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Sammendrag 

Denne masteroppgaven tar for seg V2-variasjonen i amerikanorsk syntaks og undersøker 

fenomenet i lys av den teoretiske litteraturen om ufullstendig innlæring og språkforvitring. 

Dette arbeidet gir til å begynne med en teoretisk oversikt over ufullstendig innlæring og 

språkforvitring. Deretter presenteres en argumentasjon imot det eksisterende synet på V2-

variasjonen, nemlig at den utelukkende skyldes språkforvitring. Til slutt legges det frem et 

forslag om en alternativ måte å analysere V2-variasjonen i amerikanorsk på. 

Analysen er avgrenset til V2/V3-vekslingen i ikke-subjektinitiale deklarative hovedsetninger. 

Analysen består av to deler: en kritisk gjennomgang av artikkelen «Incomplete acquisition 

and verb placement in Heritage Scandinavian» av Larsson og Johannessen (2015); og 

oppgaveforfatterens eget forslag til analyse av fenomenet med vekt på de sosiolingvistiske 

implikasjonene ved ufullstendig innlæring og språkforvitring. 

I oppgaven konkluderes det med at V2-variasjonen er en av følgene av at amerikanorsk er 

rammet både av ufullstendig innlæring og språkforvitring. 

 

 

 

  



VII 

 

 



VIII 

 

Forord 

Det å forske og skape en vitenskapelig tekst er en ensom prosess. Likevel hadde ikke denne 

oppgaven sett dagens lys uten at jeg fikk hjelp og støtte av flere mennesker. Jeg vil først av alt 

rette en stor takk til professor Janne Bondi Johannessen for å ha vekket min interesse for 

amerikanorsk, introdusert meg til det amerikanorske talespråkkorpuset og ledet meg inn i 

dette forskningsfeltet i starten av oppgaveskrivingen. Deretter vil jeg rette en stor takk til min 

veileder Sverre Stausland Johnsen for verdifulle tilbakemeldinger og innholdsrike 

diskusjoner. Tusen takk til Piotr Garbacz for den faglige interessen for oppgaven og den 

personlige støtten fra starten til slutten av skriveperioden.  

I særlig stor grad vil jeg takke Jens Braarvig og Amund Bjørsnøs for å ha invitert meg til å 

delta på sitt sino-uygurske seminar på IKOS. – Det har vært spennende og gøy med gamle 

språk og meget nyttig med faglig relevante avbrekk fra jobben med oppgaven.  

Jeg vil rette en varm takk til Taran, Jan og Ludvig for å ha delt med meg mine gleder og 

frustrasjoner under denne lese- og skape-prosessen. Dessuten vil jeg takke mine kjære 

foreldre for alt fra støtte til strenge bemerkninger om mitt tidsforbruk og prioritering det siste 

semesteret. 

Alle vennene mine og medstudentene på lesesalen skal takkes for å ikke ha latt meg glemme 

at mennesket er et sosialt vesen, selv når det skriver master. Takk til Noemi, Deborah, Carl, 

Piotr og Gottfried for at dere stilte opp da det trengtes, og til Ragni for engasjementet og 

støtten nordfra. 

Til slutt vil jeg igjen takke Amund Bjørsnøs for en grundig korrekturgjennomgang og hjelp 

med det avsluttende arbeidet med oppgaven. 

Alle eventuelle feil og misforståelser som skulle forekomme i teksten, er det kun meg selv 

som har ansvaret for. 

 

Oslo, den 10. juni 2016 

Sofiya Khayitova 



IX 

 

 

  



X 

 

 



XI 

 

Innholdsfortegnelse 

1 Innledning og problemstilling ........................................................................................... 1 

1.1 V2 i amerikanorsk .......................................................................................................... 1 

1.2 Larsson og Johannessen (2015) ..................................................................................... 4 

2 Materiale og metode .......................................................................................................... 8 

2.1 Materialet ........................................................................................................................ 8 

2.1.1 Amerikanorsk som nedarvingsspråk ......................................................................... 9 

2.1.2 Amerikanorsk-brukere ............................................................................................ 10 

2.2 Faghistorisk oversikt .................................................................................................... 11 

2.3 Teoretiske og analytiske data ...................................................................................... 13 

2.4 Analysemetode .............................................................................................................. 16 

3 Teori .................................................................................................................................. 17 

3.1 Ufullstendig innlæring ................................................................................................. 18 

3.1.1 Begrepet ufullstendig innlæring .............................................................................. 18 

3.1.2 Ufullstendig innlæring i en nedarvingsspråklig situasjon ....................................... 20 

3.1.3 Sosiolingvistiske faktorers betydning ved ufullstendig innlæring .......................... 23 

3.1.4 Oppsummering av de teoretiske refleksjonene rundt ufullstendig innlæring ......... 26 

3.2 Språkforvitring ............................................................................................................. 28 

3.2.1 Begrepet språkforvitring ......................................................................................... 28 

3.2.2 Det teoretiske rammeverket rundt språkforvitring: alderskriteriet .......................... 31 

3.2.3 Sosiolingvistiske faktorers betydning ved språkforvitring ...................................... 34 

3.2.4 Oppsummering av de teoretiske refleksjonene rundt språkforvitring ..................... 37 

4 Analyse .............................................................................................................................. 39 

4.1 Simultan/suksessiv tospråklighet og V2 ..................................................................... 41 

4.2 Alder og V2-læring i en nedarvingsspråklig vs. enspråklig kontekst...................... 43 

4.3. Forleddstrukturen som indikator for attrisjonsgraden ........................................... 47 

4.4. Kan V2-variasjonen være resultat av at amerikanorsk er preget av både 

ufullstendig innlæring og språkforvitring? (Et sosiolingvistisk perspektiv) ................ 50 

4.5. Forslag til en sosiolingvistisk analyse av V2-variasjonen hos to amerikanorske 

informanter ......................................................................................................................... 53 

4.5.1. INF-3 ...................................................................................................................... 55 

4.5.2. INF-5 ...................................................................................................................... 57 

5 Konklusjon........................................................................................................................ 59 

Referanser ............................................................................................................................... 61 

Vedlegg .................................................................................................................................... 69 

 

  





1 

 

1 Innledning og problemstilling 

1.1 V2 i amerikanorsk 

Temaet i denne oppgaven er den syntaktiske plasseringen av det finitte verbalet i ikke-

subjektinitiale deklarative hovedsetninger i amerikanorsk. Et av særtrekkene ved den 

amerikanorske syntaksen som gjør den annerledes fra den europanorske, er den vekslende 

bruken av V2 og V3 i ikke-subjektinitiale deklarative hovedsetninger. I europanorsk har man 

derimot en sterk V2-regel. 

V2 (V-to-C-movement)
1
 er en betegnelse på et syntaktisk fenomen som blant annet finnes i 

europanorsk, og går ut på at man plasserer det finitte verbalet som setningsledd nummer to i 

alle typer deklarative (fortellende) hovedsetninger, uansett hvilket syntaktisk ledd som står på 

plass nummer én (Faarlund mfl. 1997, s. 859). V2-regelen tilsier at i enhver norsk deklarativ 

hovedsetning, skal førsteplassen, uansett om den er opptatt av subjektet eller et annet ledd, 

alltid etterfølges av det finitte verbalet. Eksemplene nedenfor illustrerer V2-regelens virkning 

i europanorsk (1), (3) og amerikanorsk (2), (4). 

 

Tabell 1. V2-regelens virkning. 

Ikke-subjektinitiale setninger Subjekt-initiale setninger 

(1) Da verten kom med teen, spurte han hvor 

Buntmakergaten var… 

(Askildsen 2009, s. 124) 

(3) Han sa ja til å bli med til Furuberget. 

(Askildsen 2009, s. 61) 

(2) nårr ho kamm å sette se ne atten så stirrde 

ho på re 

Når hun kom og satte seg ned att, så stirra 

hun på det. 

(CANS, albert_lea_MN_01gk) 

(4)  mi hadde bærre æin bættri 

Vi hadde bare ett batteri. 

(CANS, rushford_MN_01gm) 

 

 

                                                 
1 Jeg bruker de engelske termene fra generativ grammatikk sidestilt med norske fordi den faglige 

litteraturen jeg bruker i denne oppgaven, er skrevet på engelsk, og innenfor den generativgrammatiske 

tradisjonen. Når det gjelder termen V2, følger jeg bruken og definisjonen av den som er gitt i Norsk 

referansegrammatikk (Faarlund mfl. 1997). 
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I de deklarative hovedsetningene (1) og (2) har man en leddsetning som førsteledd. I (3) og 

(4) er førsteplassen opptatt av subjekt. I alle disse setningene følger det finitte verbalet rett 

etter førsteleddet. 

V3 i ikke-subjektinitiale deklarative hovedsetninger er en betegnelse på et syntaktisk fenomen 

som blant annet forekommer i amerikanorsk, og som går ut på at man plasserer det finitte 

verbalet som setningsledd nummer tre når det er et annet ledd enn subjekt som opptar 

førsteplassen. Hovedprinsippet ved V3 er at det finitte verbalet følger rett etter subjektet. 

Denne ordstillingen kalles også SVO-ordstilling, og er standard blant annet i engelsk. Den 

følgende amerikanorske setningen illustrerer en SVO-, eller V3-ordstilling i en ikke 

subjektinitial deklarativ hovedsetning, der det finitte verbalet følger etter subjektet til tross for 

at setningen begynner med et adverbial: 

 

(5) dæffør e snakker nåsjt   te alle pRasser # 

derfor jeg snakker norsk til alle plasser 

(CANS, harmony_MN_01gk) 

At det finnes både V2 og V3 i amerikanorsk, er observert og diskutert av blant annet Eide og 

Hjelde (2015) og Larsson og Johannessen (2015). Jeg har selv gjennomført en liten 

korpusbasert undersøkelse for å kartlegge fordelingen av V2- og V3-forekomster i ikke-

subjektinitiale deklarative hovedsetninger (Khayitova 2013). Med hjelp av noen enkle 

statistiske beregninger fikk jeg det følgende generelle bildet av V2-/V3-bruk i den aktuelle 

typen setninger (det bør nevnes at korpuset var mindre da enn nå): 

 

Tabell 2. Oversikt over ikke-subjektinitiale setninger i korpuset, 2013. 

Totalt antall ikke-subjektinitiale setninger i 

korpuset 
265 

Antall ikke-subjektinitiale setninger med 

finitt verb på plass nummer to 
162 (61%) 

Antall ikke-subjektinitiale leddsetninger med 

finitt verb på plass nummer tre 
103 (39%) 

 



3 

 

Disse resultatene antyder at det finnes en betydelig vakling i bruken av V2 i amerikanorsk. 

I denne oppgaven er formålet mitt å utforske dette fenomenet i lys av den teoretiske 

litteraturen om ufullstendig innlæring og språkforvitring. Jeg skal ta utgangspunkt i 

undersøkelsen til Larsson og Johannessen (2015), hvor de trekker en slutning om at V2-

variasjonen hos de suksessivt tospråklige amerikaskandinavisk-informantene skyldes 

forvitring av et fullstendig innlært V2. Denne påstanden anser jeg som kontroversiell. I denne 

oppgaven vil jeg derfor for det første problematisere Larsson og Johannessens (2015) måte å 

anvende teoriene om ufullstendig innlæring og språkforvitring på og åpne opp for en teoretisk 

diskusjon av de gitte begrepene. For det andre vil jeg komme med mitt eget forslag til 

hvordan man kan analysere V2-variasjonen i amerikanorsk.  
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1.2 Larsson og Johannessen (2015) 

Det overordnede temaet i artikkelen «Incomplete Acquisition and Verb Placement in Heritage 

Scandinavian» av Larsson og Johannessen (2015) er variasjon og språkendringer i 

amerikanorsk og amerikasvensk. Studieobjektet i artikkelen er V2 i hovedsetninger (V-to-C 

movement) og V3 i leddsetninger (V-in-situ) og disse syntaktiske trekkenes status i dagens 

nedarvingsnorsk og -svensk. Det sentrale forskningsspørsmålet til Larsson og Johannessen er: 

Hvilken språkutvikling har ført til at det forekommer V2 i leddsetninger (V-to-T movement) 

på lik linje med V3 i leddsetninger (V-in-situ). Samtidig tar de for seg et annet 

forskningsspørsmål, «verb placement in main clauses» (Larsson og Johannessen, 2015, s. 

154), nemlig V2-/V3-variasjonen i hovedsetninger.  

I begynnelsen av sin artikkel lister Larsson og Johannessen (2015) opp flere mulige kilder til 

den generelle variasjonen og endringene i nedarvingsskandinavisk (Heritage Scandinavian), 

svensk og norsk, i Amerika. De nevner dialekt-kontakt, transfer fra engelsk og tospråklighet 

som årsaker til at amerikaskandinavisk skiller seg fra europaskandinavisk. De fokuserer på to 

mulige kilder til variasjon fremskapt av tospråklighet, nemlig ufullstendig innlæring og 

språkforvitring.  

Studiematerialet til Larsson og Johannessen (2015) stammer fra talespråket til informanter 

som er vokst opp med enten bare norsk eller svensk som var deres første morsmål frem til 

alderen 5-6 år. Inputspråket til disse informantene kaller de for emigrantskandinavisk 

(Emigrant Scandinavian) (Larsson og Johannessen 2015, s. 154). Dette er språket til 

informantenes foreldre, som er førstegenerasjonsinnvandrere som bosatte seg i USA og 

Canada i perioden mellom 1820 og 1920. Altså har Johannessen og Larsson i dette studiet 

analysert tidlig suksessivt tospråklige amerikanorsk- og -svensktalere – som lærte seg enten 

norsk eller svensk først, i de tidligste leveårene, og engelsk etter hvert, ved begynnelsen av 

skolegangen (mer om ulike typer bilingval språktilegnelse se for eksempel figur 1.2. i 

Montrul 2008, s. 18 eller Field 2011, s. 43–47).  

Larsson og Johannessen (2015, s. 166) oppsummerer etter en kort analyse av verbplassering i 

de relevante typene setninger at "… there is thus no reason to assume that Emigrant 

Scandinavian differs from European Scandinavian with respect to verb placement (cf. 

Hasselmo 1974 who comes to a similar conclusion)". Med andre ord kommer de frem til at 

nedarvingsskandinavisk og europaskandinavisk er sammenlignbare. 
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Videre viser de særegenheten ved hvordan verbet i nedarvingsskandinavisk plasseres i 

hovedsetninger. De konkluderer med at V2-regelen ikke har en helt stabil status i 

amerikaskandinavisk. De illustrerer fenomenet med følgende eksempler på forekomsten av 

V3 istedenfor target-like V2 (Larsson og Johannessen 2015, s. 168–169): 

a. Surstrømming jag skulle like att pröva igjen 

(nedarvingssvensk) 

(informant Arthur, mn11_mn005) 

 

b. Etter krigen kom, så mannen min og jeg fikk en apartment 

(nedarvingsnorsk) 

(informant Daisy, Chicago_IL_01gk) 

Siden de tidligere hadde kommet frem til at inputsspråket til amerikaskandinavisk-talerne, 

nemlig emigrantskandinavisk,  hadde V2-regelen gjeldende, er det ikke noen grunn til å 

forvente at nedarvingsskandinavisk-brukerne ikke lærte seg V2 på samme måte som 

europaskandinaviske barn, da de på den ene siden var enspråklige frem til 5–6-års alderen, og 

V2 var present i deres inputsspråk. Følgelig påstår Larsson og Johannessen at 

tilegnelsesprosessen av V2 hos nedarvingsnorsk- og -svenskbrukere som var enspråklige frem 

til skolealderen, må være den samme som hos europaskandinaviske språkbrukere som også er 

enspråklige. Dette sammenligningsgrunnlaget gjør det mulig å stille spørsmålet om V2-

variasjonen er fremskapt av at amerikaskandinavernes språklæringsprosess ble avbrutt 

ufullført fordi de begynte på dominantspråklige skoler. Larsson og Johannessen (2015) 

kommer frem til at dette ikke er tilfellet. De bruker studien til Waldmann (2008), som har 

dokumentert at selv svenske barn med mest sakte språkutvikling tilegner seg V2 fullstendig 

ved alderen 3;6 (Waldmann, 2008, s. 178). Derfor mener Johannessen og Larsson (2015, s. 

174) at man ikke har noen grunn til å anta at norske og svenske nedarvingsspråktalere i 

Amerika som har vært enspråklige frem til alderen 5–6, ikke har tilegnet seg V2 fullstendig. 

Følgelig mener de at det finnes V2-variasjon i samtidens nedarvingsskandinavisk ikke på 

grunn av ufullstendig innlæring, men på grunn av språkforvitring hos språkbrukerne. De 

fremhever også andre faktorer som taler for at svekkelsen av V2-regelen i 

amerikaskandinavisk skyldes språkforvitring. 
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Larsson og Johannessen (2015) bemerker altså at informantene deres ikke er så flytende i sin 

nedarvingsskandinavisk ellers heller, og har for eksempel et særeget, non-target, 

bøyningssystem og generelt snakker sakte, produserer enkle konstruksjoner (“these speakers 

use simple sentences” (s. 27)) og har vansker med å bruke nedarvingsskandinavisk. De mener 

at dette er tydelige tegn til attrisjon, og disse informantene samt andre informanter som også 

mister V2 i sitt nedarvingsspråk, gjør dette på grunn av språkforvitring, altså tap av et 

fullstendig innlært språklig trekk, fremfor at tapet av V2 begrunnes med ufullstendig 

innlæring (Larsson og Johannessen 2015, s. 173). De nevner også (med referanse til Eide og 

Hjelde 2015 og Johannessen 2015) at i ikke-subjektinitiale deklarative hovedsetninger er V3 

vanligere enn V2 i tilfellene der forleddet er et tungt adverbial, det vil si et langt og 

sammensatt adverbialt ledd (for eksempel en underordnet setning). V3 er da mindre vanlig der 

det er et lett (kort og enkelt) ledd (for eksempel et adverb) som er foranstilt (Larsson og 

Johannessen, 2015, s. 27). Dette kan tyde på at amerikaskandinavisktalere har 

prosesseringsvansker under språkproduksjonen sin, noe som også kjennetegner 

språkforvitring (Larsson og Johannessen 2015, s. 158).  

Ellers trekker Larsson og Johannessen (2015) opp et skarpt skille mellom prosessene 

språkforvitring og ufullstendig innlæring. Dette kommer tydelig frem når de stiller tilegnelse 

av V3 i leddsetninger imot tilegnelse av V2 i hovedsetninger. Alderskriteriet virker 

avgjørende for å skille mellom disse to prosessene.  De mener at non-target V3 i ikke-

subjektinitiale hovedsetninger skyldes forvitring fordi barn lærer seg det mens de ennå er 

enspråklige i den amerikanorske konteksten. Non-target V2-forekomstene i leddsetninger 

begrunner de med ufullstendig innlæring fordi man lærer seg dette trekket i starten av 

skolealderen, når amerikanorske barns norskutvikling ble forstyrret av engelskinnlæringen. 

