

Strukturen til perfektumskonstruksjoner har vært gjenstand for debatt, både i LFG og 

ellers. I tidlig LFG (Kaplan og Bresnan 1982:206; Falk 1984) ble hjelpeverb generelt 

behandla som argumenttakende predikater på lik linje med leksikalske kontroll- og 

løftingsverb, og de etterfølgende hovedverba som hjelpeverbas predikative komplementer i f-

struktur. De relevante delene av f-strukturen for ei setning Petter har spist under en slik 

biklausal analyse er gitt i (90) under. Hjelpeverbet behandles som et løftingsverb. I LFG 

behandles løfting som et spesialtilfelle av funksjonell (≈ obligatorisk) kontroll der 

matriseverbet ikke tildeler kontrolløren noen tematisk rolle (Bresnan 1982; Bresnan et al. 

2016:304-307; se også Butt 2014). Under løftingsanalysen selekterer det perfektive 

hjelpeverbet ett argument, nemlig det predikative komplementet (XCOMP). Plasseringa av 

SUBJ utafor klammeparentesene i subkategoriseringsramma til har i (90) under signaliserer at 

har ikke tildeler sitt subjekt noen tematisk rolle. Den kurva linja som forbinder subjektet i den 

ytterste f-strukturen med subjektet til spise, representerer strukturdeling (se f. eks. Bresnan et 

al. 2016:289-294). 
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(90) Løftingsanalyse av Petter har spist 
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Butt, Niño og Segond (1996) introduserte en alternativ LFG-analyse der temporale 

hjelpeverb – deriblant HA – ikke er argumenttakende predikater, men funksjonelle kategorier 

som kun bidrar med tempus- og aspekttrekk i f-struktur. F-strukturen for setninga Petter har 

spist under en slik monoklausal analyse er gitt i (91) under. 

(91) Monoklausal analyse av Petter har spist 
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Falk (2008) behandler spørsmålet om hjelpeverb er argumenttakende predikater eller 

funksjonelle hoder, som et empirisk et. En viktig innsikt i den nevnte artikkelen er at 

hjelpeverb er ulike i den henseende, både på tvers av språk og innen enkeltspråk. Han 

kommer fram til at det perfektive hjelpeverbet i engelsk er et funksjonelt hode. Ifølge Falk 

(2001:89) er denne analysen også generelt akseptert, og jeg skal anta den i det følgende for 

norsk. 

En klassisk motivasjon for å behandle hjelpeverb som HA som argumenttakende 

predikater, som i f-strukturen i (90) over, er at restriksjonene på hovedverbets form – i HA sitt 

tilfelle at det må være perfektum partisipp – med denne analysen kan formuleres med 

referanse til det f-strukturelle komplementforholdet mellom hoved- og hjelpeverb (Butt, Niño 

og Segond 1996:5). Dette er problematisk med en monoklausal analyse som i (91) over. 

Løsninga til Butt, Niño og Segond (1996) er å representere informasjon om morfologisk form 

i et anna representasjonsnivå, nemlig m-struktur. Under analysen i (91) over kan formelle 

morfologiske trekk uansett ikke representeres som f-strukturtrekk, ettersom de involverte 

verba har vidt forskjellig morfologisk form. I m-struktur, men ikke i f-struktur, er hovedverbet 
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underordna hjelpeverbet. (92) under viser de relevante delene av f-, m- og c-struktur for har 

spist. Annoteringene ↑=↓ i c-struktur sier at alle nodene korresponderer med samme f-

struktur. Jeg bruker liknende annoteringer for korrespondanse med m-struktur. Symbolet ↓m er 

en metavariabel for den m-strukturen som den annoterte noden korresponderer med, og ↑m en 

metavariabel for den m-strukturen som den annoterte nodens modernode korresponderer 

med.
19

 Andre linje i annoteringa av VP-en i c-strukturen i (92) sier altså at VP-en 

korresponderer med m-strukturen som er verdi for DEP-attributtet i den ytterste m-strukturen. 

Resultatet er at de to verba korresponderer med samme f-strukturer, men ulike m-strukturer. 

(92) F-, m- og c-struktur for har spist 
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Denne løsninga benytter seg av den egenskapen ved LFG-arkitekturen at ulike 

representasjoner av ei setning kan være hierarkisk strukturert i ulik grad. Konstruksjonen har 

spist har en monoklausal f-struktur, men en «biklausal» c- og m-struktur. Underordninga i m-

struktur åpner for å formulere restriksjoner på form. Kravet om partisippform i komplementet 

til har kan formuleres som i (93) under, med ei likning i leksikoninnførselen til verbet. Den 

øverste likninga sier at verdien til VFORM (verbform) i m-strukturen som er verdi for DEP-

attributtet i m-strukturen som har korresponderer med, må være PPC (perfektum partisipp). Et 

spørsmål som må stilles i forbindelse med monoklausale hjelpeverbkonstruksjoner, er hvilke 

av de involverte orda som bidrar med informasjon om grammatiske trekk i f-struktur. Mitt 

inntrykk er at tendensen i litteraturen er å regne med at de involverte f-strukturelle 

 

 

                                                 
19

 Butt, Niño og Segond (1996) bruker μ M* for det som her er ↑m, og μ* for det som her er ↓m 
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grammatiske trekka kommer fra hjelpeverbet (f. eks. Butt, Niño og Segond 1996:8; Wedekind 

og Ørsnes 2003:434; Falk 2008:871-872). Den andre likninga i (93) sier at verdien til TEMP i 

f-strukturen hjelpeverbet korresponderer med, er PRESPERF. Leksikoninnførselen til har sier 

altså blant anna at verbet kan bidra med trekket [TEMP PRESPERF] gitt at dets komplement 

har partisippform.
20

 

(93) har    (↑m DEP VFORM) =c PPC 

           (↑TEMP)=PRESPERF 

Trekket [VFORM PPC] er m-strukturinformasjon, og vi kunne nå forestille oss at 

partisippkongruens innebærer at de involverte partisippa korresponderer med samme m-

struktur, nemlig den som er verdien til DEP-attributtet i den m-strukturen som hjelpeverbet 

korresponderer med. Med den formalismen som er presentert over, kan vi fint modellere 

unifisering av m-strukturinformasjon mellom de to partisippa med likninga ↑m=↓m, som i (94) 

under. 

(94) C-struktur for har greid å sovna (forkastes) 

 

Det er imidlertid både konseptuelle og empiriske problemer med denne løsninga. På den 

konseptuelle sida er annoteringa ↑m=↓m av den nederste IP-en fullstendig ad hoc. Vi har ingen 

uavhengig grunn til å tro at unifisering av m-strukturinformasjonen til to distinkte c-

strukturelementer skulle følge av f-strukturell monoklausalitet. Hele poenget med m-struktur, 

 

 

                                                 
20

 Likningene i (93) inneholder ulike likhetsrelasjoner. Den nederste likninga inneholder relasjonen =, og er 
en såkalt defining equation. Den sier at har bidrar med trekket [TEMP PRESPERF]. Den øverste likninga 
inneholder relasjonen =c, og er en såkalt constraining equation. Den sier ikke at har bidrar med trekket [VFORM 
PPC] i den m-strukturen som er verdi for DEP-attributtet, men at verbet krever at DEP-attributtet inneholder 
trekket [VFORM PPC] (Bresnan et al. 2016: 59). 
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slik den er presentert over, er at verb som korresponderer med den samme f-strukturen, men 

som tilhører ulike syntaktiske konstituenter, korresponderer med ulike m-strukturer. 

Et alternativ kunne være at m-struktur ikke korresponderer med c-struktur, men med f-

struktur. Dette er forslaget i Frank og Zaenen (2004). Et anna alternativ er at m-strukturell 

informasjon er representert direkte i f-struktur, men kan holdes utafor funksjonelle likninger 

med en restriksjonsoperator (Kaplan og Wedekind 1993:197-198). Dette er forslaget i 

Wedekind og Ørsnes (2003). Med begge disse to alternativa kan unifisering av m-

strukturinformasjon følge direkte av den f-strukturelle monoklausaliteten. Vi har imidlertid to 

grunner til å tro at verbal trekkongruens ikke skyldes unifisering av m-strukturinformasjon. 

Den første er at i norske lange passiver kan perifrastiske passiver kongruere med syntetiske 

passiver, og vice versa. Setningene i (39) over er gjengitt som (95) under. De kongruerende 

verba deler ikke verdier for [VFORM], men for det f-strukturelle trekket [PASSIV]. 

(95) Verket ble forsøkt å bli stoppet 

   det må huskes å gjøres… 

   Deponiet foreslås å bli lagt til et område… 

   Viktige stridsspørsmål blir unnlatt å presiseres   (Lødrup 2014a:7) 

Den andre grunnen er at verbal trekkongruens er fakultativt, sjøl i konstruksjoner som 

uavhengig må antas å innebære f-strukturell monoklausalitet. Denne fakultativiteten kan 

gjøres rede for hvis vi, som Sells (2004) og Lødrup (2014a,2014b), antar at infinitiver ikke 

bærer grammatiske trekk. Vi må imidlertid regne med at infinitiver bærer morfologiske trekk, 

som for eksempel en verdi for VFORM. Dersom unifisering av trekk som VFORM følger 

direkte av den f-strukturelle monoklausaliteten, og verbal trekkongruens skyldes unifisering 

av VFORM-verdier, forventer vi at kongruensen er obligatorisk gitt f-strukturell 

monoklausalitet. Jeg vil nå vise at verbal trekkongruens ikke er obligatorisk. Vi finner tilfeller 

av lang passiv uten passivkongruens. Setning (96)-(98) under er autentiske eksempler fra 

internett. 

(96) en slik situasjon bør forsøkes å gjøre noe med       (Lødrup 2014b:373) 

(97) Har mye som må huskes å gjøre                              (Lødrup 2014b:373) 

(98) ingen juleting ble unnlatt å spøke med                    (Lødrup 2014b:373) 
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Vi har andre eksempler på monoklausalitet uten kongruens. Ingen av 

presenteringssetningene i seksjon 5.1.2 over innebærer kongruens, og det gjør heller ikke 

setning (99) under. Vi har sett at slike setninger må innebære monoklausalitet. 

(99) Det har prøvd å komme inn masse folk 

Vi har sett at dersom f-strukturell monoklausalitet er opphav til verbal trekkongruens, må 

vi anta at dette skyldes at de involverte verba korresponderer med den samme f-strukturen, og 

ikke at de korresponderer med den samme m-strukturen. Det vil si at dersom 

partisippkongruens skal følge av den f-strukturelle monoklausaliteten, må partisippforma 

være direkte involvert i realiseringa av et f-strukturtrekk, og ikke bare komme fra 

hjelpeverbets m-strukturspesifikasjoner. Et alternativ kunne være å la hjelpeverbet bære 

trekket [TEMP PRES] og partisippet et aspektuelt trekk [ASP PERF]. Dette later imidlertid til 

å være ei upopulær løsning i litteraturen. Falk (2008:871-873) argumenterer for at 

perfektumpartisipper verken bærer temporale eller aspektuelle trekk (se også referanser i Falk 

2008:871-873). Julien (2001) og Larsson (2009:50-103) argumenterer for at presens 

perfektum ikke innebærer et aspektuelt trekk i det hele tatt. 

Jeg skal i det følgende anta ei tilnærming til forholdet mellom grammatiske trekk og 

formelle morfologisk trekk som faller inn under det som kalles realisasjonelle (realizational) 

tilnærminger (se Sells 2004:195-200 og referanser der). Realisasjonelle tilnærminger antar at 

enkle grammatiske trekk kan realiseres av perifrastiske uttrykk. Leksikoninnførselen til har i 

(93) over sier at verbet kan bidra med trekket [TEMP PRESPERF] gitt at komplementet har 

partisippform. Med en monoklausal analyse av presens perfektum kan vi i den realisasjonelle 

tilnærminga heller si at en f-struktur med trekket [TEMP PRESPERF] krever en 

korrespondent som er ei presensform av leksemet HA, og en korrespondent som er et 

perfektumpartisipp. Verken hjelpeverbet eller partisippet bærer det grammatiske trekket sjøl. 

(100) under illustrerer forholdet mellom formelle morfologiske trekk (på venstre side av pila) 

og grammatiske trekk (på høyre side av pila). 

(100) HA[Temp:Pres]+PPC ← TEMP PRESPERF 

Som Sells (2004:210-211) viser for svensk, følger mulighetene for partisippkongruens i en 

monoklausal struktur av seg sjøl gitt et forhold mellom morfologiske og grammatiske trekk 

som i (100) over. Sells (2004) antar at presens perfektum innebærer trekka [TEMP PRES] og 

[ASP PERF]. Videre antar han en litt annerledes predikatkomposisjonsmekanisme enn den 
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som er beskrevet over, men ellers er hans redegjørelse for partisippkongruens i svensk lik den 

her. Den monoklausale f-strukturen for eksempelsetninga vår (Petter har greid å sovna) er 

gitt i (89) over, og gjentatt som (101) under.  

(101) F-struktur for Petter har greid å sovna 
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Alle verba i setninga korresponderer med f-strukturen. Verbet har oppfyller kravet om at f-

strukturen må ha en korrespondent som er ei presensform av leksemet HA. Videre må f-

strukturen ha en korrespondent med partisippform, og jeg antar som Sells (2004:211) at begge 

partisippa kan oppfylle dette kravet. Merk at ingenting i denne analysen utelukker ei setning 

der kun ett partisipp oppfyller kravet om en partisippkorrespondent. Analysen er altså i tråd 

med observasjonen at verbal trekkongruens er fakultativt, sjøl i monoklausale strukturer. 

Mulighetene for verbal trekkongruens følger direkte av f-strukturell monoklausalitet. 

Monoklausaliteten innebærer at f-strukturene de involverte verba korresponderer med, 

unifiseres, men dette innebærer strengt tatt ikke unifisering av tempustrekket, ettersom ingen 

av de involverte verba individuelt bidrar med trekk. 

Det skal sies at vi fortsatt må regne med at det perfektive hjelpeverbet krever at det første 

hovedverbet har partisippmorfologi. Det vil si, vi må utelukke setninger der det andre 

partisippet er det eneste som kan oppfylle kravet om en partisippkorrespondent, som i (102) 

under. 

(102) *Petter har greie å sovna 

Dette kravet må formuleres med referanse til c-struktur, der det første hovedverbet, men 

ikke det andre, står i et direkte komplementforhold til hjelpeverbet. Et alternativ er at det er en 

m-strukturrestriksjon, som i (93) over, dersom m-struktur korresponderer med c-struktur. Et 

anna alternativ er at perfektumpartisipper tilhører en spesiell c-strukturkategori, slik at kravet 

kan formuleres direkte som en c-strukturrestriksjon (Falk 2008:873-875). 

Jeg har nå presentert en restruktureringsanalyse av partisippkongruens i 

perfektumkonstruksjoner innafor LFG: To partisipper korresponderer med en f-struktur med 

trekket [TEMP PRESPERF]. I neste seksjon skal jeg overføre denne analysen til 

partisippkongruens i det jeg har omtalt som kontrafaktiske kontekster. 
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5.3.4  Partisippkongruens og irrealis modus 

Jeg skal nå gi en LFG-restruktureringsanalyse av partisippkongruens i det jeg har omtalt 

som kontrafaktiske kontekster, som i (103) under. 

(103) Du kunne prøvd å åpna glasset 

Jeg antar som Julien (2003); Sæbø (2009) og Eide (2011) at partisippa her uttrykker irrealis 

modus, som jeg skal representere med trekket [MOD IRR]. Dette modustrekket skiller 

setninger som (103) fra konstruksjoner med infinitiver i stedet for partisipper, som uttrykker 

mulighet heller enn kontrafaktivitet: 

(104) Du kunne prøve å åpne glasset 

 Gitt en konvensjonell LFG-analyse av modalverb må dette trekket assosieres med 

partisippformene på en litt annen måte enn trekket [TEMP PRESPERF] assosieres med 

partisippformene i perfektumkonstruksjoner. Vi skal se hvorfor. 

Norske modalverb har en enverdig epistemisk bruksmåte, og en toverdig rotbruksmåte (se 

f. eks. Dyvik 1999). Rotmodalverb tildeler sine subjekter ei tematisk rolle, og kan derfor ikke 

behandles som funksjonelle hoder. Det vanlige i litteraturen er å behandle modalverb generelt 

som argumenttakende predikater. Dette gjelder også forfattere som antar en monoklausal 

analyse av perfektum (for eksempel Butt et al. 1999:60-67; Wedekind og Ørsnes 2003:438-

447; Falk 2008:879-884). Det er et forbehold her: Det engelske will har ikke noen 

rotbruksmåte, og blir ofte behandla som et temporalt hjelpeverb (f. eks. Falk 2008:881-882). 

Dette skiller det fra dets norske kognat ville, som har en rotbruksmåte. Det norske ville kan 

uttrykke framtid, men dette er ifølge Dyvik (1999) ei lesning av den epistemiske betydninga, 

og ikke grammatisk tempus. Jeg skal behandle ville som et argumenttakende predikat på lik 

linje med de andre modalverba. 

En forenkla biklausal f-struktur av Du kunne prøvd er gitt i (105) under. Partisippet 

realiserer modalverbets XCOMP-funksjon. Ettersom setninga har ei epistemisk tolkning, er 

kunne løftingsverb, som er representert ved å sette subjektet utafor klammeparentesene i 

verbets subkategoriseringsramme. Den kurva linja representerer strukturdeling: Verdien for 

SUBJ-attributtet i den ytterste f-strukturen og verdien for SUBJ-attributtet i f-strukturen som 

er verdi for XCOMP, er den samme f-strukturen. 
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(105) Forenkla f-struktur for Du kunne prøvd 
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Ettersom kunne og prøvd korresponderer med ulike f-strukturer, må vi ta stilling til hvor 

trekket [MOD IRR] hører hjemme. Et alternativ er at preteritum av modalverb kan uttrykke 

irrealis modus når de tar partisippkomplementer. I så fall må vi regne med to ulike varianter 

av modalverb i preteritum, ettersom de også kan ta infinitivskomplementer, jf. det minimale 

paret i (106) og (107) under. Med denne tilnærminga korresponderer kunne i (106) med en f-

struktur med trekket [MOD IRR], mens kunne i (107) ikke gjør det. 

(106) Du kunne prøvd å åpne glasset 

(107) Du kunne prøve å åpne glasset 

Et anna alternativ er at perfektumpartisipper kan uttrykke irrealis modus etter preteritum av 

modalverb. I så fall må vi regne med to ulike varianter av perfektumpartisipper. I (108) under 

korresponderer prøvd med en f-struktur med trekket [MOD IRR], mens prøvd i (109) ikke 

gjør det. 

(108) Du kunne prøvd 

(109) Du har prøvd 

Dette er to mulige løsninger for å assosiere trekket [MOD IRR] med en konstruksjon kunne 

prøvd. Jeg skal ikke sette av plass til å sammenlikne dem grundigere, men jeg vil nevne én 

motivasjon for å velge den siste løsninga, der det er f-strukturen som partisippet 

korresponderer med, som inneholder modustrekket. For enkelte talere kan partisipper uttrykke 

irrealis modus i andre kontekster enn etter preteritum av modalverb, som i (110) under (se 

Sæbø 2009; Eide 2011; se også seksjon 7.1 under). 

(110) Har ille lyst å vært med til Moskva og sett Magnus live. (Sæbø 2009:5) 

Dersom partisippet uttrykker irrealis modus også i systemer som kun tillater 

irrealispartisipper etter preteritum av modalverb (for eksempel i standardspråket), kan 

forskjellen mellom ulike talere ligge i lisensieringsbetingelsene for irrealispartisipper. Dersom 
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det er modalverbet som uttrykker irrealis modus i en konstruksjon kunne prøvd, mister vi 

parallellen til setninger som (110). Jeg skal regne med trekket [MOD IRR] befinner seg i f-

strukturen som partisippet korresponderer med. 

Nå skal vi se åssen denne modellen av konstruksjoner som kunne prøvd kan implementeres 

i en restruktureringsanalyse av partisippkongruens i kontrafaktiske kontekster. F- og c-

struktur for setninga Du kunne prøvd å åpna glasset er gitt i (111) og (112) under. 

