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Sammendrag 

V2-prinsippet blir av de fleste forskere regnet som et sjeldent språktrekk på verdensbasis. 

Dette prinsippet innebærer at norsk og de fleste andre germanske språk, men vel å merke ikke 

engelsk, har et krav om at verbalet skal plasseres på andre plass i fortellende helsetninger. 

Dette kan by på utfordringer for dem som har norsk som andrespråk, og særlig for dem som 

ikke har det samme trekket i sitt morsmål. Trekk som er sjeldne i verdens språk, kalles 

markerte språktrekk, mens vanlige trekk kalles umarkerte. Markerthetsteoriens hypotese er at 

trekk som skiller seg fra morsmålet, og som dessuten er sjeldne, er vanskelige å lære.  

Jeg har testet 46 voksne informanter med norsk som andrespråk. Følgende morsmål var 

representert: albansk, amharisk, arabisk, berbisk, engelsk, hindi, kinesisk, kurdisk, oromo, 

persisk, pashto, portugisisk, somali, tagalog, thai, tigrinja, tyrkisk, urdu og usbekisk. I den ene 

deloppgaven ble informantene bedt om å skrive en fri tekst om livet sitt i hjemlandet eller i 

Norge eller eventuelt en kombinasjon av de to emnene. I den andre deloppgaven ble de bedt 

om å vurdere 48 setninger med hensyn til korrekthet. Begge deloppgavene fokuserte på 

verbalplassering.  

Resultatene viste at informanter med universitets- eller høyskoleutdanning presterte bedre enn 

informanter med videregående skole eller grunnskole. Informanter med engelskkunnskaper 

presterte bedre enn informanter uten engelskkunnskaper, til tross for at engelsk ikke er et V2-

språk. Informanter som hadde morsmål med rekkefølgen subjekt-verb-objekt som vanligste 

ordstilling (i likhet med norsk), presterte bedre enn informanter med andre ordstillingsregler, 

selv om ingen av informantene hadde V2-språk som morsmål. Informanter med relativt sett 

kort tid på norskkurs og relativt sett kort botid i Norge, presterte bedre enn informanter med 

lengre tids eksponering for norsk.  

Analysen av mine data tar utgangspunkt i et kognitivt språksyn. Dette innebærer at fellestrekk 

ved verdens språk skyldes menneskets særegne psykologiske og biologiske livssituasjon, og 

at språk læres på lik linje med annen kunnskap og andre ferdigheter. Individuelle forskjeller 

mellom mennesker, som skyldes arv og miljø, påvirker språklige ferdigheter i større grad enn 

tiden den enkelte har oppholdt seg i et norskspråklig miljø.  
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1       Innledning 

1.1 Introduksjon 

Man, though he have great variety of thoughts, and such from which others as well  
as himself might receive profit and delight; yet they are all within his own breast, 
invisible and hidden from others, nor can of themselves be made to appear. The 
comfort and advantage of society not being to be had without communication of 
thoughts, it was necessary that man should find out some external sensible signs, 
whereof those invisible ideas, which his thoughts are made up of, might be made 
known to others (Locke 1690).  

Mennesket har i uminnelige tider vært avhengige av å kunne kommunisere ved hjelp av språk. 

Og når man av en eller annen grunn flytter fra hjemlandet til et annet land, vil de aller fleste 

oppleve at skriftlig og muntlig kommunikasjon er nøkkelen til integrering og trivsel. På 

bakgrunn av kontakt med innvandrere, spesielt i undervisningssammenheng, er min interesse 

blitt vekket for deres iherdige arbeid for å tilegne seg det norske språk. Et av de norske 

språktrekkene som kan by på utfordringer, er verbalets plassering som setningsledd nummer 

to i fortellende helsetninger. Det er med andre ordstillingsspørsmål som har hovedfokus i 

undersøkelsen jeg her vil gjøre rede for.  

Mange voksne innvandrere kommer til norskundervisningen med store forventninger 

om å lære mest mulig grammatikk. Dette er et fagområde som kan betraktes i et deskriptivt og 

et normativt perspektiv. Den deskriptive grammatikken omtaler et språksystem slik det faktisk 

er på et gitt tidspunkt. Dette dreier seg om det vi som morsmålsbrukere intuitivt vet om vårt 

eget språk. Vi kan også kalle det internalisert språkkunnskap. Den normative grammatikken, 

på den annen side, setter opp retningslinjer for språkbruk. Man kan si at også disse normene 

settes opp på bakgrunn av faktisk språkbruk. Når vi i andrespråksundervisningen fremhever at 

norske fortellende helsetninger har verbalet på setningsleddsplass nummer to, her kalt V2-

fenomenet eller V2-prinsippet, er det sannsynlig at det nettopp skjer med utgangspunkt i den 

ordstillingen som i de aller fleste tilfeller benyttes av dem som har norsk som morsmål. På 

den annen side, i hvilke sammenhenger er det man opplever grammatiske retningslinjer som 

normative med negativt fortegn? Det kan være når de føles gamle og utdaterte. Det kan også 

være i de tilfeller reglene ikke stemmer med språkbruken i vår egen dialekt, sosiolekt eller 

etnolekt. Da kan den rent deskriptive grammatikken være mer aktuell. Man kan for eksempel 

studere ulikheter i ordstilling avhengig av bruk i forskjellige grupperinger med norsktalende 

og beskrive variasjoner i verbplasseringen. Her skal vi imidlertid undersøke sider ved 

andrespråksinnlæreres håndtering av V2-prinsippet. Masteroppgaven vil ta utgangspunkt i 
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voksne innvandreres relative suksess når det gjelder å forholde seg til dette språktrekket, både 

reseptivt og produktivt. Det empiriske materialet er utelukkende skriftlig og består dels av 

informantenes grammatikalitetsbedømmelse og dels av deres egenproduksjon. Undersøkelsen 

omfatter 46 informanter, og den kan forhåpentligvis gi noen antydninger om mulige 

sammenhenger mellom blant annet bakgrunnsfaktorer og prestasjoner.  

Denne oppgaven skal ta for seg subjekt-verb-inversjon. Det vil si det fenomenet at 

subjekt og verb bytter plass hvis et annet ledd enn subjektet står først i setningen. I 

utgangspunktet har norsk ordrekkefølgen subjekt-verb-objekt1. Men vi kan også flytte et 

objekt eller et adverbial frem i setningen slik at det blir stående som første ledd. Det gjør vi på 

følgende måte. I stedet for å si eller skrive: ‘De kjøpte ny leilighet i sommer.’, kan vi si eller 

skrive: ‘I sommer kjøpte de ny leilighet.’ Første ledd (‘I sommer’) er et adverbial, andre ledd 

(‘kjøpte’) er et verbal, tredje ledd (‘de’) et subjekt og fjerde ledd (‘ny leilighet’) et objekt. Det 

vi da foretar, er en inversjon der subjekt og verbal2 bytter plass. I den andre setningen 

kommer verbalet før subjektet. Selv om vi altså normalt har subjektet først i fortellende 

helsetninger, kommer i disse tilfellene verbalet (her ‘kjøpte’) før subjektet (her ‘de’). De fleste 

germanske språk har denne regelen, men det er verdt å merke seg at engelsk har hatt den i 

tidligere tider, men ikke har den lenger. Imidlertid er denne regelen sjelden i verdens språk.  

1.2 Norsk syntaks, også kalt ordstilling3 

Norsk har i dag relativt fast leddstilling, noe som innebærer fast plassering av verbalet på 

plass nummer to i fortellende helsetninger. Når det gjelder nominalleddene4, kan det variere 

hvilket ledd som har plass nummer en. Men subjektet står som hovedregel før objektet i 

moderne norsk. Dette har sammenheng med bortfallet av kasus. Det er i dagens norsk ofte 

nødvendig å plassere subjektet før objektet fordi vi ikke lenger har kasusbøying som forteller 

om leddenes funksjoner (Torp og Vikør 2003). Når det gjelder verbalet, stod det ofte sist i 

setningen i urnordisk tid. I norrøn tid fikk det så sin nåværende posisjon på andreplass i 

deklarative helsetninger.  

 … at urnordisk truleg hadde sluttstilling av verbalet som den normale eller såkalla 
 umarkerte leddstillinga: … Dette ser også ut til å vere det vanlege i andre gamle 
 indoeuropeiske språk, som t.d. latin. … På norrønt ville ei slik leddstilling vere 

                                                 
1 Objektet erstattes relativt ofte av et adverbial som kan fortelle om for eksempel tid, sted eller måte. 
2 Verbalet er et verb som er bøyd i tid. Det kalles også finitt verb. Verb som ikke er bøyd i tid, kalles infinitte 
verb.  
3 Syntaks er det samme som ordstilling eller leddstilling 
4 Nominalledd er subjekter og objekter.  
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 nærmast utenkjeleg - norrønt har, liksom moderne norsk, normalt verbalet som 
 setningsledd nummer to, men i mange tilfelle - ikkje berre i spørjesetningar - kjem 
 verbalet i norrønt også på førsteplassen (Torp og Vikør 2003: 47). 

Urnordisk hadde SOV-ordstilling (subjekt-objekt-verb som vanligste rekkefølge), mens 

norrønt hadde SVO-ordstilling i likhet med moderne norsk, det vil si subjekt-verb-objekt som 

vanligste rekkefølge (Torp og Vikør 2003: 47). Litt forenklet kan vi si at vårt språk har 

utviklet seg fra en relativt fri ordstilling kombinert med omfattende morfologi til en relativt 

fast ordstilling med enklere morfologi. Siden verb i norrønt ikke bare hadde 

tempusmorfologi5, men også ble bøyd i modus, numerus og person, signaliserte den enkelte 

verbform blant annet det aktuelle nominalleddets person og antall. Da denne delen av 

verbmorfologien falt bort, ble det nødvendig å plassere verbalet umiddelbart etter eller 

umiddelbart før subjektet, slik at det var tydelig hvilket nominalledd verbalet viste til.  

 V2-prinsippet innebærer at det finitte verbet har setningsleddsplass nummer to i 

deklarative helsetninger. V2-prinsippet gjelder altså deklarative helsetninger, også kalt 

fortellende helsetninger. Det gjelder vel å merke ikke for leddsetninger. Dessuten gjelder det 

bare for en type spørresetninger, det vil si spørresetninger med spørreord, som i ‘Hvor bor 

du?’. Spørresetninger uten spørreord, eller ja/nei-spørsmål, har verbalet først, men subjekt-

verb-inversjon ved at verbalet kommer før subjektet, som i ‘Er du svensk?’. Denne typen 

inversjon, som altså forekommer i spørresetninger, finnes også i språk som ikke praktiserer 

V2-prinsippet, som for eksempel engelsk. Lars Anders Kulbrandstad sier om ulike 

setningstyper: 

Når det gjelder setningstyper, går det sentrale skillet mellom helsetninger på den ene  
sida og leddsetninger og ledd-delsetninger på den andre. Helsetninger er setninger  
som ikke inngår som ledd i andre setninger, men fungerer som selvstendige ytringer. 
Leddsetninger står derimot som ledd eller deler av ledd i andre setninger, mens ledd- 
delsetninger ikke utgjør egne ledd, men inngår som deler av ledd i andre setninger  
(Kulbrandstad 2005: 226).  

En helsetning er altså en selvstendig ytring, mens en leddsetning utgjør et setningsledd i en 

helsetning. En ledd-delsetning er en del av et setningsledd og kan for eksempel være en som-

setning. I ‘Hun har en venn som heter Peter.’, er som-setningen en del av objektet.  

Leddsetninger har en annen ordstilling enn helsetninger. Dette innebærer blant annet at 

et eventuelt setningsadverbial har plass nummer to, etter subjektet og før verbalet (Golden, 

Mac Donald og Ryen 2008: 165). I setninger uten setningsadverbial kan verbalet imidlertid ha 

plass nummer to. Men leddsetninger har ingen inversjonsregel. Mange innlærere prøver å 
                                                 
5 Morfologi er ordbøyning, og syntaks er ordstilling.  
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invertere i leddsetninger, og resultatet kan bli som i *‘Første dagen var jeg her, var det 

sommeren.’ Fordi vi her har med en adverbial leddsetning å gjøre ‘Den første dagen jeg var 

her’, skulle verbalet ha hatt plass nummer tre etter adverbial og subjekt (Golden, Mac Donald 

og Ryen: 148). Slike eksempler på overinvertering var det en del av i den frie teksten som 

mine informanter leverte.  

1.3 V2-fenomenet i et andrespråksperspektiv 

Hammarberg og Viberg (1977) kaller V2-språk plassholderspråk. Berggreen og Tenfjord 

utdyper dette ved å peke på subjekt-verb-inversjon. Dessuten mener de at det formelle 

subjektets plassholderfunksjon til en viss grad kan forklare det finitte verbets hevd på 

andreplassen i deklarative helsetninger (Berggreen og Tenfjord 1999: 264). 