Sagt på en annen måte: amerikanorske barn som er vokst opp med kun norsk før de begynte 

på skolen, "rekker" å lære seg ordstillingen i ikke-subjektinitiale deklarative hovedsetninger, 

fordi det finnes en viss rekkefølge for innlæring av syntaktiske trekk, som er tett knyttet opp 

mot alder. Larsson og Johannessen (2015) skriver blant annet:  

Empirically, we can identify a stage in the acquisition of (Heritage or European) Scandinavian 

where V2 is not fully acquired, and where the language learner produces main clauses with 

XSV-order and sometimes also Neg-V-order (cf. Waldmann 2008: 178, table 6.14), then a 

stage with V2 in main clauses and V-Neg in embedded clauses (as in Heritage Scandinavian), 

and finally a stage with V-to-C but without V-to-T. 

(Larsson og Johannessen 2015, s. 180).  
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Grunnlaget for teorien er altså data om i hvilken rekkefølge enspråklige norske barn typisk 

lærer seg reglene for verbplassering. Likevel forblir det usikkert om hvorvidt slike data kan 

anvendes i flerspråklige kontekster. De teoretiske premissene som artikkelen bygger på, og 

resultatene som påvises i artikkelen, støttes nødvendigvis ikke av dataene vi ellers kjenner til i 

den øvrige relevante lingvistiske litteraturen. 
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2 Materiale og metode 

2.1 Materialet 

Forskningsobjektet jeg skal jobbe med i denne oppgaven, er det amerikansknorske talemålet. 

Jeg har hentet mine data fra talespråkskorpuset Norsk i Amerika, eller CANS (The Corpus og 

American Norwegian Speech, heretter CANS), utarbeidet ved Tekstlaboratoriet ved 

Universitetet i Oslo (se Johannessen 2015a). Amerikanorsk-korpuset er en digital database 

som består av lyd- og videoopptak av intervjuer og samtaler mellom tre forskere fra Norge og 

informanter med amerikanorsk førstespråk, samt dialoger informanter seg imellom. Korpuset 

bygger på 50 informanter fra 22 steder i USA og Canada og utgjør grunnlaget for forskning 

på samtidens amerikanorsk.  

Ordene i CANS-korpuset er morfologisk tagget i tillegg til at hele talematerialet er 

transkribert både ortografisk (bokmål) og etter norsk fonetisk transkripsjonssystem. I sin 

nåværende tilstand består korpuset av cirka 182 000 ord
2
 som er søkbare både hvert for seg og 

i fraser. Sist, men ikke minst er korpuset tilrettelagt slik at man kan søke etter leksikalske ord 

og fraser så vel som etter syntaktiske kombinasjoner.
3
 

Amerikanorsk-informantene er talere av det norske språket som de har arvet ned fra sine 

foreldre og besteforeldre som vandret ut fra Norge i perioden mellom 1825 og utover 1900-

tallet
4
. Informantene i korpuset er representative for sitt språksamfunn hva angår måten de har 

lært seg norsk på, alder, yrke, geografisk tilhørighet og hyppighet av kontakt med det 

europanorske språket. Alle informantene er født mellom 1920- og 1940-tallet; de har enten 

norsk som sitt eneste førstespråk eller som førstespråk parallelt med engelsk; de har gått på 

engelskspråklige skoler; de er vokst opp i bondefamilier i rurale områder med en stor etnisk 

norsk befolkning; de har som oftest overtatt farmer-driftene til sine foreldre. Det som skiller 

informantene fra hverandre, er antall ganger de har vært i Norge, hyppigheten av kontakt med 

Norge og hvor mye de leser på norsk. I tillegg er noen få av dem konfirmert på norsk, mens 

den største andelen har hatt engelsk som konfirmasjonsspråk.  

                                                 
2
 http://www.tekstlab.uio.no/nota/NorAmDiaSyn/index.html, 14.12.2015 

3
 Mer om CANS-korpuset som et språkteknologisk verktøy se i Johannessen mfl. 2009 

4
 Mer om den norske utvandringshistorien se for eksempel http://www.nb.no/emigrasjon/ og 

http://digitalarkivet.uib.no/sab/Norskutvandringshistorie.htm 

http://www.tekstlab.uio.no/nota/NorAmDiaSyn/index.html
http://www.nb.no/emigrasjon/
http://digitalarkivet.uib.no/sab/Norskutvandringshistorie.htm
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2.1.1 Amerikanorsk som nedarvingsspråk 

I dette underkapitlet vil jeg anføre en av de mulige definisjonene av begrepet nedarvingsspråk 

for å forklare dette fenomenet i grove trekk. Dessuten skal jeg legge frem noen sentrale 

kjennetegn ved amerikanorsk-brukere som nedarvingsspråktalere.  

Begrepet nedarvingsspråk har blant annet vært definert av J. Rothman (2009), og det er denne 

definisjonen jeg tar utgangspunkt i, i oppgaven. Rothman sier: «… [a] language qualifies as a 

heritage language if it is a language spoken at home or otherwise readily available to young 

children, and crucially this language is not a dominant language of the larger (national) 

society» (Rothman 2009: 156). Jeg vil trekke frem følgende poeng fra definisjonen, som jeg 

anser som viktige: For det første er kontaktalderen av stor betydning, altså talernes alder i det 

de først kom i kontakt med språket. Nedarvingsspråk er et språk man er omgitt av og/eller 

tilegner seg fra barndommen. For det andre er språkets plass og dets bruksområder i det gitte 

samfunnet (som oftest i etnisk forstand) en meget betydningsfull faktor: Nedarvingsspråk 

brukes ikke som et felles dominant språk i det angjeldende samfunnet, men fungerer heller 

som et slags parallelt talemål til storsamfunnets språk. For det tredje er antall språkbrukere av 

stor betydning: Gruppen språkbrukere som taler et nedarvingsspråk, er relativt liten i forhold 

til resten av samfunnet. Altså: Når man snakker om nedarvingsspråk, mener man slike språk 

som har et lite antall brukere, og som dekker en begrenset mengde domener i samfunnet. Et 

nedarvingsspråk tilegner man seg i tidlig alder, som oftest i familien. Et slikt språk blir brukt i 

et begrenset antall situasjoner, for eksempel i hjemmet, i mindre lokale samfunn. 

Nedarvingsspråk oppstår som oftest i kontekster der mer eller mindre organiserte grupper av 

mennesker flytter på seg geografisk. Dette fører til møter mellom minst to språk, og det 

oppstår en språkkontaktsituasjon. 

Slik er også tilfellet med amerikanorsk: Det har oppstått som følge av at omtrent 800 000 

nordmenn vandret ut fra Norge mellom 1820 og 1930. Disse bosatte seg i USA og Canada, 

hvor de også tok med seg det norske språket sitt (europanorsk) inn i det amerikansk-engelske 

majoritetssamfunnet. De fleste slo seg ned i den amerikanske Midvesten, der de dannet små 

etniske samfunn bestående av kun norske familier. Disse samfunnene har som oftest hatt sin 

egen infrastruktur der norsk har vært fellesspråket. Særlig viktige for denne norskspråklige 
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infrastrukturen er aviser (Washington Posten
5
 og Decorah Posten fra slutten av 1880-tallet), 

gudstjenester og skoleundervisning.  

Allikevel har det engelske språket fra dominantsamfunnet stadig vekk overtatt flere 

bruksområder for det norske språket. Betydningen av den medbrakte norske kulturen har også 

blitt svekket som følge av assimileringsprosessen. Denne prosessen har ført til at man i dag 

regner norsk i Amerika for å være et truet nedarvingsspråk. Alt i alt lever det nå noen 

hundretall eldre som snakker det. I denne oppgaven skal jeg bruke deres tale som 

analysemateriale for å teste tre hypoteser om årsaken til V2-V3-variasjonen i ikke-

subjektinitiale deklarative hovedsetninger. 

 

 

2.1.2 Amerikanorsk-brukere  

Hvordan kan man karakterisere amerikanorsk-brukere som nedarvingsspråk-talere? I den 

nyere litteraturen finner man flere definisjoner av termen nedarvingsspråk-bruker, som i det 

store og det hele overensstemmer med hverandre. Jeg vil ta utgangspunkt i definisjonene til 

Benmamoun, Montrul og Polinski (2013). De definerer termen både i en bred og i en smal og 

begrenset forstand. Jeg velger å bruke den snevre definisjonen, da jeg syns den passer godt for 

min type informanter: «Defined narrowly, a person is a heritage speaker if and only if he or 

she grew up learning the heritage language and has some proficiency in it» (Benmamoun mfl., 

2013, s. 260). Denne definisjonen er nært beslektet med og lar seg naturlig utlede fra 

definisjonen av nedarvingsspråk. Man kan tolke det slik at en nedarvingsspråk-bruker ikke 

bare er en som snakker et eller annet nedarvingsspråk, men at man fra barndommen av har 

lært seg et minoritetsspråk og vokst opp med det i kontekst av et annet, større, 

majoritetsspråk. Graden av hvor godt en nedarvingsspråk-taler behersker minoritetsspråket, 

kan variere bredt. (Jeg skal ikke gå inn på gradsforskjeller, ei heller fastsette en grense for hva 

som er en god eller tilstrekkelig beherskelse av et språk.) 

Uavhengig av kompetansenivået kan en nedarvingsspråk-bruker i tillegg klassifiseres som 

tospråklig. Denne problemstillingen tar D. Cabo og J. Rothman opp i sin artikkel fra 2012. 

                                                 
5
 http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025144/ 

http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025144/
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For eskempel sier de dette: «To qualify as HS bilingualism, acquisition crucially must take 

place in a situation where the home language is decisively not the language of the greater 

society» (Cabo og Rothman, 2012, s. 450). Med andre ord: Det at et minoritetsspråk 

lingvistisk sett (ikke sosialt og politisk) er forskjellig fra majoritetsspråket, fører til at 

nedarvingsspråk-brukere kan klassifiseres som tospråklige. 

Følger man disse resonnementene og anvender dem på mine informanter, kan de også 

utvilsomt karakteriseres som tospråklige nedarvingsspråk-brukere. Med engelsk som språket i 

majoritetssamfunnet, har de fra tidlig barndommen av tilegnet seg språket til foreldrene –  

norsk. De oppgir at de enten begynte å lære seg engelsk først i sammenheng med skolegang 

eller fra sine første leveår samtidig med norsk. Allikevel kan man ut fra den nåværende 

språklige situasjonen hos disse individene slå fast at engelsk er dominantspråket deres, og 

dette henger sammen med den følgende observasjonen av tospråklige nedarvingsspråk-

brukere: «Irrespective of whether both languages were seemingly significantly present from 

birth or the majority language was an L2, HSs almost always wind up being dominant 

speakers of the majority language in adulthood» (Cabo og Rothman, 2012, s. 450). 

For å oppsummere: Mine informanter er talere av amerikanorsk, et utdøende nedarvingsspråk 

som de har fått gjennom sine foreldre og besteforeldre, som i sin tur var utvandrere fra Norge 

mellom 1825 og 1920. Dagens amerikanorsk er et truet språk, og språksamfunnet er 

representert av eldre folk, født mellom 1920- og 1940-tallet. Som nevnt tidligere er 

informantene mine bosatt relativt tett i noen områder i USA og Canada. De har enten bare 

norsk eller både norsk og engelsk som førstespråk, og alle har gått på engelskspråklige skoler. 

De faller dermed enten innenfor kategorien enten tidlig suksessivt tospråklige eller simultant 

tospråklige. Det som skiller informantene mine fra hverandre, er antall ganger de har vært i 

Norge, hvor ofte de har kontakt med europanorsk, hvor mye de leser og hvor ofte de snakker 

norsk.  

 

 

2.2 Faghistorisk oversikt 

De tidligste beskrivelsene av amerikanorsk stammer fra slutten av 1800-tallet og begynnelsen 

av 1900-tallet. Det første kjente arbeidet er Peter Groths prøveforelesning (1897). Etter Nils 
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Flatens korte notater (Flaten 1900) om engelske låneord i sitt eget morsmål ("Minnesota-

Valdris", som han selv senere kaller det),
6
 har vi seks artikler publisert mellom 1902 og 1931 

(også stort sett om engelske låneord) av George Tobias Flom
7
 – en annengenerasjons 

norskamerikaner født i Utica, Dane County, Wisconsin og med aner fra Aurland
8
 – og en 

artikkel av Didrik Arup Seip fra 1933. 

Imidlertid er det The Norwegian Language in Amerika, et tobindsverk skrevet av Einar 

Haugen og utgitt i 1953, som regnes for å være den mest utdypende og betydningsfulle 

beskrivelsen av amerikanorsk ved midten av 1900-tallet.  

Hva angår utviklingen av fagfeltet i etterkant av Einar Haugens utgivelser har det vært en 

periode med redusert interesse for amerikanorsk. Blant annet har Kjell Johansen, Arne Kruse 

og Per Moen sett på henholdsvis norsken i Texas, stedsnavn i Midtvesten og norske trekk i 

amerikanordmennenes engelsk (for flere detaljer se Hjelde, 2000).  

Det er først på slutten av 1980- og i begynnelsen av 1990-tallet at interessen for amerikanorsk 

øker igjen. Lingvisten Arnstein Hjelde drar til Midtvesten og gjør opptak av språket til 

norskamerikanerne i Coon Valley og Westby, som ligger i staten Wisconsin. Hjelde er mest 

interessert i utviklingen av det trønderske talemålet i kontakt med engelsk. Forskeren 

presenterer resultatene til dette feltarbeidet i boken Trøndsk talemål i Amerika (1992). 

Det nyeste forskningsarbeidet på amerikanorsk er gjort innenfor prosjektet NorAmDiaSyn,
9
 

som ble påbegynt i 2010 og har vært under ledelse av J.B. Johannessen (Universitetet i Oslo). 

NorAmDiaSyn har som hovedmål blant annet å dokumentere amerikanorsk dialektsyntaks, 

utvide omfanget av forskning på amerikanorsk og bygge opp et nettbasert talespråkskorpus 

for amerikanorsk.
10

 Dette prosjektet er det første i den amerikanorske faghistorien som legger 

vekt på utforsking av syntaksen i dette nedarvingsspråket. I denne oppgaven har jeg 

talespråkkorpuset CANS, utarbeidet innenfor NorAmDiaSyn, som kilde til dataene.  

                                                 
6
 Flaten 1939. Han var født i Valdres, vokste opp i Northfield, Minnesota (Flaten 1900: 116). 

7
 Flom 1902, 1903, 1912, 1926, 1929 og 1931. 

8
 https://nbl.snl.no/George_T._Flom. 

9
 http://www.tekstlab.uio.no/nota/NorAmDiaSyn/index.html. 

10
 Mer detaljert informasjon om prosjektet kan fås på dets nettsider: 

http://www.tekstlab.uio.no/nota/NorAmDiaSyn/prosjektinfo.html. 

http://www.tekstlab.uio.no/nota/NorAmDiaSyn/index.html
http://www.tekstlab.uio.no/nota/NorAmDiaSyn/prosjektinfo.html
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En mer utfyllende oversikt over samtidsamerikanorsk er også gitt i spesialnummeret til Norsk 

lingvistisk tidsskrift (NLT) fra 2012, redigert av J.B. Johannessen og J. Salmons, hvor man 

finner flere artikler viet til temaet amerikanorsk (se NLT, 2012).  

 

 

2.3 Teoretiske og analytiske data 

Den teoretiske analysen min tar utgangspunkt i artikkelen til Larsson og Johannessen (2015) 

"Incomplete Acquisition and Verb Placement in Heritage Scandinavian". Denne artikkelen er, 

meg bekjent, det eneste forskningsarbeidet som tar for seg innvirkningen av prosessene 

ufullstendig innlæring og språkforvitring blant annet på V2-regelens status i amerikanorsk. I 

tillegg til sin analyse av ikke-subjektinitiale deklarative hovedsetninger, kommer Larsson og 

Johannessen (2015) med påstand om at språkforvitring har påvirket hovedsetningssyntaksen, 

mens endringene i leddsetningssyntaksen er fremskapt av ufullstendig innlæring. Imidlertid er 

jeg interessert i ikke-subjektinitiale deklarative hovedsetninger i denne oppgaven. Derfor skal 

jeg ikke ta for meg de delene av artikkelen som handler om leddsetninger. 

De allmenteoretiske undersøkelsene jeg har brukt i denne oppgaven, handler om prosessene 

og begrepene ufullstendig innlæring og språkforvitring generelt sett, på tvers av språk. 

Teoriene og arbeidene er presentert i kapittel 3. De er lagt frem i samsvar med begrepenes 

historiske utvikling. Dessuten er deres rent språklige aspekter på den ene siden og 

sosiolingvistiske aspekter på den andre beskrevet og drøftet separat fra hverandre.  

Den empiriske analysen min er basert på amerikanorsk talespråk. På grunn av oppgavens 

tidsramme og omfang er dataene begrenset til seks informanter fra amerikanorsk-korpuset 

CANS (se underkapitlet 2.1). Tre av informantene er simultant tospråklige og er vokst opp 

med norsk og engelsk fra fødselen av, og de andre tre er suksessivt tospråklige og er vokst 

opp med norsk og lært seg engelsk på skolen. Det er viktig å fremheve at opplysningene i 

personskjemaene er egenrapporterte og dermed til en viss grad usikre.  
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Tabell 3. Informantutvalg 

Informant Type tospråklighet Informantkode i CANS 

INF-1 simultan Coon_valley_WI_07gk 

INF-2 simultan Blair_WI_02gm 

INF-3 simultan Portland_ND_02gk 

INF-4 suksessiv Zumbrota_MN_01gk 

INF-5 suksessiv Webster_SD_01gm 

INF-6 suksessiv Westby_WI_01gm 

 

Om informantene er simultant eller suksessivt tospråklige, er en viktig faktor for et av 

formålene i analysen – å se hvor sannsynlig det er at simultant tospråklige er mer utsatt for 

ufullstendig innlæring av V2 enn suksessivt tospråklige. De informantene som vokste opp 

med både norsk og engelsk helt fra fødselen av, skal jeg anse som simultant tospråklige. 

Informant INF-1, INF-3 og INF-2 tilhører denne undergruppen. De informantene som har kun 

norsk som morsmål frem til skolealderen skal jeg kalle for suksessivt tospråklige i tråd med 

den tradisjonelle terminologien (også omtalt i kap.3). Informant INF-4, INF-5 og INF-6 

tilhører denne undergruppen. 

Dataene for fire av informantene har jeg fra et tidligere arbeid (Khayitova 2013). Det gjelder 

informantene under nr. 1, 4, 5 og 6 i listen. Informant 2 og 3 er plukket ut etter det 

ovennevnte hovedkriteriet. Dessuten produserer de et tilstrekkelig antall ikke-subjektinitiale 

deklarative hovedsetninger, slik at man har et bedre grunnlag til å generalisere ut fra deres 

data.    