(111) C-struktur for Du kunne prøvd å åpna glasset 
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(112) F-struktur for Du kunne prøvd å åpna glasset 
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I (112) inneholder f-strukturen som de to partisippa prøvd og åpna korresponderer med, 

trekket [MOD IRR]. I tråd med analysen av presens perfektum i (100) over, kan vi formulere 

forholdet mellom det grammatiske trekket og partisippformene som i (113) under: En f-

struktur med trekket [MOD IRR] må ha en korrespondent med forma PPC. I vår 

partisippkongruenssetning er det to partisipper som oppfyller dette kravet. 

(113) PPC ← MOD IRR 

I noen dialekter er dette muligens en noenlunde passende beskrivelse av forholdet mellom 

irrealis modus og perfektumpartisipper. Men dersom irrealispartisipper er begrensa til 

komplementer til modalverb, er den for generell. Betingelsene kan formuleres med likningene 

i (114), som assosieres med irrealispartisippas leksikoninnførsler. Jeg følger Dyvik (1999), og 

lar modalverb være assosiert med trekket [MODAL +]
21

. 

(114) ((XCOMP↑) MODAL) =c + 

((XCOMP↑) TEMP) =c PRET 

Disse likningene er av en type som ikke er blitt nevnt tidligere i denne framstillinga. I 

motsetning til de funksjonelle likningene vi har sett på så langt, som spesifiserer en vei 

 

 

                                                 
21

 Dyvik (1999) opererer med ulike trekk for rotmodalverb og epistemiske modalverb, henholdsvis [MOD1 +] 
og [MOD2 +]. Dette er nødvendig for å gjøre rede for distribusjonen av rotmodalverb og epistemiske 
modalverb i konstruksjoner der flere enn ett hjelpeverb er involvert. Det er mulig at noe slikt er nødvendig også 
for vårt vedkommende. Vår eksempelsetning Du kunne prøvd å åpna glasset ser ut til å bare ha ei epistemisk 
tolkning tilgjengelig. Dette gjelder imidlertid ikke alle tilfeller av preteritum av modalverb med 
partisippkomplementer. I følgende setning kan måtte forstås som et rotmodalverb: Petter måtte dratt i 
militæret hvis han ikke var sjuk. Dette skal vi se på også i seksjon 7.2. Jeg skal ikke forfølge det noe særlig, men 
bemerker at en grundigere analyse av irrealispartisipper etter modalverb må kunne gjøre rede for 
distribusjonen av rotmodalverb og epistemiske modalverb. 
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innover i f-strukturen, spesifiserer disse en vei utover i f-strukturen. Den øverste likninga sier 

at verdien for trekket MODAL i den f-strukturen som inneholder XCOMP-en som partisippet 

korresponderer med, må være +. Den nederste likninga sier at verdien for trekket TEMP i den 

f-strukturen som inneholder XCOMP-en som partisippet korresponderer med, må være PRET. 

Med andre ord kan partisipper uttrykke irrealis modus etter preteritum av modalverb. 

Jeg har nå presentert en restruktureringsanalyse av partisippkongruens i kontrafaktiske 

kontekster: To perfektumpartisipper korresponderer med en f-struktur med trekket [MOD 

IRR]. 

5.3.5  Mer om predikatkomposisjon 

I seksjon 5.3.3 og 5.3.4 ga vi partisippkongruenssetningene (115) og (116) under en 

restruktureringsanalyse. 

(115) Petter har greid å sovna 

(116) Du kunne prøvd å åpna glasset 

Dette innebærer at de involverte partisippa har gjennomgått predikatkomposisjon. Et 

argument til det første verbet identifiseres med et argument til det andre verbet, og disse 

argumenta realiseres syntaktisk som én grammatisk funksjon. Resultatet av 

predikatkomposisjon i setning (115) vises i f-strukturen i (117) 

(117) Predikatkomposisjon: Petter har greid å sovna 

  






 

SUBJ

'[theme]sovne,[theme]greie'PRED ii
 

I setning (116) tar andreverbet to argumenter, og vi trenger en regel for hvilket av disse 

som identifiseres med argumentet til matriseverbet. Butt (1998:92) antar følgende restriksjon: 

Det laveste (minst prominente) matriseargumentet identifiseres med det høyeste (mest 

prominente) innføyde argumentet. Agens er mer prominent enn patiens (se f. eks. Lødrup 

2011:146), og vi får predikatkomposisjonen som vist i f-strukturen i (118). 
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(118) Predikatkomposisjon: Du kunne prøvd å åpna glasset 
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SUBJ

'[patiens],[agens]åpne,[agens]prøve'PRED ii

 

I kapittel 4 så vi at vi finner partisippkongruens med verb som selekterer en preposisjon før 

setningskomplementet, for eksempel sørge for og nøle med. Et eksempel er setning (119) 

under. Vi skal se flere tilfeller av partisippkongruens med slike verb i kapittel 6. Dersom 

partisippkongruensen i setningene med disse verba skyldes restrukturering, må vi anta at 

preposisjonen inngår i det komplekse predikatet (se Lødrup 2014b:380-381 og referanser der). 

Predikatkomposisjonen i setning (119) vises i f-strukturen i (120). 

(119) De fleste mente at Bodø i stor grad har sørget for å forsynt seg selv… (NoWaC) 

(120) Predikatkomposisjon: Bodø har sørget for å forsynt seg selv 
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'v][benefakti,[agens]forsyne,[agens]for sørge'PRED ii

 

Vi finner også partisippkongruens med førsteverb som tar objekter, for eksempel la og se. 

Et eksempel er setning (121) under. I setning (121) realiseres også det interne argumentet til 

komplementverbet.  

(121) …du har latt blomsterpinnen gjort jobben… (NoWaC) 

Dersom setninga innebærer restrukturering, og de to verba korresponderer med den samme 

f-strukturen, må de to objekta blomsterpinnen og jobben realisere ulike syntaktiske 

funksjoner. LFG opererer med to objektsfunksjoner: OBJ (den primære objektsfunksjonen) og 

OBJ2 (den sekundære objektsfunksjonen) (se f. eks. Falk 2001:57,112-114; Lødrup 2011:152-

154). Setninger med begge objektsfunksjoner finner vi med ditransitive verb (se under). Et 

forslag til argumentrealiseringa til det komplekse predikatet i setning (121) er gitt i f-

strukturen i (122) under. 
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(122) Predikatkomposisjon: Du har latt blomsterpinnen gjort jobben 
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Vi så også i kapittel 4 at vi finner partisippkongruens med løftingsverb, som pleie. Et 

eksempel er setning (123) under. Vi skal se flere tilfeller i kapittel 6. Ettersom pleie er et 

subjektløftingsverb, selekterer det kun det predikative argumentet som komplementet 

realiserer. Predikatkomposisjon kan dermed ikke innebære koindeksering av argumenter. Butt 

(1998:92) foreslår en alternativ mekanisme, argument raising, som innebærer at 

argumentstrukturene til de involverte verba kombineres, uten at individuelle argumenter 

koindekseres. Predikatkomposisjonen i setning (123) vises i f-strukturen i (124). 

(123) jeg har pleid å gitt han nr 25 før… (NoWaC) 

(124) Predikatkomposisjon: jeg har pleid å gitt han nr 25 
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5.3.6  Topikalisering og verbal trekkongruens 

I denne seksjonen skal jeg vise at partisippkongruens er umulig når ett av verba er 

topikalisert, og at dette gir støtte for restruktureringsanalysen av fenomenet. I LFG innebærer 

topikalisering – og andre tilfeller av ubegrensa avhengigheter – at en c-strukturkonstituent har 

to ulike grammatiske funksjoner: en diskursfunksjon TOPIC eller FOCUS og en annen funksjon 

(se f. eks. Falk 2001:149-151). I setning (125) under har bjørnen funksjonen OBJ, som er 

selektert av verbet, og den ikke-selekterte diskursfunksjonen TOPIC. OBJ og TOPIC har den 

samme f-strukturen som verdi, nemlig den bjørnen korresponderer med. 

(125) Bjørnen så jeg 

Diskursfunksjoner må alltid assosieres med en annen grammatisk funksjon. Siden 

topikaliserte elementer har diskursfunksjonen TOPIC, forventer vi at c-strukturkonstituenter 
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som ikke har noen grammatisk funksjon, ikke kan topikaliseres (Lødrup 1996:84n, 2011:166-

167). I denne teksten har vi behandla partisippkongruens som en effekt av restrukturering, og 

dermed predikatkomposisjon. Dersom partisippa i (126) og (127) under tilhører samme 

komplekse predikat, har ikke c-strukturkonstituentene som andreverba tilhører, noen egen 

syntaktisk funksjon. 

(126) Han har nok aldri prøvd å skifta olje på bilen  (Konstruert) 

(127) Han ville ikke engang prøvd å skifta olje på bilen   (Konstruert) 

Gitt en restruktureringsanalyse, forventer vi dermed ikke partisippkongruens inn i 

topikaliserte konstituenter. Som vi ser i setning (128) og (129) under, innfris denne 

forventninga. Siden konstituenten som skifte tilhører, er topikalisert, og dermed har 

funksjonen TOPIC, må den bære en annen funksjon i setninga. Dermed får vi ikke 

restrukturering, og heller ikke partisippkongruens. 

(128) Å skifte/*skifta olje på bilen har han nok aldri prøvd   (Konstruert) 

(129) Å skifte/*skifta olje på bilen ville han ikke engang vurdert   (Konstruert) 

Mønsteret i setning (126)-(129) støtter hypotesen om at partisippkongruens innebærer 

restrukturering. Det skal sies at vurderingene av disse setningene er basert på min intuisjon. 

Det finnes trolig talere som aksepterer partisippkongruens i setninger som (128) og (129), i 

det minste den kontrafaktiske (129). Vi veit at noen talere aksepterer partisippkongruens inn i 

konstituenter som har en grammatisk funksjon. I setning (9) over, gjentatt som (130) under, 

kongruerer et partisipp med det verbale hodet i sitt subjekt. 

(130) Å sprunge sekstimeteren på 7,5 hadde ikkje vore nokok kunst på ein slike bane. 

(Sandøy 1991:252) 

Partisippkongruensen i (130) kan ikke skyldes restrukturering. I seksjon 7.1 skal vi se flere 

tilfeller av partisippkongruens som ikke kan skyldes restrukturering. Jeg minner om at 

partisippkongruens er gjenstand for stor dialektgeografisk variasjon. Setning (130) er 

fullstendig uakseptabel i mine ører, og eksemplifiserer en type kongruens som er mindre 

utbredt enn kongruens mellom et verb og dets komplement (Julien 2003:146). 
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5.4 Oppsummering 

Dette kapittelet har handla om restrukturering, som ofte antas å innebære en monoklausal 

relasjon mellom to eller flere predikatorer. I LFG innebærer restrukturering monoklausalitet i 

f-struktur, der predikat-argument-relasjoner representeres: To eller flere predikatorer 

korresponderer med den samme f-strukturen. Ettersom grammatiske trekk som [PASSIV] og 

[TEMPUS] er f-strukturattributter, åpner LFG-forståelsen av restrukturering for at verbal 

trekkongruens kan følge av seg sjøl i monoklausale strukturer, gitt ei viss assosiering av 

grammatiske trekk med formelle morfologiske trekk. Jeg har antatt ei realisasjonell 

tilnærming til denne assosieringa, som i Sells (2004): Enkle grammatiske trekk kan realiseres 

av perifrastiske uttrykk. Både en f-struktur med trekket [TEMP PRESPERF] og en f-struktur 

med trekket [MOD IRR] krever en korrespondent med partisippform. I 

partisippkongruenssetninger kan begge de involverte partisippa oppfylle dette kravet. 

Jeg har argumentert for at partisippkongruens ikke innebærer at de involverte partisippa 

deler verdier for formelle morfologiske trekk som VFORM. I lange passiver, som innebærer 

f-strukturell monoklausalitet, kan perifrastiske passiver kongruere med syntetiske passiver. 

Dessuten må partisippkongruens være fakultativt, sjøl i utvetydig monoklausale strukturer, og 

dette vitner om at kongruensen innebærer at verba deler et grammatisk f-strukturtrekk, og 

ikke et formelt morfologisk trekk. 

Vi har nå sett åssen vi kan gjøre rede for partisippkongruens i monoklausale strukturer med 

en LFG-analyse av restrukturering. Så langt har vi sett på to uavhengige motivasjoner for 

restruktureringsanalysen. For det første krever lange passiver en monoklausal analyse, og de 

innebærer fakultativt, eller fortrinnsvis, kongruens i passivtrekk (seksjon 5.1.1). For det andre 

forventer restruktureringsanalysen at kongruerende verb ikke kan topikaliseres, og denne 

forventninga innfris (seksjon 5.3.6). Dessuten finner vi evidens for restrukturering i helt andre 

typer setninger, nemlig presenteringssetninger, og muligens i setninger med verbale negative 

polaritetsuttrykk (seksjon 5.1.2 og 5.1.3). Dette viser at restrukturering i norsk ikke er noe 

marginalt fenomen som er eksklusivt for kongruenskonstruksjoner. I neste kapittel skal vi se 

på distribusjonen av førsteverb i partisippkongruenskonstruksjoner i NoWaC-korpuset i 

henhold til verbegenskaper som er forbundet med restrukturering tverrspråklig. Vi skal se at 

distribusjonen gir oss ytterligere motivasjon for å analysere partisippkongruens som en effekt 

av restrukturering.  
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  Klassifisering av 6

partisippkongruensverba 

Wiklund (2007:87-89) sin sentrale motivasjon for å analysere verbal trekkongruens som en 

restruktureringseffekt er at de verba som tillater kongruens i svensk, deler egenskaper med 

tverrspråklig vanlige restruktureringsverb. For det første finner hun trekkongruens med de 

verbklassene som er forbundet med restruktureringsverb tverrspråklig. For det andre deler de 

svenske trekkongruensverba og tverrspråklig vanlige restruktureringsverb den egenskapen at 

de ikke tillater at komplementet har en tidsreferanse som ikke er overlappende med 

matriseverbets tidsreferanse. I dette kapittelet skal vi se om distribusjonen av 

partisippkongruens i NoWaC-korpuset gir oss liknende motivasjon for å analysere 

partisippkongruens som et restruktureringsfenomen. I seksjon 6.1 presenteres noen 

verbegenskaper som er vist å være relevant for restrukturering. I seksjon 6.2 og 6.3 skal vi se 

at partisippkongruens er spesielt utbredt med førsteverb som har egenskaper forbundet med 

restrukturering, men at distribusjonen er noe breiere i kontrafaktiske kontekster. 

6.1 Egenskaper ved restruktureringsverb 

Wurmbrand (2001: 6-7,341-345) gir en oversikt over predikater som utviser utvalgte 

restruktureringsegenskaper i tysk, nederlandsk, italiensk, spansk og japansk. De predikata 

som går igjen som restruktureringspredikater i alle de fem språka, er modalverb, aspektuelle 

verb (begynne, fortsette osv.), bevegelsesverb (f.eks. komme), og kausativer.
22

 Andre 

tverrspråklig tilbakevendende restruktureringspredikater i oversikten er implikative verb 

(f.eks. klare) og visse typer irrealisverb (f. eks prøve). I alle språka er restrukturering umulig 

med predikater som er proposisjonelle (f. eks. påstå) eller faktive (f. eks. angre på). I tillegg 

er det blitt observert at restrukturering er umulig eller begrensa når de involverte verba har 

ikke-overlappende tidsreferanse (Wurmbrand 2001:62-85; Terzi 1996). Umiddelbart under 

skal jeg omtale noen av disse verbklassene og -egenskapene mer detaljert. 

 

 

                                                 
22

 Bevegelsesverb er i norsk pseudokoordineringsverb, og er derfor utelatt fra denne undersøkelsen. Se 
seksjon 2.3 over. 
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6.1.1  (U)avhengig tidsreferanse 

Wurmbrand (2001:62-85) viser at lang passiv i tysk er umulig når matrise- og 

komplementverbet ikke har overlappende tidsreferanse. To verb som utviser ulike egenskaper 

i henhold til ikke-overlappende tidsreferanse, er versuchen ‘prøve’ og beschließen ‘beslutte’. 

Setning (131) under viser at komplementet til versuchen ikke kan modifiseres av et 

tidsadverbial som er i konflikt med matrisetempus. Setning (132) viser at dette er mulig med 

beschließen som matriseverb. De norske oversettelsene viser at prøve og beslutte oppfører seg 

som sine tyske motsvar (men se note 26 under). 

(131) Hans hat versucht (*morgen)  zu verreisen 

   Hans   har  prøvd     (*i-morgen) å  reise-bort 

‘Hans har prøvd å reise bort (*i morgen)’       (tilpassa fra Wurmbrand 2001:73) 

(132) Hans hat beschlossen (morgen) zu  verreisen 

   Hans   har  beslutta       (i-morgen) å   reise-bort 

 ‘Hans har beslutta å reise bort (i morgen)’    (tilpassa fra Wurmbrand 2001:73) 

Versuchen er et godt lang passiv-verb i tysk (og faktisk det eneste lang passiv-verbet for 

enkelte talere, se Reis og Sternefeld 2004:485 og referanser der). Et eksempel er (133) under. 

Verb som kan ta komplementer med uavhengig tidsreferanse, som beschließen ‘beslutte’ og 

planen ‘planlegge’, tillater ikke lang passiv. Setning (134) er et forsøk på lang passiv med 

planen. 

(133) dass der        Traktor zu reparieren versucht wurde 

     at   DEF.NOM traktor  å   reparere         prøvd     ble 

‘At traktoren ble prøvd å reparere’          (Tilpassa fra Wurmbrand 2001:57) 

(134) *dass der         Traktor zu reparieren geplant wurde 

       at   DEF.NOM traktor   å    reparere      planlagt ble 

‘At traktoren ble planlagt å reparere’      (Tilpassa fra Wurmbrand 2001:57) 

Komplementa til verb som beschließen og planen forstås alltid som framtidige til 

matrisetida, uavhengig av tidsadverbialer som morgen. Andre verb, som erlauben ‘tillate’, tar 

komplementer som ikke nødvendigvis forstås som framtidige, men som kan gjøre det. Setning 
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(135) under er et eksempel.
23

 Erlauben tillater lang passiv hos noen talere, men kun når 

komplementet ikke har framtidig tidsreferanse, som (136) viser. 

(135) Hans erlaubte dem Kind (?morgen) einen Kuchen zu essen 

 Hans tillot DEF.DAT barn (?i-morgen) en kake å spise 

‘Hans tillot barnet å spise en kake (i morgen)’    (Tilpassa fra Wurmbrand 2001:80) 

(136) Dem Kind wurden nur Kekse (*morgen) zu essen erlaubt 

 DEF.DAT barn ble bare kjeks (*i-morgen) å spise tillatt 

‘Barna ble bare tillatt å spise kjeks i (i morgen)’      (Tilpassa fra Wurmbrand 2001:82) 

Wurmbrand (2001:85) konkluderer med at restrukturering ikke er mulig når komplementet 

har uavhengig tidsreferanse. Denne uavhengige tidsreferansen regner hun med at skyldes et 

internt spesifisert tempustrekk i komplementet. Lang passiv og innføyd tempus henger i 

hennes analyse sammen fordi restruktureringsverb selekterer komplementer som ikke er større 

enn VP, som nevnt i seksjon 5.2.1 over. Komplementa til restruktureringsverb inneholder ikke 

noen vP, som er antatt å være ansvarlig for lisensieringa av intern strukturell kasus 

(Wurmbrand 2001:18). Dette gjør rede for lang passiv: Det interne argumentet til infinitiven 

kan ikke motta kasus lokalt, og må flytte opp til matrisesetninga for å motta kasus. Og siden 

komplementa til restruktureringsverb ikke inneholder noen TP, kan de ikke inneholde et eget 

tempustrekk. 

Generelt kan vi si at dersom to verb har ulike verdier for tempus, inngår de ikke i en 

monoklausal struktur. Dette er sant i Wurmbrands forståelse av monoklausalitet, og ganske 

intuitivt i LFG-forståelsen av monoklausalitet: Trekket [TEMP] er et f-strukturattributt, og 

dersom to verb korresponderer med den samme f-strukturen, må de dele verdi for dette 

attributtet. 