Det er altså en sammenheng mellom obligatorisk subjekt og en fast plassering av det 

finitte verbet. Dette vektlegges for øvrig av Toledo (Hovedoppgave 1995). Hun sammenligner 

språk som har verdien pluss på parameteret6 prodrop7, eksempelvis spansk, med språk som 

har verdien minus på dette parameteret, eksempelvis norsk. Språk som har plussverdi på 

parameteret, kan sløyfe subjektet i en del setninger. Språk med minusverdi kan det ikke 

(Toledo 1995).  

 Kulbrandstad tar utgangspunkt i språktypologi når han skal peke på en 

hovedutfordring for dem som lærer norsk som andrespråk. Han konstaterer at norsk er et 

SVO-språk med den kanoniske leddstillingsrekkefølgen subjekt-verb-objekt. Men dette er 

ikke det som gjør det vanskelig for innlærere, sier han. Det som byr på problemer, er V2-

regelen som plasserer det finitte verbet på plass nummer to i fortellende helsetninger 

(Kulbrandstad 2005: 282). Denne regelen krever inversjon når et annet ledd enn subjektet står 

først i setningen, noe som innebærer at subjektet flyttes bakover og det finitte verbet flyttes 

fremover.  

 Når et annet ledd enn subjektet står i forfeltet, kommer subjektet rett etter det finitte 
 verbalet i midtfeltet (altså på  n-plassen): Hver morgen måtte vi stå opp tidlig. Denne 
 leddstillingen kalles inversjon (fra latin ‘omflytting’), og er et vanskelig trekk ved 
 norsk setningsbygning for mange som ikke har norsk som morsmål (jf. S. 260). Det er 
 for eksempel ikke uvanlig med inversjonsfeil i norsken til engelsktalende: *I USA det 
 bor mange norskamerikanere (Kulbrandstad 2005: 266).  

                                                 
6 Prinsipp- og parameterteorien ble lansert av Chomsky og Lasnik på 1980-tallet. Prinsipper er felles for alle 
språk, mens parametere består av alternativer som er forskjellige for ulike språk.  
7 Prodrop vil si at det ikke er obligatorisk med subjekt i helsetninger.  
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Den grammatiske regelen som altså sier at det finitte verbet skal ha leddstillingsplass nummer 

to i fortellende eller deklarative helsetninger, holdes i hevd i de nordiske språk i tillegg til 

nederlandsk, tysk og frisisk. Engelsk praktiserer bare inversjon etter visse adverbialer og i 

spørresetninger (Brautaset 1996: 7). Jon Erik Hagen kaller dette fenomenet V/2-prinsippet og 

plasserer det både i en språktypologisk og en generativ eller universalgrammatisk ramme. 

Hammarberg og Viberg sier at V/2-prinsippet er en refleks av at disse språkene er 

‘plassholderspråk’, det vil si at de har distinkte posisjoner som kan være fylt av visse ledd av 

mer eller mindre spesifiserte typer (Hammarberg og Viberg 1977). Hagen skriver for øvrig 

med henvisning til universalgrammatikken8:  

 Andre lingvister med en mentalistisk teoretisk orientering har antydet en enda mer 
 sentral betydning for V/2-prinsippet. Siden prinsippet altså gjelder unntaksløst for 
 deklarative helsetninger, har de antydet at det viser et generelt trekk ved norsk som 
 reflekterer et grunnleggende «parameter» i den forstand som «Government and 
 binding-tradisjonen innenfor teoretisk lingvistikk har definert det (jfr. Chomsky 1981 
 og senere). I henhold til en slik teori vil V/2-parameteret kunne forklare deduktivt 
 diverse tilsynelatende urelaterte fenomener i språket (Hagen 1992: 27). 

Som konklusjon undrer Hagen seg over at det virker så vanskelig å tilegne seg prinsippet. 

«Det er rart», sier han «at det skal være så vanskelig å beherske en regel som er så enkel å 

beskrive rent grammatisk … Inversjonsprinsippet er jo også lett å undervise, og lett å lære og  

forstå i en formfokusert undervisningssituasjon» (Hagen 1992: 36-37). Han antyder et 

omvendt projeksjonsproblem som skulle innebære at tilegnelsen er en relativt stor utfordring 

til tross for at lærere vanligvis bruker mye tid og energi på å innprente regelen. Han 

fremholder at parametere per definisjon er lette å forstå og å anvende. Derfor setter han 

spørsmålstegn ved hvorvidt vi virkelig har med en parameter9 å gjøre (Hagen 1992: 37-38).  

 Hagen deler inversjonsfeil inn i tre grupper, feilinvertering, overinvertering og 

underinvertering, hvorav underinvertering klart forekommer hyppigst. Feilinvertering er å 

flytte andre ledd enn verbalet, og overinvertering dreier seg om verbalflytting i kontekster der 

det ikke skal være inversjon. Underinvertering er å utelate inversjon i kontekster der dette 

kreves (Hagen 1992: 29-32). 

                                                 
8 Ifølge Universalgrammatikken, også kalt UG, har alle verdens språk viktige fellestrekk, og alle mennesker er 
født med de samme forutsetningene for å lære språk (Lohndal 2017). 
9 Se punkt 2.2.3 
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 Åfarli (2015) som forsker innenfor det generative perspektivet10, uttrykker V2-

problemet på følgende måte: 

S2-innlærarane11 har med andre ord vanskar med V2-parameteren12. Men det som 
først og fremst er påfallande, er kor lite konsistente dei er i produksjonen av V2. Ein 
og same innlærar kan skifte mellom V2 og manglande V2, tilsynelatande uten 
systematikk. Dette tyder på at dei funksjonelle projeksjonane er internaliserte, men at 
bruken av dei er ustabil, dvs. at de ikkje er fullt utvikla i ein eller annan forstand 
(Åfarli 2015: 82). 

Åfarli benytter seg, i likhet med Hagen og på samme måte, av begrepene ‘underinvertering’ 

og ‘overinvertering’. Han omtaler også transfer og sier at «det er muleg at visse funksjonelle 

trekk blir overførte frå morsmålet (transfer), og det er også muleg at visse trekk ikkje blir 

utvikla i det heile» (Åfarli 2015: 131). Her legges det vekt på at tilegnelsen av V2-regelen 

ofte er ufullstendig, og at ikke alle trekk overføres mellom språk. Begrepet ‘transfer’ benyttes 

for øvrig innenfor flere teoretiske retninger i andrespråksforskningen. Det samme gjelder 

begrepene ‘typologi’, ‘mellomspråk’ og ‘markerthet’. Dette gjør at de kan brukes mer eller 

mindre teorinøytralt, noe jeg kommer tilbake til i kapittel 3, Teoretisk grunnlag.  

Johansen (2008)13 skriver at foranstillingsinversjon alltid mangler pragmatisk og 

semantisk motivasjon, og at forklaringen på problemene i tilegnelsen derfor ikke kan være 

funksjonell (Johansen 2008: 52). Hun hevder med andre ord at inversjonsfeil ikke har noen 

betydning for kommunikasjonen av mening. En setning med feilinversjon vil uansett bli 

forstått av mottakeren. Det samme hevder Lund (1997). Carlsen, derimot, mener dette er en 

sannhet med modifikasjoner. Hun mener inversjon tydeliggjør skillet mellom helsetning og 

leddsetning og dermed signaliserer om mottakeren skal innstille seg på mer informasjon eller 

ikke. Hennes eksempler er: «1. En morgen satt jeg og leste på verandaen. 2. En morgen jeg 

satt og leste på verandaen, ... 3. *En morgen jeg satt og leste på verandaen» (Carlsen 2013: 

32). Setning nummer en er en helsetning. Setning nummer to er en leddsetning, og setning 

nummer tre er enten en helsetning med underinversjon eller en leddsetning. Det er altså denne 

formen for underinversjon som kan gi opphav til misforståelser. Men er det slik, som mange 

forskere synes å antyde, at man som andrespråksinnlærer har problemer med å tilegne seg 

regler som ikke er vesentlig semantisk eller pragmatisk betydningsskillende? 

                                                 
10 Det generative perspektivet i språkvitenskapen tar, på samme måte som nativismen, utgangspunkt i et 
autonomt språksystem. Det generative aspektet viser til at den medfødte grammatikken genererer velformede 
setninger og bare det (Chomsky 1957 og 1965).  
11 S2 er en forkortelse for andrespråk eller språk nummer to 
12 Se punkt 2.2.3 
13 Artikkelen er basert på Johansens masteroppgave ‘Ja takk, begge deler – En undersøkelse av 
variasjonsmønstre i anvendelse av invertertordstilling i norske mellomspråkstekster’ fra 2007. 
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1.4 Begrepsavklaringer 

1.4.1  Morsmål og førstespråk 

En persons morsmål er normalt foreldrenes språk. Det innebærer at det er mulig å ha to 

morsmål. Førstespråket kan betegne både det språket en person lærer først og behersker best, 

og eventuelt et språk man lærer på et senere tidspunkt i livet og som etter hvert kan bli det 

språket man føler seg mest fortrolig med (NOU 2010: 7: 25). En polsk kvinne i slutten av 20-

årene fortalte at hun hadde flyttet til Norge som 13-åring. Deretter hadde hun mange år bak 

seg på skole og i høyere utdanning her i landet. Hun var av den oppfatning at polsk var 

hennes morsmål, men at norsk var hennes førstespråk (anonym personlig kommunikasjon 

2007).  

1.4.2  Andrespråk og fremmedspråk 

En persons andrespråk er et språk som er lært etter førstespråket eller morsmålet, vanligvis i 

miljøer der språket er i daglig bruk. Men det kan være lært både uformelt og i 

skolesammenheng. Begrepet andrespråk kan også brukes som en fellesbetegnelse på språk 

som ikke er en persons førstespråk. Begrepet fremmedspråk vil ofte brukes som en betegnelse 

på et språk som læres i en undervisningssituasjon (NOU 2010: 25). «Mens 

fremmedspråkslæring normalt skjer instruert i en klasseromskontekst, kan andrespråkslæring 

også skje utenfor klasserommet» (Husby 2015: 409). 

Når det gjelder andrespråksbegrepet, har lærere i voksenopplæringen, kanskje særlig i 

de senere år, møtt innvandrere som ved ankomst til Norge har tilegnet seg både to, tre og fire 

språk i tillegg til morsmålet. Mange har flyttet i oppveksten på grunn av foreldrenes 

muligheter til å skaffe seg jobb. Mange har også flyttet på egen hånd som tenåringer eller 

voksne til naboland eller andre land av samme grunn. De har da i hovedsak lært nye språk 

gjennom personlig kommunikasjon på arbeidsplassen eller i andre sosiale sammenhenger. Det 

er viktig i forskningssammenheng å ta hensyn til øvrige språk som informantene har 

kjennskap til (i tillegg til morsmålet og målspråket14), enten det er språk lært i 

skolesammenheng eller språk som er tilegnet på mer uformelle måter. Det blir for øvrig et 

spørsmål om hensiktsmessighet hvorvidt man i tillegg til andrespråksbegrepet også skal 

operere med et tredjespråksbegrep som en samlebetegnelse på de språkene som verken er 

                                                 
14 Et målspråk er et språk man er i ferd med å lære.  
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førstespråk eller andrespråk. Det er interessant at Batsis (Masteroppgave 2006) har kalt sin 

oppgave ‘Når norsk er tredjespråk’. På den måten poengterer hun hvordan påvirkning kan 

skje i vel så stor grad fra et tidligere tilegnet andrespråk som fra morsmålet (se punkt 2.3.1). 

Selv har jeg valgt å bruke betegnelsene morsmål eller førstespråk i tillegg til andrespråk og 

fremmedspråk. Jeg regner da alle språk som er lært etter morsmålet, og som er lært i 

omgivelsene der språket brukes til daglig, som andrespråk.  

1.4.3  Normativ og deskriptiv grammatikk og ulike typer språkregler  

Alle språk og alle dialekter er regelstyrt. ... Deskriptive regler er regler for faktisk  
språkbruk; det er regler som beskriver hvordan vi som språkbrukere bruker språket.  
Normative regler derimot er regler som tar hensyn til språknormen. Det er regler for 
«riktig» språkbruk, ... (Uri 2005: 14). 

En deskriptiv grammatikk beskriver altså et språk slik det i hovedsak brukes. En normativ 

grammatikk, derimot, setter opp regler og retningslinjer for språkbruk. Disse kan i norsk 

sammenheng eksempelvis være anbefalt av Språkrådet. Man kan si at disse retningslinjene tar 

utgangspunkt i språket slik det er på et gitt tidspunkt, men dette kan ligge noe tilbake i tid i 

forhold til den aktuelle tidsperiode. Normene kan altså være mer eller mindre konservative. 

De kan også være mer eller mindre styrende i forhold til flertallets språkbruk. En deskriptiv 

holdning til språk innebærer på den annen side en aksept av at det er stor variasjon i hvordan 

et språk brukes, og at språk forandrer seg over tid. Ved å betrakte språket synkront, det vil si 

slik det er i dag, må man på den annen side ikke glemme det diakrone perspektivet som 

innebærer at ethvert språk er i utvikling.  