Faktorene som forener de seks sammenlignede informantene mine, er at de begynte på skolen 

i alderen 5-6 år, at engelsk ble dominantspråket etter denne alderen, og at de ikke har brukt 

norsk på mange år. Imidlertid har de fleste informantene snakket mer eller mindre norsk 

gjennom livet.  
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Fra taleproduksjonen til disse informantene var jeg interessert i å ekserpere ikke-

subjektinitiale deklarative hovedsetninger med V2 på den ene siden og V3 på den andre. I 

søkeprosessen møtte jeg på flere vansker som er typiske når man samler inn talespråklige 

data. Det er blant annet hvordan man skal forholde seg til pausene i talen til informantene: 

Noen ganger kan pausen i lydklippene tolkes som lang, noe som tyder på at den indikerer 

grensen mellom setninger. Dette kan være avgjøre for V2-distinksjonen. Det dukker opp et 

spørsmål om informanten fortsetter på den foregående setningen eller om han/hun 

ombestemmer seg og begynner en ny setning. Noen ganger markeres en pause automatisk i 

selve korpuset som enten lang eller kort, men det stemmer ikke overens med ens talespråklige 

sans. I slike tilfeller kan en av eller begge setningene være ufullførte, tatt i betraktning at 

talespråket naturlig er spontant, og setningene formuleres og produseres dermed umiddelbart. 

I tvilstilfeller vurderte jeg setningsstrukturene ut fra min egen forståelse av talesituasjonen. 

Følgende eksempel viser disse to problemene under arbeid med korpusdata: 

ja   # å da   # da mor levde # så # hu var denn somm s- # snakke nåsjk # å jæ jei bære 

hørde på 

ja   ## og da   # da mor levde # så # hun var den som s- # snakka norsk # og jeg jeg 

bare hørte på 

(INF-2) 

I dette eksemplet er pausen etter den foranstilte leddsetningen "da mor levde" nokså tvetydig. 

Det ene tolkningsalternativet er at «da mor levde» er en avbrutt setning med et nølende 

innslag, «så», etterfulgt med en lengre periode «hun var den som snakket norsk, og jeg hørte 

på». Det andre tolkningsalternativet er at hele utsagnet er én setning med pauser, gjentakelser 

og korte innslag. Ifølge min egen talespråksoppfatning gjelder det andre alternativet. Det 

innebærer at jeg regner denne ytringen som en ikke-subjektinitial hovedsetning med en V3-

syntaks og leddsetning som førsteledd. Slike individuelle vurderinger kan for øvrig variere fra 

en forsker til en annen og tenkes å gi noen uheldige utslag på de statistiske beregningene. 

Særlig ulempelige kan slike individuelle vurderinger være i tilfeller der informanten generelt 

sett har et lite antall ikke-subjektinitiale deklarative setninger. I så fall risikerer forskeren å 

tilskrive en flere eller færre setninger med V2 eller V3, noe som vil forandre prosentandelene 

og variasjonsforholdene betydelig. 
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2.4 Analysemetode 

Analysen i denne oppgaven baserer seg på kvalitative talespråklige data fra CANS. Mitt valg 

av den kvalitative metoden er betinget av både det teoretiske grunnlagets karakter og 

oppgavens omfang. På den ene siden tar jeg utgangspunkt i artikkelen til Larsson og 

Johannessen (2015) og deres måte å anvende begrepene ufullstendig innlæring og 

språkforvitring på til å forklare V2-variasjonen i amerikanorsk. For denne drøftingen 

sidestiller jeg de ulike forskerstandpunktene innenfor forskning på ufullstendig innlæring og 

språkforvitring for så å peke ut de kontroversielle aspektene ved konklusjonene til Larsson og 

Johannessen (2015). For å empirisk underbygge mine resonnementer angående påstandene til 

Larsson og Johannessen behøver jeg ikke et stort antall informanter, da formålet først og 

fremst er å vise at det finnes enkelte forekomster av simultant tospråklige informanter som 

illustrerer at bildet over V2-variasjonen er komplekst, og undersøkelsene burde foregå på et 

mer detaljert nivå. Dette henger sammen med hovedbudskapet i min egen analyse. Jeg 

foreslår at det teoretiske verktøyet innenfor ufullstendig innlæring og språkforvitring belyser 

V2-variasjonen mest detaljert hvis man studerer amerikanordmennenes språkproduksjon på 

enkeltindivid-nivå. Derfor behøver metoden for analyse av V2-variasjonen i amerikanorsk gå 

ut på at man tar for seg en kvalitativ gransking av de sosiolingvistiske aspektene ved 

språkbruken hos enhver informant, noe som blant annet Larsson og Johannesen (2015) ikke 

hadde som formål i sin undersøkelse. Ved å kartlegge den sosiolingvistiske situasjonen rundt 

språkbruken hos to amerikanorske informanter vil jeg eksemplifisere at sosiolingvistiske 

faktorer er av stor betydning for studier av nedarvingsspråk i lys av ufullstendig innlæring og 

språkforvitring. De kan kaste lys på hvordan nedarvingsnorsk har utviklet seg annerledes enn 

skandinavisk norsk. 
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3 Teori      

I dette kapittelet skal jeg gjøre rede for den teoretiske bakgrunnen for min undersøkelse av 

V2-V3-variasjonen i amerikanorsk. I kapittel 1 har jeg presentert Larsson og Johannessens 

(2015) måte å studere dette fenomenet på, fra det teoretiske perspektivet om ufullstendig 

innlæring og språkforvitring. I deres fremstilling henger fenomenene ufullstendig innlæring 

på den ene siden og språkforvitring på den andre tett sammen og er gjensidig utelukkende når 

det gjelder V2-variasjonen i amerikanorsk. 

Kortfattet formulert går standpunktet til Larsson og Johannessen (2015) ut på at vekslingen 

mellom V2 og V3 i ikke-subjektinitiale deklarative hovedsetninger i amerikanorsk ikke er 

forårsaket av ufullstendig innlæring, men av språkforvitring. Dette poenget begrunner de med 

hjelp av alderskriteriet: De ser på alderen for tilegnelse av V2 hos norskspråklige barn og 

anvender disse dataene på de amerikanorske informantene sine, som er vokst opp som 

enspråklige, med bare norsk før skolealderen. De anser dermed at tilegnelsesalderen for V2 

hos enspråklige barn med normal språkutvikling er avgjørende og tilstrekkelig for å postulere 

at V2-V3-variasjonen hos amerikanorsktalere ikke skyldes ufullstendig innlæring, men 

språkforvitring. Dessuten nevner de at det forekommer mer V3-syntaks i tilfeller hvor 

førsteleddet er et tungt ledd. De anser dette som en indikasjon på at språket til 

amerikanorsktalerne undergår attrisjonsprosesser, da flere V3 etter tunge foranstilte ledd kan 

regnes som et tegn på prosesseringsvansker hos informantene. I tillegg karakteriserer de 

informantenes språksystemer som forenklede, og setningene som korte og syntaktisk enkle. 

Denne beskrivelsen inngår i argumentasjonen for at man i tilfelle amerikanorsk har med et 

forvitret språk å gjøre. 

Dette kapittelet er delt i to: I den første underdelen skal jeg gi en generell oversikt over 

fenomenene ufullstendig innlæring og språkforvitring: introdusere disse begrepene og 

presentere de ulike teoretiske refleksjonene rundt ufullstendig innlæring og språkforvitring. 

Hver teoretisk presentasjon er oppsummert i form av en tabell med kort kommentar. 

Videre i oppgaven vil jeg kunne bruke disse teoretiske betraktningene på mitt eget materiale 

og vise at min analysemetode fører til delvis annerledes resultater enn hos Larsson og 

Johannessen (2015). 
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3.1 Ufullstendig innlæring 

3.1.1 Begrepet ufullstendig innlæring  

Begrepet ufullstendig innlæring knyttes først og fremst til Hypotesen om ufullstendighet 

(Incompleteness Hypothesis) utarbeidet av Schachter (1990). Den representerer en 

videreutvikling av teorier om tospråklighet fra et Universalgrammatikk-basert perspektiv på 

slutten av 1980-tallet (se blant annet arbeidene til Bley-Vroman 1986, Clahsen og Muysken 

1986 og andre).  Schachter (1990) presenterer Hypotesen om ufullstendighet for å avdekke 

forskjellene mellom to prosesser: førstespråkstilegnelse og sen andrespråkslæring, og hvilke 

resultater disse prosessene fører til. I sin artikkel stiller hun det følgende 

forskningsspørsmålet: 

Assuming the Chomskyan definition of core grammar as being those aspects of the 

language determined by the interaction of the innately specified Universal Grammar 

and the input to which the learner is exposed, we need to ask if it is possible for an 

adult learner of a second language to attain native-speaker competence in the core 

aspects of the grammar of the second language.  

(Schachter 1990, s. 93) 

Schachter (1990) konkluderer med at et språklig trekk x ikke blir utviklet i et språk innlært 

etter at førstespråket er utformet fullstendig. 

Videre utvikles denne ideen av Sorace (1993) som foreslår to mulige utslag av sen 

tospråklighet, nemlig ufullstendighet i den andrespråklige kompetansen ("lack of given L2 

properties") og avvikende representasjoner i mellomspråket ("interlanguage representations of 

L2 properties that are consistently different from native representations"). Sorace mener det er 

viktig å skille mellom disse to fenomenene ved andrespåksinnlæring, da de beksriver to 

kvalitativt ulike grammatiske systemer i andrespråket (Sorace 1993). 

Både Schachter og Sorace sine tilnærmingsmåter fokuserer på andrespråk innlært etter at 

morsmålskompetanse i førstespråket er oppnådd. For å kunne identifisere tidspunktet og 

kompetansenivået når morsmålet er komplett innlært, hadde man allerede før Schachter 

(1990) og Sorace (1993) jobbet med begrepet "den kritiske periode" (critical period) innenfor 

forskning på førstespråkstilegnelse. Dette begrepet er viktig ikke bare for å forstå den 

aldersbetingede sammenhengen mellom førstespråkslæring og sen andrespråkslæring, men 

også for å forstå teorien om ufullstendig innlæring. Begrepet "den kritiske periode" oppsto 
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innenfor den biologiske og neurolingvistiske forskningen på språklæringsprosesser og er 

grunnbegrepet i Hypotesen om den kritiske alder (Penfield og Roberts 1959, Lenneberg 

1967). Vel å merke finnes det en stor uenighet blant forskere rundt Hypotesen om den kritiske 

periode (For en utfyllende oversikt over denne debatten se Birdsong 2006). "Den kritiske 

periode" betegner innenfor forskning på førstespråkstilegnelse den perioden i menneskets 

biologiske aldring der menneskets evne til å lære seg et språk fullt ut og oppnå en 

morsmålskompetanse er best. Denne periodens oppstart faller sammen med de tidligste årene 

i menneskelivet når man fysiologisk sett er sensitiv mot stimuli fra omgivelsene (se blant 

annet Hyltenstam og Abrahamsson 2003, Robertson 2002 og Pinker 1994). Samtidig som alle 

er enige om oppstarten av denne perioden, finnes det ulike meninger om når den slutter. Noen 

påstår at alderen av 3 år er avgjørende, mens andre argumenterer blant annet for 6-års alderen 

og puberteten (jf. for eksempel Lenneberg 1967, Krashen 1973 og Hyltenstam 1992). I alle 

fall er det enighet om at det etter sluttfasen av den kritiske periode skal det være umulig å 

oppnå morsmålskompetanse i språk man lærer.
11

 I denne oppgaven skal jeg forholde meg til 

den opprinnelige tidsrammen for den mest optimale språkinlæringen, som er satt av 

Lenneberg (1967), og som strekker seg fra alderen 2 år til puberteten – 12 år. 

Alt i alt er Hypotesen om ufullstendighet først og fremst utarbeidet for analyse av den 

endelige språklige kompetansen hos tospråklige individer som har lært seg et andrespråk etter 

at førstespråket er stabilisert (det vil si sent tospråklige, eller late bilinguals). Ufullstendig 

innlæring hos sent tospråklige individer gir utslag blant annet på det grammatiske nivået i 

andrespråket, noe som fører til at andrespråkgrammatikkene kvalitativt skiller seg fra 

morsmålsgrammatikker på grunn av fravær eller variasjon i representasjoner av enkelte trekk. 

En viktig faktor som indikerer når morsmålsutviklingen stabiliserer seg og evnen til å oppnå 

morsmålskompetanse i et annet språk blir svekket, er alder, og det er forslått ulike hypoteser 

om hvilken alder man bør regne som det kritiske punktet for stabilisering av morsmålet. Man 

har dessuten antatt at muligheten til å lære seg et språk fullt ut etter den kritiske alder er lite 

sannsynlig.   

 

                                                 
11

 Imidlertid har man et unntak fra denne generelle påstanden: Det finnes språkinnlærere med særskilt 

høy språkevne, såkalte "språktalenter", som oppnår en språkkompetanse på morsmålsnivå eller en 

morsmålsnærkompetanse i et andrespråk, jamvel om de begynner å lære seg det etter den kritiske 

periode er over (Hyltenstam og Abrahamsson 2008). Bylund 2008, kapittel IV, viser relevansen av 

språktalentet for tempoet og egenskapene også ved språkforvitringsprosessen. 
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3.1.2 Ufullstendig innlæring i en nedarvingsspråklig situasjon 

Mens begrepet ufullstendig innlæring historisk sett stammer fra forskning på sen 

tospråklighet, har man også antatt relevansen av fenomenet i konteksten av tidlig 

tospråklighet (det vil si læring av to førstespråk i løpet av de tidligere leveår), blant annet 

utslag av ufullstendig innlæring i taleproduksjonen til nedarvingsspråkbrukere.
12

 

Ufullstendig innlæring av nedarvingsspråk beskrives ofte som fossilisering av et førstespråk, 

som for eksempel hos Montrul (2010, s. 12) "[f]ossilization, so typical of L2 acquisition but 

undocumented in L1 acquisition, is also frequent in incomplete heritage language 

acquisition." Fossilisering er en term først brukt av Selinker (1972) om et fenomen i 

andrespråkstilegnelse og betegner stagnasjon eller tilbakegang i språklæringsprosessen, når 

språksystemet i andrespråket er etablert, men er som oftest mangelfullt i ulik grad og på ulike 

områder fra individ til individ. 

Ufullstendig innlæring i en nedarvingsspråklig situasjon beskriver resultatet av en 

språkinnlæringsprosess der et barn får morsmålsinput på et språk som ikke er samfunnets 

dominantspråk, og som etter ulike kriterier skiller seg fra morsmålsinputen som fås av barn i 

samfunnet hvor dette morsmålet opprinnelig stammer fra. Barnet får dermed aldri anledning 

til å utvikle det komplette språklige systemet i morsmålet og beherske det fullkomment (se for 

eksempel Montrul 2008, 2004, 2010; Domínguez 2009). 

Ufullstendig innlæring preger typisk alle nedarvingsspråk (Montrul 2010, s. 11). Denne 

prosessen resulterer i en bred interindividuell variasjon blant språkbrukerne. Variasjonen kan 

arte seg ulikt avhengig av hvor godt en har tilegnet seg de språklige kategoriene i sitt 

morsmål, de fonologiske så vel som de morfo-syntaktiske (Valdés 2000, 2005). Ufullstendig 

innlæring kan i prinsippet ramme alle språknivåer, selv om noen er mer utsatt enn andre. For 

eksempel har Polinsky (2008a), Montrul mfl. (2008) og Lohndal og Westergaard (2016) 

uavhengig av hverandre vist at det er høy andel (5–25%) non-target kjønnsmarkering hos 

respektive russiske, spanske og amerikanorske nedarvingsspråktalere. Larsson og 

Johannessen (2015b), Polinsky (2008b) og O'Gradi mfl. (2001) har dokumentert effekten av 

ufullstendig innlæring blant annet på relative underordnede setninger.  

                                                 
12

 Det er viktig å skille nedarvingsspråklig kompetanse fra andre typer tidlig tospråklighet. For mer 

innsikt se for eksempel Montrul 2010, s.4 og 11, og Valdés 2005, s. 413–416. 
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Det har vært diskutert av ulike forskere hva som fører til en slik variasjon i den endelige 

førstespråklige kompetansen hos nedarvingsspråkbrukere. Tradisjonelt sett har det vært 

foreslått tre viktige overordnede lingvistiske faktorer som er utslagsgivende ved ufullstendig 

innlæring hos enkeltindivider:  

A. Alderen når man blir eksponert for andrespråket, som etter hvert blir dominant (se 

blant annet Montrul 2008, s. 2113, Field 2011, s. 29); 

B. Kvaliteten og mengden av input i innlæringsfasen av nedarvingsspråket, forskjellen fra 

input i basespråklige kontekster (Pascual y Cabo og Rothman 2012, s. 452, Meisel 

2013); 

C. Mengden språklig produksjon på førstespråket (Montrul 2010, s. 1214, Field 2011). 

Når man snakker om alder som betydningsfaktor for ufullstendig innlæring, tar man hensyn til 

den kritiske periode for språkinnlæring. Med utviklingen av studier på den konkrete prosessen 

av barnespråktilegnelse og studier på rekkefølgen av tilegnelse av konkrete språktrekk hos 

barn som følger en typisk, normal kognitiv og fysisk utvikling, har man også begynt å operere 

med bestemte aldere når et eller annet språklig fenomen stabiliserer seg i barnespråket. Slik er 

det for eksempel mulig å snakke om at norske barn lærer seg V2 fullt ut rundt treårsalderen. 

(Eksempler på lignende studier kan være blant annet Clahsen 1986, Håkansson 1989, 

Santelmann 1998, Jensvoll 2002, Waldmann 2008, Westergaard 2005). Sagt på en annen 

måte: Man snakker om en aldersbetinget fossilisering av et grammatisk fenomen hos et barn. 

Denne fossiliseringen kan enten tre inn når trekket er innlært slik det er i målspråket, og det 

skjer i en bestemt alder hos gjennomsnittlige barn; eller innlæringen av et trekk i tilfellet 

ufullstendig innlæring, kan ha blitt stanset på et bestemt stadium «på vei» til målspråket. I 

slike tilfeller er det ikke samsvar mellom hvor godt en person behersker et språktrekk, og den 

normale aldersmessige språkutviklingen hos morsmåltalere med balansert språkutvikling. 

Når det gjelder kvantiteten og kvaliteten input i nedarvingsspråklige situasjoner, er det umulig 

å påstå at nedarvingsspråklige innlærerbarn får samme input som innlærerbarn i enspråklige 

kontekster. Når det gjelder kvantiteten språklig input i tospråklige kontekster er dette et godt 

                                                 
13

 "Incomplete L1 acquisition occurs in childhood when, for different reasons, some specific properties 

of the language do not have a chance to reach age-appropriate levels of proficiency after intense 

exposure to the L2 begins" (Montrul 2008, s. 21).  
14

 For eksempel utvikling av mer avanserte språklige ferdigheter på skolen, motivasjon til å 

videreutvikle språket (se Montrul 2010, tabell 1 på s. 12). 
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undersøkt spørsmål, og det er enighet om at både inputsmengden under innlæringen, hvor 

hyppig konkrete grammatiske og leksikalske former dukker opp under inputsperioden, og i 

hvor lang tid den enspråklige inputen varer før møtet med andrespråket, har en direkte 

påvirkning på språkutviklingsprosesser hos tospråklige barn (Paradis 2011, s. 68). At de 

forenklede grammatiske systemene hos nedarvingsspråkbrukere kan knyttes direkte til 

avbrudd i deres språkutvikling i tidlig alder, konkluderer for eksempel Polinsky (1997 og 

2006), Montrul (2002, 2004, 2008, 2009 og 2011) og Rothman (2009) med i sine studier. 