Wurmbrand (2014) undersøkte distribusjonen av lang passiv i 23 ulike språk, og fant at 

ingen av dem tillater lang passiv med komplementer med uavhengig framtidig tidsreferanse. 

Vi finner imidlertid eksempler på lang passiv med planlegge i norsk. Setning (137) og (138) 

under er autentiske eksempler. De er fullstendig akseptable i mine ører. 

 

 

                                                 
23

 I Wurmbrand (2001) signaliserer ikke spørsmålstegn i eksempelsetningene at noe er uakseptabelt, men at 
det er noe klosset. 
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(137) … hvor giftig mudder nå planlegges å tas opp, for så å dumpes i Dramstadbukta 

(NoWac) 

(138) … når hele 10 lensmannskontor nå planlegges å legges ned (NoWac) 

Stort sett ser imidlertid norske lange passiver ut til å kreve overlappende tidsreferanse 

mellom matrise- og komplementverb (Lødrup 2014b:374-375). 

6.1.2 Sannhetsfunksjonelle egenskaper 

Implikative verb 

Implikative verb ble først omtalt av Karttunen (1971). Han karakteriserte dem som verb 

som tar komplementsetninger som deler alle modifikasjoner (f. eks. negering, adverbiell 

modifisering, tidsreferanse) og illokusjonær kraft (f. eks. sannhetsbetingelser til påstander, 

spørsmål, ordre) med matrisesetninga. De gyldige implikasjonene i eksempel (139) og (140) 

under med det implikative klare illustrerer fenomenet. Dersom matrisesetninga er sann, må 

proposisjonen i komplementet være sann. Og dersom matrisesetninga er usann, må 

proposisjonen i komplementet være usann: 

(139) Ylva klarte å løse problemet før lunsj → Ylva løste problemet før lunsj 

(140) Ylva klarte ikke å løse problemet → Ylva løste ikke problemet 

Videre må svaret på spørsmålet i (141) være det samme som svaret på spørsmålet i (142) (i 

samme situasjon): 

(141) Klarte Petter å løse problemet før lunsj? 

(142) Løste Petter problemet før lunsj? 

Dette skiller seg fra verb som for eksempel ønske.  De første setningene i eksempel (143) 

og (144) under bærer ikke med seg noen påstand om hvorvidt Johanna faktisk løste 

problemet. Og svaret på spørsmålet i (145) kan godt være et anna enn svaret på spørsmål 

(142) over i samme situasjon: 

(143) Johanna ønsket å løse problemet før lunsj ↛ Johanna løste problemet før lunsj 

(144) Johanna ønsket ikke å løse problemet før lunsj ↛ Johanna løste ikke problemet før 

lunsj 
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(145) Ønsket Petter å løse problemet før lunsj? 

Andre implikative verb er gidde, orke og rekke. I tillegg finnes det en klasse negative 

implikative verb, som tar komplementer med proposisjoner som har motsatte 

sannhetsbetingelser som matrisesetninga. Eksempler er la være, unngå, og glemme, som i 

eksempel (146) og (147): 

(146) Roar glemte å lukke vinduet → Roar lukka ikke vinduet 

(147) Roar glemte ikke å lukke vinduet → Roar lukka vinduet 

Enkelte verb er implikative kun i positive eller negative kontekster. Jeg følger Pesetsky 

(1991:131), og skal kalle disse svake implikative verb. Eksempel (148)-(151) under viser at 

tvinge kun er implikativt når det ikke er negert, mens la er implikativt kun når det er negert 

(la har flere bruksmåter, se seksjon 6.3.2). 

(148) Åge tvang barna til å smake på maten → Barna smakte på maten 

(149) Åge tvang ikke barna til å smake på maten ↛ Barna smakte ikke på maten 

(150) Åge lot barna smake på maten ↛ Barna smakte på maten 

(151) Åge lot ikke barna smake på maten → Barna smakte ikke på maten 

Oppsummeringsvis kan vi si at i den grad konstruksjonene med implikative verb kan sies å 

innebære to hendelser, er det hendelser som er nært knytta sammen. Muligens er det denne 

sterke semantiske forbindelsen mellom verba som gjør at verba ofte forekommer i 

restruktureringskonstruksjoner, som på et vis innebærer en sterk syntaktisk forbindelse. Merk 

også at implikative verb utgjør en undermengde av de verba som tar komplementer som 

forstås som tidsmessig overlappende med matriseverbet. I seksjon 6.2, 6.3.1 og 6.3.2 under 

skal vi se at partisippkongruens er utbredt med implikative verb. 

Irrealisverb 

Irrealisverb er verb som tar komplementer som denoterer hendelser som forstås som 

ufullbyrda i matrisetida (se f. eks. Pesetsky 1991:26). Både setning (152) og (153) under, med 

irrealisverba planlegge og forsøke, forstås slik at Irene ikke hadde dratt på hytta i den tida 

henholdsvis vurderinga og forsøket fant sted. Verba er imidlertid ulike når det kommer til 

kravet om overlappende tidsreferanse. Hendelsen som komplementet til forsøke denoterer, 

kan ikke i sin helhet eksplisitt settes til ei anna tid enn hendelsen matriseverbet denoterer. 
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Med planlegge er dette helt greit (se Wurmbrand 2001:72-76 for en diskusjon av hva slags 

overlapp som egentlig forutsettes med verb som forsøke). 

(152) I går planla Irene å dra på hytta (i morgen) 

(153) I går forsøkte Irene å dra på hytta (*i morgen) 

Irrealisverb er altså ikke en homogen klasse med hensyn til overlappende tidsreferanse. 

Andre irrealisverb er anbefale, planlegge, beslutte, ønske og tenke seg. I seksjon 6.3.3 under 

skal vi se at partisippkongruens i NoWaC med irrealisverb som tar komplementer med ikke-

overlappende tidsreferanse, stort sett er begrensa til kontrafaktiske kontekster. 

Faktive verb 

Et faktivt verb har den egenskapen at bare dets tilstedeværelse presupponerer at 

proposisjonen i dets komplement er sann. Et eksempel er angre på. Alle setningene i (154)-

(156) under – med og uten negasjon – presupponerer at Bjørn mista besinnelsen i går. Verken 

negasjonen, spørsmålet eller den kontrafaktiske konstruksjonen påvirker presupposisjonen. 

(154) Bjørn angrer (ikke) på at han mista besinnelsen i går 

(155) Angrer (ikke) Bjørn på at han mista besinnelsen i går? 

(156) Hadde Bjørn eid skam i livet, ville han angra på at han mista besinnelsen i går 

Faktivitet ble først omtalt av Kiparsky og Kiparsky (1970), i hovedsak som en egenskap 

ved verb og adjektiv som tar finitte komplementer. Det er imidlertid blitt klart at også noen 

predikater med infinitte komplementer kan være faktive (se f. eks. Pesetsky 1991:31). Angre 

på er et slikt predikat. I setning (157)-(159) tar verbet det perfektive hjelpeverbet som sitt 

komplement. Setningene har den samme presupposisjonen som (154)-(156) over. 

(157) Bjørn angrer (ikke) på å ha mista besinnelsen 

(158) Angrer (ikke) Bjørn på å ha mista besinnelsen? 

(159) Hadde Bjørn eid skam i livet, ville han angra på å ha mista besinnelsen 

Som nevnt blokkerer faktive verb restrukturering i flere språk (se Wurmbrand 2001:304-

305 for en diskusjon). I seksjon 6.3.4 under skal vi se at vi finner partisippkongruens i 

NoWaC med to verb som kan klassifiseres som faktive, nemlig like og tjene på. Vi skal 

imidlertid se at verba ikke er faktive i de faktiske partisippkongruenssetningene. 
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6.2 Partisippkongruensverb i andre redegjørelser 

Som nevnt spiller de leksikalske betingelsene ei stor rolle i Wiklund (2007) sin analyse av 

verbal trekkongruens som et restruktureringsfenomen. Også andre steder i den skandinaviske 

litteraturen om partisippkongruens går det fram at partisippkongruens er spesielt utbredt med 

visse førsteverb. Det ser ut til at modalverb står i ei særstilling. Western (1921:337) og 

Faarlund, Lie og Vannebo (1997:526) nevner kun partisippkongruens med modalverb som 

førsteverb. Aasen (1864:306) og Falk og Torp (1900:211) nevner modalverb som spesielt 

utbredte partisippkongruensverb. 

Ljunggren (1934:38-60) gir eksempler på partisippkongruens i svensk med de førsteverba 

som er oppgitt i (160) under. Han påstår ikke at dette er ei uttømmende liste, men diskusjonen 

hans er begrensa til disse 

(160) kunna, vilja, skola, måste, måtte, böra, lära, töra(s), låta, få, idas (‘gidde’/’orke’), 

gitta (‘gidde’/’orke’; i noen dialekter ‘måtte’), trösta (‘klare’ / ‘få seg sjøl til’), 

tänka/ämna/ärna/ätla (‘ha til hensikt’), bruka/pläga, behöva, råka, börja, hinna, våga, 

orka, makta, försöka, lyckas 

Foruten modalverba kunna, vilja, skola, måste, måtte, böra og lära består lista i (160) av 

mange verb som kan klassifiseres som implikative, nemlig töra(s)
24

, låta, få, idas, gitta, 

trösta, bruka/pläga, råka, börja, hinna, våga, orka, makta, lyckas og försöka. Verba 

tänka/ämna/ärna/ätla og försöka kan klassifiseres som irrealis-verb.
25

 Det går fram av 

diskusjonen til Ljunggren (1934:38-40) at partisippkongruens er spesielt vanlig med 

modalverba kunna og vilja. Teleman et al. (1999/3:273) skriver at partisippkongruens først og 

fremst forekommer med verba böra, få, kunna, skola, men også med verb som behöva, hinna, 

bruka, orka, råka, tänka, vilja og våga. Tidligere redegjørelser for partisippkongruens peker 

altså mot at partisippkongruens er spesielt utbredt med modalverb, samt med implikative 

verb. I seksjon 6.3 skal vi se at denne distribusjonen i stor grad er gjeldende også i NoWaC-

korpuset. 

 

 

                                                 
24

 Ljunggren (1934:46-47) finner bare eksempler på partisippkongruens med töra(s) i ikke-modal bruk. 
25

 I det minste i norsk har prøve og forsøke både en implikativ bruksmåte og en irrealisbruksmåte. Se 
seksjon 6.3.2 for eksempler. 
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Som nevnt i seksjon 2.2.2 observerer Sandøy (1991) at partisippkongruens er mulig med ei 

større gruppe førsteverb i kontrafaktiske kontekster. Setning (22) og (23) over er gjengitt som 

(161) og (162) under. 

(161) *Dei har bestemt seg for å gått heim i kveld (Sandøy 1991:256) 

(162) Dei hadde nok bestemt seg for å gått heim att viss dei hadde kjent til denne regelen 

(Sandøy 1991:258) 

I seksjon 6.3 skal vi se at vi finner et liknende mønster i NoWaC-korpuset. Som nevnt i 

seksjon 2.2.2 tilskriver Sandøy (1991:258) kontrasten mellom (161) og (162) en aspektuell 

egenskap ved bestemme seg. I seksjon 7.2 skal jeg argumentere for at den relevante 

egenskapen er at verbet tar komplementer med uavhengig framtidig tidsreferanse (se seksjon 

6.1.1 over). 

6.3 Partisippkongruensverba i NoWaC 

I denne seksjonen skal vi klassifisere partisippkongruensverba i NoWaC etter de 

dimensjonene som ble diskutert i seksjon 6.1. Vi skal se at de stort sett har egenskaper som er 

tverrspråklig forbundet med restrukturering, men at distribusjonen er noe breiere i 

kontrafaktiske kontekster. 

6.3.1  Implikative verb 

Mange av partisippkongruensverba i tabell 1-5 i seksjon 4.1 er sterkt implikative i sine 

vanlige bruksmåter. Disse er klare, begynne, rekke, greie, gidde, oppleve, orke, pleie, glemme, 

unngå, bruke, finne på, la være, sørge for, holde på, nøle med og vise seg. Under følger 

eksempler på partisippkongruens med hver av dem: 

(163) Eneste som overrasker meg er at de har klart å animert dårlig skuespill (NoWaC) 

(164) Synes svenskene har begynt å tatt dette mer på alvor (NoWaC) 

(165) Tidenes olympier har denne amerikaneren rukket å blitt i en alder av 23 år 

(NoWaC) 

(166) I dag har de greid å snudd dette til å lage kvalitetsbiler (NoWaC) 

(167) Lurer på om det er noen som har giddet å sett litt etter bare (NoWaC) 
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(168) Jeg har selv opplevd å vært på treningstimer hvor instruktøren prøver å være 

motiverende… (NoWaC) 

(169) Jeg har til nå ikke orket å dratt ut tiden (NoWaC) 

(170) Kjøttdeig har de pleid å fått hver dag (NoWaC) 

(171) Jeg har glemt å pakket positiv innstilling og godt humør da… (NoWaC) 

(172) Ingen har vel unngått å fått med seg at det kommer fritidsbåtplasser på Ballstad 

(NoWaC) 

(173) Har alltid kun brukt å hatt mensensmerter dagen før mensen kom (NoWaC) 

(174) Hva ville du aldri funnet på å gitt til kjæresten? (NoWaC) 

(175) Jeg kunne jo selvfølgelig latt være å sagt noe som helst… (NoWaC) 

(176) De fleste mener at Bodø i stor grad har sørget for å forsynt seg selv… (NoWaC) 

(177) Nå har jeg holdt på å ringt Chess nesten hver dag om når de får inn iPhonen som 

jeg bestilte den 31. (NoWaC) 

(178) Hadde jeg hatt penger nok så ville jeg ikke nølt med å investert… (NoWaC) 

(179) I disse tider hvor fosterhjemsordningen har vist seg å spilt falitt… (NoWaC) 

Pleie og det ensbetydende bruke kan muligens klassifiseres som svake implikative verb. 

Mens (180) under impliserer at Bjørn solgte sigaretter i storefri, er det usikkert i hvilken grad 

(181) impliserer at han ikke gjorde det. Det er imidlertid klart at sannhetsbetingelsene til 

matrise- og komplementproposisjonen henger sammen: For at (181) skal være sann, må det 

være sant at Bjørn aldri eller (i en viss målestokk) sjelden solgte sigaretter i storefri. 

(180) Bjørn pleide/brukte å selge sigaretter i storefri 

(181) Bjørn pleide/brukte ikke å selge sigaretter i storefri 

Objektsløftingsverba se og høre deler egenskaper med svakt implikative verb. Mens (182) 

under impliserer at hun sang, impliserer ikke (183) at hun ikke sang. 

(182) Jeg så/hørte henne synge 

(183) Jeg så/hørte henne ikke synge 

Verba tillater ikke komplementer med uavhengig tidsreferanse, som (184) under viser, men 

i motsetning til implikative verb som greie, kan de hendelsene de involverte verba denoterer, 

eksplisitt plasseres ulike steder, som (185) og (186) viser: 

(184) Jeg så/hørte henne (ikke) synge (*i morgen) 
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(185) Inne på badet så/hørte jeg henne danse i stua 

(186) *Inne på badet greide Johanna å tryne i stua 

Adjunkter som i stua er verdier for attributtet ADJ i f-struktur, og setning (185) kan tenkes å 

kreve en biklausal analyse fordi et attributt ikke kan ha to ulike verdier. Se for øvrig Butt 

(2014:171) og referanser der for argumenter mot denne slutninga. 

Setning (187) og (188) er eksempler på partisippkongruens med se og høre. 

(187) Jeg har tidligere sett liberterianere argumentert for at staten skal være et redskap 

for individene (NoWaC) 

(188) Hørt folk sagt det før, men kom ikke på det (NoWaC) 

Flere av de implikative partisippkongruensverba er løftingsverb. I LFG behandles løfting 

som et spesialtilfelle av (funksjonell ≈ obligatorisk) kontroll der matriseverbet ikke tildeler 

kontrolløren noen tematiske rolle (Bresnan 1982; Bresnan et al. 2016:304-307; se også Butt 

2014). Dersom et verb er et løftingsverb, må det kunne opptre med ikke-tematiske 

subekter/objekter, som formelt subjekt (som i (189) under) eller deler av faste uttrykk (som 

begeret i (191)). De implikative subjekt-til-subjekt-løftingsverba i eksempel (163)-(181) over 

er begynne, rekke, pleie, bruke, holde på og vise seg: 

(189) Det begynte plutselig å regne 

(190) Jeg tror ikke det rekker å regne før vi kommer hjem 

(191) Begeret pleier/bruker å renne over før lunsj 

(192) Det holdt på å regne hele dagen 

(193) Det viste seg å regne på tirsdag 

De to verba se og høre er subjekt-til-objektsløftingsverb. De kan ta ikke-tematiske 

objekter: 

(194) Alle hørte det tordne 

(195) Alle så det lyne 

Som kan sees i tabell 1-4 i seksjon 4.1, er de implikative verba gode 

partisippkongruensverb. Med pleie, glemme, bruke, vise seg, holde på og høre har jeg kun 

funnet partisippkongruens i ikke-kontrafaktiske kontekster (henholdsvis 16, 15, 12, 6 og 22 
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tilfeller), og med finne på, la være og nøle med kun i kontrafaktiske kontekster (henholdsvis 

10, 8 og 5 tilfeller). 

I neste seksjon skal vi se på partisippkongruens med verb som kan brukes implikativt, men 

som også har en irrealisbruksmåte. Noen av disse verba tillater komplementer med framtidig 

tidsreferanse når de brukes ikke-implikativt. Vi skal se at vi finner partisippkongruens stort 

sett når verba tar komplementer som forstås som tidsmessig overlappende. 

6.3.2  Implikative verb med irrealisvarianter 

Blant partisippkongruensverba i tabell 1-5 kan vi identifisere ei gruppe implikative verb 

som også har en irrealisbruksmåte. Disse er tørre, velge, slippe, nekte, våge, la og kausativt få 

til, som alle (i noen grad) kan ta komplementer med uavhengig tidsreferanse, samt prøve og 

forsøke, som normalt ikke tillater komplementer med uavhengig tidsreferanse, sjøl når de ikke 

er implikative. 

Jeg har funnet 323 tilfeller av partisippkongruens med prøve i NoWaC (se tabell 1), både 

med den implikative varianten og med irrealisvarianten. Eksempel (196) under illustrerer den 

implikative varianten. Setninga impliserer at opphavspersonen faktisk har tatt han med. (197) 

illustrerer irrealisvarianten. Her er det til og med gjort eksplisitt at hendelsen komplementet til 

prøve uttrykker (gjort han tam), ikke er fullbyrda. Prøve tillater ikke komplementer med 

uavhengig tidsreferanse, som (198) viser.
26

 

(196) Har prøvd å tatt han med, men han kommer bare i veien (NoWaC) 

(197) Har prøvd å gjort han tam, lykkes nesten 1 gang! (NoWaC) 

(198) Jeg har prøvd å gjøre han tam (*i morgen) 

Forsøke oppfører seg tilsynelatende likt som prøve. I NoWaC finner vi partisippkongruens 

stort sett med irrealisvarianten, som i setning (199). Et mulig eksempel på partisippkongruens 

med den implikative varianten er setning (200). 

(199) Familien har forsøkt å fått han drepen (NoWaC) 

 

 

                                                 
26

 Eksempel (198) kan muligens være akseptabel dersom hendelsen som komplementet uttrykker (gjøre 
han tam) forstås som et resultat av noe subjektet prøver å gjøre i matrisetida, for eksempel å melde han på et 
dressurkurs eller å rydde timeplanen. Wiklund (2007:59-60) nevner denne framtidsorienterte bruken av prøve i 
svensk, og observerer at hennes intuisjoner ikke tillater trekkongruens med denne, i motsetning til prøve med 
tidsmessig overlappende komplementer. 
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(200) Ville først forsøkt å justert denne ut et hakk eller 2 da det er fort gjort (NoWaC) 

Velge har også en irrealisvariant og en implikativ variant, men distinksjonen mellom de to 

er noe mindre klar enn med prøve og forsøke. I eksempel (201) denoterer valgt en hendelse 

der Ronja tar en beslutning om en gang i framtida å gjennomføre ei handling. I eksempel 

(202), derimot, ser valgte heller ut til å understreke det agentive forholdet mellom Ronja og 

avvise. Frasen «valgte å avvise» kan parafraseres med noe som «avviste med vilje».
27

 

(201) Ronja har valgt å stemme blankt til høsten 

(202) Ronja valgte å avvise alle tilbuda hans 

På grunn av den framtidsorienterte bruken i eksempel (201) kan ikke valgt forstås 

implikativt. Eksempel (202) later derimot til å mest naturlig forstås implikativt, slik at 

setninga impliserer at Ronja faktisk avviste alle tilbuda. 