 Som regel bygger et skriftspråk på én bestemt dialekt, gjerne dialekten til en kulturelt  
 og sosialt dominerende gruppe. De fleste grammatiske bekrivelser av norsk (enten det  
 er nynorsk eller bokmål) har som hovedformål å beskrive den normen som skal følges  
 i skrevet norsk. Slike grammatikker kaller vi normative. ... Men lingvistikken befatter 
 seg lite med normative fenomener. I stedet skriver lingvister deskriptive  
 (beskrivende) fremstillinger av språk og språklige fenomener. De er lite opptatt av  
 hvordan folk bør uttrykke seg, men tar utgangspunkt i folks faktiske språkbruk  
 (Simonsen og Christensen 2000).  

Når man sier at det finnes ulike typer språkregler, innebærer det altså at man kan betrakte 

språket enten på en deskriptiv eller en normativ måte. Dersom man har et normativt 

perspektiv, er det nærliggende å være opptatt av en bestemt språknorm og av god og dårlig 

språkbruk. Har man et deskriptivt perspektiv, konstaterer man hvordan et språk i all hovedsak 

benyttes, det vil ofte si hvordan flertallet snakker eller skriver til enhver tid. Man ser også på 
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utviklingstrekk og språkbruk i ulike befolkningsgrupper. Dyvik (1995) uttrykker seg 

imidlertid på følgende måte med hensyn til grammatisk korrekthet og normer: 

  
Korrekthet er et sentralt begrep for enhver lingvist, uansett hvor deskriptiv og anti- 

 preskriptiv hun er. Forskjellen mellom den preskriptive og den deskriptive lingvist  
 er at den preskriptive finner normgrunnlaget i sine egne preferanser, mens den  
 deskriptive er på jakt etter et normsystem som de facto definerer språksamfunnets 
 korrekthetsbegrep. Men for begge er studieobjektet en normativ størrelse (Dyvik 
            1995).  

Dyviks anliggende er at et normativt språksyn ofte vil være subjektivt og ta utgangspunkt i 

ens egen opplevelse av hva som er godt språk. Et deskriptivt syn vil på den annen side 

konstatere hvordan et språk fremstår innenfor et gitt samfunn på et bestemt tidspunkt. Begge 

syn er etter Dyviks oppfatning uttrykk for en normativ holdning til språk. Det innebærer at 

man i et deskriptivt perspektiv lar faktisk språkbruk til enhver tid utgjøre normen. I et 

preskriptivt, eller normativt, perspektiv setter man opp retningslinjer for god språkbruk. Om 

det deskriptive som norm sier Vinje (1979):  

 Men også en slik deskriptiv behandling kan virke regulerende på språkbruken og  
 bestemme oppfatningen av korrekt og ukorrekt (Vinje 1979: 8).  

Hvis man kan si at det finnes deskriptive og normative språkregler, vil det innebære at de 

deskriptive reglene tar utgangspunkt i det som er i alminnelig bruk blant personer som har et 

språk som morsmål. De normative reglene tar utgangspunkt i retningslinjer. Tar vi V2-regelen 

som eksempel, kan vi si at de aller fleste personer som har norsk som morsmål, plasserer 

verbalet på andreplass i fortellende helsetninger, både skriftlig og muntlig. Det finnes unntak i 

multilingvistiske miljøer, der ungdom med ulik etnisk bakgrunn skaper sin egen variant av 

norsk. Slike grupper kan også bestå av etnisk norske tenåringer som lar seg påvirke av 

flertallets språkbruk. I slike sammenhenger er det utbredt med en annen ordstilling enn den 

alminnelige norske (se for eksempel Quist og Svendsen 2010, Nortier og Svendsen 2015, 

Opsahl 2010 og Ganuza 2008).  

Begrepet’ språkbruksvarieteter’ peker på de mange varianter av et språk som kan 

eksistere parallelt. Noen av disse er ulike andrespråksvarieteter, og i den forbindelse kan det 

legges vekt på alternative sider ved språkbruk. Det vesentligste kan i en andrespråkssituasjon 

være å gjøre seg forstått, noe jeg vil omtale i punkt 1.4.4, Kommunikativ kompetanse. 
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1.4.4  Kommunikativ kompetanse 

I punkt 1.4.3 ble det deskriptive og det normative perspektivet på språk omtalt. I et 

andrespråksperspektiv kommer imidlertid en tredje dimensjon i tillegg. Når man lærer et nytt 

språk i et land der språket snakkes, er det viktig å gjøre seg forstått både skriftlig og muntlig. 

God språkbruk vil da blant annet dreie seg å skrive og snakke slik at andre forstår det. Dette 

kalles også kommunikativ kompetanse. Begrepet ble opprinnelig introdusert av Fishman på 

1970-tallet (Giglioli 1972: 48). Ifølge Fishmans teori er det å ha kommunikativ kompetanse å 

vite hvilke språklige krav ulike situasjoner stiller. Det er altså ikke nok å kunne et språk på et 

visst nivå. Man må i tillegg vite hvilket vokabular og stilnivå som passer i ulike 

sammenhenger og på ulike arenaer. Dette gjelder både skriftlig og muntlig kommunikasjon, 

og målet er situasjonsbetinget språkbruk. Vektleggingen av kommunikasjonens betydning har 

utgangspunkt i en sosiolingvistisk tilnærming til språklæring, og det er et syn som i dag har 

skapt stor gjenklang i voksenopplæringen i norsk som andrespråk. «Læringssynet i det felles 

europeiske rammeverket er at språk læres gjennom kommunikasjon og i samhandling med 

andre» (Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (2012: 7).  

1.4.5  Tilegnelse, læring og beherskelse av språktrekk 

Motsetningen mellom tilegnelse og læring poengteres og diskuteres ofte i forbindelse med 

andrespråkspedagogikken. Krashens ‘Acquisition-Learning Hypothesis’ er sentral i den 

forbindelse (Krashen 1988). Den forutsetter to forskjellige pedagogiske prosesser. Tilegnelse 

foregår ubevisst gjennom naturlig kommunikasjon. Læring, derimot, tilføres gjennom formell 

undervisning og tilstreber bevisst språkkunnskap (Stavdal 2007). 

 Language classes should not introduce grammatical rules even along the «natural  
 order». The syllabus should not be based on any grammatical order. Rather, students 
        will acquire the language in a natural order as a result of getting comprehensible input 
 (Krashen 1988).  

Forståelig innputt er altså det som ifølge Krashen skal til for at en internalisert språktilegnelse 

skal finne sted. Internalisering vil i denne forbindelse si at det som opptas utenfra, blir en 

naturlig og ofte varig del av en selv. Og dette mener han er å foretrekke fremfor en formell 

læring av språkregler. «Tilegnelse er resultat av meningsfull kommunikasjon, mens læring er 

resultat av undervisning med fokus på form for å lære reglene i et språk» (Berggreen og 

Tenfjord 1999: 61). Vi har altså på den ene side den gammeldagse puggingen av regler og på 

den annen side naturlig språkpåvirkning og språkutvikling gjennom lytting, samtale, lesing og 
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skriftlig produksjon. Det kan her skilles mellom eksplisitt og implisitt undervisning. Den 

eksplisitte undervisningen legger vekt på grammatiske regler, mens den implisitte 

undervisningen legger vekt på det skriftlige og muntlige språket i bruk. Ved hjelp av 

eksempler kan innlærerne få en mer eller mindre bevisst forståelse av språkets underliggende 

struktur, selv om den ikke nødvendigvis blir så ofte uttrykt. Dette kalles også induktiv læring, 

i motsetning til deduktiv læring som vil si å lære reglene først for deretter å få presentert 

eksemplene. Den induktive læringen kan da sammenlignes med tilegnelse.  

 Det er teoretisk og pedagogisk interessant og dessuten viktig å skille mellom tilegnelse 

og læring. På den annen side legger ikke min undersøkelse og fremstilling hovedvekten på det 

pedagogiske aspektet. Det har blant annet sin bakgrunn i at jeg ikke har noen mulighet for å 

vite på hvilken måte mine informanter har tilegnet seg eller ikke tilegnet seg, eventuelt har 

lært eller ikke lært, det språktrekket jeg undersøker15. Å skille klart mellom de to begrepene er 

urealistisk i denne oppgaven fordi informantene både kan ha lært regelen i klasserommet og 

ha internalisert den gjennom naturlig kommunikasjon. Av den grunn foretar jeg ikke noe 

avgjørende skille mellom tilegnelse og læring. 

 Å ta stilling til informantenes beherskelse av et språktrekk må nødvendigvis være et 

spørsmål om grader. Selv ikke en morsmålsbruker vil være garantert å ha en hundre prosents 

beherskelse av et gitt språks regler. Jeg benytter meg imidlertid av begrepet fordi det nettopp 

dreier seg om å mestre noe i større eller mindre grad. Når man fremhever at en gruppe 

behersker regelen bedre enn en annen gruppe, kan dette i noen sammenhenger dekke bedre 

enn om man skulle omtale tilegnet eller lært kunnskap.  

1.4.6  Kompetanse og utførelse16 

Det er relativt vanlig å skille mellom det en språkbruker kan og vet om et språk, og det 

vedkommende er i stand til å uttrykke i skriftlig eller muntlig fremstilling i en gitt situasjon. 

Eide bruker begrepene kunnskap og produksjon (Eide 2015: 20). Den generative 

grammatikken skiller mellom I-språket, det internaliserte språket og E-språket, det eksterne 

språket (Lohndal 2014).  

 Kompetanse omhandler hva vi ubevisst vet, og som gjør oss i stand til å bruke språk.  
 … Performansen er den faktiske språkbruken, setninger som blir sagt og skrevet. ... 

                                                 
15 Mine informanter var ikke mine egne elever, og jeg intervjuet ikke deres lærere med hensyn til opplæringen på 
det aktuelle feltet.  
16 Jeg bruker her det norske ordet ‘utførelse’ i stedet for ‘performanse’ som riktignok er mye brukt i 
andrespråkslitteraturen.  
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 Skillet mellom kompetanse og performans kan også beskrives ved hjelp av et annet  
 begrepspar: I-språk og E-språk. I-språket (det indre språket) er den individuelle og  
 ubevisste språkkunnskapen som hver enkelt språkbruker har. Denne språkkunnskapen 
 befinner seg i hodet vårt og er dermed mental. E-språket (det eksterne språket) er de  
 faktiske språklige ytringene (Lohndal 2014).  

I-språket er altså det vi ubevisst vet om språk, mens E-språket er det vi er i stand til å 

kommunisere til andre. Ser vi dette i sammenheng med måter å teste informanter på, kan vi si 

at en test i grammatikalitetsbedømmelse først og fremst måler kompetanse. En slik test vil 

måle reseptiv språkbruk i den forstand at den enkelte skal vurdere oppgitte setningers 

grammatikalske korrekthet. Fri skriftlig produksjon kan derimot i større grad gi innblikk i 

informantenes performanse eller utførelse fordi en slik test vil gi et inntrykk av den enkeltes 

evne til språkproduksjon. Ved å benytte både en reseptiv og en produktiv innfallsvinkel bør 

det være mulig å få et innblikk i utvalgets språkbruk på et gitt område. Eide og Busterud 

(2015) sier: 

 All denne uoverensstemmelsen mellom kompetanse og performanse tilsier at en må  
 være omhyggelig med å velge ut metoder for hvordan en tester andrespråkstilegneres 
 grammatiske kunnskap. Produksjonsdata alene kan åpenbart ikke gi noe fullgodt bilde 
 av kompetansen, og produksjonsdata må dermed kompletteres med ulike typer tester  
 som kan gi oss tilgang til andre og mer skjulte sider av innlærerens kompetanse, slike 
 som ikke vises i produksjonen  (såkalte elisiteringstester17). ... man kan be om at  
 innlæreren vurderer om en gitt setning er grammatikalsk eller ikke ... (Eide og  
 Busterud 2015: 52). 

Det er altså ikke tilstrekkelig å måle språkinnlærerens utførelse (skriftlig eller muntlig). 

Kompetansen innebærer mye mer enn det den enkelte kan gi uttrykk for. Språkforståelse 

foregår ikke bare ved samtale og skriftlig produksjon. Det skjer også gjennom lytting og 

lesing (Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 2012).  

1.5 Informantene og bakgrunnen for temavalget  

Voksenopplæringen i norsk for innvandrere er organisert i undervisningsspor, spor 1, 2 og 3. 

Sporene gjenspeiler innlærernes utdanningsbakgrunn fra hjemlandet. Spor 1-deltagere har 

liten eller ingen skolegang fra hjemlandet. Spor 2-deltagere har en del skolegang og 

skriftspråklige ferdigheter (for eksempel fullført grunnskole). Spor 3-deltagere har god 

allmennutdanning (eventuelt også påbegynt eller fullført høyere utdanning). Spor 2-deltagere 

                                                 
17 Elisiteringstester er tester som spesielt belyser bestemte språktrekk og tester forståelsen av dem. 
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bør kunne bruke ordbok, og spor 3-deltagere bør i tillegg ha lært ett eller flere fremmedspråk 

(Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 2012).  