Hva gjelder kvaliteten av input, er det gjort litt færre studier på hvor tydelig det påvirker den 

ufullstendig innlærte grammatikken. Når man snakker om inputkvaliteten, mener man hvor 

variert inputsspråk et barn får gjennom ulike personer og media. Studiene til Paradis og 

Navarro (2003) og Paradis (2011) viser for eksempel den individuelle variasjonen i 

subjektrealiseringen hos tospråklige engelsk- og spansk-innlærerbarn. 

Forskjellene i kvalitet av input impliserer et viktig poeng: Basespråket til 

nedarvingsspråkbrukerne er ikke det samme som basespråket til enspråklige dominantspråk-

innlærere. Tvert imot er basespråket her det språket som nedarvingsspråkbrukere var 

mottakere av i deres aktive input- og læringsfase (Polinsky og Kagan 2007, s. 370). Det 

samme poenget finner man hos Lohndal og Westergaard (2016), som har undersøkt 

betydningen av ufullstendig innlæring hos amerikanorskbrukere og hva det har å si for det 

nåværende genussystemet i amerikanorsk: 

The baseline language for a heritage speaker is the language of exposure during childhood. 

This means that a heritage speaker of Russian in the US should not strictly speaking be 

compared to a speaker of Russian in Russia. This makes studying heritage languages quite 

challenging, given that it is often difficult to establish the relevant properties of the primary 

linguistic data that the learners have been exposed to. 

(Lohndal og Westergaard 2016, s. 4) 

Det at basespråket til nedarvingsspråktalere ikke er det samme som basespråket til enspråklige 

morsmålsinnlærere, innebærer at for å studere utvikling i et nedarvingsspråk må man besitte 

kunnskap om inputsspråket som den generasjonen man studerer, har fått. Det å studere et 

nedarvingsspråk med utgangspunkt i språket i opprinnelseslandet (som å studere 

amerikanorsk i forhold til europanorsk) vil ikke gi gyldige resultater, da 

sammenligningsgrunnlaget er usikkert. Grunnen til dette er at språkutviklings- og 
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språkendringsmekanismer i tospråklige kontekster er andre enn i enspråklige kontekster.
15

 

Nedarvingsspråk utvikler seg som et minoritetsspråk og undergår endringer skapt av den 

tilsvarende tospråklige konteksten. Derfor kan man ved utforskning av ufullstendig innlæring 

ikke uten videre anta at inputen på det angjeldende språket hos nedarvingsspråktalere er av 

samme kvalitet og kvantitet som hos morsmålsinnlærerne i nedarvingsspråkets 

opprinnelsesland. I denne sammenhengen er det av betydning å behandle nedarvingsspråk 

som egenartede selvstendige systemer. 

Sist og ikke minst påvirker hvor mye en aktivt bruker språket (output), det endelige 

kompetansenivået. En nedarvingsspråklig situasjon forutsetter at språket brukes i færre 

kontekster, noe som fører til en mindre hyppig bruk av visse ord og grammatiske 

konstruksjoner, altså til output som er automatisert i mindre grad (se f.eks. Letts 1991). Lite 

aktiv bruk av nedarvingsspråket kan også ha påvirkning på prosesseringen av språket i form 

av svakere assosiasjonskjeder mellom de funksjonelle kategoriene, semantikken og 

fonologiske uttrykk (mer detaljert i Putnam og Sánchez 2013, ss. 480, 488–489).  

 

 

3.1.3 Sosiolingvistiske faktorers betydning ved ufullstendig innlæring  

Diverse sosiolingvistiske faktorer er av stor betydning for ufullstendig innlæring, utvikling av 

nedarvede språk som egne systemer og det endelige nivået i en nedarvingsspråkbrukers 

morsmålskompetanse. For det første kan prestisjen som et nedarvingsspråk har i et 

majoritetsspråklig samfunn, variere bredt fra samfunn til samfunn. Dette kan føre til en større 

eller mindre grad av motivasjon hos en nedarvingsspråktaler til å gjøre innsats for å lære seg 

og senere i livet opprettholde minoritetsmorsmålet sitt. 

Særlig viktig er det å påpeke at tospråklige barn som tilegner seg sitt første- og andrespråk 

konsekvent, et etter det andre, er meget sensitive mot prestisje- og domeneroller i samfunnet 

når de skal velge hvilket av deres språk er det «sterkeste», altså hovedspråket. Det har vært 

                                                 
15

 Se for eksempel studiene til Pires (2005), som undersøker morsmålskompetansen og dens forandringer hos 

talerne av brasiliansk portugisisk som minoritetsspråk. En av faktorene som hindrer tilstrekkelig input i barnas 

morsmål, er at bruksområdet for minoritetsspråket er begrenset til familien, og barna får ikke 

morsmålsundervisning på skolen. Dette fører til at de ikke utvikler en del språktrekk som er karakteristiske for 

en fullstendig utformet grammatikk (til den grad man kan snakke om hva en fullstendig utformet grammatikk er, 

og hvorvidt aktivt brukte grammatiske konstruksjoner representerer hele kompetansen). 
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foreslått at etter alderen 3 år senker den språklige utviklingen i barn i tempo og karakter 

(McLaughlin 1978). Selv om de fortsetter å tilegne seg morsmålet frem til pubertetsalderen, 

blir de etter treårsalderen mer sensitive mot sosiale og kulturelle faktorer. Valget av sitt 

hovedspråk kan i særlig stor grad få betydning i skolesammenhenger. Da streber man etter å 

sosialisere og understreke sin tilhørighet til majoritetsgruppen, det vil si assimileres med sine 

enspråklige kamerater (Romaine 1995, s. 181). Man må også ta høyde for at de samme 

mekanismene kan gjelde i søskenflokken hvis det er flere språk involvert. Generelt kan man si 

at et nedarvingsspråklig individ underveis i sin etableringsprosess velger, ikke nødvendigvis 

bevisst, bestemte språklige atferdsmønstre som kan ha direkte innvirkning på den språklige 

kompetansen til dette individet – den leksikalske og fonologiske så vel som den grammatiske 

kompetansen. For eksempel kan det at man har tilgang til en mer prestisjefull 

majoritetsspråklig varietet gjennom søsken i den tidligere innlæringsfasen av et 

nedarvingsspråk, påvirke de språklige valgene til en nedarvingsspråkbruker. Som Montrul 

(2010, s. 10) bemerker, «[i]n most heritage language families siblings tend to speak in the 

majority language with each other and with other heritage language children». Tatt 

amerikanorsk som eksempel vil det si at man kan foretrekke å utvide spekteret av livs- og 

kontekstområder der man bruker engelsk i stedet for norsk fordi man sosialiserer med søsken 

og medelever på skolen. Dette kan i sin tur bremse utviklingen og etableringen av det norske 

språket, da både inputen og outputen reduseres til de gangene man kommuniserer med 

foreldre og/eller besteforeldre.  

Dessuten er en viktig faktor hvor godt man blir stimulert og motivert av samfunnet, betinget 

av dets materielle ressurser, ideologier og infrastruktur, særlig utdanningssystemet, til å bruke 

sitt nedarvede morsmål i andre kontekster enn familie.
16

 Dette kan påvirke ikke bare 

hyppigheten av output, men også kvaliteten: Hvor godt et nedarvingsspråk er utviklet 

grammatisk, stilistisk og leksikalsk (særlig sammenlignet med dominantspråket). Denne 

faktoren avhenger av at det gjennom historien har funnes ulike holdninger til hvordan 

tospråklighet påvirker den kognitive kompetansen til mennesket. I henhold til de ulike synene 

på, fakta og mytene om flerspråklighetens innflytelse på menneskehjernen kunne forbedring 

og utvikling av kompetansen i ens nedarvingsspråk enten stimuleres eller bremses i en skole- 

og massemedia-kontekst. Derfor er det ikke uvanlig at noen kan skrive og lese på sitt 

                                                 
16

 Mange av informantene i CANS og noen i min studie kan verken skrive eller lese på norsk, noen 

kan det i mindre grad enn andre. Jeg antar at det påvirker deres språklige kompetanse i norsk per 

opptaksdato. 
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nedarvingsspråk, mens andre ikke kan det, grunnet det fraværende tilbudet på skolering i sitt 

nedarvingsmorsmål i dominantsamfunnet. Fraværet av slike tilbud kan skyldes ikke bare 

diverse forskningsresultater på hvordan tospråklighet arter seg i og påvirker hjernen (For 

eksempel Skinner 1957), men også prestisjeideologier og språkstandardiseringspolitikk, sosial 

stratifisering (se mer om dette i for eksempel Adger mfl. 2007) og finansielle ressurser i det 

dominantspråklige samfunnet.
17

 Wiley (2005, s. 80) snakker for eksempel om «literacy crisis» 

i USA, fordi man på grunn av dominantsamfunnets enspråklighetspolitikk og idé om ett 

nasjonalt språk kun regner evnen til å skrive og lese på engelsk som gjeldende for «literacy»-

nivået i befolkningen, mens evnen til å skrive og lese på et nedarvingsmorsmål ikke tas med i 

betraktning som en del av å være utdannet til å skrive og lese. (Definisjonen av og idéen om 

ett helhetlig nasjonalspråk, særlig om hvordan den har artet seg i USA, er blant annet 

diskutert i Lippi-Green 2004. Se for eksempel s. 292–293.) 

Andre faktorer, som ikke nødvendigvis er prestisje- og verdiladede, kan også spille en viktig 

rolle i en nedarvingsspråklig situasjon: for eksempel at man skifter domenene som dekkes av 

minoritetsspråket. Slikt er tilfelle med amerikanorsktalerne: Når de starter på skolen i tidlig 

alder, når språksystemet ennå er skjørt og ustabilt, og ikke alle de grammatiske trekkene er 

etablert, når man ennå befinner seg i innlæringsfasen av sitt nedarvingsmorsmål, må de skifte 

til majoritetsspråket og bruke det store deler av dagen.
18

 I en slik situasjon øker 

sannsynligheten for at morsmålssystemet som ikke har stabilisert seg, alltid kommer til å bære 

preg av ufullstendighet: språket forblir på et slags barnespråksstadium, med et system som 

ikke er fullt utviklet, som er preget av mangler, variasjon og forenklede grammatiske 

strukturer. Dette fører ofte til at et språksystem som er rammet av ufullstendig innlæring er 

annerledes enn det systemet som fås gjennom input, altså forskjellig fra det språksystemet 

                                                 
17

 De fleste, men ikke alle, informantene i CANS besvarer spørsmålene om hvor viktig det er å holde 

på sin norske bakgrunn for amerikanordmenn, hvor viktig det er å lære seg norsk, hvor viktig det er å 

videreføre språket til barna, og hvor viktig det er å få undervisning på skolen på norsk, positivt (se for 

eksempel informantopplysningen for INF-2 og albert_lea_MN01gk som gir positivt svar i 

sammenligning med informantopplysningen for archerwill_SK_01gk og osseo_WI-04gm som gir 

negative svar). På den ene siden tyder det på en sterk ideologisk holdning om at det amerikanorske 

nedarvingsspråket er viktig å opprettholde og er en stor del av identiteten. På den andre siden 

innrømmer de enten selv eller at det er synlig fra andre data, at deres egen praksis og realitet har vært 

annerledes. 
18

 I slike tilfeller kan man ikke med sikkerhet utelukke en direkte tverrspråklig påvirkning mellom 

engelsk og norsk. Påvirkningen kan skje gjennom kodeveksling, bøyningsmorfologiske 

endringsprosesser, koineisering (Hjelde 2012) og deres utslag på syntaktisk nivå inkludert tap av V2-

ordstilling (Eide og Hjelde 2015) og generelle språkblandingssrategier (jf. multietnolekter hos Opsahl 

2009).  
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som den foregående generasjonen har, og systemet som man finner hos talerne som bruker 

språket som sitt morsmål i en enspråklig situasjon (Montrul 2002, 2008; Polinsky 1997, 2006; 

Sorace 2004; Tsimpli mfl. 2004). Særlig viktig er det å påpeke at ufullstendig innlæring kan 

være mulig å oppdage og spore opp hvis man har flere informanter som stanset sin 

språklæringsprosess i samme alder: Da kan man vente at disse informantene har det samme 

grammatiske systemet der det er synlig hvilke kategorier som er godt innlært og stabilisert, 

hvilke er stivnet i variasjonsfasen, og hvilke som mangler (i sammenlikning med det 

fullstendig utformede målspråket). Det vil si at, på lik linje med det som for eksempel også 

Lohndal og Westergaard (2016, s. 12)
19

 antar om genussystemet i amerikanorsk, fører 

ufullstendig innlæring til systematiske forskjeller mellom grammatikken i et nedarvingsspråk 

og dets motpart – europanorsk. 

 

 

3.1.4 Oppsummering av de teoretiske refleksjonene rundt ufullstendig 

innlæring 

Alt i alt, etter å ha presentert begrepet ufullstendig innlæring slik det brukes i den brede 

forskningskonteksten vil jeg presentere de følgende punktene som kan utgjøre 

analyseverktøyet for teorien om ufullstendig innlæring. Med bakgrunn i de tidligere teoretiske 

arbeidene vil jeg påstå at bruk av følgende faktorer som indikatorer for ufullstendig innlæring 

vil være nødvendig ved anvendelse av teorien om ufullstendig innlæring på datamateriale fra 

et nedarvingsspråk. Faktorene er lagt frem i form av en tabell (Tabell 4). 

 

 

 

 

                                                 
19

 “Assuming that the Norwegian of our participants is somewhat attrited, we speculate that this 

finding is due to a distinction between (incomplete) acquisition and attrition: While the former process 

typically results in a systematic difference between the heritage language and the non-heritage variety, 

attrition will lead to general erosion of the system and eventually complete loss of gender.” (Lohndal 

og Westergaard 2016, s. 12). 
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Tabell 4. Påvirkningsfaktorer ved ufullstendig innlæring 

Alder 

 Den kritiske alder: tidspunktet når 

førstespråklæringsprosessen 

bremses/stanses/fossiliseres (12 år) 

Input 

 Sjelden/hyppig eksponering til 

språket; 

 Sjelden/hyppig forekomst av visse 

grammatiske konstruksjoner 

Output 
 Sjelden/hyppig aktivbruk av språket; 

 Få/mange brukskontekster 

 

For å oppsummere: Ufullstendig innlæring kan på den ene siden være betinget av en slik 

faktor som alder for eksponering for dominantspråket. Dominantspråket kan være tilstede i 

livet til en nedarvingsspråktaler på de tidligere aldersstadier før den kritiske periode for 

førstespråkslæring. Dette kan i sin tur føre til enten en gradvis språkutskiftning i et individ, 

for eksempel hvis man begynner på skolen og brått må begynne å lære et nytt språk, eller det 

kan føre til redusert bruk og bremset utvikling av ferdigheter i førstespråket i tilfellet 

søskenkontakt. Et barn som lærer seg et nedarvingsspråk før det kommer i kontakt med 

dominantspråket, kan kalles for enspråklig, men enspråkligheten i nedarvingsspråklige 

kontekster er ikke den samme som når førstespråket er dominantspråket i samfunnet. 

Forskjellen ligger i måten barnet tilegner seg språket på, fordi språkbrukskontekster for et 

nedarvingsspråk er snevrere enn i enspråklige kontekster: Det kan være redusert input grunnet 

mangel på stimuli fra andre kilder enn familie (som for eksempel massemedia, skole, 

barnehage, venner, bøker, barnetidsskrifter). Dessuten kan grammatikken i inputsspråket 

skille seg fra originalsamfunnsspråket: Noen grammatiske kategorier og konstruksjoner kan 

forekomme sjeldnere fordi den stilistiske konteksten av et "hjemmespråk" forutsetter et 

bestemt sett emner og ordforråd. Dette kan føre til ufullstendig innlæring om man ikke blir 

stimulert til å utvikle andre bruksområder for språket sitt på skolen og under høyere utdanning 

heller. Dette kan i sin tur føre til at man får mindre mengde aktiv språkbruk, redusert output, 

særlig hvis holdningene i samfunnet hemmer utviklingen av ens flerspråklige identitet.  

Den teoretiske konklusjonen om ufullstendig innlæring går dermed ut på at for å konstatere 

ufullstendig innlæring hos et nedarvingsspråklig individ, behøver man å studere hvordan 

språkinnlæringsprosessen har artet seg med hensyn til de øverstnevnte faktorene frem til en 

viss alder – den kritiske alder for førstespråkslæring – mellom 2 og 12 år. 
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3.2 Språkforvitring 

3.2.1 Begrepet språkforvitring 

Tradisjonelt oppsto dette begrepet innenfor forskningen på flerspråklighet og har på lik linje 

med begrepet ufullstendig innlæring tett sammenheng med hypotesene om den kritiske alder, 

fossiliseringsprosessen, biologiske og sosiale faktorers rolle for opprettholdelse og tap av 

språklige ferdigheter. Det er dermed flere aspekter ved fenomenet språkforvitring som skiller 

ut flere måter å bruke den angjeldende termen på. Slik begrepet språkforvitring vil bli brukt i 

denne oppgaven, skal det referere til førstespråksforvitring, også betegnet som enten tap av 

eller attrisjon i førstespråket hos kognitivt velfungerende mennesker. Helt fra begynnelsen av 

har det innenfor forskningen på språkforvitring funnes en forestilling om at  

[l]anguage attrition is a special case of variation in the acquisition and use 

of a language or languages and can best be studied, described, documented, explained, 

and understood within a framework that includes all other phenomena 

of language acquisition and use. 

(Andersen 1982, s. 86) 

Språkforvitring er dermed en prosess som henger sammen med hvordan et språk blir lært og 

brukt. Altså betyr det at attrisjonsprosessen avhenger av, karakteriseres av og kan forklares 

ved språkinnlæring og -opprettholdelse. Denne brede og generaliserende definisjonen er tatt 

fra en av de tidligere undersøkelsene av språklig attrisjon (Vel å merke er 

førstespråksforvitring et relativt nytt felt innenfor lingvistisk forskning (Schmid 2004 og 

2013).) Den gir et godt utgangspunkt for å forstå begrepet språkforvitring og dets utvikling 

innenfor de ulike tilnærmingene til studiet av språklæringsprosesser.  

Begynnelsen av den store forskningsinteressen for språkforvitring knyttes til så sent som 

1990-tallet og oppblomstringstiden til Prinsipp-og-parameter-teorien (se for eksempel 

Håkansson 1995, Gürel 2002, McCormack 2001), minimalistprogrammet (Platzack 1996, 

Montrul 2008, Tsimpli mfl. 2004) og sosiolingvistiske teorier om språkholdninger og 

motivasjon (Jaspaert og Kroon 1989). Det viktigste aspektet ved fenomenet språkforvitring er 

at når det er tale om kognitivt friske individer, oppstår denne prosessen hos enkelte personer i 

en flerspråklig kontekst. Allerede på 1990-tallet påpeker for eksempel de Bot (1991) at 

språklig attrisjon er et fenomen som er typisk for førstegenerasjonsmigranter, og som gir 

utslag på strukturelle aspekter ved førstespråket deres. Det at språkforvitring som oftest 
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henger sammen med enten fenomenet språkskifte eller med andre endringer i mønstrene for 

førstespråksbruk, understrekes også senere i for eksempel definisjonen til Seliger (1996, s. 