Hva gjelder de faktiske eksempla med partisippkongruens, er det noe vanskeligere å 

avgjøre hva slags bruksmåte av velge vi har med å gjøre, men de later stort sett til å innebære 

den implikative varianten. Setning (203) og (204) under er eksempler. Den beste kandidaten 

jeg har funnet for partisippkongruens med irrealisvarianten av velge, er eksempel (205). I så 

fall må setninga forstås slik at valgt denoterer en hendelse som er uavhengig av, og fortidig 

for hendelsen som knyttet denoterer. 

(203) Jeg ser på jenter som fremdeles lever i sin egen lille boble, på tross av det store 

steget de har valgt å tatt (NoWaC) 

(204) Hvis du skulle laget skoleavis … ville du da ha valgt å laget det på wiki? (NoWaC) 

(205) … eller den kan like gjerne være et kulturelt fenomen som er utviklet gjennom det 

miljøet vi har valgt å knyttet opp i mot (NoWaC) 

Prøve og forsøke kan generelt brukes som irrealisverb, og irrealisvarianten av velge ser 

også ut til å være ganske umarkert. Med tørre, våge og nekte ser det litt annerledes ut. Tørre 

og våge forstås gjerne implikativt, som i (206) og (207) under, som impliserer at barna 

henholdsvis tok og ikke tok tran. 

(206) Selvfølgelig turte/våga barna å ta tran 
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 Karttunen (1971: 354-355) observerer de samme to bruksmåtene for engelsk choose. 
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(207) Barna turte/våga ikke å ta tran 

Nekte er ikke like klart implikativt i eksempel (208) og (209) under, men den normale 

forståelsen av setningene later til å innebære en implikasjon om at barna henholdsvis ikke tok 

og tok tran. 

(208) Barna nekta å ta tran 

(209) Barna nekta ikke å ta tran 

Tørre, våge og nekte ser ut til å kunne være irrealisverb med komplementer med uavhengig 

tidsreferanse bare i spesielle kontekster. Eksempel (210) og (211) er kanskje marginale, men 

er bedre hvis de støttes av en referanse til en talesituasjon som fant sted i går, der Bjørn 

uttrykker ei holdning til å dra til tannlegen / bli med på hytta.
28

 

(210) I går turte/våga ikke Bjørn å dra til tannlegen i morgen (men i dag har han manna 

seg opp) 

(211) I går nekta Bjørn å bli med på hytta neste uke (og han holder fast ved det i dag) 

De tilfella av partisippkongruens med tørre, våge og nekte som vi finner i NoWaC, ser 

imidlertid ut til å være implikative. Eksempler er (212)-(217): 

(212) Har nå heller ikke turt å sagt noe til henne (NoWaC) 

(213) jeg hadde ikke tort å brukt white spirit på hunden min (NoWaC) 

(214) Har ikke våget å brukt kjetting, da andre har sagt at… (NoWaC) 

(215) Hadde han fortsatt vært … vegsjef ville han ikke våget å gjort noe… (NoWaC) 

(216) Det er allment anerkjent i sjømilitære kretser at fartøyene har kapasitet til å bære 

kort- og mellomdistanseraketter, selv om israelske myndigheter har nektet å 

bekreftet dette (NoWaC) 

(217) Hadde ikke nektet å tatt imot en av disse rorbuene (NoWaC) 

Slippe, la og kausativt få til kan – muligens noe marginalt – ta komplementer med 

uavhengig tidsreferanse i en slags irrealisbruksmåte. Interessant nok er dette umulig når verba 
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 Wiklund (2007:51) observerer den samme pragmatiske restriksjonen for svensk kunna. 
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opptrer med ikke-tematiske subjekter/objekter, altså når de utvetydig brukes som 

løftingsverb:
29

 

(218) Jon oppførte seg pent, så han slapp å være med på hytta neste uke 

(219) Jon oppførte seg pent, så begeret slapp å renne over {denne gangen / *neste uke} 

(220) Vi lot Bjørn låne bilen neste søndag 

(221) Sjamanen lot det regne (*neste søndag) 

(222) Etter mye overtalelse fikk vi Jorunn til å gå på scenen i morgen 

(223) Etter mye arbeid fikk sjamanen det til å regne (*i morgen) 

Slippe, la og kausativt få til har nok vel så naturlige implikative bruksmåter. Slippe og få til 

kan forstås (henholdsvis negativt og positivt) sterkt implikativt: 

(224) Barna slapp å ta tran → Barna tok ikke tran 

(225) Barna slapp ikke å ta tran → Barna tok tran 

(226) Jorunn fikk barna til å ta tran → Barna tok tran 

(227) Jorunn fikk ikke barna til å ta tran → Barna tok ikke tran 

Når la uttrykker tillatelse, er det svakt implikativt: 

(228) Vi lot Åge danse ↛ Åge dansa 

(229) Vi lot ikke Åge danse → Åge dansa ikke 

Dersom første setning i eksempel (228) derimot forstås kausativt, holder implikasjonen. 

Sammenlikne med løftingskonstruksjonen i (230) under, som utvetydig forstås kausativt, og 

der implikasjonen holder: 

(230) Sjamanen lot det regne → Det regna 

De konstruerte eksempla viser oss at slippe, la og få til har en naturlig implikativ 

bruksmåte, men at de også kan ta komplementer med framtidig tidsreferanse når de ikke er 

løftingsverb. Hva gjelder tilfella av partisippkongruens med verba i NoWaC, ser det ut til at ei 

implikativ tolkning er mest tilgjengelig. Eksempler er (231)-(236) under. 

 

 

                                                 
29

 Jeg har konsultert to språkbrukere fra Østlandet om løftingsbruken av slippe. En av dem tillater slippe 
som løftingsverb, den andre ikke. Undertegnedes intuisjoner tillater det. 
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(231) … har heller aldri vært gravid, har sluppet å tenkt tanken [på å få barn i ung alder] 

(NoWaC) 

(232) Og vi som ble igjen i arbeidslivet hadde sluppet å hørt på dette evinnelige … maset 

om «tidsklemma» (NoWaC, lett redigert) 

(233) Vi har derfor latt elevene hatt en tast hver… (NoWaC) 

(234) Hadde jeg vært deg hadde jeg latt knærne fått mye ro (NoWaC) 

(235) … men den har i hvert fall fått meg til å innsett at jeg er BLIND… (NoWaC) 

(236) Skulle fått treverket til å gått samme retning som resten av døra men blir kanon 

detta (NoWaC) 

Historien om la slutter ikke her. Verbet har en bruksmåte som er ganske annerledes den vi 

har sett på så langt. Sammenlikne (237) og (238), fra Åfarli og Eide (2003:221): 

(237) Generalen lot fangene henrette 

(238) Generalen lot bødlene henrette fangene 

Eksempel (238) eksemplifiserer den typen la vi har beskjeftiga oss med så langt. Objektet 

til la, nemlig bødlene, forstås som subjektet til komplementverbet, via kontroll eller løfting. 

Men i (237) forstås ikke matriseobjektet som subjektet til komplementverbet – det realiserer 

dennes patiensrolle. Setninga ser dermed ut som et tilfelle av objektskontroll der det 

kontrollerte elementet har funksjonen objekt, noe som ifølge LFGs kontrollteori er universelt 

umulig (Bresnan 1982). Infinitiven blir stående subjektsløs. Ei mulig løsning, som blant andre 

Åfarli og Eide (2003:220-222) antar, er at andreverbet i (237) egentlig er passivt, slik at det 

kontrollerte elementet likevel er subjekt. Ei anna løsning, som Taraldsen (1991) foreslo, og 

som ikke innebærer å postulere ei passivform som er identisk med aktivforma, er at i 

setninger som (237) danner la et komplekst predikat med andreverbet, slik at kontroll ikke er 

involvert i det hele tatt. I så fall er generalen subjekt, og fangene objekt, til det komplekse 

predikatet lot-henrette. 

Setning (237) låter noe arkaisk, og det er ganske begrensa hvilke andreverb som er mulige. 

Eksempel (239) er vel akseptabelt, men fortsatt arkaisk. Eksempel (240) er mer marginalt, og 

(241) er helt utelukka etter undertegnedes intuisjoner. Merk at setning (241) er helt akseptabel 

dersom matriseobjektet forstås som subjektet til infinitiven (med behandle går ikke dette, da 

verbet er obligatorisk transitivt). 

(239) Foreldra lot barna døpe 
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(240) ?Foreldra lot de syke barna behandle 

(241) *Foreldra lot barna provosere/imponere 

Dersom et refleksivt pronomen står i objektsposisjonen, er konstruksjonen mer produktiv, 

og den arkaiske smaken forsvinner: 

(242) Den syke lot seg døpe/behandle/provosere/imponere 

(243) Vi lot oss døpe/behandle/provosere/imponere 

Vi finner fem tilfeller av partisippkongruens med denne typen la i NoWaC, og alle med et 

refleksivt pronomen. De fem er eksempel (244)-(248): 

(244) … SANNHETEN … har aldri latt seg tatt livet av for den er av Gud... (NoWaC) 

(245) Den indiske kommissæren ... har latt seg inspirert av Facebook (NoWaC) 

(246) Kristningen av Norge ... hadde ikke latt seg gjort uten kirkebygg (NoWaC) 

(247) Men i realiteten så burde vi ikke latt oss påvirket av slikt (NoWaC) 

(248) De … har allerede latt seg lagt merke til i media (NoWaC) 

I likhet med den kausative løftingsvarianten av la der matriseobjektet forstås som 

infinitivssubjektet, er denne varianten av la sterkt implikativ: 

(249) Johanna lot seg imponere → Johanna ble imponert 

(250) Johanna lot seg ikke imponere → Johanna ble ikke imponert 

(251) Johanna lot barna døpe → Barna ble døpt 

(252) Johanna lot ikke barna døpe → Barna ble ikke døpt 

Vi har sett at noen implikative partisippkongruensverb, nemlig velge, slippe, nekte, tørre, 

våge, la og få til, også kan opptre med komplementer med framtidig tidsreferanse, men at 

partisippkongruenskonstruksjonene fra NoWaC stort sett ser ut til å innebære en implikativ 

bruk. Vi har også sett at når slippe, la og få til er løftingsverb, er uavhengig tidsreferanse 

umulig. Til slutt har vi sett at la har en bruksmåte som ser ut til å måtte innebære 

monoklausalitet dersom vi holder ved at verbet kan ta aktive infinitivskomplementer. I de to 

neste seksjonene skal vi se på partisippkongruens med verb som tilsynelatende mangler 

typiske restruktureringsegenskaper. 
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6.3.3 Framtidsorienterte irrealisverb 

Blant partisippkongruensverba i tabell 1-5 finner vi noen irrealisverb som vanligvis tar 

komplementer som forstås som framtidige til matrisetida. Disse er vurdere, anbefale, ønske, 

tenke og tenke seg. Vi skal se at partisippkongruens med disse verba stort sett er begrensa til 

kontrafaktiske kontekster. Med vurdere har jeg funnet 20 tilfeller av kontrafaktisk 

partisippkongruens, som i (253) under, og kun ett ikke-kontrafaktisk, nemlig (254). Med 

anbefale har jeg funnet 7 tilfeller av partisippkongruens, og alle i kontrafaktiske kontekster, 

som i (255) under. Ei naturlig lesning av disse eksempla innebærer at komplementtida er 

fullstendig framtidig til matrisetida. 

(253) Jeg ville vurdert å byttet ut platen i butikken (NoWaC) 

(254) Har du noen gang vurdert å barbert deg på hodet? (NoWaC) 

(255) Hvis du har kontakt med oppdretteren ville jeg også anbefalt å tatt en telefon eller 

sendt en mail… (NoWaC) 

Med ønske har jeg funnet 9 tilfeller av partisippkongruens, og alle i kontrafaktiske 

kontekster. Et eksempel er (256) under. Den kontrafaktiske konstruksjonen gjør det noe 

vanskeligere å avgjøre hvorvidt hatt kan sies å denotere en hendelse som forstås framtidig til 

ønsket. Men det ser ut til å være mulig å presse inn motstridende tidsadverbialer uten at det 

endrer forståelsen av det temporale forholdet mellom verba i (256), som i (257): 

(256) Og eventuelt hvilken ministerpost ville du ønsket å hatt? (NoWaC) 

(257) Jeg er vanligvis fornøyd med stillinga mi, men akkurat i dag ville jeg ønsket å ha en 

helt annen ministerpost etter neste valg 

Verba tenke og tenke seg fortjener noe ekstra oppmerksomhet. Jeg har funnet 409 tilfeller 

av partisippkongruens med tenke seg, og alle i kontrafaktiske kontekster (se tabell 3), som i 

(258) under. Konstruksjonen uttrykker ei form for ønske, og denne er ikke tilgjengelig i ikke-

kontrafaktiske kontekster, som (259) viser. I den grad sistnevnte er akseptabel, uttrykker den 

hensikt. 

(258) kunne virkelig tenkt meg å sett den filmen jeg (NoWaC) 

(259) ?har virkelig tenkt meg å se den filmen jeg 
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Av de 40 tilfella jeg har funnet av partisippkongruens med det ikke-refleksive tenke, er 33 i 

kontrafaktiske kontekster (se tabell 1), og betyr tilsynelatende det samme som tenke seg, som 

i (260) under. De sju tilfella av partisippkongruens med tenke i ikke-kontrafaktiske kontekster 

uttrykker hensikt, som i (261) under, og ser ut til å kunne parafraseres med tenkt til. Jeg har 

ikke funnet partisippkongruens med tenkt til. I både (260) og (261) forstås 

komplementhendelsen som framtidig til matrisetida. 

(260) Der kunne jeg tenkt å hatt en ukjent kamerat med… (NoWaC) 

(261) Har tenkt å kjøpt en Advent PC og lurer på om det er noe dårlig med den? 

(NoWaC) 

Jeg minner om at de svenske verba tänka, ämna, ärna og ätla, som kan uttrykke hensikt, er 

utbredte partisippkongruensverb (se seksjon 6.2). 

Vi har sett at partisippkongruens med irrealisverb som tar framtidsorienterte 

komplementer, i stor grad er begrensa til kontrafaktiske kontekster. Merk at for tenke seg sitt 

vedkommende kan dette skyldes at verbet (i den relevante betydninga) ikke er tilgjengelig i 

ikke-kontrafaktiske kontekster. Dette mønsteret er helt i tråd med funna til Sandøy (1991). 

Eksempel (22) og (23) over er gjentatt som (262) og (263) under. Bestemme seg deler den 

egenskapen med verba vurdere, anbefale, ønske og tenke (seg) at komplementet forstås som 

framtidig til matrisetida. 

(262) *Dei har bestemt seg for å gått heim i kveld (Sandøy 1991:256) 

(263) Dei hadde nok bestemt seg for å gått heim att viss dei hadde kjent til denne regelen 

(Sandøy 1991:258) 

6.3.4 Potensielt faktive verb 

Med verbet like fant jeg hele 433 tilfeller av partisippkongruens i NoWaC, og 428 av disse 

er i kontrafaktiske kontekster. Verbet ser ikke ut til å være spesielt høyfrekvent ellers (se 

tabell 1 og seksjon 4.3 over). Jeg skal vie litt plass til å vise hva slags type setninger vi finner 

med partisippkongruens med like. 
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Like har en faktiv og en ikke-faktiv bruksmåte.
30

 Eksempel (264) illustrerer den faktive. 

Både den positive og den negative varianten presupponerer at Bjørn faktisk gikk tur i parken i 

går. 

(264) Bjørn likte (ikke) å gå tur i parken i går (#og faktisk gikk han ikke tur i det hele tatt) 

I den faktive bruksmåten som (264) illustrerer, uttrykker like en tilstand hos subjektet som 

tidsmessig er nært knytta til den spesifikke hendelsen komplementet uttrykker: Likinga 

foregår samtidig som, og er begrensa til, den gåturen som fant sted i går. Denne egenskapen 

ved faktivt like skal jeg omtale som ikke-statisk. Like har også en ikke-faktiv variant som ikke 

innebærer noen slik nær tilknytning til komplementet. Eksempel (265) under er akseptabelt 

sjøl om komplementet til like ikke uttrykker en faktisk hendelse, som det akseptable 

materialet i parentes viser. Videre trenger ikke den tilstanden like uttrykker i (266), å være 

begrensa til den tida der Bjørn faktisk satt inne, men beskriver en generell egenskap ved 

Bjørn. 

(265) Da han var liten, likte ikke Bjørn å sitte inne på søndager (og faktisk satt han ikke 

inne en eneste søndag) 

(266) Da han var liten, likte Bjørn å sitte inne på søndager 

Presupposisjonen som følger med det faktive like overlever negering, spørsmål og 

kontrafaktiske konstruksjoner. Alle setningene i (267)-(270) kan forstås slik at de 

presupponerer at subjektet er student. 

(267) Jeg liker (ikke) å være student 

(268) Liker du (ikke) å være student? 

(269) Hvis du (ikke) hadde likt å være student, ville studiene gått bedre 

(270) Hvis de (ikke) hadde servert vegetarmat i kantina, ville jeg likt å være student 

I setning (269) står like i antesedenten i ei kontrafaktisk betingelsessetning, og i (270) står 

like konsekventen i ei kontrafaktisk betingelsessetning. I kontrafaktiske konstruksjoner uten 

konsekventer eller antesendenter er den faktive tolkninga av like umulig. I setning (271) under 

er det ikke noen faktiv tolkning av like tilgjengelig. 

 

 

                                                 
30

 Liknende predikater er blitt klassifisert som faktive i engelsk: love, hate, loathe, dislike av Pesetsky (1991); 
regret, deplore, resent (med finitte komplementer) av Kiparsky og Kiparsky (1970). 
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(271) Jeg ville likt å være student! 

Av de 428 tilfella av kontrafaktisk partisippkongruens med like i NoWaC, er 426 av typen 

(271). (272) og (273) under er eksempler. 

(272) Jeg skulle likt å hørt samtalene mellom … britiske militære ledere … (NoWaC) 

(273) Synd det er så langt fra meg til din butikk, for der hadde jeg likt å tatt et besøk 

(NoWac) 

I de to resterende kontrafaktiske partisippkongruenssetningene med like i NoWaC, nemlig 

(274) og (275) under, står like i antesedenten i ei betingelsessetning. 

(274) … hadde hun likt å gått på tur, så ville vi dratt på galopp tur… (NoWaC) 

(275) … hvis hestene ikke hadde likt å blitt ridd på, eller ikke var skapt til det, så ville vi 

[ikke] kunnet ri dem! (NoWaC) 

Like ser imidlertid ikke ut til å forstås faktivt i disse setningene heller. Det som skiller 

setning (272) og (273) fra setning (274) og (275), er at like i de første setningene ikke er 

statisk: Likinga må foregå samtidig som, og være begrensa til, den konkrete (hypotetiske) 

hendelsen som komplementa uttrykker (henholdsvis høre samtalene… og ta et besøk). I 

setning (274) og (275) uttrykker like ei generell holdning til å gå på tur eller å bli ridd på. 

Generaliseringa så langt er at vi stort sett finner partisippkongruens med like i 

kontrafaktiske, ikke-statiske konstruksjoner. Det ser ut til at den ikke-statiske bruken av like 

generelt er mindre vanlig i ikke-kontrafaktiske kontekster. Et søk etter «har likt å INF» i 

NoWaC gir 90 treff.
31

 Kun to av disse, nemlig (276) og (277) under, kan tolkes ikke-statisk.  