Som nevnt innledningsvis, er temaet for denne oppgaven V2-prinsippet i norsk sett i et 

andrespråksperspektiv. Temaet er valgt fordi formidling av dette språktrekket starter tidlig og 

tillegges relativt stor vekt i norskopplæringen for voksne innvandrere. Dette gir seg blant 

annet uttrykk i at mange lærebøker innfører prinsippet tidlig. Ny i Norge innfører det i leksjon 

1 i sin siste utgave (Manne og Nilsen 2013: 22). Norsk nå! innfører det i leksjon 3 (Fjeld og 

Nilsen 2009: 36). I likhet med Ny i Norge innfører også På vei prinsippet i kapittel 1 i sin siste 

utgave (Ellingsen og Mac Donald 2012: 23). Tidligere utgaver av Ny i Norge og På vei 

innførte også trekket tidlig (Manne og Nilsen 2003: 23) og (Ellingsen og Mac Donald 2004: 

18). Her bor vi 1 antyder trekket i kapittel 3 ved at verbalet er markert i noen helsetninger 

uten at prinsippet er nevnt eksplisitt (Dolve, Ellingsen, Grønningen og Mac Donald 2009). 

Her bor vi 1 og 2 er imidlertid beregnet på spor 1-deltagere. Hva forteller dette oss? Kan man 

forvente at trekket er lett å lære på bakgrunn av at lærebokforfatterne normalt anser det som 

passende (og ikke for vanskelig) å innprente det hos nybegynnere? Eller er det så viktig fra et 

pedagogisk synspunkt at det derfor må formidles raskest mulig? Kan man på den annen side 

trekke den slutning at det er viktig å undervise i trekket fordi det er vanskelig å tilegne seg 

det? Jon Erik Hagen skriver: 

 Det synes hevet over tvil at anvendelse av inversjonsregelen er en ferdighet som kun 
 gradvis tilegnes i kommunikativ produktiv språkbruk. Det er rart at det skal være så 
 vanskelig å beherske en regel som er så enkel å beskrive rent grammatisk, og som 
 synes å være et så grunnleggende trekk i norsk leddstilling (V/2-prinsippet) (Hagen 
 1992: 28). 

Hagens synspunkt er at det burde være enkelt å undervise i og å lære V2-prinsippet, men at 

det av ulike grunner har vist seg å være komplisert. Faktorer som gjør det komplisert, er 

kontekstuelle forhold, noe jeg kommer tilbake til i punkt 6.10. Brautaset (1996) tar 

utgangspunkt i til at faglige vurderinger ser ut til å gå i en bestemt retning når det gjelder 

fremmedspråklige innlærere. De dreier seg i hovedsak om at inversjonsfeil er vanlige feil, at 

slike feil er vanskelige å overvinne, og at inversjonsregelen er vanskelig å lære (Brautaset 

1996: 9).  
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1.6 Problemstilling, variabler, forskningsspørsmål og hypoteser 

1.6.1  Problemstilling og variabler 

Min problemstilling tar utgangspunkt i at mange andrespråksinnlærere har utfordringer i 

forhold til å benytte seg av regelen i både skriftlig og muntlig kommunikasjon. I denne 

oppgaven vil det imidlertid legges hovedvekt på skriftlig kommunikasjon. Mange forskere og 

pedagoger har undret seg over hvordan det kan ha seg at det er så vidt vanskelig å anvende 

regelen. Som vi har sett, er det av den grunn foretatt flere empiriske studier av i hvilken grad 

ulike faktorer påvirker tilegnelsen. Min undersøkelse tar også opp dette spørsmålet. 

Problemstillingen er derfor: Hvilke faktorer påvirker andrespråksinnlæreres beherskelse av 

V2-prinsippet i norsk og i hvilken grad?  

Problemstillingen som danner utgangspunktet for min undersøkelse, og drøftingen av 

denne, reiser spørsmålet om hva som i størst grad påvirker tilegnelsen av grammatiske trekk i 

et andrespråk. Mer spesifisert tar forskningsspørsmålet utgangspunkt i de uavhengige 

variablene som antas å ha en effekt på tilegnelsen og beherskelsen av V2-prinsippet. De 

uavhengige variablene som her er valgt, kan inndeles i fire grupper. Den første gruppen 

betegner jeg som generelle bakgrunnsvariabler. Den andre har fått betegnelsen 

språktypologiske bakgrunnsvariabler, og den tredje kaller jeg målspråksvariabler. I tillegg har 

jeg i forbindelse med grammatikalitetsbedømmelsen tatt med det jeg kaller den kontekstuelle 

variabelen. Det gjelder testsetningene og deres frekvens og de språklige sammenhengene V2-

trekket er forventet å forekomme i.  

De generelle bakgrunnsvariablene omfatter her alder, kjønn, utdanningsbakgrunn og 

fremmed- eller andrespråkskunnskaper utenom norsk. De språktypologiske 

bakgrunnsvariablene vil her si syntaktisk typologi og morfologisk typologi med tanke på 

morsmål. Målspråksvariablene er tid på norskkurs og tid i Norge. Den kontekstuelle 

variabelen er forskjeller mellom testsetningene. Den avhengige variabelen utgjøres av 

resultatene på mine to delundersøkelser. Disse resultatene kan sies å gi uttrykk for grader av 

beherskelse med hensyn til det aktuelle språktrekket.  

Svarene jeg ønsker å finne, er hvorvidt den enkelte variabel har en positiv eller negativ 

sammenheng med resultatene på de to deltestene. Jeg ser altså etter korrelasjoner eller 

samvariasjoner mellom de uavhengige variablene og den avhengige variabelen. Når det 

gjelder hver enkelt av de uavhengige variablene, er det mulig å se en effekt på resultatene. Det 
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kommer jeg tilbake til i kapitlene 5, Undersøkelse og resultater, 6, Analyse og drøfting og 7, 

Konklusjon. 

1.6.2  Forskningsspørsmål 

Mine forskningsspørsmål tar utgangspunkt i problemstillingen som ble omtalt i punkt 1.6, og 

som stiller spørsmålet om hva som påvirker beherskelsen av V2-regelen i norsk og i hvilken 

grad. Testene jeg har benyttet meg av, grammatikalitetsbedømmelse og fri skriftlig 

produksjon, antas å gi to ulike innfallsvinkler til spørsmålene som stilles.  

Forskningsspørsmål 1: 

Hvordan påvirker de generelle bakgrunnsvariablene beherskelsen av V2-regelen i norsk? 

Forskningsspørsmål 2: 

Hvordan påvirker de språktypologiske bakgrunnsvariablene beherskelsen av V2-regelen i 

norsk? 

Forskningsspørsmål 3: 

Hvordan påvirker målspråksvariablene beherskelsen av V2-regelen i norsk? 

Forskningsspørsmål 4: 

Hvordan påvirker den kontekstuelle variabelen beherskelsen av V2-regelen i norsk?  

1.6.3  Hypoteser 

Som det fremgår av forskningsspørsmålene, ønsker jeg å få svar på noen sentrale spørsmål i 

forbindelse med min undersøkelse. På denne bakgrunn setter jeg opp en nullhypotese og en 

rekke alternative hypoteser bygget på antagelser. Har man satt opp en nullhypotese, er 

oppgaven å forkaste den etter beste evne. De alternative hypotesene bør deretter, hvis mulig, 

falsifiseres eller verifiseres.  

Nullhypotesen: 

Det er ingen sammenheng mellom de uavhengige variablene og den avhengige variabelen på 

de to deltestene. 
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Alternativ hypotese 1: 

Det er en negativ sammenheng mellom informantenes alder og deres resultater på de to 

delundersøkelsene. Det antas at de yngste informantene presterer bedre enn de eldste. 

Antagelsen skyldes forskning som viser at de som starter andrespråkslæring tidlig, oppnår 

mest innfødtlik kompetanse.  

Alternativ hypotese 2: 

Det er en positiv sammenheng, i kvinnenes favør, mellom informantenes kjønn og deres 

resultater på de to delundersøkelsene. Det antas at kvinner presterer bedre enn menn på 

andrespråkstester. For det første viser Vox-undersøkelsen fra 2012, som omhandler årene fra 

2002 til 2011, at kvinner i større grad enn menn bestod norskprøvene de gikk opp til (Vox-

speilet 2012: 4). For det andre viser NOVA-rapport nr. 5 fra 2014 at jenter presterte bedre enn 

gutter på skolen (NOVA Rapport 5/14: 56). Og for det tredje viser internasjonal 

skoleforskning at jenter presterte bedre enn gutter på lesetesting (Næss 2015: 11). 

Alternativ hypotese 3: 

Det er en positiv sammenheng mellom informantenes utdanningsbakgrunn og deres resultater 

på de to delundersøkelsene. Det antas at informanter med lengst utdanning presterer best, 

blant annet fordi utdanning ofte innebærer læring av språk.  

Alternativ hypotese 4:  

Det er en negativ sammenheng mellom informantenes engelskkunnskaper og deres resultater 

på de to delundersøkelsene. Det antas at informanter uten engelskkunnskaper presterer best på 

bakgrunn av at den manglende V2-regelen i engelsk kan virke forstyrrende inn.  

Alternativ hypotese 5: 

Det er en positiv sammenheng mellom informantenes kjennskap til et høyest mulig antall 

fremmedspråk og andrespråk i tillegg til norsk og deres resultater på de to delundersøkelsene. 

Det antas at kjennskap til flest mulige språk er av det gode.  

Alternativ hypotese 6: 

Det er en positiv sammenheng mellom informantenes morsmåls syntaktiske typologi og deres 

resultater på de to deltestene. Det antas at informanter med SVO-språk som morsmål, 

presterer best fordi norsk er et SVO-språk.  
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Alternativ hypotese 7: 

Det er en positiv sammenheng mellom informantenes morsmåls morfologiske typologi og 

deres resultater på de to deltestene. Det antas at informanter med syntetiske språk som 

morsmål, presterer best fordi norsk er et syntetisk språk.  

Alternativ hypotese 8: 

Det er en positiv sammenheng mellom informantenes tid på norskkurs og deres resultater på 

de to deltestene. Det antas at lengst mulig eksponering for målspråket er av det gode.   

Alternativ hypotese 9: 

Det er en positiv sammenheng mellom informantenes botid i Norge og deres resultater på de 

to deltestene. Det antas, som i hypotese 8, at lengst mulig eksponering for målspråket er av 

det gode.  

Alternativ hypotese 10: 

Det er en positiv eller negativ sammenheng mellom de forskjellige setningstypene i 

grammatikalitetsbedømmelsen og gjennomsnittlig prosentandel riktig bedømmelse fra 

informantenes side.  

1.7 Oppsummering 

Jeg har i dette kapittelet presentert ordstillingen i norske helsetninger og leddsetninger med 

hovedvekt på verbalets plassering i helsetninger.  Dernest har jeg redegjort for V2-fenomenet 

i lys av ulike forskeres teorier og ved å peke på noen av utfordringene det medfører å tilegne 

seg språktrekket som andrespråksinnlærer. Jeg har videre drøftet begreper som andrespråk, 

fremmedspråk, tilegnelse, læring, beherskelse, kompetanse og performanse. Jeg har også 

fortalt litt om utvalget informantene ble tatt fra. Jeg har presentert mitt tema, V2-prinsippet i 

norsk sett i et andrespråksperspektiv, og min problemstilling, det vil si hvilke faktorer som 

kan tenkes å påvirke beherskelsen av dette språktrekket.  

Jeg har videre presentert mine forskningsspørsmål. Spørsmålene gjelder først og 

fremst hvilke variabler som i størst grad påvirker beherskelsen. Variablene er inndelt i fire 

grupper hvorav jeg har kalt de tre første ‘generelle bakgrunnsvariabler’, ‘språktypologiske 

bakgrunnsvariabler’ og ‘målspråksvariabler’. Dessuten stilles spørsmålet om hvilken 

betydning setningstypenes frekvens og verbplasseringens kontekst har for beherskelsen av 

prinsippet. Jeg kaller den fjerde variabelen ‘den kontekstuelle variabelen’. Til slutt fremsetter 
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jeg en rekke forskningsspørsmål og hypoteser som jeg vil besvare hovedsakelig i kapittel 7, 

Konklusjon. Jeg vil der forhåpentligvis kunne forkaste nullhypotesen og dessuten falsifisere 

noen av de alternative hypotesene og verifisere andre.  
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2      Tidligere forskning 

2.1    Introduksjon 

Jeg vil i dette kapittelet ta for meg noen undersøkelser som gjelder tilegnelsen av V2-

prinsippet i norsk. Studiene er ledd i en pågående diskusjon om hvor vanskelig det egentlig er 

å lære dette språktrekket for en andrespråksinnlærer. Studiene jeg har valgt, er av Hyltenstam, 

Hagen, Toledo, Brautaset, Tveit, Selven og Ganuza. Valgene skyldes at studiene fokuserer på 

dette språktrekkets anvendelse i andrespråkssituasjoner. I tillegg vil jeg presentere noen 

undersøkelser og teorier om transfer eller overføring av språkstruktur mellom språk. Disse 

arbeidene gjelder grammatiske trekk generelt og ikke V2-regelen spesielt. Bakgrunnen for 

dette er at mye andrespråksforskning har som et underliggende premiss at språkstruktur 

overføres fra morsmål, og andre tilegnede språk, ved læringen av et nytt målspråk. Å legge 

frem teorier om transfer, også kalt tverrspråklig innflytelse, kan derfor kaste lys over dette 

premissets gyldighet og berettigelse, både når det gjelder V2-fenomenet spesielt og 

grammatiske trekk generelt. Jeg kommer for øvrig tilbake til transfer i kapittel 3, Teoretisk 

grunnlag.  