616):  

[t]he temporary or permanent loss of language ability as reflected in a speaker’s performance 

or in his or her inability to make grammaticality judgements that would be consistent with 

native speaker (NS) monolinguals of the same age and stage of language development. 

Det er av betydning å trekke frem de følgende poengene i Seligers definisjon av 

språkforvitring, da de er viktige for den videre utviklingen av begrepet: For det første gir 

attrisjonsprosessen utslag på uttrykksnivået i grammatikken hos den forvitrede språkbrukeren 

– altså performans-nivået
20

. For det andre: Seliger foreslår på grunnlag av grammatikalske 

bedømmelser å sammenligne en morsmålsproduksjon med språkproduksjon hos en forvitret 

taler, der morsmålsgrammatikken vil representere «det opprinnelige» og «korrekte» språket, 

og forskjellene fra det i det forvitrede språket vil regnes som avvik og tegn på forvitring. For 

det tredje foreslår Seliger å regne både et midlertidig og permanent tap av noen språktrekk 

som attrisjon. 

I noen andre senere forsøk på å definere språkforvitring kommer det tydelig frem at det finnes 

en viss sammenheng mellom alder, hvor lenge en språkforvitringsprosess har gått for seg, og 

hvor lenge dens resultater varer. For eksempel foreslår Pavlenko (2003) at man anvender 

termen språkforvitring bare når man snakker om tilfeller der vanskeligheter med tilgang til og 

bruk av førstespråket vil vedvare permanent.  

I senere tid har attrisjon vært definert som en prosess hvor man mister enkelte språklige trekk 

på grunn av manglende bruk av og kontakt med språket. En slik tilnærming er representert 

hos blant annet Schmid (2011), Köpke mfl. (2007) og Montrul (2008). For eksempel definerer 

Schmid (2011) begrepet på følgende måte: 

The term language attrition, then, refers to the (total or partial) forgetting of a language by a 

healthy speaker. This process takes place in a setting where that language is used only rarely 

[...] 

(Schmid 2011: 3). 

                                                 
20

 Om språkforvitring er tap av de språklige ferdighetene kun på uttrykksnivå – performans –, eller om 

det er tap av den grunnleggende grammatiske kunnskapen – kompetanse –, er et stort debattema som 

har oppstått i den tidlige perioden av forskning på språkforvitring, og er fremdeles aktuelt i 

samtidsforskningen. For mer innsikt i problemstillingen se de Bot 1991. 
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Et av de viktige skillene som man tar hensyn til i studier av språkforvitring, er patologisk og 

ikke-patologisk språkattrisjon. Ved ikke-patologisk språkattrisjon er det av betydning å holde 

fra hverandre første- og andrespråksforvitring hos kognitivt normalutviklede flerspråklige 

individer. Dermed sies det at den ikke-patologiske språkforvitringen kan være av to typer: 

Den ene skyldes en naturlig aldringsprosess; Og den andre er betinget og fremskyndet av en 

tospråklig kontekst og språkkontakt-situasjoner
21

 (Montrul 2008, s. 64; Schmid 2011, s. 77– 

78 og 111).
22

 Ved første type attrisjon antas det at språket til den vedkommende forandrer seg 

på grunn av biologiske og neurofysiologiske endringer som fører til at den eldre personen blir 

mindre ressurssterk. Slik blir for eksempel hukommelseskapasiteten hos de fleste mindre (se 

mer i de Bot 2007, ss. 56–57). Ved den andre typen attrisjon er faktorer som spiller inn ved 

flerspråklighet, viktige. For eksempel gir attrisjon i tospråklige kontekster utslag i form av 

kodeveksling og tverrspråklige lån (se blant annet arbeidet til du Bois 2012 og Anderson 

2004), endring av bøyingsparadigmer og utvikling av majoritetsspråk-lignende syntaks (se for 

eksempel om V2 i Eide og Hjelde 2015), "glemming" av språket på grunn av manglende aktiv 

bruk av det og lignende (blant annet Johannessen 2015, om V2 i Larsson og Johannessen 

2015, Strømsvåg 2013).  

På det rent språklige nivå arter forvitring seg som en mindre systematisk og vanskelig 

forutsigbar bruk av ulike grammatiske trekk, som blandes på tvers av det dominante og det 

forvitrede språket. Det er nemlig observert at språkforvitring er en selektiv prosess (Gürel 

2002, 2004, 2007; Seliger 1989, 1996; Sorace 2000; Tsimpli 2007; Tsimpli mfl. 2004). 

Seliger (1989 og 1996) kommer med forslag om at språkforvitring hos bilingvale skjer i 

retning mindre markerte trekk. Det vil si at markerte trekk i førstespråket vil bli erstattet med 

mindre markerte i andrespråket. Samtidig vil mindre markerte trekk i førstespråket være mer 

resistente mot attrisjonsprosesser. Tsimpli mfl. (2004) og Tsimpli (2007) foreslår en annen 

                                                 
21

 "The grammatical system per se is not deeply compromised under attrition. And the mild effects 

observed at the level of dicsourse-pragmatic and phonological knowledge are often easily explained 

by the influence of L2 on L1" (Montrul 2008, s. 63). 
22

 Det har funnes teorier om at det hos eldre kan forekomme tap av et andrespråk som er lært etter at 

førstespråket er innlært, men ikke brukt på lenge. Da snakker man som oftest om andrespråksforvitring 

hos eldre individer. Ifølge noen teoretikere er denne forvitringen forbundet med tilbakekomsten av 

førstespråket (Men et interessant spørsmål: I hvilken form og tilstand kommer i så fall førstespråket 

tilbake?). Slike teorier kalles teorier om reversjon av førstespråket og er utviklet av for eksempel de 

Bot og Clyne (1989), og Huls og van de Mond (1992). Studier av språkforvitring, og i hvilken grad 

førstespråk kan "revitaliseres" og "komme tilbake" hos amerikanorske nedarvingstalere, og om dette 

har noe om deres kompetanse i norsk å si, kan være et spennende tema for undersøkelser av blant 

annet V2.   
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modell for syntaktisk forvitring. Denne modellen forklarer syntaktiske endringer i førstespråk 

når det gjelder formell grammatikk og er inspirert av minimalistprogrammet til Chomsky 

(1995). Tsimpli mfl. (2004) og Tsimpli (2007) oppdager at grensesnittområdene mellom 

formelle syntaktiske og konseptuelt-intensjonelle system i to språk er mest utsatt for forvitring 

som resulterer i tverrspråklige lån, da "interface levels are interactive in nature and, as such, 

vulnerable to L1/L2 language interference" (Tsimpli, 2007, s. 95). Tsimpli mfl. (2004) og 

Tsimpli (2007) antyder en sammenheng under språkforvitring: hvis en syntaktisk 

konstruksjon er formet ut fra semantisk-pragmatiske forhold, er den mer utsatt for attrisjon 

(for eksempel kasus, som avhenger av og brukes for å vise til konseptuelle, kognitive og 

semantiske sammenhenger mellom syntaktiske ledd). Hvis en konstruksjon finnes i språket av 

rent formelle lingvistiske grunner (som det formelle subjektet det på norsk), forblir den mer 

robust under språkforvitringsprosesser. Enda en studie, gjort av Gürel (2002) utforsker 

selektiviteten av språkforvitring i lys av the set-theoretic transfer model utarbeidet og utviklet 

av Berwick (1985), Manzini og Wexler (1987) og White (1989). Gürel (2002) viser med 

eksempler fra tyrkisk og engelsk pronomensyntaks at hvis dominantspråket, "the influencing 

language", ikke har den samme formen som "the affected language", er det mindre 

sannsynlighet for at "the affected language" mister denne formen under forvitring. Med andre 

ord oppstår det interferens fra det "sterke" språket utover det "svake" når det gjelder 

grammatiske former som er like mellom disse språkene. Da "vinner" den lingvistiske 

strukturen fra dominantspråket, noe som vil føre til forvitring av trekket i det "svake" språket.  

                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3.2.2 Det teoretiske rammeverket rundt språkforvitring: alderskriteriet 

Som det fremgår fra de fleste studier av språkforvitring, eksisterer det en stor enighet om at 

alderskriteriet er av meget stor betydning når man snakker om språktapsprosesser. Innenfor 

dette er antakelsen om at det finnes en kritisk periode for førstespråk-tap, relevant. Det har 

som nevnt tidligere, i underkapittel 3.2.1., vært anerkjent at det finnes en kritisk periode for 

innlæring av første- så vel som andrespråk. I tillegg eksisterer det en oppfatning om at det 

finnes en kritisk periode også for språkforvitring. For eksempel kommer Montrul (2008, s. 63) 

med følgende påstand: "[a]lthough there are attrition effects in a variety of grammatical areas, 

the extent of L1 loss is relatively minor in adults, especially when compared to the extensive 
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attrition observed in children".
23

 Som det fremgår fra denne påstanden, skjer det en viktig 

utvikling hos mennesker på vei fra barndommen til voksen alder hva gjelder tilbøyeligheten 

til språklig attrisjon: Et språksystem som er godt etablert i voksen alder, er i mye mindre grad 

utsatt for forvitring. Det finnes noen få vitenskapelige arbeid som bekrefter denne påstanden. 

Man kan for eksempel sammenlikne studien til Schmitt (2001) med studien til Schmid (2002) 

for å se at det virkelig finnes et avgjørende aldersskille som påvirker resultatene av 

språkforvitringsprosessen. Schmitt (2001) kartlegger en mye mer drastisk og omfattende 

erosjon av kasussystemet hos russiske emigrantbarn, enn Schmid (2002) finner hos voksne 

russiske migranter til Tyskland.  

Kynette og Kemper (1986) har vist at eldre språkbrukere unngår å bruke komplekse 

syntaktiske konstruksjoner, og når de først gjør det, har de større tilbøyelighet til å lage non-

target konstruksjoner sammenlignet med yngre informanter. Dermed kan alderen spille inn 

hva gjelder prosesseringen av språket. Det samme fenomenet nevner Larsson og Johannessen 

(2015). De beskriver syntaksen til sine eldre amerikanorske informanter som preget av enkle 

setninger, noe de regner som kjennetegn på prosesseringsvansker. På den måten har det å 

produsere forenklede konstruksjoner og syntaktiske sekvenser blitt regnet som tegn på 

språklig attrisjon. Allikevel virker det i praksis vanskelig å avgrense hva som er alderens 

effekter på produksjon av forenklet grammatikk, og hva som er konsekvenser av 

prosesseringsvansker, som i sin tur forårsakes av flerspråklighet. Dette kan være viktig, men 

utfordrende ved studier av utdøende nedarvingsspråk der man har tilgang til kun eldre 

informanter (som i tilfellet amerikanorsk). I så fall er det nok mest naturlig å anta at både 

alderen til informantene og språkforvitringsprosesser hos dem spiller inn samtidig og fører til 

forenklet språk på performans-nivået. 

Som resultat av observasjoner av alderens effekter på språkforvitring foreslår man en kritisk 

alder for språkforvitring – pubertetsalderen (blant annet Köpke og Schmid 2004, s. 9). Man 

regner med at språket først stabiliserer seg og språksystemet kan anses som fullstendig innlært 

i tenårene (se også underkap. 3.1.1). Derfor er den kritiske perioden for språkforvitring 

omtrent 12 år (Schmid 2011; Bylund 2008, 2009), og et individ er følgelig mest utsatt for 

språklig attrisjon før puberteten inntreffer, det vil si mens systemet fremdeles ikke er helt 

stabilt.  

                                                 
23

 Mer om forskjeller mellom førstespråksforvitring hos barn og voksne se Montrul 2008, kapittel 3, 4, 

5; Bylund 2008. 



33 

 

Man kan for øvrig trekke en parallell mellom stabilisering av et fullstendig innært 

språksystem på den ene siden og fossiliseringsprosessen på den andre og formulere på denne 

måten: Ved puberteten fossiliserer språket/-ene seg.
24

 Slik det er omtalt hos Montrul (2013 i 

Schmid og Köpke 2013, s. 94), får voksne migranter en meget liten attrisjonseffekt på sitt 

morsmål. Montrul (2013, s. 94) referer til Keijzers undersøkelse (Keijzer 2007) og konstaterer 

at ingen voksen person som undergår språkforvitringsprosesser i en tospråklig kontekst, 

glemmer helt verbbøyningssystemet, hvordan man lager spørresetninger og mister evnen til å 

produsere morsmålets språklyder. Dette forklares med at voksne som er over 

pubertetsalderen, har hatt et stabilt språksystem. Imidlertid er situasjonen motsatt når et barn 

møter på et andrespråk, og språkforvitringen i førstespråket starter før pubertetsalderen: 

The L1 is used less because children growing up in a second language environment spend 

most of their waking hours using the L2 at school and with peers at the expense of the 

L1.Many studies documenting more extensive effects of attrition at the lexical, 

phonological and morphosyntactic levels are about children (Kaufman & Aronoff 1991; 

Turian & Altenberg 1991) or about adults who migrated in childhood (Polinsky 2006; 

Vago 1991), suggesting important differences due to age of intense exposure to the L2 

and reduced use of L1… 

(Montrul 2013, s. 94) 

 

Det fremgår av disse observasjonene at det er alderen for "intense exposure to the L2" (ibid.) 

som gjelder for resultatene av en attrisjonsprosess, og for eksempel ikke det at mengden input 

for førstespråket etter flytting til andrespråklige omgivelser reduseres, eller det at man har 

vært utsatt for redusert førstespråksbruk i en lengre eller kortere periode. Altså er det viktig 

om alderen for når møtet med og input på et andrespråk begynner, er før eller etter 12 år. 

Dette bekreftes også hos Schmid (2011, s. 72), som i sin tur foreslår å definere førpubertal 

attrisjon som ufullstendig innlæring. I denne gruppen inngår også nedarvingsspråkbrukere (jf. 

amerikanorsktalerne).  

Montrul (2008, s. 21) foreslår et liknende syn på skillet mellom ufullstendig innlæring og 

språkforvitring:  

Although L1 attrition can also occur in childhood, I consider attrition as the loss of a 

given property y of the language after property y was mastered with native-speaker level 

                                                 
24

 I denne oppgaven antar jeg at språket inntar mer stabile former når det fossiliseres. Imidlertid finnes 

det andre syn på fossilisering, som diskuterer i hvilken grad fossilisering innebærer stabilisering av 

språklige trekk. Mer om fossiliseringsdebatten se i Han (2004), Lardiere (2006) og Long (2003).  
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of accuracy and remained stable for a while, as in adults. It is important to clarify that 

attrition and incomplete acquisition in childhood are not mutually exclusive, since both 

processes can occur simultaneously or sequentially for different grammatical properties. 

 

Altså er språkforvitring noen ganger definert som ufullstendig innlæring på grunnlag av 

alderskriteriet, og uansett om man definerer språkforvitring som attrisjon av et godt etablert 

språksystem, som har funnes over en stund, eller om man klassifiserer førpubertal attrisjon 

som ufullstendig innlæring, kan disse to fenomenene utvikle seg samtidig hos ikke-balanserte 

tospråklige individer, slike som amerikanorske nedarvingsspråktalere.  

 

 

3.2.3 Sosiolingvistiske faktorers betydning ved språkforvitring 

Utenom alderskriteriet finnes det noen ytterligere sosiolingvistiske faktorer som til en viss 

grad påvirker i hvilken grad et språk kan bli rammet av forvitringsprosesser. Dette hviler på 

det grunnlag at menneskelig kunnskap avhenger av hvor godt og hvor konstant den er aktivert 

i hukommelsen. Derfor er det naturlig og fornuftig å anta at språkbrukere som bestandig 

benytter seg av språket sitt, opprettholder sin språklige kompetanse; mens de som ikke bruker 

språket, glemmer det. Jo oftere språkferdighetene blir utøvd og språkkunnskapen anvendt, jo 

lettere er det å fremkalle disse ferdighetene og kunnskapen igjen og igjen (Schmid 2011, s. 

81). I tråd med dette har det vært vanlig innenfor forskning på språktap å anta at når man over 

lang tid ikke aktiverer det området i hukommelsen som har ansvar for språk, får man 

vanskeligheter med å huske språket og bruke det (Cook 2005, Paradis 2007). 

Når det gjelder de sosiolingvistiske faktorene som spiller en viktig rolle for hvordan 

språkforvitringsprosesser arter seg, er det ofte de samme faktorene som fører til ufullstendig 

innlæring (se underkap. 3.1), bare at de virker på en annen måte. Vel å merke avslører dette at 

disse to prosessene henger meget tett sammen og lett kan forveksles hvis man ikke har 

omfattende nok og detaljerte nok data. (Mer om dette i kap. 4) Utenom alderskriteriet som 

allerede er diskutert, er slike faktorer som input og output med og bidrar til hvor forvitret et 

språk kan bli. I så måte har for eksempel Schmid (2011) kommet med en oppsummerende 

liste over de tre faktorene som kan påvirke språkforvitringsprosessen: 
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 interactive language use (spoken and written communication with others) 

 non-interactive exposure (reading, media) 

 inner language (thoughts, dreams, diary writing, counting/maths etc.) 

(Schmid 2011, s. 83) 

Som det fremgår av denne listen, er det ikke bare aktiv språkbruk, "interactive language use", 

og eksponering til språket, "non-interactive exposure", som kan påvirke språkforvitring. Det 

sies at redusert stimuli av hukommelsen, altså redusert språkbruk over lang tid, kan føre til at 

man begynner å tape språket sitt, fordi, som nevnt i det første avsnittet ovenfor, må 

menneskenes hukommelse aktiveres hele tiden for at ferdighetsnivået opprettholdes. 

Det finnes flere studier som bekrefter at faktorene input ("reading, media") og output 

("spoken and written communication with others") i seg selv ikke er nok til å finne ut om man 

har med språkforvitring å gjøre. Dette virker til en høy grad sannsynlig, da skillet mellom 

performans og kompetanse (se underkap. 3.1.1) er viktig å ta hensyn til: Det er ikke 

nødvendigvis slik at alt man produserer og klarer å prosessere (output og input), kan kartlegge 

hele den språklige kompetansebredden i et individ. For eksempel bekrefter studien til Jaspaert 

og Kroon (1989) at daglig bruk av førstespråket ikke nødvendigvis forebygger dets forvitring, 

da informantene i deres undersøkelse viste seg å ha vansker med å utføre noen typer språklige 

oppgaver. Enkelte andre studier har tvert imot vist korrelasjon mellom redusert språkbruk og 

høyere grad av forvitring (de Bot mfl. 1991, Köpke 1999). Schmid (2011, s. 82 og 2007, s. 

136), som diskuterer disse undersøkelsene, antyder at forskjellene i funnene og slutningene 

skyldes ulikheter mellom de metodologiske fremgangsmåtene i denne typen studier.   