(276) Disse mennene har jeg hatt et særdeles ambivalent forhold til i og med at jeg ofte har 

likt å oppholde meg i deres selskap (NoWaC) 

(277) Dette er et lag Montreal aldri har likt å spille mot… (NoWaC) 

Tilstedeværelsen av adverbet ofte i den første setninga muliggjør ei faktiv tolkning der 

setninga kan parafraseres med «når jeg har oppholdt meg i deres selskap, har jeg ofte likt 

det». Adverbet aldri i den andre setninga har muligens den samme effekten. Merk at i 

 

 

                                                 
31

 Søket er på ingen måte uttømmende, ettersom det ikke åpner for subjekt-verb-inversjon eller innskudd 
av adverbialer. 
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motsetning til i kontrafaktiske kontekster, må det ikke-statiske like tolkes faktivt i ikke-

kontrafaktiske kontekster. Eksempel (278) under er en ikke-kontrafaktisk variant av setning 

(272) over. Det tolkes mest naturlig ikke-statisk og faktivt.
32

 

(278) Jeg har likt å høre samtalene mellom britiske militære ledere 

Utover setningene (276) og (277) over finner jeg kun tilfeller av like i 

perfektumskonstruksjoner der like ser ut til å måtte tolkes statisk. Setning (279) er et 

eksempel.  

(279) Jeg ble forfatter fordi jeg alltid har likt å skrive (NoWaC) 

De fem tilfella av partisippkongruens med like i ikke-kontrafaktiske kontekster er gitt i 

(280)-(284). Det er mitt inntrykk at alle fem har både ei statisk (ikke-faktiv) og ei ikke-statisk 

(faktiv) tolkning tilgjengelig. Setning (282) og (283) er kanskje de beste kandidatene for ei 

ikke-statisk tolkning. I så fall kan de parafraseres med henholdsvis «hver gang jeg har stått i 

mål, har jeg likt det» og «hver gang jeg har sett Kroatia spille store mesterskap, har jeg likt 

det». 

(280) Jeg som aldri har likt å gått med klokke… (NoWaC) 

(281) Jeg har aldri likt å blitt sett på som ei som alltid er enig med siste taler (NoWaC 

(282) Jeg har alltid likt å stått i mål… (NoWaC) 

(283) Har alltid likt å sett Kroatia spille store mesterskap… (NoWaC) 

(284) Så godt har jeg virkelig likt å vært hjemme (NoWaC) 

Det vi har sett i denne diskusjonen av like, er at vi stort sett finner partisippkongruens når 

verbet er ikke-statisk og ikke-faktivt. Denne bruken av verbet er ikke tilgjengelig i ikke-

kontrafaktiske kontekster. 

Det andre potensielt faktive partisippkongruensverbet i denne undersøkelsen er tjene på. 

Både den positive og den negative varianten av setning (285) under presupponerer at 

kommunene har innført eiendomsskatt. Og de kontrafaktiske betingelsessetningene i (286) og 

 

 

                                                 
32

 På nettet kan man finne mange tilfeller av det engelske like i progressivkonstruksjoner (f. eks. what I’m 
liking to look at today… (http://real-life-journals.blogspot.no/2015/08/what-im-liking-to-look-at-today.html 
25.1.2016)), noe som skal være umulig med statiske verb (se f. eks. Lakoff 1966). Disse later til å være faktive. 

http://real-life-journals.blogspot.no/2015/08/what-im-liking-to-look-at-today.html
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(287) har begge ei mulig tolkning som presupponerer at subjektet i henholdsvis konsekventen 

og antesedenten har flytta til Hamar. 

(285) Kommunene har (ikke) tjent på å innføre eiendomsskatt 

(286) Hvis du allerede var rik, ville du (ikke) tjent på å flytte til Hamar 

(287) Hvis du (ikke) hadde tjent på å flytte til Hamar, ville jeg blitt forskrekka 

I kontrafaktiske konstruksjoner uten antesedenter og konsekventer er det ingen faktiv 

tolkning tilgjengelig, som i (288) under, akkurat som vi så med like: 

(288) Jeg tror du ville tjent på å flytte til Hamar 

Jeg har funnet åtte tilfeller av partisippkongruens med tjene på i kontrafaktiske kontekster, 

og alle er av typen (288) over. Et eksempel er setning (289) under. Setninga har ingen 

tilgjengelig tolkning som presupponerer at underholdningsproduktet er 20-30 minutter 

kortere. 

(289) Knall underholdning, selv om den klart ville tjent på å vært 20-30 minutter kortere 

(NoWaC) 

Jeg har kun funnet ett tilfelle av ikke-kontrafaktisk partisippkongruens med tjene på, 

nemlig (290) under. Dette må være faktivt. 

(290) Nk har tjent på å vært mer ydmyk … i denne saken (NoWaC) 

Vi har sett at verba like og tjene på i all hovedsak opptrer med partisippkongruens når de 

ikke er faktive. Vi har også sett at vi stort sett finner partisippkongruens med disse verba i 

kontrafaktiske kontekster. For like sitt vedkommende kan dette skyldes at den ikke-statiske 

bruksmåten som vi finner partisippkongruens med, er begrensa i ikke-kontrafaktiske 

kontekster. Dessuten medfører den ikke-statiske bruken av like i ikke-kontrafaktiske 

kontekster faktivitet. For tjene på sitt vedkommende kan forskjellen også skyldes at verbet må 

være faktivt i perfektumkonstruksjoner. 

6.3.5 Andre verb 

I denne seksjonen skal jeg diskutere partisippkongruens med verba foretrekke, trenge og 

komme til, som ikke lar seg klassifisere som implikative, irrealis eller faktive. 
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Med foretrekke har jeg funnet åtte tilfeller av partisippkongruens, og alle i kontrafaktiske 

konstruksjoner. Disse konstruksjonene innebærer en ikke-statisk bruk av foretrekke, som i 

(291) under. Disse likner konstruksjonene med ikke-statisk, ikke-faktiv like over.  

(291) Uansett høres jo to måneder med jakt ganske besnærende ut… selv om jeg ville 

foretrukket å hatt med kona (NoWaC) 

En ikke-kontrafaktisk variant av (291) over, som (292) under, ser ut til å framtvinge ei 

statisk, og muligens faktiv, tolkning av foretrekke. 

(292) Jeg har foretrukket å ha med kona 

Med trenge har jeg funnet 27 tilfeller av partisippkongruens i kontrafaktiske kontekster, og 

kun ett ikke-kontrafaktisk. La oss først se på verbets generelle egenskaper. Eide (2005: 77-80) 

viser at når trenge (og behøve) er negert, har det visse egenskaper forbundet med modalverb. 

En av disse egenskapene er at det har en enverdig epistemisk bruksmåte, altså at det kan være 

løftingsverb. Mens (293) under åpner for ei epistemisk tolkning som kan parafraseres med det 

må ikke være tilfelle at Jon er morderen, kan (294) bare bety at Jon har et behov for (eller 

muligens en plikt til) å være morderen; det kan ikke parafraseres med det må være tilfelle at 

Jon er morderen. 

(293) Jon trenger/behøver ikke (å) være morderen (Eide 2005: 79) 

(294) Jon trenger/behøver å være morderen (Eide 2005: 79) 

Modalverb generelt trenger ikke å forstås reint epistemisk for å være enverdige. Såkalte 

non-directed deontiske modalverb kan være løftingsverb, og dermed opptre med formelt 

subjekt (se Eide 2005: 47-52 og referanser der). Eksempel (295) under kan uttrykke at det er 

mulig at ti gjester kommer (epistemisk). Det kan også uttrykke en tillatelse til at ti gjester 

kommer (non-directed deontisk – altså en tillatelse som ikke retter seg mot gjestene, men 

heller situasjonen). Det kan derimot ikke uttrykke at det finnes ti gjester som hver har 

tillatelse til å komme (directed deontisk), og ikke at det finnes ti gjester som er i stand til å 

komme (dynamisk): 

(295) Det kan komme ti gjester i fødselsdagen din (Eide 2005: 48) 

Det samme mønsteret finner vi med negert trenge. Eksempel (296) under kan uttrykke at 

det ikke trenger å være tilfelle at mer enn ti gjester kommer (epistemisk), eller at det ikke er 
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nødvendig at ti gjester kommer (non-directed deontisk). Eksempelet kan imidlertid ikke bety 

at det finnes ti mennesker som alle ikke har et behov for å komme (dynamisk): 

(296) Det trenger ikke å komme mer enn ti gjester i fødselsdagen din 

Fjerner vi negasjonen, er formelt subjekt umulig (men negasjon er ikke det eneste som kan 

gjøre trenge til løftingsverb, se under): 

(297) *Det trenger å komme mer enn ti gjester i fødselsdagen din 

Vi kan se negasjonens betydning for mulighetene for løftingsbruksmåten også i eksempler 

uten formelt subjekt. Eksempel (298) under kan ha ei non-directed deontisk tolkning som 

uttrykker at det ikke er nødvendig at du pakker den inn, i tillegg til ei toverdig tolkning som 

uttrykker at du ikke har en plikt til eller et behov for å pakke den inn. Ei reint epistemisk 

tolkning er pragmatisk vanskelig å få til, sannsynligvis på grunn av andrepersonsubjektet 

(#det trenger ikke være tilfelle at du pakker den inn). 

(298) Du trenger ikke (å) pakke den inn (Eide 2005: 77) 

Fjerner vi negasjonen, får vi bare tolkninga der du har en plikt til eller et behov for å pakke 

den inn: 

(299) Du trenger å pakke den inn (Eide 2005: 78) 

Det viser seg at det ikke bare er negering som kan lisensiere en enverdig bruk av trenge. 

Både (300) og (301) under har ei naturlig lesning der trenge forstås epistemisk, på samme 

måte som (293) over. I (302) og (303) er subjekta formelle, og i (304) er subjektet idiombiten 

helvete, som viser at trenge må være enverdig i disse konstruksjonene. Ja/nei-spørsmål, 

negative adverb (som aldri), superlativrestriksjoner (som det eneste) og 

komparativrestriksjoner (som vanskeligere enn) er for øvrig lisensiatorer for negative 

polaritetsuttrykk (Lindstad 1999). 

(300) Det eneste scenariet der Jon trenger å være morderen, er ett der ingen andre kan 

mistenkes 

(301) Men ville Jon trengt å være morderen hvis DNA-beviset viste seg å være ugyldig? 

(302) Det er vanskeligere å krysse gata enn det trenger å være 

(303) Det trenger aldri å regne for at Bjørn skal holde seg inne 
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(304) Trenger helvete å bryte løs før du lærer å holde munn? 

Det ser ut til at det enverdige trenge – lik som de enverdige variantene av slippe, la og 

kausativt få til (se seksjon 6.3.2 over) – ikke tillater komplementer med uavhengig 

tidsreferanse. Sammenlikne (305) med (306): 

(305) I går trengte virkelig Bjørn å dra på hytta til helga 

(306) Bjørn oppførte seg pent, så helvete trengte ikke å bryte løs {denne gangen / *i 

morgen} 

Hva gjelder partisippkongruenskonstruksjonene med trenge i NoWaC, ser det ut til at de 

fleste innebærer en enverdig, (non-directed deontisk) bruksmåte. Kun i et fåtall av disse er 

enverdigheten syntaktisk synlig, som i (307) og (308) under, der subjekta er formelle.  

(307)  [det] Hadde ikke trengt å vært magsafe i laderen, bare en  vanlig DC-plugg… 

(NoWaC) 

(308) For oss som ikke har ti tommeltotter kan det bli litt mer knotete å endre innstillinger 

enn det hadde trengt å vært (NoWaC) 

I de fleste andre tilfella ser likevel trenge ut til å være enverdig, som i (309)-(312) under, 

der trenge ikke uttrykker noen plikt, behov eller trang hos subjektet, men heller en 

nødvendighet ved hele situasjonen som komplementet denoterer (non-directed deontisk). 

(309) … dem hadde på en måte ikke trengt å vært med for at vi skulle skjønt poenget… 

(NoWaC) 

(310) Det eneste jeg hadde trengt å gjort var å bestemme meg for en dato og et 

klokkeslett… (NoWaC) 

(311) Det eneste de hadde trengt å gjort for å få ståkarakter for utgivelsen sin hos meg 

var å sette på en liten ekstra anmerkning… (NoWaC) 

(312) Jeg har aldri hatt problem med å la min kjæreste gå ut på byen, for jeg har aldri 

trengt å vært redd før (NoWaC) 

I 18 av 28 tilfeller av partisippkongruens med trenge er trenge negert, som i (307) og (309) 

over. Andre tilfeller inneholder elementer som vi har sett at lisensierer løftingsbruken av 

trenge, og som ellers lisensierer negative polaritetsuttrykk, nemlig komparativsrestriksjonen i 

(308), superlativsrestriksjonene i (310) og (311), og det negative adverbet aldri i (312) over. I 
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kun fire av de 28 tilfella av partisippkongruens med trenge i NoWaC ser verbet ut til å 

uttrykke et behov hos subjektet. Disse er eksempel (313)-(316). 

(313) Mulig disse overbetalte snørrvalpene kunne trengt å fått noe ansvar med å legge 

opp treningene selv (NoWaC) 

(314) Tror hæren din kunne trengt å hatt med en bsb… (NoWaC) 

(315) De kunne virkelig ha trengt å forsterket stallen… (NoWaC) 

(316) Det var skikkelig sterke ord som ALLE kunne trengt å hørt (NoWaC) 

Partisippkongruens med trenge ser altså ut til å være vanligst i løftingskonstruksjoner, altså 

når verbet ikke tillater komplementer med uavhengig tidsreferanse (se eksempel (305) og 

(306) over). 

Med komme til har jeg funnet 55 tilfeller av partisippkongruens i kontrafaktiske kontekster, 

og fem i ikke-kontrafaktiske kontekster. De 55 later til å være kontrafaktiske varianter av 

komme til som framtidsmarkør, som i (317) og (318): 

(317) Vi hadde ikke kommet til å gjort hverandre lykkelig sånn som det gikk (NoWaC) 

(318) Dessuten så hadde jeg aldri kommet til å meldt meg selv på noe sånt… (NoWaC) 

I de fem tilfella av ikke-kontrafaktisk partisippkongruens med komme til, har verbet ei 

anna betydning. Setning (319) under er et eksempel. 

(319) Forskerne har ofte kommet til å oppfattet seg som talsmenn for bestemte klienter 

(NoWaC) 

Det er ikke helt lett å se hva komme til bidrar med i setning (319). Ei tolkning er at komme 

til understreker at komplementet denoterer resultatet av en prosess: På et tidligere tidspunkt 

oppfatta ikke forskerne seg som talsmenn for bestemte klienter, men med tida har denne 

oppfatninga inntruffet. Eventuelt signaliserer komme til i denne setninga at dette resultatet 

ikke er oppnådd bevisst: Det er tilfeldigvis blitt sånn at forskerne oppfatter seg som talsmenn. 

Det ser ikke ut til å være noen (modal eller ikke-modal) futurumsbetydning tilgjengelig med 

komme til i perfektumskonstruksjoner. Ikke-kontrafaktiske varianter av (317) og (318) over, 

som (320) og (321) under, kan bare ha den «resultative» betydninga. 

(320) Vi har ikke kommet til å gjøre hverandre lykkelig 

(321) Dessuten så har jeg aldri kommet til å melde meg selv på noe sånt 
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Merk at den «resultative» betydninga er tilgjengelig også i kontrafaktiske konstruksjoner, 

som i (322). 

(322) Han hadde aldri skrevet noe så partisk hvis han ikke hadde kommet til å oppfatte seg 

som talsmann for bestemte klienter 

Komme til kan være løftingsverb. I det minste gjelder dette futurumsbetydninga, som i 

(323) under, og tilsynelatende også med den «resultative» betydninga, i den grad (324) er 

akseptabel: 

(323) Bøndene kasta inn håndkleet og forlot bruket – men det hadde nok kommet til å 

regne hvis de bare hadde venta litt til. 

(324) Det har kommet til å regne annenhver dag nå 

Ingen av bruksmåtene til komme til tillater komplementer med uavhengig tidsreferanse, 

som i (325) og (326): 

(325) I går hadde jeg ikke kommet til å gjøre deg lykkelig (*i morgen) 

(326) Forskerne har kommet til å oppfatte seg som talsmenn (*i morgen) 

I denne seksjonen har vi sett på partisippkongruens med foretrekke, trenge og komme til. 

Med foretrekke finner vi partisippkongruens kun i kontrafaktiske kontekster. Alle unntatt ett 

tilfelle av partisippkongruens med trenge er kontrafaktiske, og de fleste ser ut til å innebære 

en løftingsbruk av verbet. Partisippkongruens med komme til finner vi stort sett når verbet har 

ei futurumsbetydning som er utilgjengelig i ikke-kontrafaktiske kontekster, men også av og til 

når verbet har ei «resultativ» betydning. 

6.3.6 Modalverba kunne, måtte, ville og skulle 

Partisippkongruens med modalverb som førsteverb må holdes adskilt fra modalverbas 

generelle evne til å ta partisippkomplementer. Etter modalverb i preteritum alternerer infinitiv 

med partisipp, og denne alterneringa har en semantisk effekt. Sammenlikne eksempel (327) 

og (328) under, fra Eide (2002:286-287). Hun betegner tolkinga av (327) som hypotetisk, og 

(328) som kontrafaktisk. 

(327) Dette kunne være en løsning 
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(328) Dette kunne vært en løsning 

Dette er en distinksjon som tilhører standardspråket. Når partisipper av modalverb tar 

partisippkomplementer, ser vi ingen semantisk effekt. Partisippkomplementet til måttet i 

eksempel (329) under kan erstattes med infinitiv uten betydningsendring, som i (330). 

(329) Undertegnede har måttet henvendt seg skriftlig for å forsøke å bli kvitt snyltingen 

på Livet og Herren som spesielt kvinnelige medlemmer har stått for (NoWaC) 

(330) Undertegnede har måttet henvende seg skriftlig… 

Som kan sees i tabell 5, forekommer kunne, måtte og ville hyppig med partisippkongruens 

i NoWaC, både i kontrafaktiske og ikke-kontrafaktiske kontekster. Av partisippkongruens 

med skulle har jeg imidlertid kun funnet fire klare tilfeller, og alle kontrafaktiske. Det er en 

vanlig antakelse at når norske (og andre germanske) modalverb er komplementer til andre 

modalverb eller HA, er de som regel toverdige rotmodalverb (se Dyvik 1999; Eide 2011:16 og 

referanser der).
 33

 Dette tilsier at enverdige modalverb sjelden er partisipper. Vi finner likevel 

noen tilfeller av partisippkongruens med epistemiske modalverb i NoWaC. Setningene i 

(331)-(336) under er eksempler. 

(331) Noen har måttet skremt deg noe forferdelig i barndommen Grete… Du er jo 

selveste kroneksemplet på en forskremt, uopplyst, seksualundertrykkende 

kristenmoralist (NoWaC, lett redigert) 

(332) [Enhver trussel mot administrasjonen ville ha blitt] bekjempet uansett hva det ville 

ha kostet, og uansett hva somalierne selv ville ha måttet ønsket (NoWaC) 

(333) Dersom hendelsen var forårsaket av et direkte treff på bakken ville imidlertid 

meteoroiden måttet vært betydelig større enn dette… (NoWaC) 

(334) L. stilte seg opp som en profesjonell stuper hadde villet gjort og viste K. hvordan 

hun skulle stå (NoWaC) 

(335) … det vil med andre ord si at laget som i tilfelle vil havne sist (Molde) hadde villet 

sprettet opp til 8. plass med én uavgjort mer (NoWaC) 

(336) Hadde jeg skullet vært borte så lenge, hadde jeg fått noen til å passe de… (NoWaC) 

 

 

                                                 
33

 Eide (2011:16) siterer også moteksempler fra Eide (2005: 327-328) fra nord- og vestlandske dialekter. 
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Det ser ut til at de fleste tilfella av partisippkongruens innebærer rotmodalverb, som 

forventa, men det er ikke alltid lett å avgjøre hvilken bruksmåte vi har med å gjøre. For 

eksempel slår setning (337) under meg som tvetydig. Setning (338)-(342) under er eksempler 

på klarere tilfeller av partisippkongruens med rotmodalverb. (338) er også gitt over som 

(329). 