2.2    Forskning på V2-fenomenet  

2.2.1  Hyltenstam 

Hyltenstam (1978) studerer variasjon i mellomspråkssyntaks18 når svensk er målspråket og  

undersøker graden av andrespråkstilegnelse i forhold til flere språklige og ikke-språklige 

variabler. Ett av områdene han studerer, er inversjon når et annet ledd enn subjektet står i 

forfeltet, med andre ord V2-prinsippet. Han finner at ingen av de språklige eller ikke-

språklige variablene korrelerer med suksess i tilegnelsen av dette trekket bortsett fra 

utdanningsbakgrunn.  

To take just two groups, group 6 and 5, where the significance level of .05 is 
approximated, the English speaking group consists of learners with long educational 
background, while the learners in group 6, especially the Serbo-Croatian and 
Macedonian speakers, had short educational background. ... With this material, we can 

                                                 
18 Mellomspråksteorien er betegnelsen på et midlertidig språk med sine egne regler. Det er et språk i utvikling 
der innlæreren går fra å følge morsmålets regler til å internalisere målspråkets regler. Målspråket er det språket 
vedkommende er i ferd med å lære. Angående mellomspråk, se Selinker 1972 eller Berggreen og Tenfjord 1999: 
46-47.  
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conclude that nothing can be said about the different influences the native language 
may have on the rate of acquisition of Swedish (Hyltenstam 1978: 55).  

Hyltenstam konkluderer altså med at morsmålet ikke betyr noe for tilegnelsen av 

andrespråkssyntaks. Bare utdanningsbakgrunn skiller seg ut ved at lang utdanning fra 

hjemlandet predikerer rask tilegnelse.   

2.2.2  Hagen 

Hagen (1992) tar utgangspunkt i et generativt rammeverk. Han ser det som et paradoks at 

inversjonsregelen er vanskelig å tilegne seg for andrespråksinnlærere. Han mener det er enkelt 

å beskrive V2-regelen grammatisk, og at det er lett å undervise i den (Hagen 1992: 37-38). 

Han undersøker seks kandidater med hensyn til inversjon i skriftlige arbeider. Min19 

observasjon er at de har gjennomsnittlig langt flere korrekt inverterte setninger enn 

underinverterte. Av 30 setninger er 24 korrekt inverterte og 6 underinverterte. 80 % av 

setningene er altså korrekt inverterte (Hagen 1992: 34-36). Imidlertid trekker han 

konklusjonen at V2-regelen byr på svært store problemer for andrespråksinnlærere. Han 

overveier muligheten av at det kan dreie seg om en parameter, men avviser den fordi han 

mener at et språktrekk må være lett å tilegne seg hvis man skal kalle det en parameter (Hagen 

1992: 39).  

2.2.3  Toledo 

Toledo20 (Hovedoppgave 1995) undersøker spanskspråklige elevers tilegnelse av blant annet 

inversjon i norsk. Også hun bygger på generativ grammatikk. Hun forutsetter en parameter 

som medfører at et språk enten krever eller ikke krever et finitt verb på andre plass i 

fortellende helsetninger, det vil si V2-parameteren. Spansk har verdien minus på denne 

parameteren, og norsk har pluss (Toledo 1995). Toledo viser til prinsipp- og parameterteorien 

som er en del av rammeverket i den generative grammatikken (Berggreen og Tenfjord 1999: 

70). Prinsipper er felles for alle språk, mens parametere består av alternativer, ofte to, som de 

enkelte språk har valgt ett av. 

 Toledo forklarer de språktrekkene hun undersøker, blant annet i lys av 

markerthetsteorien. Eckman sier at markerte trekk i et målspråk er vanskelige å lære, spesielt 

når man ikke har det i sitt morsmål (Eckman 1977: 321). Ifølge Toledo er det derimot 

                                                 
19 Forfatterens anmerkning 
20 Cecilie Carlsen Toledo heter nå Cecilie Hamnes Carlsen.  
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umarkerte trekk som er vanskeligst å lære. For øvrig definerer hun V2-regelen som et 

umarkert trekk. Hun begrunner dette med at markerte trekk krever negativ evidens for å 

fjernes fra et språksystem, mens umarkerte trekk kan fjernes ved hjelp av positiv evidens 

(Toledo 1995: 36). I artikkelen Med UG in mente fra 2013 fastholder hun sitt syn. Hun sier at 

+V2 ikke kan fjernes ved hjelp av positiv evidens. Derfor er +V2-verdien umarkert, og derfor 

er det så vanskelig å kvitte seg med inversjonsfeil (Carlsen 2013: 37). Det ville imidlertid føre 

for langt å gå videre med denne diskusjonen.  

2.2.4  Brautaset 

Brautaset (199621) tar utgangspunkt i tidligere faglige vurderinger som hun mener går i en 

bestemt retning. Det gjelder den utbredte oppfatningen innenfor andrespråksforskningen om 

at inversjonsfeil er vanlige hos fremmedspråklige innlærere, og at de er vanskelige å 

overvinne (Brautaset 1996: 9). På denne bakgrunn undersøker hun om en slik hypotese kan 

bekreftes eller avkreftes (Brautaset 1996: 11). Teoretisk tar hun utgangspunkt i 

mellomspråksteorien. Hennes eget og andres materiale tyder imidlertid på at inversjonsfeil 

ikke er så utbredt som antatt. Hun viser blant annet til Andenæs og Golden (1980), 

Hvenekilde (1986) og Mangerud (1989) (Brautaset 1996: 19). Hun mener inversjonsregelen i 

stor grad blir fulgt på en korrekt måte i disse studiene. De underinverterte setningene er langt 

færre enn de korrekt inverterte (Brautaset 1996: 69).  

 Når det gjelder hennes eget materiale, sier Brautaset at dersom man benytter seg av et 

90 prosents kriterium for korrekthet, viser de totale resultatene en høy grad av korrekt 

gjennomføring (Brautaset 1996: 69 og 172). Hun konkluderer derfor med at regelen ikke er 

særlig vanskelig å tilegne seg. Dette kan skyldes hennes informanters høye utdanningsnivå, 

antyder hun (Brautaset 1996: 166). Men hun mener det ikke kan være hele forklaringen da de 

ovenfor nevnte undersøkelsene altså kommer til lignende resultater. Hun finner med andre ord  

gode holdepunkter for at inversjonsfeil ikke i utpreget grad er typisk for norsk mellomspråk 

(Brautaset 1996: 69).  

2.2.5  Tveit 

Tveit (Masteroppgave 2009) har en hypotese om at andrespråksinnlærere som har en 

inversjonsregel i sitt morsmål som tilsvarer den skandinaviske regelen, vil ha færre 

                                                 
21 Brautasets bok Inversjon i norsk mellomspråk fra 1996 er basert på hennes hovedoppgave fra 1994. 
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inversjonsfeil enn dem som ikke har en slik regel i morsmålet. Det dreier seg med andre ord 

om antagelsen om at transfer fra morsmålet letter tilegnelsen av språktrekk som er mer eller 

mindre identiske i førstespråk og målspråk. Tekstene han undersøker, er tatt fra Norsk 

Andrespråkskorpus, forkortet ASK22. Tveit sammenligner tekster skrevet av informanter med 

tysk og polsk som morsmål. Siden tysk har en inversjonsregel i helsetninger som ligner den 

norske, og polsk ikke har det, forventer han at de tyske informantene har færre inversjonsfeil 

enn de polske. Dette finner han da også bekreftet i det undersøkte materialet. De tyske 

informantene har signifikant færre inversjonsfeil enn de polske (Tveit 2009: 117).  

2.2.6  Selven 

Selven (Masteroppgave 2014) benytter seg også av ASK-korpuset og undersøker tekster 

skrevet av tyske, engelske, russiske og vietnamesiske andrespråkstilegnere med hensyn til 

finittmarkering og inversjon. Hun finner at de tyske informantene behersker V2-regelen i 

nesten 95 prosent av tilfellene og de vietnamesiske i nesten 93 prosent. Videre behersker de 

engelske informantene regelen i litt over 89 prosent av tilfellene og de russiske i nesten 88 

prosent. Hun mener datamaterialet viser at det gjøres få inversjonsfeil av informantene i 

materialet. Av dette trekker hun konklusjonen at informantene har tilgang til 

universalgrammatikken, noe som antyder UGs betydning i andrespråkstilegnelsen (Selven 

2014: 90). 

2.2.7  Ganuza 

Ganuza (2008) undersøker ordstillingsvariasjon i svenske flerspråklige ungdomsmiljøer, 

særlig med tanke på verbinversjon eller mangel på denne. Manglende inversjon i 

sammenhenger der svensk krever det, sies å være karakteristisk for ungdomsspråk i 

flerkulturelle bymiljøer. Resultatene viser at manglende inversjon til en viss grad brukes i alle 

de undersøkte gruppene. Men det ser ikke ut til å være noen sammenheng mellom nivå i 

andrespråkstilegnelse og inversjonsfeil. Derimot finner hun at dette språklige trekket brukes 

mer i kommunikasjon med jevnaldrende enn i samtaler med voksne. Hun mener derfor 

resultatene antyder at manglende inversjon brukes som en identitetsmarkør i den forstand at 

man uttrykker tilhørighet til et spesielt ungdomsmiljø ved å benytte visse språktrekk (Ganuza 

                                                 
22 ASK er et elektronisk innlærerkorpus utviklet ved Universitetet i Bergen. Det inneholder personopplysninger 
og tekster skrevet av kandidater som har gått opp til Språkprøven i norsk for voksne innvandrere og Test i norsk 
på høyere nivå.  
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2008). Disse språktrekkene, der ikke-inversjon utgjør ett, kalles multietnolekt (Svendsen 

2010: 8). V2-brudd er for øvrig studert som del av multietnolektiske stiltrekk i norske 

ungdomsmiljøer, også når det gjelder unge med norskfødte foreldre (Opsahl 2009). 

2.3    Forskning på transfer 

2.3.1  Batsis  

Batsis (Masteroppgave 2006) undersøker fem informanter med gresk som morsmål og 

engelsk som andrespråk. Andrespråkets innflytelse på tredjespråket (her norsk) blir 

sammenlignet med morsmålets innflytelse. Konklusjonen som trekkes, er at morsmålet 

påvirker den skriftlige produksjonen på norsk i relativt liten grad, mens andrespråket 

tilsvarende påvirker i relativt stor grad. Batsis sier for øvrig følgende om tverrspråklig 

innflytelse. 

 Når man lærer et nytt språk, det være seg språk nummer 2, 3, 4 eller 7, tar man gjerne i  
 bruk de midler man har til rådighet for å kunne klare seg i den nye språksituasjonen og  

å kunne gjøre seg forstått. Det at man kan ha ett eller flere språk fra før, vil si at man 
ikke starter helt fra bunnen av, og det er naturlig å benytte seg av den tidligere 
tilegnede kunnskapen. Man har altså fått erfaring i å lære språk. Det er i dag vanlig å 
ha en vid forståelse av tverrspråklig innflytelse, der man innbefatter alle aspekter og 
resultater av kontakt mellom de språkene en person kan (Batsis 2006: 12).  

Tverrspråklig innflytelse representerer altså et perspektiv som kan komme i tillegg til 

morsmålsperspektivet og målspråksperspektivet, og som ytterligere kan belyse mekanismene 

bak språklæring. Det er med andre ord fullt mulig at transfer også forekommer mellom et 

andrespråk og eksempelvis et tredjespråk. 

2.3.2  Nordanger 

Nordanger (Doktoravhandling 2017) kommer frem til at det ikke er noen umiddelbar fordel å 

ha det samme trekket i sitt morsmål når man skal lære et trekk i et andrespråk. Hennes 

undersøkelse ser på læringen av bestemthetskategorien i norsk som andrespråk, og resultatene 

viser at engelske innlærere ikke lærer norsk bestemthet raskere enn russiske, til tross for at 

engelsk markerer bestemthet, mens russisk ikke gjør det. Studien konkluderer med at begge 

grupper innlærere i ulike faser opplever forskjellige typer utfordringer i forbindelse med 

grammatisk bestemthet i norsk. Det pekes på kontekstuelle forhold som kan gjelde setninger 

på målspråket. I den forbindelse undersøkes det hvilke grammatiske sammenhenger som kan 
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virke fasiliterende når det gjelder å velge mellom bestemthet og ubestemthet (Nordanger 

2017: 366). 