Det som kjennetegner disse studiene og mange andre studier av språkforvitring, er at man har 

undersøkt den språklige prestasjonen til informantene ut fra hvor mange "feil" de gjør i sin 

førstespråksproduksjon. Denne tradisjonen, å konkludere i hvilken grad et språk er forvitret, 

på grunnlag av "feil" man gjør i sin språklige produksjon, har vært vanlig helt siden Andersen 

(1982, s. 91), som definerer at forvitring gir utslag i form av "a lack of adherence" etter 

førstespråkets regler. Dermed har det vært vanlig å sette språket til en språkforvitret person 

opp mot språket til en "vanlig" språkbruker og konsentrere seg om feilene fremfor å 

undersøke hvor store deler av språket en behersker fullt. Denne typen tilnærming kan i noen 

tilfeller føre til uriktige vurderinger av forvitringsgraden, da man for eksempel utelukker 

muligheten for at et språklig forvitret individ kan ty til unngåelsesstrategier når en er usikker. 

Derfor, når en informant gjør mindre "feil", kan forskeren få inntrykk av at han/hun har med 

et mindre forvitret språk å gjøre. I enkelte andre tilfeller, hvis man hadde inntatt et annet 
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perspektiv og tvert imot målt den "positive" prestasjonen hos en informant, kunne det heller 

gitt en pekepinn på hva som er innlært og opprettholdt. Dette kan være aktuelt i 

nedarvingsspråklige situasjoner, hvor sjansene for ufullstendig innlæring er store, og hvor 

nedarvingsspråket kan karakteriseres som forenklet både gjennom ufullstendig innlæring og 

forvitring. Når det forekommer både target og non-target former, kan det bli vanskelig å 

skille mellom disse to prosessenes innvirkning på et nedarvingsspråk. Man kunne i så fall 

forsøkt å finne ut om man har med et ufullstendig innlært fossilisert system å gjøre (med et 

bestemt sett innlærte og stabiliserte trekk) eller et fullstendig innlært forvitret system, hvis 

man hadde studert hvor systematiske avvikene er (se s. 26). 

I tillegg til disse tre utenom-lingvistiske faktorene som Schmid (2011) snakker om, finnes det 

flere etnolingvistiske omstendigheter som kan påvirke språkforvitring. Hulsen (2000) skriver 

for eksempel om betydningen av sosiale nettverk for hvordan språket blir opprettholdt og 

forvitret med data fra tre generasjoner nederlandske utvandrere til New Zealand. Logisk nok 

trigger kommunikasjon med andre medlemmer av et språkfellesskap en i større grad aktivert 

språkbruk, output ("spoken and written communication with others" etter Schmid 2011, s. 

82). Det finnes imidlertid et syn at førstespråksbruk hos tospråklige er betinget av den 

psykolingvistiske konteksten. Grosjean (2001) foreslår å skille ut et kontinuum av språklige 

modi hos flerspråklige: en språklig modus kan være enten monolingval eller bilingval med 

flytende overgangsfaser (Grosjean, 2001, s. 3). Denne hypotesen bygger på at begge språkene 

hos tospråklige er aktivert gjennom hele livet. I situasjoner der samtalepartnerne til de 

tospråklige ikke forstår det ene av språkene, er den monolingvale modusen aktivert, noe som 

innebærer at det språket en har for seg selv, er undertrykt, mens fellesspråket er aktivert. Jo 

mer av slike situasjoner en tospråklig person opplever gjennom livet, jo større sjanse er det for 

at det undertrykte språket forvitres. I nedarvingsspråklige situasjoner er det dermed stor sjanse 

for at nedarvingsspråket, som jo er minoritetsspråk, i mange kontekster blir undertrykt og ikke 

aktivert fordi det ikke beherskes av andre medlemmer i samfunnet. Dette fører til at den 

monolingvale modusen, som innebærer dominantspråk-bruk, alltid er "skrudd på". 

Nedarvingsspråket kan da aktiveres kun i noen få kontekster om man kommuniserer med 

medlemmer av det samme minoritetssamfunnet eller med samfunnsspråk-brukere i 

nedarvingsspråkets opprinnelsesland. På den måten handler de språklige modusene om hvor 

bevisst en tospråklig person er om hvilke språk medlemmene i det sosiale fellesskapet 

behersker. I amerikanorsk kontekst er det stor sjanse for forvitring av norsken, da 
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amerikanorske informanter i store deler av sitt liv har vært i kontakt med ikke-norsktalende 

medlemmer av majoritetssamfunnet. 

Input kan i sin tur være påvirket av hvor godt sosiale nettverk er etablert og hvor god 

infrastruktur de minoritetsspråklige fellesskapene har. I tilfellet amerikanordmenn kan for 

eksempel slike faktorer som aviser på norsk (nevnt i kap. 2) øke mengden rent konkret 

språklig input på den ene siden og selvbevissthet som nordmenn og stillingen som nordmenn i 

det dominante samfunnet på den andre. Det å ha en bestemt identitet kan også enten hemme 

eller fremme "glemming" og fortrengelse av førstespråket. Det om slike etnolingvistiske 

faktorer kan påvirke språkforvitringsprosesser, har blant annet vært diskutert i Waas (1996), 

Hulsen (2000) og Yagmur (1997). I disse studiene har man kommet frem til at det ikke finnes 

en meget signifikant korrelasjon mellom identitet, holdninger og språkforvitring. Imidlertid 

observerer Schmid (2011, ss. 102–105) effekter av identitet og holdninger til sitt førstespråk 

på dets forvitring hos tysk-jødiske migranter fra Tyskland til England. Mens den ene av 

informantene hos Schmid (2011) hadde lyst til å undertrykke sin opprinnelse, var den andre 

mer positivt innstilt til sin opprinnelseskultur og sitt morsmål. Dette gav et tilsvarende utslag 

på deres språkproduksjon på morsmålet: den første var ikke i stand til å ytre noe på tysk uten 

store vansker, mens den andre viste en enormt godt bevart førstespråkskompetanse. Dette 

bekreftes også med tidligere studier av Schmid (2002), der hun kommer til like resultater: Det 

finnes sammenheng mellom minoritetsspråkliges holdninger til seg selv og sin 

opprinnelseskultur, språk inkludert, og graden av førstespråksforvitring hos dem. Grunnen til 

at ulike studier har vist ulike resultater når det gjelder forholdet mellom språkforvitring og 

holdninger og identitet og motivasjon, er at slike studier ofte baseres på data som er selv-

rapportert av informanter. Ulemper ved en slik type data gjør at man fremdeles har nokså 

begrenset kunnskap om og anledning til å utforske sammenhengen mellom etnolingvistiske 

faktorer og språkforvitringsgrad. 

 

 

3.2.4 Oppsummering av de teoretiske refleksjonene rundt språkforvitring 

I dette underkapitlet vil jeg gi en kort oversiktlig oppsummering av teorien om 

språkforvitring. Den vil bli presentert i form av en tabell og en kort kommentar til den. 
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Tabell 5. Påvirkningsfaktorer ved språkforvitring 

Alder 
 Den kritiske alder: puberteten (12 år) 

 De biologiske aldringsprosessene 

Input 

 Sjelden/hyppig aktiv bruk av språket 

(mellommenneskelig 

kommunikasjon); 

 Sjelden/hyppig eksponering til 

språket (massemedia) 

Output 

 Sjelden/hyppig aktivbruk av språket 

(mellommenneskelig kommunikasjon 

og indre språk); 

 

Som det fremgår av tabellen, er faktorene som påvirker språkforvitring, de samme som 

påvirker ufullstendig innlæring. Disse faktorene virker imidlertid ulikt. Ved språkforvitring 

snakker man om den kritiske alder med hensyn til hvor utsatt et individ er for 

forvitringsprosessene. Da trekker man ut puberteten som den kritiske alder: Språkforvitringen 

gir kraftigere utslag før pubertetsalderen enn etter, da det sannsynligvis er slik at 

førstespråksgrammatikken stabiliseres på et bestemt stadium (fullstendig eller ufullstendig 

innlært) til pubertetsalderen. De resterende kriteriene, som har med input og output å gjøre, 

går ut på mengden av ulike typer språkbruk hos nedarvingsspråkbrukere. 
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4 Analyse 

I dette kapitlet skal jeg gi en kritisk diskusjon av Larsson og Johannessens analyse av V2-

variasjonen i nedarvingsskandinavisk. Som nevnt tidligere foreslår Larsson og Johannessen 

(2015) at "[w]e … have no reason to expect that the heritage speakers that were monolingual 

in Norwegian and Swedish until the age of 5 or 6 would not have fully acquired V2 […] We 

conclude […] that 2-violations in main clauses are due to attrition" (Larsson og Johannessen 

2015, s. 174). Denne påstanden underbygger de med data fra Waldmanns studie av 

enspråklige svenske barn (Waldmann 2008, s. 178). I denne studien viser Waldmann (2008) 

at noen svenske barn tilegner seg V2-regelen og bruker den produktivt allerede før de er tre år 

gamle. Det barnet i studien som utvikler seg mest langsomt av alle, behersker V2 ved alderen 

tre og et halvt år (3;6). 

Larsson og Johannessens påstand om at amerikanorsktalere gjennomgår språklig attrisjon, 

virker meget sannsynlig. Den kan bekreftes i tråd med de teoretiske betraktningene om 

språkforvitring: Det er en naturlig prosess som oppstår og utvikler seg fordi 

amerikanordmennene har hatt lite input og output på norsk i løpet av livet (se kap. 3). 

Syntaktiske endringer i amerikanorsk, som er fremkalt av språkforvitring hos 

amerikanorskbrukere, beskrives ellers også i Strømsvåg (2013) og Johannessen (2015b). På 

grunnlag av dette antar jeg også inntil videre at språket til alle de amerikanorske informantene 

i CANS på generell basis er preget av attrisjon. 

Allikevel, med utgangspunkt i den teoretiske presentasjonen jeg har gitt av ufullstendig 

innlæring og språkforvitring, og empiriske data fra amerikanorsk tale (CANS-korpuset) skal 

jeg trekke frem fire problematiske aspekter ved Larsson og Johannessen (2015) analyse med 

vekt på begrepene ufullstendig innlæring og språkforvitring: 

1. Larsson og Johannessen (2015) tar for seg suksessivt tospråklige amerikanorske 

informanter og konkluderer at slike viser V2-variasjon grunnet forvitring av et fullstendig 

innlært trekk. Å isolere forvitring som forklaring på variasjonen hos denne gruppen 

informanter impliserer etter min tolkning, et skarpt skille mellom et fullstendig innlært V2 

hos suksessivt tospråklige og et ufullstendig innlært V2 hos simultant tospråklige, altså at 

simultant tospråklige ikke lærte seg V2 fullt ut før de ble 5-6 år gamle. I underkapittelet 

4.1. vil jeg vise at det finnes simultant tospråklige informanter som bruker V2-

ordstillingen minst like gjennomgående og til og med mer konsekvent enn et utvalg 
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suksessivt  tospråklige. (I min egen analysedel skal jeg forsøke å forklare hvorfor det er 

slik, med hjelp av en sosiolingvistisk caseundersøkelse av INF-3 og INF-5.) 

2. Som nevnt tidligere bruker Larsson og Johannessen (2015) det at enspråklige 

skandinaviske barn i Europa lærer seg V2 innen en viss alder som et argument for at de 

suksessivt tospråklige amerikanorske informantene også lærer seg V2 ved samme alder. I 

underkapittelet 4.2 vil jeg med hjelp av teoretiske standpunkter om alderens betydning i 

nedarvingsspråklæring vise at man ikke kan være sikker på at de amerikanorske 

informantene som var enspråklige ved alderen 5-6 år, nødvendigvis hadde lært seg V2 

fullt ut. 

3. Larsson og Johannessen (2015) nevner blant annet at det forekommer flere V3-

konstruksjoner etter tunge foranstilte ledd. I underkapittel 4.3 vil jeg teste denne 

påstanden hos de seks utvalgte informantene mine og se om dette kan indikere om noen av 

dem er mer eller mindre rammet av språkattrisjon. 

4. Larsson og Johannessen (2015) foreslår at kilden til V2-variasjonen er språkforvitring. 

Det fremkommer av deres påstand at de utelukker muligheten for den samtidige 

virkningen av to prosesser: ufullstendig innlæring og språkforvitring. I underkapittel 4.4 

vil jeg med utgangspunkt i den teoretiske diskusjonen rundt ufullstendig innlæring og 

språkforvitring vise at disse to prosessene henger tett sammen og kan virke inn samtidig 

og i alle aldere. Dette innebærer at en ikke kan utelukke at V2-variasjonen i amerikanorsk 

slik den foreligger i korpuset i dag, ikke er et resultat av forvitring av en ufullstendig 

innlært V2.  

Til slutt vil jeg i underkapittel 4.5 foreslå min egen måte å analysere kildene til V2-

variasjonen på med hensyn til fenomenene ufullstendig innlæring og språkforvitring. I 

denne analysen vil jeg vise at det ikke er mulig å avgjøre med sikkerhet om enten den ene 

eller den andre prosessen alene har ført til at det finnes V2-variasjon i amerikanorsk. 

Derfor mener jeg at man burde ta mer hensyn til de sosiolingvistiske faktorene som 

påvirker ufullstendig innlæring og språkforvitring, og se på individuelt nivå om slike 

faktorer kan forklare hvorfor noen informanter har større og mindre variasjon i sin V2-

syntaks.  
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4.1 Simultan/suksessiv tospråklighet og V2 

Larsson og Johannessen (2015) baserer sin argumentasjon på informanter som i hovedsak var 

enspråklige frem til skolealderen, altså suksessivt tospråklige. Det at disse ifølge forfatterne 

må ha lært seg V2 fullt ut, slik enspråklige barn i Europa gjør, åpner opp for et ytterligere 

spørsmål: Er det forskjell mellom suksessivt og simultant tospråklige, som betyr at de 

sistenvnte ikke lærte seg V2 fullt ut? 

For å besvare dette spørsmålet har jeg sett på fordelingen av V2 og V3 i talen til tre suksessivt 

og tre simultant tospråklige amerikanorskbrukere. Tabell 6 gir et overblikk over V2- og V3-

produksjon hos disse informantene. Det vises at det på den ene siden fremkommer noen 

simultant tospråklige som har en høy andel V2, og på den andre noen suksessivt tospråklige 

med ulik andel V2 (jf. kriteria for utvalg, kap. 2). I tabellen viser jeg den generelle 

korrelasjonen mellom prosentandel V2 og V3 i ikke-subjektinitiale deklarative 

hovedsetninger og antall språk fra fødselen av.  

 

Tabell 6. Korrelasjon mellom antall språk før skolealderen og V2-variasjonen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tallene bekrefter at det finnes simultant tospråklige som konsekvent produserer target V2 i 

ikke-subjektinitiale deklarative hovedsetninger – INF-1 og INF-2. Den tredje simultant 

tospråklige informanten, INF-3, som i fleste eksemplene produserer V2 (83 % mot 17 % V3). 

Når det gjelder de suksessivt tospråklige, er variasjonen større: INF-4 har en omtrent lik andel 

av V2 og V3. INF-5 har kun V3. INF-6 kan sies å ha en omtrent lik fordeling av V2/V3 som 

Informant Språk fra fødselen av Antall V2, % Antall V3, % 

INF-1 2 100 % 0 % 

INF-2 2 100 % 0 % 

INF-3 2 83 % 17 % 

INF-4 1 44 % 56 % 

INF-5 1 0 % 100 % 

INF-6 1 70 % 30 % 
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den simultant tospråklige INF-3. Disse dataene avkrefter antakelsen om at simultant 

tospråklige «would not have fully acquired V2» (Johannessen og Larsson 2015, s. 174) i 

motsetning til suksessivt tospråklige. Dataene fra korpuset viser at det finnes simultant 

tospråklige som behersker target V2 minst like godt som suksessivt tospråklige. Kriteriet 

simultant/suksessivt tospråklig synes mindre relevant for undersøkelser av V2-variasjonen i 

CANS. De interindividuelle forskjellene mellom informantene virker meget store. Skjematisk 

kan denne påstanden illstreres slik: 

 

Undergruppe 1: informanter med bare norsk før skolealderen        

    avspeiles på det generelle bildet over V2-variasjon  i CANS 

   

Undergruppe 2: informanter med norsk og engelsk før skolealderen  

    avspeiles på det generelle bildet over V2-variasjon  i CANS 

 

Figur 1. Simultan / suksessiv tospråklighet. 

Tilnærmingen til analyse av V2 hos Larsson og Johannessen (2015) impliserer også en 

metodologisk viktig forutsetning: For å kunne studere simultant tospråklige 

amerikanordmenn, behøves det en informantgruppe i europanorsk kontekst som kan danne en 

sammenligningsmotpart til de simultant tospråklige amerikanorske informantene. Imidlertid 

kan en slik tilnærming by på utfordringer med søk etter et omfattende og representativt 

datamatateriale. 

Empirien, med grunnlag i observasjonene av V2-forekomster hos informanter i tabell 6 og 

ellers i CANS, viser en relativt uforutsigbar V2-/V3-fordeling fra informant til informant. Det 

betyr at sannsynligheten for ufullstendig innlæring hos suksessivt tospråklige informanter 

ikke er mindre enn hos simultant tospråklige. I tillegg viser jeg i underkapittel 4.3 at det også 

kan argumenteres for ufullstendig innlæring hos begge informantgruppene. Ufullstendig 

innlæring hos alle amerikanorsktalerne er mulig hvis man tar utgangspunkt i generelle 
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teoretiske bertaktniger om språklæring i nedarvingsspråklige kontekster (presentert i 

underkap. 3.1). 

I tillegg til at ufullstendig innlæring er meget sannsynlig, har alle informantene i CANS 

undergått språkforvitring, slik jeg allerede har bemerket i innledningen til kapittel 4.  

Disse standpunktene fører til at jeg antar det følgende: Den mest reliable og valide måten å 

studere V2-/V3-variasjonen på i lys av ufullstendig innlæring og språkfovitring, er å granske 

V2- og V3-forekomster på et individnivå. Dessuten, for en mest mulig presis beskrivelse av 

virkningen av enten ufullstendig innlæring eller språkforvitring behøver man å ta hensyn til 

de sosiolingvistiske omstendighetene rundt norsklæringen og -opprettholdelsen hos enhver 

amerikanorskbruker. (Dette poenget kommer jeg tilbake til i mitt forslag til analyse av V2-

variasjonen i underkap. 4.5.)  