(337) … men hvis noen hadde bomba mitt land … hadde jeg villet slått HARDT tilbake 

(NoWaC) 

(338) Undertegnede har måttet henvendt seg skriftlig for å forsøke å bli kvitt snyltingen 

på Livet og Herren som spesielt kvinnelige medlemmer har stått for (NoWaC) 

(339) Vi hadde måttet blitt et sovjetisk protektorat, siden alle ville ha snudd dem ryggen 

(NoWaC) 

(340) Rapporten viser at oppturen supertankrederne har kunnet gledet seg over de siste 

ukene er i ferd med å bli reversert (NoWaC) 

(341) Hadde kunnet spart meg for i alle fall et av utropstegnene i overskriften (NoWaC) 

(342) De har også hatt problemer med NAV, som har villet hatt dem over på attføring 

som har gjort dem enda dårligere (NoWaC) 

Modalverba, i det minste rotmodalverba, tillater i noen kontekster komplementer med 

uavhengig tidsreferanse. Eksempler med måtte og kunne er gitt i (343) og (344) under. På 

samme måte som med tørre, våge og nekte (se s. 81 over) blir slike eksempler bedre hvis de 

støttes av en kontekst som refererer til en fortidig talesituasjon (for eksempel en der Bjørn 

ytra at han måtte dra på hytta eller at han kunne stikke innom) (se også Wiklund 2007:51-52). 

(343) I går måtte Bjørn dra på hytta neste uke (men nå har han fått lov til å bli hjemme) 

(344) I går kunne Bjørn stikke innom i morgen (men i dag sa han at han ikke kan komme 

før tirsdag) 

Ville ser ut til å være mer liberal hva gjelder uavhengig tidsreferanse i komplementet (se 

også Wiklund 2007:65). I noen av partisippkongruenssetningene, for eksempel (342) over og 

(345) under, ser ville ut til å denotere en hendelse som er tidsmessig uavhengig av sitt 

komplement. Det temporale forholdet mellom villet og dets komplement ser ikke ut til å 

forandres av at vi putter inn et framtidsorientert tidsadverbial i komplementet, som i (346) og 

(347) under. Andre partisippkongruenssetninger med ville, som (348) under, ser ut til å 

innebære en felles tidsreferanse for matrise- og komplementverb. 
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(345) Men samtidig er det pussig at man har villet involvert seg i et prosjekt som var så 

skjørt… 

(346) NAV har villet overføre dem neste uke. 

(347) Det er pussig at man har villet involvere seg i et prosjekt til høsten 

(348) De har ikke villet hørt på meg, og de har ikke gjort noe mer for å hjelpe meg 

 

6.4 Oppsummering og diskusjon 

I seksjon 6.1 ble det sagt at modalverb, bevegelsesverb, aspektuelle verb og kausativer er 

tverrspråklig typiske restruktureringspredikater. Bevegelsesverb er utelatt fra den 

inneværende undersøkelsen (se seksjon 2.3). I seksjon 6.2 så vi at tidligere redegjørelser for 

partisippkongruens vitner om at fenomenet er utbredt med modalverb. I seksjon 6.3.6 så vi at 

partisippkongruens er utbredt med modalverb også i NoWaC-korpuset. Dessuten finner vi 

mange tilfeller av partisippkongruens med de kausative verba la og få til (seksjon 6.3.2). Vi 

finner imidlertid få tilfeller av partisippkongruens med aspektuelle verb. Verb som tilsvarer 

begynne har restruktureringsegenskaper i tysk, nederlandsk, italiensk, spansk og japansk; verb 

som tilsvarer fortsette og slutte har det i italiensk, spansk og japansk (se Wurmbrand 

2001:342-345).
 34

 Aspektuelle verb er dessuten gode trekkongruensverb i svensk (Wiklund 

2007:49-50), utbredte imperativkongruensverb i norsk (Havnelid 2015:42-45) og gode lang 

passiv-verb i norsk (Lødrup 2014b:379). Det eneste frekvente aspektuelle 

partisippkongruensverbet i NoWaC er begynne. Jeg har funnet 104 tilfeller av kongruens av 

partisippkongruens med verbet, men det ser til gjengjeld ut til å være veldig frekvent generelt 

(se tabell 1). Med slutte har jeg bare telt 4 tilfeller, og med fortsette kun 3 (se vedlegg). 

Vi har sett at partisippkongruensverba i NoWaC i det store og det hele har egenskaper som 

er forbundet med restrukturering. I 6.2 så vi at tidligere redegjørelser har trukket fram 

implikative verb som utbredte partisippkongruens, og det er de implikative verba som 

dominerer lista over frekvente partisippkongruensverb i NoWaC (seksjon 6.3.1 og 6.3.2). I 

tillegg finner vi mange tilfeller av partisippkongruens med prøve, både når verbet er 

implikativt, og når det ikke er det. Ellers har vi sett at vi finner mange tilfeller av 

 

 

                                                 
34

 Fortsette og slutte kan ikke opptre i restruktureringskonstruksjoner i tysk og nederlandsk fordi de 
innebærer en preverbal partikkel som blokkerer restrukturering (Wurmbrand 2001: 96-98). 
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partisippkongruens med verb som er – eller kan være – løftingsverb, inkludert modalverba og 

la, få til og trenge, der det siste trenger en spesiell kontekst for å kunne være løftingsverb. 

I seksjon 6.1.1 sa jeg at restrukturering er blitt antatt å forutsette overlappende 

tidsreferanse mellom matrise- og komplementverb. I seksjon 6.3.2 så vi at vi finner 

partisippkongruens med noen verb som tillater uavhengig tidsreferanse i komplementet, for 

eksempel velge, men at partisippkongruens ser ut til å være begrensa til tilfeller der 

tidsreferansen forstås som overlappende. I seksjon 6.3.3 så vi at vi finner partisippkongruens 

med noen verb som normalt tar komplementer med en tidsreferanse som forstås som 

framtidig til matrisetida, for eksempel vurdere, men at partisippkongruens med disse verba 

stort sett er begrensa til kontrafaktiske kontekster. Dette er helt i tråd med observasjonene til 

Sandøy (1991). Som nevnt i seksjon 2.2.2 observerte han at partisippkongruens med 

bestemme seg for er begrensa til kontrafaktiske kontekster. Bestemme seg for deler den 

egenskapen med verb som vurdere at komplementet forstås som framtidig til matrisetida. 

Vi har sett andre forskjeller mellom partisippkongruens i kontrafaktiske og ikke-

kontrafaktiske kontekster. Med enkelte verb, som rekke, finner vi nesten utelukkende 

kongruens i ikke-kontrafaktiske kontekster (se tabell 1). Med enkelte verb som ofte opptrer 

med partisippkongruens, som like og komme til, finner vi nesten utelukkende kongruens i 

kontrafaktiske kontekster (se tabell 1 og 2). Vi så imidlertid at partisippkongruens med både 

like og komme til er begrensa til en spesifikk bruksmåte av verba som ikke har noe ikke-

kontrafaktisk motsvar i perfektumkonstruksjoner. 

I det hele tatt kan det kan hende at noen av forskjellene mellom kontrafaktisk og ikke-

kontrafaktisk partisippkongruens som vi ser med individuelle verb, har sin årsak i at verba 

generelt – eller i en spesifikk bruksmåte – er mer frekvente enten i perfektumkonstruksjoner 

eller i kontrafaktiske konstruksjoner. I diskusjonen av forskjellene mellom partisippkongruens 

i kontrafaktiske og ikke-kontrafaktiske kontekster i kapittel 7 vil jeg fokusere på den 

forskjellen vi har sett med verb som vurdere, som tar komplementer med framtidig 

tidsreferanse. Dette ser ut til å være den mest generaliserbare forskjellen. De temporale 

egenskapene til disse verba er dessuten vist å være relevante for restrukturering generelt (se 

seksjon 6.1.1), og også for partisippkongruens (Sandøy 1991)  

Helt til slutt må det nevnes at til tross for at vi kan identifisere visse egenskaper som 

partisippkongruensverba har til felles, ser mulighetene for kongruens ut til å være 

idiosynkratisk leksikalsk betinga. For eksempel har jeg funnet 323 tilfeller av 

partisippkongruens med prøve, men bare 28 med forsøke, sjøl om partisipper av verba ellers 
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ser ut til å ta infinitivskomplementer omtrent like ofte i NoWaC (se tabell 1). Et liknende 

mønster ser vi fransk. Hobæk Haff og Lødrup (under publisering) rapporterer om at franske 

informanter synes at lang passiv er betydelig bedre med verbet tenter «prøve» enn med verbet 

essayer «prøve». Et anna eksempel gjelder like. Med 433 treff i NoWaC er verbet den 

inneværende undersøkelsens nest mest frekvente partisippkongruensverb. Men med elske 

finner vi bare ett tilfelle av partisippkongruens i NoWaC (se vedlegg), sjøl om dette verbet 

også kan være ikke-faktivt og ikke-statisk og opptre i en konstruksjon som er ganske parallell 

til den som like opptrer med partisippkongruens i: 

(349) Han er en av mine favoritter, og jeg ville elsket å hatt ham tilbake, men da kunne 

han ikke dødd i sesong 5 (NoWaC) 

Til sammenlikning: De totale talla frekvenstelleren i NoWaC gir for likt og elsket med 

infinitivskomplementer er henholdsvis 1742 og 256. («likt å INF»; «elsket å INF»).  
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  Effekten av kontrafaktivitet 7

Vi har sett at distribusjonen av partisippkongruens i NoWaC er ulik i kontrafaktiske og 

ikke-kontrafaktiske kontekster. For det første viser dataene fra NoWaC at partisippkongruens 

generelt er mer utbredt i kontrafaktiske kontekster. Det totale antallet registrerte tilfeller av 

kontrafaktisk partisippkongruens er omtrent like høyt som det totale antallet registrerte 

tilfeller av ikke-kontrafaktisk partisippkongruens (se vedlegg). Men den relative frekvensen er 

nok langt høyere i kontrafaktiske kontekster, som nevnt i seksjon 4.2. Et søk i NoWaC etter 

«kunne/ville/skulle/måtte/burde PPC å INF» gir 2342 treff. Et søk etter «har PPC å INF» gir 

69659 treff. Jeg har insistert på at slike automatisk genererte tall er upresise, men disse talla – 

som er i helt ulike størrelsesordener – peker mot at det finnes langt flere potensielle 

kandidater for partisippkongruens i ikke-kontrafaktiske kontekster enn i kontrafaktiske 

kontekster. For det andre finner vi partisippkongruens i kontrafaktiske kontekster med ei 

større gruppe førsteverb. Vi har identifisert tenke (seg), vurdere, ønske og anbefale som 

irrealisverb hvis komplementer uttrykker hendelser som forstås som framtidige til 

matrisehendelsene, og med disse finner vi partisippkongruens nesten utelukkende i 

kontrafaktiske kontekster. Dette er i tråd med observasjonene til Sandøy (1991). Disse verba 

har temporale egenskaper som er antatt å utelukke, eller begrense, restrukturering (se seksjon 

6.1.1). 

I dette kapittelet skal jeg diskutere mulige forklaringer på effekten av kontrafaktivitet. En 

mulighet er at partisipper kan uttrykke irrealis modus også utenom kongruenskonstruksjoner, 

og at den ulike distribusjonen skyldes tilfeller som ikke innebærer kongruens. I seksjon 7.1 

skal jeg argumentere for at denne forklaringa ikke er helt tilstrekkelig. I seksjon 7.2 viser jeg 

at den ulike distribusjonen av kontrafaktisk og ikke-kontrafaktisk partisippkongruens med 

framtidsorienterte irrealisverb kan gjøres rede for innafor restruktureringsanalysen. 

7.1 Mer enn kongruens? 

Vi veit at partisipp-for-infinitiv er et breiere fenomen enn det som kan dekkes av en 

restruktureringsanalyse, og vi finner det også i konstruksjoner som overhodet ikke kan sees på 

som kongruens. La oss først se på kongruensliknende konstruksjoner som vanskelig kan 

analyseres som tilfeller av restrukturering. I flere av eksempelsetningene til Sandøy (1991) 
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står de involverte verba i ikke-lokale relasjoner (merk at Sandøy 1991:253-255 fant stor 

dialektgeografisk variasjon i aksepten av partisippkongruenskonstruksjoner). I setning (350) 

under kongruerer et verb inne i en adjunkt med et verb i matrisesetninga. I setning (351) er det 

kongruerende verbet inne i ei ekstraponert infinitivssetning. I setning (352) er det 

kongruerende verbet inne i subjektet til det øverste partisippet. 

(350) Har de levd ei heil veke utan å kokt kaffi, karar? (Sandøy 1991:256) 

(351) Det hadde vore best å reist no. (Sandøy 1991:252) 

(352) Å sprunge sekstimeteren på 7,5 hadde ikkje vore nokon kunst på ein slik bane. 

(Sandøy 1991:252) 

Eksistensen av slike konstruksjoner er en av motivasjonene til Julien (2003) for å avvise en 

kongruensanalyse av doble partisipper i kontrafaktiske kontekster. Hennes analyse er at det 

nederste partisippet er et sjølstendig uttrykk for irrealis modus. Det er lisensiert av det øverste 

partisippet – ikke gjennom kongruens, men fordi dette introduserer et kontrafaktisk «domene» 

der irrealisformer er mulige (Julien 2003:151-152). Setning (24) og (25) i seksjon 2.2.2, 

gjentatt under som (353) og (354), er eksempler fra NoWaC på setninger av typen (351). 

(353) Det hadde vært gøy å festet og sånn med henne, tror jeg (NoWaC) 

(354) Jeg er storfornøyd, for jeg føler nesten ikke at jeg har jobba, pluss at det har vært 

koselig å vært på jobb (NoWaC) 

Som nevnt i seksjon 2.2.2 er setninger av typen (351) vanligst i kontrafaktiske kontekster. 

Vi finner kun en håndfull tilfeller av ikke-kontrafaktisk partisippkongruens i ekstraponerte 

infinitivssetninger, som (354) over. Undertegnede finner samtlige uakseptable. Jeg skal ikke 

ta stilling til åssen slike setninger skal analyseres. Uansett ser en restruktureringsanalyse ut til 

å være umulig. De involverte verba har ulike subjekter: Det øverste verbet tar det formelle 

«det», mens subjekta til de nederste verba må være tematiske – verken feste eller være (i 

denne bruken) tillater formelt subjekt. Ifølge Ramhöj (2015) er subjektet i tilsvarende 

engelske konstruksjoner tematisk til det øverste predikatet, men dette bringer oss ikke 

nærmere en restruktureringsanalyse av konstruksjonene. Verba har fortsatt ulike subjekter. 

Distribusjonen av partisippkongruens i konstruksjoner av typen (350) og (352) er mindre 

kjent. De eksempla som går igjen i litteraturen (Julien 2003; Eide 2011; Larsson 2014) er de 

konkrete setningene (350) og (352), eller ganske identiske varianter av disse. Det er vanskelig 

å søke etter konstruksjoner av typen (352) i korpus, så distribusjonen i kontrafaktiske og ikke-
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kontrafaktiske kontekster er vanskelig å kartlegge. Vi finner noen tilfeller av typen (350) i 

NoWaC. Et søk etter «uten å PPC» gir 52 relevante treff der det øverste partisippet er 

lisensiert av det perfektive hjelpeverbet, og 17 i kontrafaktiske kontekster. Setning (355) og 

(356) under er eksempler. 

(355) Ser at det er opptil flere som har lest uten å giddet å komme med en tanke (NoWaC) 

(356) Hadde typen min fått en slik melding fra nabokona uten å gitt meg beskjed om det 

hadde jeg blitt FLY forbanna (NoWaC, lett redigert) 

Det later altså ikke til at kontrafaktivitet spiller noen avgjørende rolle for mulighetene for 

partisippkongruens inn i PP-adjunkter av forma «uten å…». Julien (2003:152-153) tolker 

imidlertid det andre partisippet i eksempel (350) over, gjentatt som (357) under, som et 

uttrykk for irrealis modus. Ideen er at det andre partisippet er avhengig av det første 

partisippet, som (358) viser, men også av preposisjonen utan. I Juliens analyse må det være 

fordi preposisjonen innleder en kontrafaktisk kontekst. 

(357) Har de levd ei heil veke utan å kokt kaffi, karar? (Sandøy 1991:256) 

(358) Kan du leva ei heil veke utan å {*kokt/koke} kaffe? (Julien 2003:153) 

Julien (2003:155) oppgir videre at noen talere aksepterer en tilsvarende konstruksjon med 

kongruens i imperativ, som i (359) under, som også er kompatibel med undertegnedes 

intuisjoner. 

(359) Lev ei heil veke utan å {kok/koke} kaffe! (Julien 2003:155) 

Julien trekker imidlertid ikke den nødvendige konklusjonen at dette undergraver analysen 

der preposisjonen utan innleder en kontrafaktisk kontekst – eller «domene» – som lisensierer 

det andre partisippet i (357) over. Det som lisensierer den andre imperativen i (359), er den 

første imperativen – preposisjonens kontrafaktiske semantikk kan vanskelig tenkes å være 

relevant for lisensiering av imperativkongruens. Altså må det som lisensierer det andre 

partisippet i (357), være det første partisippet, som ikke uttrykker irrealis modus. Vi har altså 

ikke noen grunn til å påstå – som Julien (2003:155) – at verba utviser samsvar i modus, og 

ikke tempus. 

Så langt har jeg sagt at partisippkongruens inn i ekstraponerte infinitiver ser ut til å være 

vanligere i, eller begrensa til, kontrafaktiske kontekster, men vi ser ikke denne effekten for 

partisippkongruens inn i PP-adjunkter med forma «uten å…», verken i den klassiske 
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eksempelsetninga (357), eller i distribusjonen i NoWaC. Dette er konstruksjoner som 

vanskelig kan analyseres som tilfeller av restrukturering. I LFG-analysen av restrukturering 

må argumentstrukturen til det verbale hodet i adjunkten i så fall føyes inn i 

argumentstrukturen til matriseverbet. Dette er umotivert, siden adjunkter ikke er selekterte. 

Jeg har omtalt konstruksjoner som (357) over som kongruenskonstruksjoner fordi nærværet 

av det lavere partisippet forutsetter nærværet av et høyere partisipp. Vi finner tilfeller av 

partisipper som alternerer med infinitiver uten et høyere lisensierende partisipp. I slike 

konstruksjoner har alterneringa en semantisk effekt. Dette kjenner vi fra standardspråket, for 

eksempel i det minimale paret som setning (360) og (361) utgjør. 

(360) Du burde ta en tur innom Emma 

(361) Du burde tatt en tur innom Emma 

Hos noen talere finnes slike alterneringer i andre kontekster enn etter preteritum av 

modalverb. Setning (362)-(364) er eksempler fra Sæbø (2009). De utheva partisippa uttrykker 

kontrafaktivitet uten å være lisensiert av et høyere partisipp eller hjelpeverb (hadde i (363) er 

leksikalsk). 

(362) Jeg tenker jo ikke: «Tenk å pult han der!» (Sæbø 2009:5) 

(363) Skulle ønske jeg hadde mot til å gjort noe nytt. (Sæbø 2009:5) 

(364) Æ hi lissi om perserkrigan. Enn å virri med der? (Sæbø 2009:5) 

Verbformer som ser ut som partisipper kan uttrykke kontrafaktisk/irrealis modus også i 

finitte posisjoner i dialekter i Hallingdal, Valdres, Voss, Sogn, Nordfjord og flere steder i Sør-

Trøndelag (se Eide 2011:8 og referanser der). Eksempel (365) under, der begge verba har 

partisippform, er fra Hallingdal. 

(365) Fått n se kji kvæmmfolk, så døytt n 

«Får han seg ikke kvinnfolk, kan han dø»   (Eide 2011:8, sitert fra Venås 1977) 

Det vi har sett i denne seksjonen, er at vi finner tilfeller av doble partisipper i 

konstruksjoner som vanskelig lar seg analysere som tilfeller av kongruens, i det minste 

dersom kongruensen skyldes restrukturering. Dette er ikke begrensa til kontrafaktiske 

kontekster, og heller ikke til partisipper, jf. eksempel (357) og (359) over. Partisippkongruens 

inn i ekstraponerte infinitiver, som i eksempel (353) over, ser imidlertid ut til langt på vei å 

være begrensa til kontrafaktiske kontekster. Dessuten kan partisipper uttrykke irrealis modus 
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hos noen talere i andre kontekster enn etter preteritum av modalverb eller et høyere partisipp, 

som i eksempel (362)-(364) over. 