2.3.3  Ragnhildstveit  

Ragnhildstveit (Doktoravhandling 2017) konkluderer også med at det ikke nødvendigvis er 

noen fordel ved tilegnelsen av et andrespråkstrekk at man har det samme trekket i sitt 

morsmål. Hennes undersøkelse tar for seg læring av grammatisk genus i norsk som 

andrespråk og viser at innlærere som har genus i sitt morsmål, ikke lærer grammatisk kjønn i 

norsk raskere enn innlærere som ikke er kjent med dette trekket fra sitt førstespråk. Tvert imot 

viser undersøkelsen at vietnamesiske innlærere, som ikke har genus i sitt morsmål, jevnt over 

bruker genus mer korrekt enn de andre informantene. Ragnhildstveit kommer til at det er 

genusmarkørene som i størst grad styrer innlæringen. Disse markørene er 

bestemthetsendelser, ubestemte artikler, possessiver og adjektiver, hvorav hun regner noen 

som gode og noen som dårlige genusmarkører. Bestemthetsendelsene regnes som de beste 

markørene. Deretter følger de øvrige markørene, hvorav de ubestemte artiklene er noe 

dårligere som markører, possessivene ytterligere noe dårligere og adjektivene de dårligste 

markørene. Dette innebærer at innlærere i stor grad orienterer seg etter egenskaper ved 

funksjonsord når de skal slutte seg til hvilket kjønn et substantiv har (Ragnhildstveit 2017: 8-

9). Påstanden er altså at grammatiske trekk ved målspråket veileder innlærerne mer enn 

likhetstrekk mellom morsmål og andrespråk.  

2.4    Oppsummering 

Undersøkelsene det er vist til ovenfor, ser dels på manglende inversjon i deklarativer i tilfeller 

der dette kreves. Hyltenstam, Hagen, Toledo, Brautaset, Tveit og Selven studerer fenomenet 

hovedsakelig i et andrespråksperspektiv og kommer til ulike konklusjoner med hensyn til 

hvor vanskelig det er å tilegne seg målspråksregelen. Ganuza har i tillegg et sosiolingvistisk 

perspektiv og anser avvik fra målspråksnormen som uttrykk for gruppetilhørighet. 

 Forskningen som hovedsakelig gjelder ulike former for transfer, er her representert 

ved Batsis, Nordanger og Ragnhildstveit. Batsis kommer frem til at det ikke bare overføres 

strukturer fra morsmålet, men at det i stor grad også overføres fra tidligere innlærte 

andrespråk når man lærer et nytt språk. Nordanger anser kontekstuelle forhold ved målspråket 

som vel så viktige som likheter og forskjeller mellom morsmål og målspråk. Det vil si at noen 
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språklige kontekster letter tilegnelsen mer enn andre. Også Ragnhildstveit mener altså at 

kontekstuelle forhold ved målspråket i stor grad letter eller vanskeliggjør tilegnelsen av 

grammatiske regler. Hun anser det ikke nødvendigvis for å være en fordel å ha det samme 

trekket i sitt morsmål når et trekk i målspråket skal læres.  

 Ulike syn på V2-fenomenet og andrespråkslæring generelt vil i løpet av denne 

oppgaven diskuteres i forhold til mine egne data.  
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3      Teoretisk grunnlag   

3.1    Introduksjon 

Det teoretiske grunnlaget for min oppgave tar utgangspunkt i forskjellige syn på læring 

generelt og språklæring spesielt. Disse teoriene berører på ulike måter mitt tema og min 

undersøkelse. Jeg vil først si litt om de store hovedretningene innenfor språkvitenskapen, 

behaviorismen med vekt på belønning for ønsket adferd, nativismen med vekt på en medfødt 

språkmodul og kognitivismen med vekt på at språklæring involverer generelle 

læringsmekanismer og ikke skiller seg fra annen læring. Av disse tre retningene er det 

nativismen og kognitivismen som er mest aktuelle i dagens forskning.  

 Mitt teoretiske utgangspunkt er kognitivismen. Det gjelder også det bruksbaserte 

perspektivet som utgjør en undergruppe innenfor det kognitive perspektivet. Jeg presenterer 

imidlertid også begrepene ‘språktypologi’, ‘mellomspråk’, ‘markerthet’ og ‘transfer’. 

Uavhengig av teoretisk ståsted vil man måtte ta hensyn til den forskningen som er gjort på 

disse fagområdene. De nevnte begrepene brukes til dels som teorinøytrale termer, og de 

benyttes hyppig av forskere med ulike typer læringssyn. De ulike perspektivene som 

presenteres, er et uttrykk både for andrespråksforskningens historie og for dens mange viktige 

bidrag. Det kan nevnes at Ragnhildstveit (2017) grundig diskuterer transfer, eller tverrspråklig 

innflytelse som det gjerne kalles i dag. Hennes teoretiske utgangspunkt er det bruksbaserte 

perspektivet. På den annen side diskuterer også Åfarli (2015) transferproblematikken, i hans 

tilfelle fra et generativistisk ståsted. Tilsvarende benyttes markerthetsbegrepet av Toledo 

innenfor den generativistiske tradisjonen. Språktypologien, som er mer en kartlegging av 

verdens språk enn en språkteori, benyttes uavhengig av teoribakgrunn. Når det gjelder 

mellomspråkshypotesene (Selinker 1972), sier Brautaset (1996) at de ble utformet i nær 

tilknytning til Chomskys språkinnlæringsteori og reflekterer paradigmeskiftet23 fra en 

behavioristisk til en kognitiv teori om språklæring (Brautaset 1996: 16). Hypotesene 

omhandler blant annet transfer. Berggreen og Tenfjord skriver imidlertid at «En bør være 

oppmerksom på at mellomspråkstermen i dag brukes teorinøytralt og uten noen form for 

tilknytning til Selinkers fem hypoteser» (Berggreen og Tenfjord 1999: 58). Det er på denne 

måten jeg bruker de ovenfor nevnte teoretiske begrepene. Det gir mening å bruke dem som 

redskaper som gir økt forståelse for problemer innenfor fagfeltet, uavhengig av hvilket 

overordnet syn man har på språk og språklæring.  
                                                 
23 Et paradigmeskifte er en omfattende endring i måten å tenke på innenfor et fag.  
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 Det kognitive perspektivet legger vekt på at språket ikke er autonomt, men at det er en 

del av menneskets allmenne mentale utrustning, og at det er preget av menneskets unike 

erfaringer og livssituasjon. Erfaringene har sammenheng med vår biologiske og sosiale 

virkelighet. Teorien er bruksbasert i den forstand at grammatikken anses for å være et 

speilbilde av språket i bruk (Simonsen 2012). I det bruksbaserte perspektivet regnes ordenes 

og konstruksjonenes frekvens for å ha stor betydning for læring. Høyfrekvente ord og 

setninger læres med andre ord først.  

 Jeg undersøker betydningen av typologisk likhet og kontrast mellom morsmål, 

tidligere innlærte andrespråk og målspråk. Selv om typologien er et klassifiseringssystem og 

ikke en teori om språklæring, er det viktig å vite noe om hvilke kategorier ulike språk deles 

inn i. Syntaktisk typologi er det som i første omgang synes mest relevant i forbindelse med 

V2-regelen, men også den morfologiske typologien har en viss betydning i forbindelse med 

ulike grader av fast ordstilling.  

Markerthetsteorien regner sjeldne trekk i verdens språk som vanskelige å lære, spesielt 

når en ikke har det samme trekket i sitt morsmål. Sjeldne trekk regnes som markerte, og 

vanlige trekk regnes som umarkerte. V2-fenomenet er et sjeldent trekk i verdens språk og 

regnes derfor i overveiende grad som et markert trekk. 

Mellomspråksteorien (lansert av Selinker i 1972) legger vekt på at det midlertidige 

språket en andrespråksinnlærer benytter seg av, er en språkstruktur i seg selv med sine egne 

regler. I utgangspunktet overføres morsmålets regler. Deretter tilegnes noen av målspråkets 

regler, mer eller mindre fullstendig, og språket er i en periode ustabilt. Til slutt tilegnes, i 

beste fall, de viktigste reglene i målspråket slik at det kan brukes kommunikativt.  

Transferforskningen beskjeftiger seg med tverrspråklig innflytelse, noe som hyppig er 

blitt diskutert, og som fortsatt diskuteres, innenfor andrespråksforskningen (Alonso 2016 og 

Yu og Odlin 2016). Transferteorien, eller tverrspråklig innflytelse, fokuserer på overføring av 

strukturer fra morsmålet, og eventuelt også andre innlærte språk, ved andrespråkslæring og 

fremmedspråkslæring.  

3.2    Ulike syn på læring generelt og språklæring spesielt  

I hovedtrekk er det tre syn som har dominert diskusjonen omkring læring generelt siden 1950-

tallet. Behaviorismen hevder at man lærer ved hjelp av positiv og negativ feedback fra 

omgivelsene (Skinner 1957). Dette gjelder også språk. I motsetning til dette synet står 

nativismen som regner det som sannsynlig at mennesker har en medfødt språkmodul, 
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nærmere bestemt universalgrammatikken (Chomsky 1957). Et tredje alternativ står 

kognitivismen for ved å gå ut fra at vi har medfødte evner, men ikke spesifikke språklige 

anlegg. Det vil si at språklæring og all annen læring foregår på prinsipielt samme måte 

(Berggreen og Tenfjord 1999: 25-26).  

The hypothesis that knowledge of language emerges from language use provides an 
 opportunity for cognitive linguistics to engage with the social-interactional nature of 
 language. Usage events are of course acts of social interaction. Speakers construe their  
 experience for the purpose of communicating that experience to others, which in turn  
 has broader social-interactional purposes; and hearers likewise invoke a construal of  
 the utterance for those broader purposes (Croft og Cruse 2004: 329).  

Ifølge kognitivismen er det altså vesentlig å se det kognitive og det sosiale aspektet ved språk 

i sammenheng. At språket oppstår gjennom bruk og sosialt samspill gjør denne prosessen til 

noe mye mer enn et resultat av belønningsmekanismer i behavioristisk forstand. Det er et 

svært komplisert apparat som settes i sving og en høy grad av forhandlingsvillighet som 

kreves, for at ulike individer skal komme frem til en felles forståelse av for eksempel en 

samtale og dens betydning. Dette er en grunnleggende måte å lære språk på. Den forutsetter 

en fleksibilitet som gjør det mulig å være åpen for at uttrykksmåter varierer med situasjon og 

kontekst.  

3.3    Det kognitive og det bruksbaserte perspektivet 

Begrepet kognitiv grammatikk ble etablert av Langacker på 1970-tallet. Han beskriver 

kognitiv grammatikk som en integrert del av bevisstheten som samtidig både er individuell og 

grunnleggende sosial (Langacker 2008: 539). Taylor (2002) formulerer anvendelsen av 

begrepet kognitiv språkvitenskap på følgende måte: 

I use the term ‘Cognitive Linguistics’ as a descriptive label for a rather broad  
 movement within modern linguistics. It includes a variety of approaches,  
 methodologies, and emphases, which are, however, unified by a number of common 
 assumptions. Foremost among these is the belief that language forms an integral part  
 of human cognition, and that any insightful analysis of linguistic phenomena will need  
 to be embedded in what is known about human cognitive abilities (Taylor 2002: 3-4).  

De mange retningene innenfor språkvitenskapen som samles i det kognitive perspektivet, har 

altså blant annet det til felles at de ser på språk som en integrert del av den enkeltes mentale 

kapasitet. Dette står i motsetning til generativistenes forestilling om en medfødt språkmodul. 

Det kognitive perspektivet tar altså utgangspunkt i at de samme mentale mekanismene 

er involvert i språklæring som i all annen læring. Mitchell, Myles og Marsden legger vekt på 
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begrepsforståelsen som er vesentlig ved førstespråkslæring, mens den bygger på tidligere 

erfaringer ved andrespråkslæring. Imidlertid er ikke denne formen for læring forskjellig fra 

læring av andre kunnskaper og ferdigheter.  

 The assumption is that language learning, be it first, second or third, taps into the  
 same, general, cognitive mechanisms and architecture that drive basic human learning.  
 ‘Learning’ here does not mean the kind of learning that results from conscious effort  
 and study, but extraction of meaningful patterns from environmental stimuli, including 
 all types of sensory perception. In this view, the outcome of second language learning  
 is different from that of the first language learning because: a first language and a  
 basic understanding about how the world functions are already established; learners  
 are more socially, personally, interactionally and cognitive mature; and the learning  
 environment and motivations to learn are usually very different (Mitchell, Myles og 
 Marsden 2013: 98).  