 

 

4.2 Alder og V2-læring i en nedarvingsspråklig vs. 

enspråklig kontekst 

I det foregående underkapitlet har jeg vist at typen tospråklighet ikke er et kriterium som kan 

hjelpe en å finne ut om V2 en gang var fullt innlært eller ikke. Sannsynligvis trenger man 

tilsvarende data fra da informantene var i 12-års alderen (den kritiske alderen for 

førstespråkstabilisering), for å klarlegge om de behersket V2 fullt før språket deres ble 

rammet av attrisjonsprosesser på grunn av manglende bruk gjennom livet. Siden man ikke 

besitter denne typen empiriske data, vil jeg i dette underkapitlet forsøke med utgangpunkt i de 

teoretiske standpunktene angående ufullstendig innlæring å antyde hvor sannsynlig det er at 

amerikanorskbrukere aldri kunne V2 fullt ut. Slik det fremgår fra Larsson og Johannessens 

(2015) resonnement, er sammenhengen mellom alderen og språkutviklingen hos de suksessivt 

tospråklige amerikanorske barn den samme som hos enspråklige europanorske barn, fordi 

suksessivt tospråklige amerikanorske barn var enspråklige ved den alderen hvor europanorske 

enspråklige barn lærer seg V2. Derfor sammenligner Larsson og Johannessen (2015) disse to 

innlærergruppene. Imidlertid antyder de teoretiske betraktningene om ufullstendig innlæring 

at alder henger sammen med språklæring på en annen måte i nedarvingsspråklige situasjoner 
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enn i enspråklige situasjoner. Derfor antar jeg, selv hvis man kun tar hensyn til alderskriteriet, 

finnes det en viss sannsynlighet for at suksessivt tospråklige amerikanorske informanter ikke 

kunne V2 fullt ut ved alderen 3;6. 

Denne påstanden vil jeg bygge på det eksisterende teoretiske grunnlaget (se underkap. 3.1.2). 

Slik det fremgår av den teoretiske oversikten, som jeg har gitt i det forrige kapittelet, henger 

alderskriteriet i ufullstendig innlæring tett sammen med slike sosiolingvistiske faktorer som 

input og output. Man kan si at europaskandinaviske barn lærer seg V2 fullt ut innen alderen 

3;6 fordi mengden og kvaliteten input og output de får i det enspråklige samfunnet, ligger til 

rette for dette. I tilfellet nedarvingsspråklige situasjoner og nærmere bestemt V2 i 

amerikanorsk, kan man anta at V2 stabiliseres i en senere alder hos amerikanorske barn enn 

hos europanorske barn. Derfor er sammenligningen mellom amerikanorske og europanorske 

barn ikke mulig, selv om begge basespråkene har en sterk V2-regel (om statusen til V2 i 

tidligere lydopptak se Larsson og Johannessen 2015 og Eide og Hjelde 2015)
25

. 

Med den følgende tabellen vil jeg illustrere min begrunnelse for denne påstanden. Denne 

tabellen har utgangspunkt i underkapitlene 3.1.2 og 3.1.3 og er basert på 

oppsummeringstabellen i underkapittel 3.1.3. 

Jeg tar utgangspunkt i at det er to faktorer som er felles for amerikanorske barn og 

europanorske barn: 

a) Den allmenngyldige kritiske alderen for å nå morsmålskompetanse er omtrent 12 år. 

b) Begge basespråkene har V2-regelen. Det er imidlertid en viktig faktor som kan skille 

amerikanorsk og europanorsk på dette punktet: Hvor hyppig ikke-subjektinitiale 

deklarative hovedsetninger med V2-forekommer i europanorsk på den ene siden og 

amerikanorsk på den andre. Dette kan gi en pekepinn på hvor mye av denne typen V2-

bruk som var til stede i inputen til europanorske barn og amerikanorske barn, noe som 

kan ha påvirkning på innlæring av V2. Imidlertid foreligger det ikke neg bekjent slike 

statistiske undersøkelser av V2-frekvensen i disse talespråkene ut fra det som er kjent 

for meg. 

 

                                                 
25

 I underkap. 3.1.2 nevnte jeg at det kan være utfordrende å etablere et basespråk i 

nedarvingsspråklige kontekster. Følgelig er det opplagt at europanorsk ikke kan være basespråk for 

amerikanorsk. Basespråket til informantene i CANS er amerikanorsken som ble snakket av foreldrene 

og besteforeldrene deres. Med tanke på V2-syntaks, er det påvist at V2 fantes i språket til de 

sistnevnte, det vil si også i inputen til informantene i CANS.  
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Tabell 7. Ufullstendig innlæring av norsk og V2. 

Europanorsk, enspråklig læring Amerikanorsk, nedarvingsspråklig 

læring 

INPUT før 12 års alderen: 

Norskinput innenfor hjemmet, 

gjennom voksne 

Norskinput innenfor hjemmet, 

gjennom voksne 

 

Evt. interaksjon med søsken og venner Evt. interaksjon med søsken 

TV, Radio –  

Norskinput utenfor hjemmet –  

Barnehage, skole (undervisning i 

morsmålet, sosialisering, 

identitetsvalg) 

! Redusert input i sammenheng med 

skolegang: jf. sitat fra Montrul 2013, s. 94 

(anført her på s. 33). I noen tilfeller er 

inputen avbrutt: gjelder informant INF-1, 

som forteller at hele familien gikk over til 

engelsk etter at hun begynte på skolen (se 

i personskjemaet hennes i Vedlegg) 

! Domeneskifte ved skolestart: de fleste 

amerikanorske informanter har ikke fått 

morsmålsundervisning på skolen: gjelder 

for eksempel INF-1, -2, -4, -5, -6, men 

ikke INF-3 (se i personskjemaet til INF-3 i 

Vedlegg), så norsk forblir et hjemme- og 

inne-språk 

OUTPUT før 12 års alderen: 

Innenfor hjemmet gjennom voksne 

Utenfor hjemmet 

Evt. innenfor hjemmet gjennom 

kommunikasjon med voksne  

Skole 

Skriftspråk 

! Skolestart: Avbrudd i/redusert output (se 

s. 24-25): lite oppfordring/stimuli til 

førstespråklæring, fravær av stimuli til å 

lære seg å skrive og uttrykke seg i andre 

sammenhenger enn familien på morsmålet 

(jf. lavt "literacy"-nivå osv. på s. 25) 

! Prestisjeroller: søsken og medelever (se 

s. 25) 

! Valg av identitet og tilhørighet til 

majoritetssamfunnet ved skolestart (jf. 

identitetsfaktorer anført på s. 25-26) 
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Merknad: Når det gjelder faktorene TV og radio tar jeg disse med i beregningen fordi undersøkelsen 

til Waldmann (2008) som Larsson og Johannessen (2015) refererer til, er utført i 2008, det vil si at 

språklæringsdataene i den er samlet fra barn som er vokst opp i omstendigheter der TV og radio er 

tilstede som inputkilder. Amerikanorske informanter hadde trolig liten eller ingen tilgang til radio og 

TV under oppveksten og språklæringsperioden. De fleste er nemlig født på 1920-1930-tallet.  

Som tabellen viser, kunne hele språksystemet til amerikanorske informanter potensielt bli 

rammet av ufullstendig innlæring. Det fremgår tydelig av tabellen at de sosiolingvistiske 

omstendighetene ved enspråklig norskinnlæring er så annerledes enn ved nedarvingsspråklige 

norsktilegnelse, at det er mulig å anta at disse forskjellene kunne hatt stor betydning for 

utformingen av språksystemet hos amerikanordmenn samt for at alderskriteriene for innlæring 

av ulike trekk inklusive V2 er særegne, annerledes enn europanorske tallverdier. Dette gjør at 

argumentasjonen til Larsson og Johannessen (2015) om at V2-variasjonen i amerikanorsk 

skyldes forvitring av et fullstendig innlært trekk, hviler på et svakt grunnlag. Denne analysen 

bekrefter at sammenligning mellom språk i sine opprinnelsesland og nedarvingsspråk for 

studiet av ufullstendig innlæring ikke er tilstrekkelig. 

Med tanke på at man ikke kan si ved hvilken alder amerikanorske barn lærer seg V2, kan man 

heller ikke utelukke at V2 er ett av de syntaktiske trekkene som ikke stabiliserer seg ved 

alderen 12, selv om V2 regnes for å være et trekk som læres inn tidlig av enspråklige norske 

barn. Ulikhetene i de sosiolingvistiske språklæringsomstendighetene gjør det dermed umulig 

å bruke kun alderen for V2-læring hos europanorske barn som et argument for at suksessivt 

tospråklige amerikanorske barn etablerte trekket i sitt språk. Slik antakelsen om den kritiske 

alderen for førstespråklæring tilsier, kan ikke et trekk innlært i barndommen, men som ikke er 

til stede i språket ved 12-års alderen, regnes for å være stabilisert. En av grunnene til at man 

kan miste et innlært trekk før tolvårsalderen, er førpubertal språkforvitring (se s.33). Den kan 

bli trigget av avbrudd eller bremsing i språkutviklingsprosesser hos et flerspråklig individ før 

hele språksystemet har stabilisert seg før alderen 12. Ettersom det ikke foreligger opptak av 

amerikanorske informanter i alderen 12 år og man ikke kan påvise attrisjon av et fullstendig 

innlært trekk, vil jeg i neste underkapittel argumentere for mulighetene for attrisjon av en 

ufullstendig innlært V2 hos amerikanordmenn. 
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4.3. Forleddstrukturen som indikator for 

attrisjonsgraden 

Etter å ha avkreftet at kriteriet en- eller tospråklig frem til alderen 3;6 år spiller en rolle for 

analyse av V2-V3-variasjonen i CANS, vil jeg ta for meg den neste viktige påstanden hos 

Larsson og Johannessen (2015): Forfatterne påpeker at det forekommer mer av V3-ordstilling 

når man har tunge, altså syntaktisk komplekse, ledd som førsteledd. Imidlertid er det ikke 

sitert eller anført noen tall eller detaljerte opplysninger om dette. Derfor anser jeg det som 

hensiktsmessig å teste denne påstanden på mine informanter. I det følgende har jeg undersøkt 

korrelasjonen mellom V2 / V3 hos mine seks informanter og hvor tungt det foranstilte leddet 

er. 

Under kompleksiteten til førsteleddet forstår jeg i samsvar med Larsson og Johannessen 

(2015) strukturen og lengden til det syntaktiske leddet: om førsteleddet for eksempel er 

leddsetning, enkelt adverb, preposisjonsfrase eller substantivfrase. Som tunge ledd regner jeg 

leddsetninger. Alle de resterende typer ledd, enkle adverb og kortere fraser, regner jeg som 

lette ledd.  

Siden antallet informanter i denne underøkelsen ikke er så stort, regner jeg ikke disse 

resultatene som representative for hele korpuset. Tvert imot viser de at variasjonen i andel 

V2/V3 avhengig av forleddsstrukturen også er til en viss grad individuell. Det foreligger ikke 

en totalt regelmessig, generaliserbar avhengihetsforhold mellom V2-/V3-produksjonen og 

forleddsstrukturen i setningene til informanter med språkforvitring. 

Tabell 8. Tunge og lette førsteledd.  

Informant 
Tunge foranstilte ledd Lette foranstilte ledd 

V2 V3 V2 V3 

INF-1 6  3  

INF-2 2  9  

INF-3 15 2 10 4 

INF-4 6 5 4 3 

INF-5  17   

INF-6  2 7 1 
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Fremstilt i prosentandeler ser V3-produksjonen slik ut: 

 

Tabell 9. Tunge og lette ledd (prosentandeler). 

 

Informant V3 etter tunge ledd V3 etter lette ledd 

INF-3 12 % 29 % 

INF-4 45 % 43 % 

INF-5 100 % Ingen eksempler 

INF-6 100 % 12 % 

 

 

I den siste tabellen har jeg ikke tatt med data fra INF-1 og INF-2, da disse ikke har noen 

forekomster av V3 i korpuset. Resten av dataene viser følgende: INF-3 har flere forekomster 

av V3 etter lette foranstilte ledd enn etter tunge. Dette strider imot observasjonene til Larsson 

og Johannessen (2015), Eide og Hjelde (2015) og Johannessen (2015b) (se underkap. 1.2). 

Mulige forklaringer av dette vil jeg gi underkapittel 4.5, der jeg analyserer V2-produksjonen 

til INF-3 på individuelt nivå. 

Når det gjelder INF-4, er det ikke så store forskjeller mellom andel V3 etter tunge og lette 

ledd. Som man kan se, produserer hun V3 i litt under halvparten av ikke-subjektinitiale 

setninger med lette så vel som tunge ledd foran. Det vil si at observasjonen til Larsson og 

Johannessen (2015), Eide og Hjelde (2015) og Johannessen (2015) ikke gjelder INF-4 heller. 

Det virker som om tyngden til det foranstilte leddet ikke er relevant i hennes tilfelle. 

Hva gjelder INF-5 har han ingen forekomster av ikke-subjektinitiale deklarative 

hovedsetninger med lette forledd. Dette kan grunnes et uheldig sammentreff forårsaket av 

samtalens emne og samtaleføring mellom intervjueren og informanten, nemlig at INF-5 ikke 

hadde et konseptuelt og tematisk behov for å ha lette ikke-subjektale ledd på førsteplass. Det 

at informanten ikke har noen forekomster av lette forledd, gjør det vanskelig å se mønstre i 

hans V3-produksjon og strukturen til forleddet. Hvis informanten aldri produserer noen V2, er 

spørsmålet om fordelingen av V2 og V3 i hovedsetninger avhengig av strukturen til forledd, 

ugyldig. Ut fra dataene i CANS er det ikke mulig å antyde noen relevante mønstre. 
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Hva angår informanten INF-6: Denne informanten produserer gjennomgående V3 i alle ikke-

subjektinitiale setninger med en leddsetning som førsteledd. Når det gjelder V3 etter lettere 

førsteledd, forekommer det i ett tilfelle av åtte. Det betyr at V2 med tunge foranstilte ledd 

ikke beherskes av informanten, mens V2 med lette foranstilte ledd kan sies å være 

hovedsakelig intakt. 

Tabell 10. Korrelasjon mellom forleddstrukturen og V2. 

Informant Flere V3 ved tunge forledd Uklar korrelasjon/ ikke nok data 

INF-1 Nei Fravær av V3 

INF-2 Nei Fravær av V3 

INF-3 Nei  

INF-4 Nei: omtrent lik fordeling av V3 og V2 uavhengig av 

strukturen i forleddet 

INF-5 Ja Fravær av V2 

INF-6 Ja  

 

Det fremgår av tabellen at INF-3, INF-4 og INF-6 av mitt informantutvalg har både V2 og 

V3. Johannessen og Larsson (2015), Eide og Hjelde (2015) og Johannessen (2015b) tolker en 

slik tendens som uttrykk for språkforvitring grunnet prosesseringsvansker. Imidlertid, selv et 

utvalg av seks informanter viser at denne tendensen ikke kan generaliseres og gjelde alle 

informantene i CANS. Dette er enda en grunn til at amerikanorsken til enhver informant 

burde utforskes på et individuelt nivå (se mitt forslag i underkap. 4.5).  

Jeg har for øvrig en antakelse om at hvis man går inn på hver forekomst av V2 og V3 og 

undersøker hvilke setningsstrukturer som fremkaller mest V2 og V3, kan man finne ut at hvis 

det er ufullstendig innlæring, så har alle amerikanorsktalerne samme type "avvik" fra 

grammatikken i inputsspråket. Altså innebærer det at informantene kan ha en felles fossilisert 

"ufullstendig" norskgrammatikk som, kan tenkes, har stivnet på barnespråknivået, der 

språklæringen ble avbrutt eller bremset ved skolestart-alderen. I så fall hadde V2-variasjonen 

sett ut som systematiske «avvik» og representert et forenklet system stivnet på ett av stadiene 

«på vei mot» et komplett utformet språksystem. I særlig stor grad er dette sannsynlig hvis 

påstanden til Larsson og Johannessen (2015) om at informantene gjennomgående har flere V2 
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etter lette foranstilte ledd og V3 etter tunge, stemmer for de fleste informantene. Imidlertid, 

for å fastslå ufullstendig innlæring, fins det en viktig betingelse: at norsken til informantene er 

aktivt brukt og opprettholdt i sin ufullstendig innlærte tilstand, slik at man med sikkerhet kan 

utelukke at den ufullstendige norsken er rammet av ytterligere forvitringsprosesser. Samtidig, 

for å påstå med sikkerhet at dette er resultatet av ufullstendig innlæring, må man se i hvilken 

grad de andre grammatiske kategoriene er innlært. Hvis ikke det er sammenheng mellom 

rekkefølgen av barnespråklæring og det stadiet som amerikanordmennene har stoppet sin 

norskspråklige utvikling på, er dette et ekstra argument for at alle de amerikanorske 

informantene har vært rammet av språkattrisjonsprosesser. I så fall kan man spørre seg om 

V2-regelen forvitres enten i retning ikke-markert-variant (som er SVO på basis av typologiske 

studier av verdensspråk), eller i retning dominantspråket (V2-ordstilling  engelsk SVO-

ordstilling) eller i samsvar med Jakobsons regresjonshypotese: Det som læres sist, tapes først 

(se Jakobson 1941 og Johannessen 2015b), eller om det på andre måter mulig å forklare 

hvorfor V2 er utsatt for forvitring (se underkap. 3.2.1 der jeg omtaler undersøkelsene til 

Tsimpli 2007, Tsimpli mfl. 2004, Gürel 2002 og Seliger 1989 og 1996). 

 

 

4.4. Kan V2-variasjonen være resultat av at 

amerikanorsk er preget av både ufullstendig 

innlæring og språkforvitring? (Et sosiolingvistisk 

perspektiv) 

Larsson og Johannessen (2015) mener at variasjonen i V2-produksjonen skyldes kun 

språkforvitring. Denne påstanden utelukker muligheten for at språkforvitring har gitt utslag på 

V2-produksjonen på lik linje med ufullstendig innlæring. Imidlertid: Det at alle 

amerikanorskbrukerne i CANS ikke har snakket norsk på mange år, betyr i seg selv at alle til 

en viss grad har undergått en språkforvitringsprosess (jf. faktorene som fremmer 

språkforvitring i underkap. 3.2). Dette gjør den grunnleggende antakelsen til Larsson og 

Johannessen (2015) om at det er mulig å trekke et klart skille mellom innvirkningen av enten 

språkforvitring eller ufullstendig innlæring på V2-variasjonen, problematisk. Det behøves mer 

empiriske data for at man eventuelt kan skille ut én av disse to prosessene som årsak til V2-
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variasjonen. I dette underkapitlet vil jeg vise at det teoretiske fundamentet rundt 

språkforvitring og ufullstendig innlæring indikerer en stor sannsynlighet for at amerikanorsk 

først er preget av ufullstendig innlæring etterfulgt av en språkforvitringsprosess hos 

informantene (jf. òg tabell 7). Mitt teoretiske resonnement vil jeg fremstille i form av en tabell 

(se tabell 11) på grunnlag av tabell 4 og 5 i et sammenlignende perspektiv mellom forvitring 

og ufullstendig innlæring. 

Tabell 11. V2 som resultat av at amerikanorsk er rammet av både ufullstendig innlæring og 

språkforvitring hos talerne. 

Kriterium Amerikanorsk 

Alder 1. språklæringen er avbrutt i tidlig alder, 5-6 år, det vil si før 12 år (f.eks. 