Ei mulig forklaring på hvorfor vi finner mer partisippkongruens i kontrafaktiske kontekster 

i NoWaC, er altså at dataene våre inneholder en del tilfeller av doble partisipper i 

kontrafaktiske kontekster som ikke innebærer kongruens. Distribusjonen av akseptabilitet i de 

konstruerte setningene (366)-(369) under, som er ganske representativ for NoWaC-dataene, 

og dessuten i tråd med Sandøy (1991) sine observasjoner, kan forklares slik: Prøve, men ikke 

vurdere, tillater restrukturering, og dermed kan vi ha kongruens i setning (366), men ikke i 

setning (367). Setning (369) er likevel akseptabel, for formlikheten mellom verba skyldes 

ikke kongruens. Det andre partisippet i (369) uttrykker et eget irrealis modustrekk. Dette er 

mulig fordi det øverste partisippet – eventuelt også det modale hjelpeverbet – introduserer en 

kontrafaktisk kontekst. 

(366) Jeg har prøvd å dratt 

(367) *Jeg har vurdert å dratt 

(368) Du burde prøvd å dratt 

(369) Du burde vurdert å dratt 

Et argument for ei slik forklaring er at prøve er et tverrspråklig vanlig restruktureringsverb, 

mens vurdere har temporale egenskaper som antas å være inkompatible med restrukturering 

(se seksjon 6.1).
35

 Det er likevel et konseptuelt problem med denne forklaringa dersom den 

skal dekke varieteter der irrealispartisipper kun kan forekomme etter preteritum av modalverb 

(eller hadde) eller etter et anna irrealispartisipp som står etter preteritum av modalverb (eller 

hadde), altså i det vi har omtalt som kongruenskonstruksjoner. Dette gjelder undertegnedes 

varietet, og jeg forstår det slik at dette er en ganske typisk distribusjon av irrealispartisipper: 

Både Sandøy (1991) og Julien (2003) tar utgangspunkt i slike varieteter. Generaliseringa blir 

da slik: Med unntak av etter preteritum av modalverb, kan perfektumpartisipper bidra med et 

irrealis modustrekk kun i kontekster der dette trekket er redundant. Dersom kontrafaktisk 

partisippkongruens skyldes at de involverte verba deler et modustrekk, som i 

restruktureringsanalysen, forventer vi ikke at partisippkongruens har noen semantisk effekt. 

 

 

                                                 
35

 I norsk finner vi imidlertid lang passiv med planlegge, som også tar framtidsorienterte komplementer (se 
seksjon 6.1.1). 
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Men dersom kontrafaktiske doble partisipper innebærer to verb som begge bidrar med et 

irrealistrekk, er det ikke klart hvorfor kongruensen ikke påvirker betydninga. 

Den forklaringa som er skissert over, passer heller ikke helt godt med dataene fra NoWaC. 

Dataene viser at de utbredte partisippkongruensverba ofte er utbredte i både kontrafaktiske og 

ikke-kontrafaktiske kontekster. Dette gjelder noen av de verba vi finner flest tilfeller av med 

kongruens, som kunne, måtte, ville, la, prøve og klare. Det ser altså ut til at sjøl om 

partisippkongruens generelt er mer utbredt i kontrafaktiske kontekster, er de to typene 

kongruens utslag for det samme fenomenet. Det er derfor ønskelig å finne forklaringer på den 

ulike distribusjonen innafor en enhetlig analyse. Det at partisippkongruens generelt er mer 

utbredt i kontrafaktiske kontekster, kan forklares med at restrukturering oftere er opphav til 

kongruens i modustrekk enn i tempustrekk. Merk at denne tendensen ikke er begrensa til 

distinksjonen kontrafaktisk/ikke-kontrafaktisk. I både svensk og dansk er imperativkongruens 

den mest utbredte forma for verbal trekkongruens (Teleman et al. 1997/4:907; Hansen og 

Heltoft 2011:999-1001), og mitt inntrykk er at imperativkongruens er rimelig utbredt i norsk. 

Dette passer godt med observasjonen at partisippkongruens er mer utbredt i kontrafaktiske 

kontekster, ettersom både imperativ og irrealis kan regnes som verdier for modus. Hvorfor 

dette er tilfelle, har jeg ikke noe svar på (men se Sells 2004:213-221 for en 

optimalitetsteoretisk diskusjon). 

Et mulig argument for at den ulike distribusjonen skyldes tilfeller av kontrafaktiske doble 

partisipper som ikke innebærer kongruens, er at vi kun finner kontrafaktisk 

partisippkongruens med verb som vurdere, som har temporale egenskaper som er antatt å 

blokkere restrukturering (se seksjon 6.1.1). I neste seksjon skal jeg vise at vi kan gjøre rede 

for denne distribusjonen uten å forlate en enhetlig restruktureringsanalyse av både 

kontrafaktisk og ikke-kontrafaktisk partisippkongruens. Jeg foreslår at de temporale 

egenskapene ved verb som vurdere blokkerer restrukturering i perfektumkonstruksjoner, men 

ikke i kontrafaktiske konstruksjoner. 

7.2 Effekten av innføyd tempus 

I denne seksjonen skal jeg utforske ei forklaring innafor restruktureringsanalysen på 

hvorfor vi finner kontrafaktisk, men ikke ikke-kontrafaktisk, partisippkongruens med verb 

som tar framtidsorienterte komplementer (heretter: «verb som vurdere»). I det følgende skal 
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jeg forholde meg til vurderingene av de konstruerte setningene (370) og (371) under, som er 

basert på distribusjonen i NoWaC, samt observasjonene til Sandøy (1991). 

(370) *Petter har {vurdert / bestemt seg for} å dratt 

(371) Petter skulle {vurdert / bestemt seg for} å dratt (litt tidligere) 

Vi har omtalt to egenskaper ved verb som vurdere. For det første forstås 

komplementhendelsen som ufullbyrda i matrisetida. Det er denne egenskapen Sandøy (1991) 

hevder blokkerer kongruensen i setninger som (370): Perfektumpartisippet i komplementet 

uttrykker perfektivt aspekt, og dette er uforenelig med matriseverbas krav om at hendelsen det 

denoterer, må forstås som ufullbyrda. For det andre forstås komplementhendelsen som 

framtidig til matrisehendelsen. Disse to egenskapene er i noen grad uavhengig av hverandre, 

som Wurmbrand (2001:72-78) observerer. Verb som har den første egenskapen, har vi kalt 

irrealisverb. Disse inkluderer verb som ikke har den andre egenskapen, for eksempel prøve. 

Prøve kan brukes måte implikativt og som irrealisverb, og normalt tillater ingen av 

bruksmåtene framtidig tidsreferanse i komplementet. Wurmbrand (2001:72-73) antar at den 

sentrale egenskapen ved irrealisverb – at komplementhendelsen forstås som ufullbyrda i 

matrisetida – er en aspektuell egenskap som skyldes et trekk i ASP-projeksjonen i 

komplementet, altså en verdi for aspekt. Den egenskapen som skiller verb som vurdere fra 

verb som prøve – at komplementhendelsen forstås som framtidig til matrisehendelsen – antar 

Wurmbrand (2001:72-73) skyldes et trekk i T-projeksjonen i komplementet, altså en verdi for 

tempus. Ettersom prøve er et veldig godt partisippkongruensverb i NoWaC – også som 

irrealisverb i ikke-kontrafaktiske kontekster – regner jeg med at den egenskapen ved verb som 

vurdere som blokkerer partisippkongruens i ikke-kontrafaktiske kontekster, er en temporal 

egenskap. Sandøy (1991:256) nevner også at prøve tillater kongruens i ikke-kontrafaktiske 

kontekster. 

I resten av denne seksjonen skal jeg vise at dersom vi antar at komplementer til verb som 

vurdere inneholder et spesifisert tempustrekk, følger forskjellen mellom kontrafaktisk og 

ikke-kontrafaktisk partisippkongruens med verb som vurdere av seg sjøl i LFG-analysen av 

restrukturering. To ytterligere antakelser er nødvendige:
36

 

 

 

                                                 
36

 For enkelte svenske talere har innføyd tempus konsekvenser for hvilke trekk som kan kongruere. Stort 
sett er verbal trekkongruens umulig med komplementer med uavhengig tidsreferanse. Enkelte talere tillater 
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i. F-strukturen for vurdert i en konstruksjon har vurdert, inneholder et tempustrekk. 

ii. F-strukturen for vurdert i en konstruksjon skulle vurdert, inneholder ikke et 

tempustrekk. 

Vi har allerede fulgt den første antakelsen i analysen av ikke-kontrafaktisk 

partisippkongruens i seksjon 5.3.3. Vi antok at det perfektive hjelpeverbet ikke har en egen 

PRED-verdi, og at presens perfektum innebærer et tempustrekk [TEMP PRESPERF], som i 

Wedekind og Ørsnes (2003). Merk at antakelsen om at hovedverbet i en 

perfektumkonstruksjon korresponderer med en f-struktur med et tempustrekk, ikke er 

avhengig av det spesifikke trekket vi har antatt at for presens perfektum. Det følger derimot 

av den monoklausale analysen vi har antatt for perfektumskonstruksjoner. Dersom 

hjelpeverbet og hovedverbet korresponderer med samme f-struktur, og presens perfektum 

innebærer et tempustrekk overhodet, stemmer antakelsen. F-strukturen for setninga Petter har 

vurdert å dra er gitt i (372) under. For framstillingas skyld gir jeg en f-struktur for ei setning 

uten restrukturering. Komplementet til vurdere har funksjonen objekt (Lødrup 2004:70). Jeg 

regner med at tempustrekket i komplementet til vurdere er [TEMP FUT]. 

(372) F-struktur for Petter har vurdert å dra (ingen restrukturering) 
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Den andre antakelsen fulgte vi i analysen av kontrafaktisk partisippkongruens i seksjon 

5.3.4. Den krever noe mer rettferdiggjøring. Jeg har antatt at preteritum av modalverb før 

irrealispartisipper korresponderer med en f-struktur med tempustrekket [TEMP PRET]. 

Denne informasjonen virker nødvendig for å spesifisere lisensieringsbetingelsene for 

irrealispartisipper: Vi får ikke partisipper etter modalverb i presens: *Petter skal spist. I 

seksjon 5.3.4 sa jeg at modalverb er argumenttakende predikater. De korresponderer dermed 

                                                                                                                                                         

 

imperativ- og partisippkongruens (også i ikke-kontrafaktiske kontekster) med slike komplementer, men ikke 
kongruens i finitte tempusformer (Wiklund 2007:65-66;84-85). Dette er ulikt de norske forholda, der innføyd 
tempus tilsynelatende blokkerer partisippkongruens i ikke-kontrafaktiske kontekster. 
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med andre f-strukturer enn sine komplementer. Spørsmålet er om f-strukturen som 

modalverbas komplementer korresponderer med, inneholder et tempustrekk. 

Vi har antatt at innføyd tempus henger sammen med mulighetene for ikke-overlappende 

tidsreferanse mellom matrise- og komplementhendelsen. I seksjon 6.3.6 så vi at rotmodalverb, 

og spesielt ville, tillater uavhengig framtidig tidsreferanse i komplementet. Setning (373) 

under og (343) over, gjentatt som (374) under, er eksempler. 

(373) I går ville Bjørn dra på hytta neste uke (men nå vil han dra allerede i morgen) 

(374) I går måtte Bjørn dra på hytta neste uke (men nå har han fått lov til å bli hjemme) 

Noen av modalverba i preteritum ser ut til å bare ha ei epistemisk tolkning tilgjengelig når 

de tar partisippkomplementer (i motsetning til partisipper av modalverb, se seksjon 6.3.6). 

Dette gjelder i det minste kunne og ville, men ikke måtte, som setningene i (375)-(377) under, 

og deres (u)mulige parafraseringer, viser. 

(375) Petter kunne svømt hvis han hadde fått trening som barn (kan ikke bety Petter hadde 

kunnet svømme hvis han hadde fått trening som barn) 

(376) Barna ville spist brokkoli hvis du ikke hadde sagt at det var sunt (kan ikke bety 

Barna hadde villet spise brokkoli hvis du ikke hadde sagt at det var sunt) 

(377) Petter måtte dratt i militæret dersom han var frisk (kan bety Petter hadde måttet dra i 

militæret dersom han var frisk) 

Det ser ut til at verken måtte eller andre modalverb tillater uavhengig tidsreferanse i 

komplementet når dette er et irrealispartisipp: 

(378) Hvis det er sant som du sier, og sersjanten fikk nyss om helsetilstanden til Bjørn 

forrige tirsdag, {*måtte han allerede i går dratt / hadde han allerede i går måttet dra} i 

militæret neste uke. 

(379) Du kunne allerede i går dratt på hytta (*neste uke) 

Dersom modalverbet i preteritum tar et komplement som vurdert, som tillater uavhengig 

tidsreferanse i sitt komplement, kan vi ha to motstridende tidsadverbialer i setninga. Dersom 

modalverbet tar et komplement som klart, som ikke tillater uavhengig tidsreferanse i sitt 

komplement, kan vi ikke ha det. Dette er vist i setning (380) under. 

(380) Vi kunne allerede i går vurdert/*klart å dra på hytta neste uke 
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Jeg vil konkludere med at komplementet til vurdere er spesifisert for tempus, og at 

komplementet til klare, samt partisippkomplementer til modalverb, ikke er det. 

F-strukturen for setninga Petter skulle vurdert å dra er gitt i (381) under. For framstillingas 

skyld gir jeg en f-struktur for ei setning uten restrukturering. 

(381) F-struktur for Petter skulle vurdert å dra (ingen restrukturering) 
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Dersom våre antakelser stemmer, er restrukturering umulig med verb som vurdere i 

perfektumkonstruksjoner, men det trenger ikke være det i kontrafaktiske konstruksjoner med 

modalverb. I ei setning Petter har vurdert å dra kan ikke vurdert og dra korrespondere med 

samme f-struktur: Presens perfektum innebærer et tempustrekk, for eksempel [TEMP 

PRESPERF], og vurdere krever at komplementet inneholder et tempustrekk, for eksempel 

[TEMP FUT]. Disse tempustrekka kan ikke unifiseres, og vi får følgelig ikke begge verba inn 

i samme f-struktur. I ei setning Petter skulle vurdert å dra inneholder ikke f-strukturen 

vurdert korresponderer med, noe tempustrekk. Tempustrekket [TEMP FUT] i komplementet 

til vurdere blokkerer dermed ikke unifisering, og de to verba kan korrespondere med samme 

f-struktur. 

Det gjenstår å vise åssen kravet til vurdere om innføyd tempus representeres syntaktisk. Vi 

kan prøve oss med ei likning som i (382) under, knytta til verbets leksikoninnførsel. Denne 

sier at verdien for tempus i objektet til vurdere er futurum. 

(382) vurdere          ( ↑OBJ TEMP)=FUT 

Denne likninga kan imidlertid ikke gjøre rede for innføyd tempus i 

restruktureringskonstruksjoner. Problemet er at den refererer til en biklausal f-struktur. I en 

restruktureringskonstruksjon har ikke komplementet noen egen syntaktisk funksjon i det hele 
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tatt. Vi har nå støtt på et problem som likner det som ble dratt fram som en motivasjon for m-

struktur i seksjon 5.3.3. Dersom to verb korresponderer med den samme f-strukturen, kan 

ikke førsteverbets krav til andreverbet formuleres med referanse til f-strukturell underordning. 

Vi skal løse dette problemet ved å utnytte det faktum at sjøl om 

restruktureringskonstruksjoner innebærer syntaktisk monoklausalitet, innebærer de 

underordning i a-struktur. Jeg minner om at kompleks predikatformasjon foregår ved at 

argumentstrukturen til et verb er innføyd i argumentstrukturen til et anna (se Alsina 1996:200-

202; seksjon 5.3.2 over). I det følgende skal jeg vise åssen den a-strukturelle underordninga 

kan brukes til å formulere den temporale informasjonen som følger med verb som vurdere. 

Jeg skal anta et forslag fra Andrews og Manning (1999) for den syntaktiske 

representasjonen av den a-strukturelle underordninga i restruktureringskonstruksjoner. Sells 

(2004) gjør det samme i sin analyse av partisippkongruens i svensk. Forslaget er at 

andreverbet i et komplekst predikat er verdien for et attributt ARG i den f-strukturen som hele 

det komplekse predikatet korresponderer med (Andrews og Manning 1999:42).
37

 ARG er ikke 

en grammatisk funksjon – grammatiske funksjoner deles gjennom ARG-attributtet, og dermed 

står de involverte verba i en syntaktisk monoklausal relasjon sjøl om andreverbet er et slags 

argument til hele det komplekse predikatet. La oss med en gang se åssen vi kan framstille 

syntaktisk monoklausale strukturer med ARG-attributtet. C- og f-struktur for setninga Petter 

har prøvd å dratt er gitt i (383) og (384) under. 

 

 

                                                 
37

 Andrews og Manning (1999) opererer med en ganske ulik forståelse av LFG-arkitekturen og 
restrukturering enn den vi opererer med i den inneværende teksten. Jeg skal ikke gå nærmere inn på 
tilnærminga deres, men implementere ARG-attributtet i den forståelsen av restrukturering som vi har operert 
med i seksjon 5.3. 
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(383) C-struktur for Petter har prøvd å dratt (med restrukturering) 

 

(384) F-struktur for Petter har prøvd å dratt (med restrukturering) 
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Dersom andreverbet er verdi for ARG-attributtet, må vi som Sells (2004:211) anta at også 

grammatiske trekk som tempus deles gjennom ARG. Vi har allerede antatt dette implisitt, ved 

å annotere den nederste IP-en i (383) over med ↑=H↓, som signaliserer komposisjon av 

PRED-verdier, og unifisering av all annen informasjon. De to verba deler ett sett med 

grammatiske funksjoner og trekk, på samme måte som i restruktureringsanalysen i seksjon 

5.3. I (384) er attributta SUBJ og TEMP representert både i den ytterste f-strukturen og inne i 

ARG-attributtet. Denne dupliseringa er reint kosmetisk, og tatt med her for framstillingas 

skyld.
 38

 Det som skiller f-strukturen i (384) fra de som ble benytta i framstillinga av 

predikatkomposisjon i seksjon 5.3, er at den a-strukturelle underordninga er representert med 

et f-strukturattributt ARG. 

Vi er nå i stand til å formalisere den egenskapen ved verb som vurdere som blokkerer 

partisippkongruens i ikke-kontrafaktiske kontekster. Vi har antatt at komplementet til verb 

 

 

                                                 
38

 Framstillinga er inspirert av Wedekind og Ørsnes (2003) sin analyse av perfektum i dansk. 
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som vurdere er spesifisert for tempus, og ARG-attributtet gir oss den underordninga vi trenger 

for å representere dette syntaktisk i monoklausale strukturer. Verbet kan utstyres med likninga 

i (385) under. 

(385) vurdere    (↑ARG TEMP) = FUT 

Dersom grammatiske trekk som tempus deles gjennom ARG-funksjonen, vil dette trekket 

blokkere predikatkomposisjon dersom f-strukturen vurdere korresponderer med, inneholder et 

anna tempustrekk: Unifisering er umulig. Vi har antatt at dette er tilfelle i presens perfektum, 

men ikke i kontrafaktiske konstruksjoner med modalverb. F-strukturer for *Petter har vurdert 

å dratt og Petter skulle vurdert å dratt er gitt i (386) og (387) under. 

(386) Ugrammatisk f-struktur for *Petter har vurdert å dratt 

*
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(387) F-struktur for Petter skulle vurdert å dratt 
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Å kalle tempustrekket i komplementet til vurdere [TEMP FUT] fanger opp det intuitive 

temporale forholdet mellom verbet og dets komplement. Det skal imidlertid sies at for vårt 

vedkommende er det viktige at det i det hele tatt er et tempustrekk der: Et hvilket som helst 

tempustrekk som ikke er identisk med trekket som er assosiert med presens perfektum – som 

jeg har kalt [TEMP PRESPERF] – vil blokkere kompleks predikatformasjon med vurdere i 

perfektumskonstruksjoner. 