Andrespråkslæring er altså annerledes enn førstespråkslæring fordi morsmålet allerede har 

skapt et begrepsapparat som gjør det mulig å forstå de omgivelsene man lever i. Det er 

språkets betydningsside, semantikken, som vektlegges i dette perspektivet, og grammatikken 

anses for å oppstå gjennom felles erfaringer med språket i bruk.  

Croft og Cruse (2004) fremholder tre hypoteser om det kognitive språkperspektivet. 

«Language is not an autonomous cognitive faculty. Grammar is conceptualization. 

Knowledge of language emerges from language use» (Croft og Cruse 2004: 1). 

Croft og Cruse sier videre: «From a cognitive perspective, language is the real-time 

perception and production of a temporal sequence of discrete, structured symbolic units. This 

particular configuration of cognitive abilities is probably unique to language, but the 

component cognitive skills are not» (Croft og Cruse 2004: 2). Språket er altså en unik måte å 

bruke symboler på, men språklige ferdigheter læres på samme måte som andre ferdigheter.  

Et kognitivt perspektiv på andrespråkslæring av V2-regelen vil innebære at det i 

undervisningen settes av mye tid til muntlig og skriftlig kommunikasjon. Fordi språk blir 

ansett for å oppstå i bruk og i et sosialt samspill, må muntlig og skriftlig øving på blant annet 

V2-fenomenet vektlegges.  

 De som holder seg til et fast SVX-mønster24 og eksperimenterer lite med det  
 setningsinnledende leddet, utvikler inversjon seint. De som tidlig bruker mange  
 setninger med XSVX, former snarere korrekte inverterte setninger (Nistov 1991:  
 92-98).  

Det er viktig å bruke strukturene som skal læres, både i samtale og i skriftlig fremstilling. 

Bruker man hovedsakelig den umarkerte og vanligste leddstillingen SVO eller SVX, er det 

                                                 
24 X står her for et setningsledd som ikke er spesifisert, ofte et adverbial eller et objekt.  
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vanskelig å lære den inverterte leddstillingen XVS. Har man derimot våget seg på 

konstruksjonen XSVX og kanskje fått negativ evidens, eller negativ tilbakemelding, går veien 

videre til den funksjonelle XVS-konstruksjonen som innebærer inversjon.  

Det bruksbaserte perspektivet på språktilegnelse tar, som nevnt, utgangspunkt i at 

språklæring bygger på generelle kognitive mekanismer (Mitchell, Myles og Marsden 2013: 

103). I så måte representerer retningen et korrektiv til generativismen. Bruksperspektivet og 

vekten på frekvens gir en viktig innfallsvinkel til mitt materiale. Perspektivet fremhever at 

man lærer språk gjennom kommunikasjon. De ord og setninger som brukes i samtaler, danner 

grunnlaget for utviklingen av et språk hos det enkelte individ. Synet står i kontrast til teorien 

om en medfødt universalgrammatikk og legger vekt på at evnen til å lære språk er en del av 

menneskets generelle kognitive utrustning (Ragnhildstveit 2017: 172).  

 Tomasello (2003) fremsetter et erfaringsbasert alternativ til universalgrammatikken. 

Han anser empiri for bedre å kunne beskrive språkutvikling enn logikk. Menneskespråk er 

symbolsk og sosialt overført. Det er triadisk25 og referensielt av karakter, ikke først og fremst 

dyadisk26. Mennesker kommuniserer ved sammen å rette oppmerksomheten mot et objekt 

eller en hendelse. Det er altså snakk om en situasjon som har tre sider, de to samtalepartnerne 

og det de i fellesskap er opptatt av. I det øyeblikk et barn er i stand til å dele oppmerksomhet 

med en annen person, vil det ha behov for et språk som kan uttrykke felles opplevelser. Det å 

kunne lese andres intensjoner er en del av barns sosialisering, og det vekker et behov for å 

forstå og å bruke språk (Tomasello 2003: 6, 12 og 21). Det som her er av betydning for min 

undersøkelse, er at resultatene og funnene i dette perspektivet kan leses på en bakgrunn av 

frekvent og mindre frekvent erfaring med bruk av bestemte grammatiske konstruksjoner, som 

for eksempel ulike typer subjekt-verb-inverterte setninger.   

Det bruksbaserte perspektivet har vært benyttet i en rekke analyser og viser en måte å 

betrakte språklæring på som altså har sin basis i bruk og erfaring. Et spørsmål blir da hvilken 

erfaring informantene har med bruk av subjekt-verb-inverterte setninger. Er for eksempel 

noen av mine testsetninger så uvanlige at de er ekstra vanskelige å bedømme? En 

overbevisning om at språk, også andrespråk, vokser frem gjennom kommunikasjon, har 

betydning blant annet for den pedagogiske siden ved tilegnelsen. Ragnhildstveit (2017) sier 

det på følgende måte: 

 Ifølge Tomasello (2006: 439) er de lingvistiske ferdighetene en person innehar 

                                                 
25 Triadisk er tresidig. 
26 Dyadisk er tosidig.  
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 til enhver tid et resultat av all språklig erfaring gjennom livet, som til dels beror på 
 «repeated uses», altså frekvens, både innputt- og utputtfrekvens (bruksfrekvens). Det 
 er utbredt konsensus om at innputtfrekvens har betydning for språklæring (Bybee  
 2006, 2007, 2010), og at frekvente konstruksjoner ofte, men ikke alltid, er mer  
 innprentet, dvs. er sterkere mentalt representert, enn mindre frekvente konstruksjoner  
 (Bybee 2008; Ellis og Robinson 2008: 13; Dabrowska 2004: 213; Tomasello 2003:  
 178) (Ragnhildstveit 2017: 172).  

Hvor hyppig visse setningstyper forekommer i en innlærers muntlige og skriftlige omgivelser, 

både i form av resepsjon og produksjon, har altså stor betydning for hva som først og raskest 

prosesseres og tilegnes.  

3.4    Språktypologi 

V2-fenomenet aktualiserer nettopp leddstillingsregler og syntaktiske utfordringer i møte med 

et nytt språk. Den delen av språktypologien som omhandler leddstilling og rokkering av ledd, 

er altså den syntaktiske typologien. Men også den morfologiske typologien har, som nevnt, en 

viss relevans. 

 Syntaktisk typologi dreier seg om den grunnleggende eller umarkerte leddrekkefølgen 

i de enkelte språk (Song 2001: 49-50). Det man da fokuserer på, er hvordan subjekt, verbal og 

objekt vanligvis står i forhold til hverandre innenfor et språksystem. S brukes da som 

forkortelse for subjekt, V for verbal og O for objekt. De tre leddene kan kombineres på seks 

ulike måter: SOV, SVO, VSO, VOS, OSV og OVS (Næss 2011: 192). De tre vanligste er 

imidlertid SOV, SVO og VSO. VSO kalles ofte verbinitiale språk, blant annet fordi ikke alle 

språk har noe som kan kalles subjekt.  

 I Universals of Language sammenligner Greenberg 30 språk med hensyn til 

setningsleddene subjekt, verb og objekt (Greenberg 1963). Han skriver at det i verdens språk 

er seks mulige kombinasjoner av det han kaller meningsfulle elementer, altså subjekt, verb og 

objekt. VOS, OSV og OVS er sjeldent forekommende leddrekkefølger der objektet kommer 

før subjektet (Greenberg 1963: 77). På bakgrunn av sin sammenligning mellom de 30 ulike 

språkene setter han så opp 45 universelle regler for språk. Den første lyder: «In declarative 

sentences with nominal subject and object, the dominant order is almost always one in which 

the subject precedes the object» (Greenberg 1963). Han skriver videre at et stort flertall av 

språkene har en leddrekkefølge som innehar en dominerende posisjon. Denne omtales også 

som det enkelte språks umarkerte leddstilling, med andre ord den vanligste leddstillingen. At 
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de vanligste leddrekkefølgene har subjektet før objektet, har med ikonisitet27 å gjøre. Det vil 

si at det som vanligvis opptrer først i bevisstheten til den som kommer med en ytring, også 

står først i setningen. Av den grunn er det utbredt i verdens språk å plassere subjektet før 

objektet i deklarative helsetninger28.  

 Den morfologiske språktypologien deler språk inn i analytiske og syntetiske språk. De 

analytiske språkene har liten eller ingen ordbøyning, mens de syntetiske språkene har en stor 

grad av ordbøyning. De analytiske språkene markerer relasjoner mellom setningsledd ved 

hjelp av funksjonsord, mens de syntetiske språkene markerer disse forholdene ved hjelp av 

morfologi eller ordbøyning. Her er det imidlertid snakk om gradsforskjeller, slik at språk kan 

være mer eller mindre analytiske og mer eller mindre syntetiske. Dermed kan man si at alle 

språk befinner seg på en skala fra utpreget analytisk til utpreget syntetisk. I et analytisk språk 

består de fleste ord av bare ett morfem (eller én betydningsenhet), mens de fleste ord i 

syntetiske språk består av flere morfemer (Næss 2011: 37). Mitt hovedfokus gjelder syntaks, 

men jeg har imidlertid også trukket inn morfologi i analysen. Dette skyldes at jeg undersøker 

sammenhengen mellom informantenes morsmål og deres testresultater.  

 Som tidligere nevnt, er ikke språktypologien først og fremst en teori om språklæring, 

men snarere en omfattende vitenskapelig kartlegging og beskrivelse av verdens språk. Skal 

man imidlertid sammenligne ulike morsmål og på den bakgrunn undersøke hva som letter og 

hva som vanskeliggjør læringen av et nytt språk, vil det gi større innsikt å kjenne til 

språktypologiske forskjeller.  

  
 Å ha et morsmål som er språktypologisk fjernt fra norsk gjør språkinnlæringen mer 
 arbeidskrevende, ... Dette er en viktig innsikt som uten tvil har med morsmålstransfer 
 å gjøre, ... Når en skal lære et nytt språk, tar en i bruk den kunnskap og ferdighet en 
 allerede har, og morsmålet er en avgjørende ressurs i språklæringen. At morsmålet  
 påvirker andrespråkslæringen, er på ingen måte ny innsikt, men fenomenet transfer har  
 blitt tillagt svært ulik betydning avhengig av hvilke teoretiske tilnærminger til  
 språklæring som har vært rådende, alt fra at «morsmålet betyr alt» til at «morsmålet  
 betyr ingen ting» (Golden og Tenfjord 2015: 183-184).  

Golden og Tenfjord mener det er vesentlig å lytte til lærernes kunnskap om morsmålstransfer. 

I en undervisningssituasjon vil lærere kunne sammenligne elever med ulik språkbakgrunn, og 

de vil oppleve i praksis hvor vanskelig det kan være å lære et språk som et typologisk svært 

forskjellig fra morsmålet (Golden og Tenfjord 2015: 183-184).                                                                          

                                                 
27 Ikonisitet vil si billedlighet.  
28 Deklarative helsetninger er det samme som fortellende helsetninger. 



33 
 

 Subjekt-verb-objekt er den umarkerte leddrekkefølgen i norsk, noe som gjør språket til 

et SVO-språk. Men verbalet kan, som nevnt, bytte plass med subjektet i setninger der et annet 

ledd enn subjektet står i forfeltet. Det skjer da altså en inversjon.  

 Den vanligste leddstillingen i verdens språk er SOV, mens den nest vanligste er SVO 

(Næss 2011: 192). Næss antyder at disse to strukturenes store utbredelse dels skyldes 

prinsippet om ikonisitet og dels verbets tette forbindelse med objektet. Det har sammenheng 

med en forestilling om at subjektet setter en handling i gang, at den representeres av verbet, 

og at den har en effekt på objektet. Videre blir objektet i grammatisk teori regnet som en 

utfylling til verbet og som en del av predikatet (Næss 2011: 193).  

3.5    Mellomspråk 

Mellomspråksteorien (Selinker 1972) kom som en reaksjon på den kontrastive analysen og 

feilanalysen. Den kontrastive analysen hevder at man ut fra forskjellene mellom morsmål og 

målspråk kan predikere hvilke feil innlæreren vil komme til å begå. Feilanalysen legger vekt 

på kontrasten mellom innlærerspråk og målspråk og på hva den enkelte innlærers feil kan 

fortelle om faglig progresjon. Mellomspråksperspektivet, derimot, fremhever at helheten i et 

innlærerspråk forteller mer enn feilene isolert. Mestring er også en viktig del av totalbildet. 

Selinker (1972) anser et innlærerspråk for å være et system i seg selv, med sine egne 

premisser og sine egne regler. Det er dynamisk og i stadig endring. Det er et system i 

utvikling, og det er dette systemet som bør være i fokus, og ikke bare feilene. Mellomspråk er 

et midlertidig språk som man benytter seg av når man er i ferd med å lære et nytt språk. Det er 

vanlig å ta utgangspunkt i sitt morsmåls grammatiske regler for deretter gradvis å tilegne seg 

det nye språkets regler. I en overgangsperiode har altså mellomspråket sin egen grammatikk. I 

et mellomspråksperspektiv legger man vekt på det som er riktig, med andre ord det som 

innlæreren mestrer.  