INF-4: Hele familien gikk over til å snakke engelsk etter at hun startet på 

skole på engelsk) eller bremset (gjelder alle informantene: jf. sitat fra 

Montrul 2013, her på s. 33)  redusert språkutvikling før puberteten  

attrisjon grunnet sjelden mellommenneskelig kommunikasjon på norsk, 

men muligens indre språk i starten av skolegangen før engelsk overtar 

dominantspråk-rollen  jf. s. 33, Schmid (2011) og Montrul (2008): 

Språkforvitring som starter før puberteten, er meget dramatisk og fører til 

et ufullstendig innlært språk 

Input og output  1. ofte er aktiv input og output avgrenset til kommunikasjon med bestemte 

personer (f.eks. INF-3: Hun snakket alltid norsk til faren sin; engelsk og 

norsk til mor og morfar; bare engelsk til søsken og mormor)  Dette kan 

påvirke både ufullstendig innlæring av norsk i den tidlige fasen og 

forvitring i voksen alder 

2. i noen tilfeller er man eksponert for input på norsk, men produserer ikke et 

aktivt output (f.eks.: INF-2 hørte på moren sin snakke norsk frem til hun 

døde i 2000, men snakket det ikke selv aktivt, især ikke da han var borte 

hjemmefra og studerte)  forvitring i voksen alder 

3. fravær av undervisning på skolen  ufullstendig innlæring (inkludert 

barnespråkforvitring) 

4. engelsk input og output som resultat av identitetsvalg og tilhørighet til 

dominantsamfunnet   ufullstendig innlæring 

5. bruk av engelsk i et samfunn der de fleste personene i hverdagen ikke kan 

norsk  språkforvitring grunnet aktiveringen av en modus der man ter 



52 

 

seg som enspråklig (jf. s.36) 

 

Vel å merke: Både ufullstendig innlæring og språkforvitring arter seg på det rent 

språklige nivået som en variasjonspreget, respektive systematisk og ikke-

systematisk variativ, bruk av ulike språktrekk (se s. 20-22, 26, 30 om variasjon og 

jf. V2-V3-veksling). 

I tillegg: Ved å studere «feil»-produksjon av V2 i amerikanorsk (s. 35), risikerer 

man med å ende opp med å tro at de gitte trekke en gang var «ikke-feil». Da er det 

en stor sjanse for at man utelukker ufullstendig innlæring som alternativ til 

språkforvitring, som da anses som produksjon av flere «feil» V2-konstruksjoner. 

 

Ut fra alle de opplistede faktorene og forklaringene til disse vil jeg konkludere med at det 

nåværende amerikanorske språket, er et resultat av et forvitret ufullstendig innlært 

nedarvingsspråk. Det at språklæringen hos informantene endret sin karakter før puberteten på 

den ene siden, samt observasjonene til Schmid (2002) og Schmitt (2001) anført i Teori-

kapitlet på den andre siden, og Montrul (2008) og Schmids (2011) definisjoner av og forslag 

til avgrensning mellom attrisjon og ufullstendig innlæring er et sterkt nok argument som taler 

for at det amerikanorske språket har vært preget av ufullstendig innlæring. Det at input og 

output etter pubertetsalderen har vært redusert eller totalt fraværende hos amerikanorske 

informanter, er et sterkt argument for at det i utgangspunktet ufullstendig innlærte 

amerikanorske språket også har gjennomgått ytterligere forvitringsprosesser. Hvis 

amerikanorsk hadde vært brukt og opprettholdt av informantene konstant med hyppig input 

og output av alle typer (se s. 21-22, 27), kunne man sagt at amerikanorsk er preget kun av 

ufullstendig innlæring. Da kunne man studert det forenklede ufullstendig innlærte språklige 

systemet (se s.52) som er fossilisert og bevart slikt det er, gjennom aktiv bruk. I så fall kunne 

man også studert V2-regelens status ved ufullstendig innlært amerikanorsk. Imidlertid, siden 
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amerikanorsk også er preget av attrisjon, er det attrisjon av et språk som man ikke vet om 

hadde V2-syntaks gjennomgående eller ikke. Siden ufullstendig innlæring potensielt sett kan 

ramme alle språknivåene (se s. 20) har man ikke noen grunn til å utelukke at V2 også var 

rammet av det. I så måte, for å trekke slutninger om hvordan attrisjon har påvirket V2 i 

amerikanorsk, behøver man data fra amerikanorsk før språkforvitringsprosessene startet. I 

samsvar med de sosiolingvistiske dataene rundt utviklingen av amerikanorsk har man grunn 

til å anta at V2-variasjonen alltid har forekommet i amerikanorsken til informantene i CANS, 

da deres overgang til engelsk før puberteten impliserer en stor sannsynlighet for robuste 

forvitringsprosesser i deres norsk (jf. forvitring før og etter puberteten, s. 32-34). Alt i alt, vil 

jeg fastslå en stor sannsynlighet for at V2-variasjon er et av trekkene som preger 

amerikanorsk grunnet både ufullstendig innlæring og språkforvitring. 

 

 

4.5. Forslag til en sosiolingvistisk analyse av V2-

variasjonen hos to amerikanorske informanter 

I dette underkapitlet vil jeg presentere et forslag til analyse av kildene til V2-variasjonen i 

amerikanorsk. Jeg skal komme med mitt eget forslag om hvordan man kan studere og 

beskrive det amerikanorske språksystemet slikt det er nå, uten å sammenligne det med 

europanorsk. Jeg skal ta utgangpunkt i talematerialet fra to informanter som har ulike 

karakteristikker med tanke på om de har vært suksessivt  eller simultant tospråklige før 

skolealderen. Årsaken til at jeg legger dette kriteriet til grunn, er at jeg vil vise ikke kun på det 

generelle nivået, men også på det konkrete, at på den ene siden er antall morsmål som utvikler 

seg parallelt, ikke er et utslagsgivende kriterium for å forklare kildene til V2-variasjonen i 

amerikanorsk (se underkap. 4.1). På den andre siden vil jeg vise at prosessene ufullstendig 

innlæring og språkforvitring ikke er avgrensbare på grunnlag av det amerikanorske 

talespråkmaterialet man besitter i dag (se underkap. 4.4). Formålet med dette underkapitlet er 

å vise hvor bred V2-variasjonen er fra individ til individ, og det er dette som gir utslag på det 

generelle bildet av V2-statusen i det amerikanorske talespråkkorpuset.  

Jeg legger til grunn to påstander som kommer frem i underkapitlet 4.4: Språket til 

informantene i CANS er preget av ufullstendig innlæring (i perioden 2 til 12 år). Språket til 
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informantene som i utgangspunktet var ufullstendig innlært ved alderen 12, er også preget av 

forvitring. Siden det er umulig ut fra de data man besitter i dag, å utlede hvilke lingvistiske 

trekk språket til informantene hadde ved 12-års alderen, noe som kunne kastet lys på hvordan 

ufullstendig innlæring artet seg hos dem, er det kun mulig å antyde hvilke konkrete 

livshendelser og sosiolingvistiske faktorer som teoretisk sett kunne forårsaket denne 

ufullstendige innlæringen. 

Derfor anser jeg det som mest hensiktsmessig å snakke kun om hvilke sosiolingvistiske 

omstendigheter som kunne ha gitt utslag på hvor target-lik V2-produksjonen er hos 

informantene. Betegnelsen target-lik impliserer for meg målkonstruksjonen i ikke-

subjektinitiale deklarative hovedsetninger, slik den har vært i inputen til informantene. Slik 

jeg nevnte tidligere (se underkap. 1.2) må V2 i basespråket til INF-3 og INF-5 (Emigrant 

Scandinavian) ha en sterk posisjon. Det vil si at målkonstruksjonen, target-konstruksjonen 

hos INF-3 og INF-5 er V2 i den angjeldende typen setninger. I så måte når jeg snakker om 

forvitringsgraden og ufullstendigheten av amerikanorsk og disse prosessenes utslag på V2-

produksjonen, mener jeg å sammenligne amerikanorsk med inputsspråket deres, 

emigrantnorsk. Slik jeg omtalte tidligere (s. 22-23), kan basespråket til amerikanordmennene 

ikke være europanorsk, selv om akkurat på dette området – tilstedeværelse eller fravær av V2-

syntaks – er både emigrantnorsk og europanorsk like. Allikevel er det viktig å ha i mente at 

nedarvingsspråklig læringsprosess skiller seg fra en samfunnsspråklig. 

Når det gjelder informantene undersøkt i dette underkapitlet har de følgende felles 

kjennetegn: Begge født på 1920-tallet, den ene i 1924, den andre i 1925. Begge har fått en 

emigrantnorsk input, altså basespråket er emigrantnorsk (se underkap. 1.2). Begge er 

konfirmert på norsk og har gått på engelskspråklige skoler. Det vil si begge har fått reduksjon 

eller stagnasjon i norskutviklingen før alderen 12. Hos begge er det besteforeldre som var 

utvandrere fra Norge. Dette kan tenkes å ha påvirket identiteten, slik at informantene føler seg 

fjernere fra opprinnelseskulturen, inkludert språket. Dermed er det mindre viktig å 

opprettholde norskkompetansen. 

Det som skiller informantene fra hverandre, er typen tospråklighet og måten de har 

opprettholdt og brukt norsken på gjennom livene sine. 
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4.5.1. INF-3 

INF-3 er en kvinne som er født i 1924. Hun er vokst opp simultant tospråklig med norsk og 

engelsk morsmål. I korpuset foreligger det 3020 uttalte ord av henne. Hun har produsert 31 

ikke-subjektinitiale deklarative hovedsetninger, hvorav 25 setninger med V2 og 6 med V3. 

INF-3 produserer dermed mange flere V2 enn V3 i ikke-subjektinitiale deklarative 

hovedsetninger.  

Ikke-subjektinitiale deklarative hovedsetninger har følgende fordeling i hennes tale: 

V2 etter lette forledd: 10 setninger 

Et eksempel:  

så fekk jei enn brev ifrå # ee Seint Oleff Kalleedj 

 Så fikk jeg et brev ifra St. Olaf College. 

 

V2 etter tunge forledd: 15 setninger 

Et eksempel: 

å så nårr # ee far minn dø # så # tjøppte mor # en hus i Meivill # å så # em 

Og så når faren min døde, så kjøpte mor et hus i Mayville og så… 

 

V3 etter lette forledd: 2 setninger 

Et eksempel: 

nå je jei hadde spise de så mye 

Nå jeg hadde spist det så mye. 

 

V3 etter tunge forledd: 4 setninger 

Eksempel: 
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ja # [kremting] # ee nårr jei va på # {uforståelig} kalledj 

ee så # vi måtte ta # em # dhe lenngvidj dhe språken såmm vi va 

Ja… Når jeg var på college, så vi måtte ta the language the språket som vi var. 

 

Ut fra den sosiolingvistisk relevante personlige bakgrunnsinformasjonen som finnes i 

personskjemaet hennes (se Vedlegg), behøver jeg å utheve relevant informasjon for å drøfte 

hvor sterkt språket hennes er rammet av språkforvitring.  

1. Antall besøk til Norge: 4. 

Det ene besøket til Norge varte i et år, fra 1951 til 1952, da hun var fullbright exchange 

teacher på Stabekk. Informanten opplyser at hun prøvde å snakke norsk. Utenom dette 

innebærer det at hun bodde i Norge, at hun konstant var eksponert for europanorsk i et år, 

både gjennom mellommenneskelig kommunikasjon (for eksempel aktiv output da hun prøvde 

å snakke norsk) og massemedia (jf. s. 38). I tillegg studerte hun norsk (morsmålstimer) på 

St.Olafs College i USA. Begge situasjonene kunne hatt innflytelse på norskkompetansen og 

bremser den mulige attrisjonsprosessen etter pubertetsalderen, og kunne forklare den sjeldne 

forekomsten av V3. 

2. Snakket engelsk med søsken, litt norsk med moren, norsk med faren. Litt av hvert 

språk brukte hun med bestefar på morssiden. Hun snakket bare engelsk med bestemor 

fra morsiden. (Kjente ikke besteforeldre fra farssiden.)  

Aktiv bruk av to språk under oppveksten , der kun én person – faren – var knyttet til norsk, 

betyr at både INF-3 sin norskinput og -output kan karakteriseres som meget liten og avgrenset 

til snevre kontekster og nesten bare én person (enda mer begrenset bruk enn på familienivå). 

Disse faktorene og at engelsk ble dominant før puberteten, indikerer at INF-3 var utsatt for 

ufullstendig innlæring. 

Jamført med faktorene som påvirker ufullstendig innlæring, må man konkludere med at denne 

informanten var preget av det i stor grad. På den andre siden, at informanten alltid har snakket 

engelsk til søsken, bidrar til etablering av en amerikansk identitet i voksen alder: 

Familiespråket er majoritetsspråket. Fravær av aktiv og passiv norskbruk fører i sin tur til 

attrisjon. 



57 

 

3. Identitet: Hun anser seg selv som norsk, men også amerikansk. INF-3 synes det er 

viktig å bevare sin norske bakgrunn. Det er viktig at bakgrunnen er norsk, men hun 

anser ikke seg selv som fullstendig norsk.  

4. Leser ikke på norsk, det indikerer fravær av non-interactive exposure (se s. 35), det vil 

si fremme språkforvitring. 

 

Slutning: mindre grad av attrisjon av talespråket siden det har vært aktivt brukt i noen 

perioder av livet, blant annet under opphold i Norge i ett år. I tillegg har kompetansen vært 

opprettholdt eller hevet gjennom språkkurset på St. Olafs College (se relevansen av 

morsmålsopplæring i underkap. 3.1.3). Dette har tydelige utslag på V2-produksjonen: 

gjennomgående flere forekomster av V2 i setninger med begge typene forledd. 

 

 

4.5.2. INF-5  

Informanten INF-5 er vokst opp som suksessivt  tospråklig og hadde sitt første møte med 

engelsk på skolen, altså i alderen 5 – 6 år. Han er født i 1925. I korpuset foreligger det 4115 

uttalte ord av ham. Alle de ikke-subjektinitiale deklarative hovedsetningene (17) har et tungt 

forledd og V3-syntaks: 

Eksempel:  

 å nå   ru kamm ti d- Råsslin # du kunn tenngk du va i Nårrge 

Og når du kom til Roslyn, du kunne tenke du var i Norge. 

 

1. Det at INF-5 produserer et stort antall setninger med leddsetninger som førsteledd, 

indikerer på den ene siden at han ikke tyr til unngåelsessrategier (uvanlig ved 

attrisjon). Allikevel indikerer 100 % V3 på den andre siden prosesseringsvansker 

(vanlig ved attrisjon). Man kunne tenke seg at han enten mistet V2-syntaksen totalt på 
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grunn av attrisjon av et ufullstendig innlært trekk, eller at han ikke har hatt V2 fra 

starten av på grunn av ufullstendig innlæring. 

2. Antall besøk til Norge: 2 

3. Identitet: Norsk-amerikansk (se underkap. 4.5.1, pkt. 3) 

4. Opprettholder norsken gjennom media: leser på norsk hver dag og kan også skrive (i 

motsetning til INF-3). 

Altså kan aktiv skriftlig input og output utelukker ikke attrisjon av det muntlige språket og et 

mer utviklet skriftspråk med mer target-lik grammatikk (muligens hadde resultatene av 

skriftspråkanalyse hos INF-5 vist flere forekomster V2, da prosesseringen under muntlig 

taleproduksjon går i høyere tempo enn ved skriving. Dermed kan man anta at 100 % V3 i 

ikke-subjektinitiale deklarative hovedsetninger i den muntlige talen til informanten, ikke 

nødvendigvis betyr at han aldri bruker V2-regelen i det hele tatt. Altså avspeiler ikke analyse 

av et attrisjonspreget muntlig språk avspeiler ikke alltid hele kompetansen. I slike tilfeller 

kunne man tenke seg at skriftspråkanalyse kan gi en mer utfyllende informasjon om 

informantens språkkompetanse. 

Slutning: INF-5 viser større grad av attrisjon av talespråket. Det at han skriver og leser på 

norsk betyr antakeligvis at hans passive språk er mindre forvitret. Hyppig eksponering for 

skriftspråket og skriftlig output kan tenkes å holde tilbake attrisjonsprosesser i skriftspråket. 

Norsken har ikke vært aktivt brukt etter skolestart, men bare delvis med noen slektninger, for 

eksempel tremenningen i intervjuet i CANS.  
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5 Konklusjon  

I denne oppgaven har jeg gjennomført en kvalitativ teoretisk og empirisk analyse av V2-

variasjonen i amerikanorsk. Jeg har brukt den teoretiske litteraturen om ufullstendig innlæring 

og språkforvitring for den teoretiske analysen, samt språklige og sosiolingvistiske data fra 

seks informanter fra CANS-korpuset for den empiriske analysen. I den nyere faglige 

litteraturen, her representert med artikkelen til Larsson og Johannessen (2015), har det 

eksistert en mening om at vekslingen mellom V2- og V3-konstruksjoner i amerikanorske 

deklarative hovedsetninger skyldes språkforvitring fremfor ufullstendig innlæring. Etter å ha 

gransket de teoretiske standpunktene om ufullstendig innlæring og språkforvitring og satt dem 

sammen med de empiriske dataene fra informantene har jeg oppdaget at denne påstanden er 

kontroversiell. Bildet over kildene til V2-variasjonen i det amerikanorske nedarvingsspråket 

viste seg å være mer komplekst. 

Først av alt var det avgjørende for denne undersøkelsen å studere kritisk hvordan Larsson og 

Johannessen (2015) hadde argumentert imot ufullstendig innlæring og kommet frem til 

konklusjonen om at V2-variasjonen i amerikanorsk skyldes forvitring av den fullstendig 

innlærte V2-regelen. Jeg ekserperte fire problematiske poeng fra undersøkelsen til Larsson og 

Johannessen (2015). Tre av disse poengene går på hvordan man anvender de teoretiske 

observasjonene om ufullstendig innlæring og språkforvitring på det amerikanorsk 

nedarvingsspråklige materialet. Det fjerde poenget handler om hvor generaliserbar påstanden 

om sammenheng mellom forvitring og forleddstruktur er. Jeg kom frem til at ved studier av 

effektene av ufullstendig innlæring og språkforvitring på et nedarvingsspråk, er det 

avgjørende å inkludere det sosiolingvistiske perspektivet, som utgjør er en betydelig stor del 

av dette teoretiske rammeverket. I den siste delen av analysen har jeg kommet med et forslag 

til hvordan man kan anvende observasjonene fra den teoretiske litteraturen om ufullstendig 

innlæring og språkforvitring for analyse av V2 i ikke-subjektinitiale deklarative 

hovedsetninger i amerikanorsk. 

Alt i alt, etter å ha fremlagt en kritisk oversikt over artikkelen til Larsson og Johannessen 

(2015), et teoretisk resonnement og analytiske observasjoner av V2-variasjonen, har jeg 

dannet meg den følgende hypotesen: Dagens amerikanorsk er generelt sett preget både av 

ufullstendig innlæring og språkforvitring. Variasjonen i V2-syntaksen i ikke-subjektinitiale 

deklarative hovedsetninger er et av mange andre resultater av at disse to prosessene har virket 
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samtidig i den amerikanorske nedarvingsspråklige konteksten. I så måte kan V2-variasjonen i 

ikke-subjektinitiale deklarative hovedsetninger på den ene siden være et av resultatene av at 

V2-regelen aldri har vært fullstendig innlært og stabil hos amerikanorske barn. På den andre 

siden er V2-variasjonen forårsaket av at V2-regelen ble rammet av en ytterligere 

språkattrisjon hos informanter i voksen alder.  
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