7.3 Oppsummering 

Ei mulig forklaring på hvorfor partisippkongruens er mer utbredt i kontrafaktiske 

kontekster, er at doble partisipper er et breiere fenomen enn det som kan dekkes av en 

restruktureringsanalyse, og spesielt i kontrafaktiske kontekster. Jeg har sagt at dataene fra 

NoWaC vitner om at kontrafaktisk og ikke-kontrafaktisk partisippkongruens (i lokale 

relasjoner) er utslag for ett og samme fenomen, og at de observerte ulikhetene burde gjøres 

rede for innafor en enhetlig analyse. Jeg har presentert ei forklaring på den mest 

generaliserbare forskjellen i leksikalske betingelser, nemlig at partisippkongruens med 

framtidsorienterte irrealisverb som vurdere i stor grad er begrensa til kontrafaktiske 

kontekster: Verb som vurdere tar komplementer som er spesifisert for tempus, og kan dermed 

ikke danne komplekse predikater med sine komplementer når matrisesetninga sjøl er 

spesifisert for tempus. 
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  Konklusjoner 8

8.1 Oppsummering og konklusjoner 

På den deskriptive sida har denne oppgava vist at partisippkongruens med visse førsteverb 

er utbredt i norske tekster på internett, både i kontrafaktiske og ikke-kontrafaktiske 

kontekster. 

Et av formåla i denne teksten har vært å utforske motivasjonene for å analysere 

partisippkongruens som en restruktureringseffekt. I norsk finner vi utslag for restrukturering i 

ganske ulike setningstyper, nemlig lange passiver (seksjon 5.1.1) og presenteringssetninger 

(seksjon 5.1.2), og muligens også setninger med verbale negative polaritetsuttrykk (seksjon 

5.1.3). Dette i seg sjøl utgjør ikke evidens for restruktureringsanalysen av partisippkongruens, 

men viser at restrukturering eksisterer i norsk, uavhengig av verbal trekkongruens. Vi finner 

evidens i det faktum at norske lange passiver fakultativt – eller fortrinnsvis – innebærer verbal 

trekkongruens, og i det faktum at kongruerende verb ikke kan topikaliseres (seksjon 5.3.6). 

Distribusjonen av ulike førsteverb i partisippkongruenskonstruksjoner støtter også 

restruktureringsanalysen. De dominerende partisippkongruensverba i NoWaC-korpuset, samt 

verb som er blitt trukket fram som utbredte partisippkongruensverb i andre redegjørelser, har 

stort sett egenskaper som er forbundet med restrukturering tverrspråklig (kapittel 6). Dessuten 

ser det ut til at de verba som utviser monoklausal oppførsel med hensyn til 

presenteringssetninger og lisensiering av NPU-verb, i stor grad overlapper med de typiske 

partisippkongruensverba (seksjon 5.1.2 og 5.1.3). 

Verbal trekkongruens er blitt analysert som et restruktureringsfenomen innafor både LFG 

(seksjon 5.3) og MP (seksjon 5.2). I LFG innebærer restrukturering at flere verb 

korresponderer med samme f-struktur, som er det representasjonsnivået der predikat-

argument-relasjoner er representert. Mulighetene for verbal trekkongruens i 

restruktureringskonstruksjoner følger av at grammatiske trekk som tempus og modus er 

attributter i f-struktur: De involverte verba korresponderer med samme f-struktur, og deler 

dermed verdier for disse trekka. En restruktureringsanalyse av verbal trekkongruens innafor 

MP finner vi hos Wiklund (2007). Hun operer imidlertid med en forståelse av restrukturering 

som strengt tatt ikke innebærer monoklausalitet: Komplementa til restruktureringsverb har 

egne funksjonelle projeksjoner. De funksjonelle hodene i disse projeksjonene er imidlertid 
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underspesifiserte for grammatiske trekk, og som i LFG-analysen av restrukturering deler 

restruktureringsverbet og dets komplement ett sett med (spesifiserte) grammatiske trekk. Jeg 

tror denne analysen kan overføres til en mer konvensjonell MP-forståelse av restrukturering, 

der restruktureringsverbet selekterer et «lite» komplement, for eksempel VP (seksjon 5.2.1). 

Med en slik forståelse av restrukturering deler de involverte verba funksjonelle projeksjoner, 

og dermed ett domene for temporale, modale og andre grammatiske trekk. Det at verbal 

trekkongruens lar seg analyserer som et restruktureringsfenomen innafor ulike rammeverk, 

ser jeg på som en styrke ved restruktureringsanalysen. 

Jeg vil konkludere med at det finnes god motivasjon for analysere partisippkongruens som 

en effekt av restrukturering. 

I den norske litteraturen om partisippkongruens er kongruens i kontrafaktiske kontekster 

blitt behandla som noe anna enn kongruens i ikke-kontrafaktiske kontekster. Det er blitt 

poengtert at partisippkongruens er mer utbredt i kontrafaktiske kontekster (seksjon 2.2.2). I 

kapittel 4 og 6 presenterte jeg data fra NoWaC som viser at sjøl om partisippkongruens 

generelt er mer utbredt i kontrafaktiske kontekster, er de utbredte partisippkongruensverba 

ofte utbredte både i kontrafaktiske og ikke-kontrafaktiske kontekster. Dette gjelder noen av de 

verba vi finner flest tilfeller av med kongruens, som kunne, måtte, ville, la, prøve og klare. 

Med tre spesielt utbredte partisippkongruensverb, nemlig like, tenke (seg) og komme til, finner 

vi imidlertid nesten utelukkende partisippkongruens i kontrafaktiske kontekster, men dette 

kan skyldes at verba ikke har relevante ikke-kontrafaktiske motsvar (seksjon 6.3.4, 6.3.3 og 

6.3.5). NoWaC-dataene viser også en mer generaliserbar forskjell mellom distribusjonen av 

kontrafaktisk og ikke-kontrafaktisk partisippkongruens, som også Sandøy (1991) observerer: 

Partisippkongruens med verb som tar komplementer som forstås som framtidige til 

matrisetida, som vurdere, er i stor grad begrensa til kontrafaktiske kontekster (seksjon 6.3.3). 

Doble partisipper er et breiere fenomen enn det som kan dekkes av 

restruktureringsanalysen, i det minste for en del talere, og enda breiere i kontrafaktiske 

kontekster. Kongruens inn i adjunkter finner vi både i kontrafaktiske og ikke-kontrafaktiske 

kontekster, men kongruens inn i ekstraponerte infinitiver ser ut til å være ganske begrensa til 

kontrafaktiske kontekster (seksjon 2.2.2 og 7.1). Dette kan være en årsak til at 

partisippkongruens tilsynelatende er mer utbredt i kontrafaktiske kontekster: Dataene våre kan 

inneholde tilfeller av doble partisipper i kontrafaktiske kontekster som ikke skyldes 

kongruens, i det minste ikke kongruens som følge av restrukturering. Ettersom vi veit at 

partisippkongruens – og særlig kontrafaktisk – ikke er avhengig av restrukturering for en viss 
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mengde talere, kan ikke denne forklaringa utelukkes. Men det ser ikke ut til at dette er hele 

historien. NoWaC-dataene vitner om at partisippkongruens (i lokale komplementrelasjoner) 

både i kontrafaktiske og ikke-kontrafaktiske kontekster er gjenstand for leksikalske 

betingelser, og at disse betingelsene er ganske like i begge typer kontekster. Dataene krever 

en mer enhetlig analyse av partisippkongruens, og det er ønskelig å finne forklaringer på den 

ulike distribusjonen innafor denne analysen. Jeg vil konkludere med at den observerte 

ulikheten mellom kontrafaktisk og ikke-kontrafaktisk partisippkongruens ikke kan reduseres 

til at kontrafaktiske doble partisipper forekommer hyppigere i konstruksjoner som ikke 

innebærer restrukturering. Jeg har vist at den mest generaliserbare forskjellen i distribusjon, 

nemlig den vi finner med framtidsorienterte verb som vurdere, kan gjøres rede for uten å gi 

slipp på en enhetlig analyse av partisippkongruens: Dersom slike verb tar komplementer som 

er spesifiserte for tempus, forventer vi at restrukturering er umulig når matriseverbet er 

markert for tempus (seksjon 7.2). 

8.2  Videre forskning 

Denne oppgava har ikke presentert noen redegjørelse for partisippkongruens mellom verb i 

ikke-lokale relasjoner (det hadde vært kult å dratt; har du gått ei heil veke utan å kokt kaffe?). 

Restruktureringsanalysen lar seg vanskelig overføre til slike setninger. Men de deler noen 

sentrale egenskaper med setninger med kongruens i lokale relasjoner (jeg har prøvd å løpt): 

Det andre partisippet forutsetter et høyere partisipp, og alterneringa mellom partisipp og 

infinitiv er fakultativ og har ingen semantisk effekt. I den norske litteraturen (Julien 2003; 

Sæbø 2009; Eide 2011) er omtalen av ikke-lokal partisippkongruens begrensa til 

kontrafaktiske kontekster. Vi har imidlertid sett at ikke-lokal verbal trekkongruens ikke er 

begrensa til kontrafaktiske kontekster, og ikke engang til partisipper (seksjon 7.1). Ikke-lokal 

verbal trekkongruens er et tema som kan undersøkes nærmere. 

I seksjon 7.2 foreslo jeg at innføyd tempus ikke blokkerer restrukturering i kontrafaktiske 

kontekster fordi matriseverbet sjøl ikke er markert for tempus. Dette er en testbar hypotese: Et 

videre steg kan være å undersøke effekten av kontrafaktivitet for andre 

restruktureringseffekter, for eksempel presenteringssetninger med flere verb. 

Jeg har ikke gitt noen forklaring på hvorfor partisippkongruens generelt er mer utbredt i 

kontrafaktiske kontekster. I seksjon 7.1 argumenterte jeg for at ei slik forklaring må kunne 

bevare en enhetlig analyse av partisippkongruens. Det at enkelte trekk kongruerer mer fritt 
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enn andre, er ikke begrensa til distinksjonen kontrafaktisk/ikke-kontrafaktisk. I norsk og 

svensk kongruerer partisipper friere enn finitte tempusformer, og i dansk og svensk (og 

muligens norsk) kongruerer imperativformer aller friest (se seksjon 2.2.1 og 7.1). Disse 

forholda er i det hele tatt dårlig forstått.  
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Vedlegg: Korpusdata 

Tabellene i dette vedlegget viser antall tilfeller av partisippkongruens med ulike førsteverb 

i NoWaC-korpuset, Leksikografisk bokmålskorpus og Nordisk dialektkorpus. Tabellene er 

organisert slik: Andre kolonne viser antall tilfeller av partisippkongruens i ikke-kontrafaktiske 

kontekster. Tredje kolonne viser antall tilfeller av partisippkongruens i kontrafaktiske 

kontekster. Fjerde kolonne viser det totale antallet tilfeller av partisippkongruens. Bak disse 

talla står setninger som jeg har gått gjennom manuelt og identifisert som tilfeller av 

partisippkongruens. For verb med flere enn fire tilfeller av partisippkongruens i NoWaC har 

jeg inkludert en femte kolonne som viser det antallet som frekvenstelleren i korpuset oppgir 

for tilfeller der partisipper av verba tar infinitivskomplementer. Disse talla er generert 

automatisk, og reflekterer sannsynligvis en mengde irrelevante treff. 

Siden det ikke finnes noen god måte å eksportere tekst fra NoWaC, oppgir jeg her samtlige 

søkeuttrykk som står bak dataene i tabellene. 

Jeg bruker følgende forkortelser: PPC = perfektum partisipp; PREP = preposisjon; N = 

substantiv; PRON = pronomen; INF = infinitiv; X = et hvilket som helst ord. 

Dataene i tabell 1 under er samla inn med følgende søkeuttrykk: 

«PPC å PPC» 

«PPC å INF» 

 

Tabell 1: Partisippkongruens i NoWaC 

 

Ikke-

kontrafaktisk 

PPC-

kongruens 

Kontrafak

tisk PPC-

kongruens 

Sum 

PPC-

kongruens 

Treff 

med INF-

komplement 

(usortert) 

like 5 428 433 1742 

prøve 216 107 323 11760 

klare 144 93 237 19693 

begynne 90 14 104 23737 

rekke 57 3 60 3823 

tørre 15 29 44 1212 

greie 34 9 43 3611 

tenke 7 33 40 16230 

gidde 14 22 36 907 

trenge 1 27 28 554 

forsøke 10 18 28 11169 
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oppleve 21 3 24 1838 

orke 9 13 22 586 

vurdere 1 21 22 2461 

velge 9 9 18 17783 

pleie 16 0 16 692 

glemme 15 0 15 2573 

unngå 7 8 15 587 

bruke 12 0 12 191 

slippe 1 11 12 445 

ønske 0 9 9 4390 

foretrekke 0 8 8 196 

anbefale 0 7 7 1469 

nekte 3 3 6 2972 

våge 1 5 6 762 

fortjene 0 4 4 
 slutte 3 1 4 
 behøve 0 3 3 
 erkjenne 3 0 3 
 fortsette 0 3 3 
 huske 2 1 3 
 prioritere 0 3 3 
 risikere 0 3 3 
 unnlate 1 2 3 
 droppe 0 2 2 
 evne 0 2 2 
 fikse 0 2 2 
 forsvare 0 2 2 
 makte 1 1 2 
 prestere 2 0 2 
 akseptere 0 1 1 
 beskrive 1 0 1 
 digge 0 1 1 
 elske 0 1 1 
 fraråde 0 1 1 
 frykte 0 1 1 
 hevde 1 0 1 
 lære 0 1 1 
 nå 1 0 1 
 overleve 0 1 1 
 planlegge 1 0 1 
 savne 0 1 1 
 stoppe 1 0 1 
 



129 

 

takle 0 1 1 
 vedgå 0 1 1 
 vente 0 1 1 
 vite 1 0 1 
 Sum 706 920 1626 
  

Dataene i tabell 2 under er samla inn med følgende søkeuttrykk: 

«PPC PREP å PPC», «latt være å PPC», «kommet til å INF», «funnet på å INF», «tjent på 

å INF», «latt være å INF», «sørget/sørga for å INF», «nølt med å INF» 

 

Tabell 2: Partisippkongruens i NoWaC 

  

Ikke-

kontrafaktisk 

PPC-

kongruens 

Kontrafak

tisk PPC-

kongruens 

Sum 

PPC-

kongruens 

Treff 

med INF-

komplement 

(usortert) 

komme til 5 55 60 626 

finne på 0 10 10 239 

tjene på 1 8 9 265 

la være 0 8 8 768 

sørge for 4 3 7 1495 

holde på1
39

 6 0 6 

 nøle med 0 5 5 148 

betale for 0 4 4 
 få til 3 1 4 
 tenke på 2 1 3 
 be om 1 1 2 
 begynne 

med 1 1 2 
 drømme om 0 2 2 
 bidra til 1 1 2 
 bli med 0 2 2 
 hjelpe 

til/med 0 2 2 
 lure på 2 0 2 
 reagere på 0 2 2 
 vente med 0 2 2 
 gå for 0 1 1 
  

 

                                                 
39

 Dette er holde på med den progressive betydninga: Petter holdt på å male gjerdet i hele går 
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holde på2
40

 1 0 1 
 håpe på 0 1 1 
 jobbe med 0 1 1 
 ordne med 1 0 1 
 passe på 0 1 1 
 samarbeide 

om 0 1 1 
 satse på 0 1 1 
 snakke om 1 0 1 
 spørre om 0 1 1 
 stusse på 0 1 1 
 styre unna 0 1 1 
 true med 1 0 1 
 trygle om 1 0 1 
 Sum 31 117 148 
  

Dataene i tabell 3 under er samla inn med følgende søkeuttrykk: 

 «tenkt PRON å PPC», «vist PRON å PPC», «lært N/PRON å PPC», «tillatt N/PRON å 

PPC» (disse spesifikke søka er motivert av frekvenstelleren for et søk «PPC X å PPC»), 

«PPC N/PRON til å PPC», «tenkt PRON å INF», «vist PRON å INF» 

 

Tabell 3: Partisippkongruens i NoWaC 

 

Ikke-

kontrafaktisk 

PPC-

kongruens 

Kontrafak

tisk PPC-

kongruens 

Sum 

PPC-

kongruens 

Treff 

med INF-

komplement 

(usortert) 

tenke seg 0 409 409 1938 

vise seg 6 0 6 5082 

somle seg til 4 0 4 
 tenke seg til 0 3 3 
 komme seg 

til 2 0 2 
 rote seg til 2 0 2 
 driste seg til 1 0 1 
 huke seg til 1 0 1 
 lære seg 1 0 1 
 nedgradere 0 1 1 
 

 

 

                                                 
40

 Dette er holde på i betydninga ‘nesten gjøre’: Petter holdt på å falle ut av vinduet 
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seg til 

snike seg til 0 1 1 
 tillate seg 0 1 1 
 Sum 17 415 432 
  

Dataene i tabell 4 under er samla inn med følgende søkeuttrykk: 

«anbefalt N/PRON å PPC», «hjulpet N/PRON å PPC», «forbudt/forbydd N/PRON å 

PPC», «tillatt N/PRON å PPC» (disse spesifikke søka er motivert av frekvenstelleren for et 

søk «PPC X å PPC»),  «PPC N/PRON til å PPC», «latt N/PRON PPC», «sett N/PRON 

PPC», «hørt N/PRON PPC»,  «bedt N/PRON PPC», «latt N/PRON INF», «sett N/PRON 

INF», «hørt N/PRON INF», «fått N/PRON til å INF» 

 

Tabell 4: Partisippkongruens i NoWaC 

 

Ikke-

kontrafaktisk 

PPC-

kongruens 

Kontrafak

tisk PPC-

kongruens 

Sum 

PPC-

kongruens 

Treff 

med INF-

komplement 

(usortert) 

la OBJ 34 39 73 6285 

se OBJ 61 6 67 2366 

høre OBJ 22 0 22 824 

få OBJ til 3 11 14 8709 

anbefale 

OBJ 0 4 4 
 hjelpe OBJ 2 1 3 
 forby OBJ 0 1 1 
 tillate OBJ 0 1 1 
 be OBJ 0 1 1 
 Sum 122 64 186 
  

Dataene i tabell 5 under er samla inn med følgende søkeuttrykk: 

«kunnet PPC», «måttet PPC», «villet PPC», «skullet PPC», «burdet PPC», «kunnet INF», 

«måttet INF», «villet INF», «skullet INF» 

 

Tabell 5: Partisippkongruens i NoWaC 

  

Ikke-

kontrafaktisk 

PPC-

kongruens 

Kontrafak

tisk PPC-

kongruens 

Sum 

PPC-

kongruens 

Treff 

med INF-

komplement 

(usortert) 
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kunne 162 309 471 8724 

måtte 121 49 170 8784 

ville 56 70 126 1866 

skulle 0 4 4 86 

burde 0 0 0 
 Sum 339 432 771 
  

Dataene i tabell 6 under er samla inn med følgende søkeuttrykk: 

«PPC å PPC» 

 

Tabell 6: Partisippkongruens i Leksikografisk bokmålskorpus 

 

Ikke-

kontrafaktisk Kontrafaktisk Sum 

 

PPC-kongruens PPC-kongruens 
PPC-

kongruens 

like 0 6 6 

forsøke 2 1 3 

klare 3 0 3 

greie 1 1 2 

prøve 2 0 2 

begynne 0 1 1 

godta 0 1 1 

finne 1 0 1 

orke 0 1 1 

risikere 0 1 1 

trenge 0 1 1 

unngå 1 0 1 

ønske 0 1 1 

Sum 10 14 24 

 

Dataene i tabell 7 under er samla inn med følgende søkeuttrykk: 

«PPC å PPC» 

 

Tabell 7: Partisippkongruens i Nordisk dialektkorpus 

  

Ikke-

kontrafaktisk Kontrafaktisk Sum 

  PPC-kongruens PPC-kongruens 
PPC-

kongruens 

begynne 5 1 6 

gidde 4 1 5 
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bruke 4 0 4 

prøve 4 0 4 

rekke 1 0 1 

tenke 0 1 1 

trenge 0 1 1 

velge 0 1 1 

Sum 18 5 23 

 