 Ifølge Selinker er det fem prosesser som er sentrale i mellomspråksfasen. Det er 

overføring fra morsmålet, overføring fra undervisning, læringsstrategier, 

kommunikasjonsstrategier og overgeneralisering av regler i målspråket (Selinker 1972: 37-

47). Med andre ord er det svært utbredt at innlærere bruker morsmålets grammatiske regler 

(inntil videre), at de drar lærdom av undervisning (eller gjør feil på bakgrunn av misforstått 

undervisning), at de benytter seg av læringsstrategier, at de bruker strategier for å bli forstått, 

og at de bruker målspråkets regler i flere tilfeller enn nødvendig.  
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 Selinker tar utgangspunkt i tre kategorier ytringer som er meningsfulle og relevante i 

forbindelse med en innlærers mellomspråk. Det gjelder ytringer på morsmålet, 

mellomspråksytringer og ytringer på målspråket (Selinker 1972: 35). Disse tre 

ytringskategoriene forteller om veien fra startfasen via utviklingsfasen til en eventuell 

sluttfase. Innlæreren tar utgangspunkt i sitt eget morsmål ved læringen av et nytt språk. I 

mellomspråksfasen erkjennes det at målspråket har andre regler enn morsmålet, og disse 

prøves ut og tas i bruk med vekslende hell. Når innlæreren så behersker målspråket på en 

funksjonell måte, er det nye språkets regler mer eller mindre internalisert.  

 Tilegnelsen av V2-regelen kan illustrere mellomspråksperspektivets forestilling om 

andrespråksinnlæreres vandring fra å stole på morsmålets grammatiske system via en testing 

av målspråkets regler til en funksjonell beherskelse av målspråkets grammatikk. Fordi V2-

trekket er et sjeldent språktrekk, vil det bety en utfordring for dem som ikke har dette trekket i 

sitt morsmål. Ingen av mine informanter har språktrekket V2 i sitt morsmål. 

Mellomspråksperspektivet belyser imidlertid dynamikken i et midlertidig språk og 

utviklingen frem mot en hensiktsmessig beherskelse av et andrespråk.  

3.6    Markerthet 

Markerthetsteorien kan belyse andrespråksinnlæreres utfordringer i forhold til V2-fenomenet. 

Eckmans ‘Markedness Differential Hypothesis’ sier at man kan predikere 

andrespråkinnlæringens vanskelighetsgrad ut fra personens morsmål (Eckman 1977). Det 

dreier seg ikke bare om en kontrast mellom førstespråk og andrespråk. De språktrekk som 

regnes som markerte, er trekk som er sjeldne i verdens språk. Det som anses for å være 

vanskeligst, er derfor å lære et markert trekk når en ikke har trekket i sitt morsmål. Det 

motsatte regnes ifølge Eckman ikke som vanskelig. Hypotesen er delt i tre deler. I min 

oversettelse har hypotesen følgende punkter. «De områdene i målspråket som skiller seg fra 

morsmålet og som er mer markerte enn morsmålet, vil være vanskelige. Den relative graden 

av forskjell fra målspråket henger sammen med den relative graden av markerthet. De 

områdene i målspråket som er forskjellige fra morsmålet, men som ikke er mer markerte enn 

morsmålet, vil ikke være vanskelige» (Eckman 1977: 321). Hypotesen innebærer at et trekk 

som er sjeldent, med andre ord markert, i verdens språk, er vanskelig å lære, spesielt når man 

ikke har det samme trekket i sitt morsmål. Når et trekk er umarkert i verdens språk, derimot, 

er det lett å lære det enten man har det samme trekket i sitt morsmål eller ikke.  
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 V2-fenomenet er et trekk som egner seg til å illustrere markerthetsteorien fordi det er 

sjeldent i verdens språk og fordi det av de fleste forskere regnes som vanskelig å tilegne seg 

(Andresen 2006: 93). V2-prinsippet innebærer en viss variasjon i leddrekkefølgen, men med 

klare begrensninger.   

Variasjonen må imidlertid føye seg etter V2-fenomenet, og det gir opphav til 
inversjon, forstått som en ombytting av posisjonene for S og V, der en umarkert 
rekkefølge gir SV og en markert rekkefølge gir VS (Berggreen & Tenfjord 1999: 264).  

Rekkefølgen subjekt-verb er altså umarkert og vanligst i norsk, mens rekkefølgen verb-

subjekt er markert og dermed mer uvanlig. Den sistnevnte plasseringen av verb og subjekt 

gjelder for setninger som har et annet ledd enn subjektet i forfeltet. Dette krever i 

utgangspunktet inversjon for at man skal kunne oppfylle kravet om et finitt verb på andre 

plass i alle deklarative helsetninger. Dette kravet gjelder for de nordiske språk i tillegg til 

tysk, nederlandsk og frisisk. At V2-fenomenet regnes som markert av de fleste forskere, 

skulle innebære at det er vanskelig å lære (Eckman 1977: 321).  

Vi så i kapittel 2, Tidligere forskning, at Brautaset mener at V2-regelen ikke er 

vanskelig å lære, til tross for at hun anser den for å være et markert trekk (Brautaset 1996: 

164). Hennes bakgrunn for å hevde at regelen ikke er vanskelig å lære, er empirisk. Hun 

finner at hennes egne informanter relativt lett overkommer sine inversjonsvansker, og at det er 

stor dominans for korrekte strukturer (Brautaset 1996: 171). Dette mener hun skyldes deres 

gjennomgående høye utdanning.  

Da ingen av mine informanter har V2-regelen i sitt morsmål, er det ikke mulig for meg 

å finne kontraster mellom informantgrupper som understøtter markerthetsteorien. Den belyser 

imidlertid den store utfordringen det er å lære trekket som andrespråksinnlærer.  

3.7    Transfer 

Begrepet overføring eller transfer har sine røtter i den kontrastive analysen (Lado 

1957). Det ble i den sammenheng lagt en mer eller mindre ensidig vekt på ulikheter mellom 

morsmål og andrespråk, og overføring fra morsmålet ble ansett for å være en nesten 

enerådende forklaring på beherskelse eller manglende beherskelse av andrespråket.  

 De strukturene som ligner, vil være lette å lære fordi de vil bli overført … De  
 strukturene som er annerledes, vil være vanskelige fordi disse, hvis de overføres, ikke  
            vil fungere tilfredsstillende i det fremmede språket og må derfor endres. … Vi kan 
            si at graden av beherskelse av de strukturene som er annerledes, er en pekepinn på 
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 hvor mye av språket en har lært (Lado 1957: 59).   

Senere er bildet blitt mer nyansert med hensyn til morsmålets rolle ved andrespråkslæring. 

Man regner nå morsmålet som bare en av de faktorer som kan påvirke læringen av et nytt 

språk.   

Odlin (1989) trekker dessuten inn øvrige språk som innlæreren har tilegnet seg før det 

aktuelle andrespråket, og mener overføringen av grammatiske strukturer ofte kan være 

tverrspråklig sammensatt. 

 Transfer is the influence resulting from similarities and differences between the target 
 language and any other language that has been previously (and perhaps imperfectly) 
 acquired. (Odlin 1989: 27).  

Fordi tverrspråklig innflytelse hyppig forekommer ved læring av nye språk, ser han det som  

vesentlig å ta hensyn til transferteorien i et videre språkvitenskapelig perspektiv. 

 Research on transfer is also important for a better understanding of the nature of  
 language acquisition in any context and is thus of interest to anyone curious about  
 what is common to all languages, that is, language universals. As Comrie (1984) has 
 noted, second language research can provide a valuable empirical check on the merit  
 of universal theories, and the issue of transfer is likely to figure prominently in such  
 research (Odlin 1989: 4).  

Odlin fremhever at studiet av transfer kan ha betydning for synet på språktilegnelse generelt 

og dessuten for feltet som beskjeftiger seg med fellestrekk ved alle språk, de språklige 

universalier.  

Transfer kan altså, i tillegg til påvirkning fra morsmålet, også skyldes påvirkning fra 

andre språk en har lært. Batsis (2006: 90) bygger blant annet på Ringboms undersøkelser  

(Ringbom 1987, 2001 og 2007) og finner at tidligere innlærte andrespråk har større innflytelse 

på det hun kaller tredjespråk, enn morsmålet. Dette går jeg nærmere inn på i kapittel 6, 

Analyse og drøfting.   

 Ringbom (1987, 2001 og 2007) studerer læring av engelsk som fremmedspråk i 

Finland og ser på forskjellene mellom finsktalende og svensktalende finner. Han konkluderer 

med at de svensktalende finnene har fordeler fremfor de finsktalende når de lærer engelsk. 

Dette forklarer han med de språktypologiske likhetstrekkene mellom svensk og engelsk og de 

tilsvarende forskjellene mellom finsk og engelsk. Han legger imidlertid vekt på at forskjellen 

mellom de svensktalende og de finsktalende er størst på de laveste nivåene i 

engelskopplæringen.  



37 
 

 Essentially, the difference is not a difference in speed of learning, but a difference in  
 starting levels. Even before learning starts, Swedes have a great deal of relevant  
 knowledge of English. In their initial encounter with the language, their L1-based    
 expectations of what the TL is like turn out to be largely justified. … Cross-linguistic 
 similarity is obviously not the only factor influencing SLA, but it is an extremely  
 important one that has hitherto not been accorded the attention it deserves in research. 
 Good language learners especially make efficient use of whatever cross-linguistic  
 similarities they perceive (Ringbom 2007: 117).  

Ringboms hovedpoeng er altså at det spesielt i startfasen av andrespråks- eller 

fremmedspråkslæringen er en viktig ressurs å ha et morsmål som har typologiske likhetstrekk 

med målspråket. Forventningene til det nye språket vil i stor grad bli innfridd, og man kan 

trekke store veksler på en lignende struktur og et lignende regelverk. Dette begrunner han i 

det pedagogiske prinsippet som dreier seg om å knytte ny kunnskap til det man allerede vet 

fra før (Ringbom 2007: 1).  

Selv om det fortsatt diskuteres hvorvidt morsmålet eller tidligere innlærte andrespråk 

har størst innflytelse ved læringen av et nytt andrespråk, kan teorien om tverrspråklig 

overføring av eksempelvis syntaktiske regler være et godt analyseredskap. Dette gjelder i mitt 

tilfelle der det foreligger opplysninger om informantenes kjennskap til andre språk i tillegg til 

morsmålet og målspråket norsk. Det er mulig å undersøke hva som kan sies å lette tilegnelsen 

og hva som kan sies å vanskeliggjøre den. Men som Odlin poengterer, er tverrspråklig 

innflytelse bare en av mange faktorer som påvirker innlæringen av et andrespråk (Odlin 1989: 

27-47). Dette er da også blitt en utbredt oppfatning blant forskere etter at den kontrastive 

analysen ble forlatt som enerådende forklaringsmodell29. Derfor er kjennskap til engelsk og 

tidligere innlærte andrespråk eller fremmedspråk generelt i mindretall i forhold til de mange 

variablene jeg undersøker virkningen av. Engelskkunnskaper og kjennskap til andrespråk og 

fremmedspråk generelt blir for øvrig hovedsakelig behandlet i kapittel 5, Undersøkelse og 

resultater og kapittel 6, Analyse og drøfting.   

 

 

 

 

                                                 
29 Angående kontrastiv analyse, se Lie 2005 eller Berggreen og Tenfjord 1999.  
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3.8    Oppsummering 

Jeg har her fremstilt noen perspektiver som kan belyse V2-prinsippet. Jeg har presentert de tre 

hovedretningene behaviorismen, nativismen og kognitivismen. Jeg har tatt utgangspunkt i det 

kognitive og det bruksbaserte perspektivet, men også presentert typologi, mellomspråk, 

markerthet og transfer. De tre sistnevnte perspektivene tas ofte med i betraktning innenfor 

andrespråksforskningen, mer eller mindre uavhengig av teoretisk ståsted.  

Ulike perspektiver kan på forskjellige måter kaste lys over utfordringen ved å 

internalisere V2-prinsippet som voksen andrespråksinnlærer. Jeg har undersøkt noen av 

måtene disse teoriene kan anvendes på, ved at jeg har sett dem i sammenheng med den 

aktuelle utfordringen og dermed tatt stilling til hvordan de kan benyttes i forhold til mitt 

materiale. Det kognitive perspektivet betrakter språket som en integrert del av den mentale 

kapasitet hos den enkelte og ser på språklæring som fullt ut sammenlignbart med andre 

former for læring. Det bruksbaserte perspektivet anser grammatiske konstruksjoners reseptive 

og produktive frekvens for å ha stor betydning for hva som tilegnes raskest.  

Språktypologien deler verdens språk inn i grupper med visse innbyrdes syntaktiske og 

morfologiske fellestrekk. Mellomspråksteorien undersøker hvordan andrespråksinnlæreren 

bygger opp et midlertidig språk som består av elementer både fra morsmålet og målspråket, et 

system med sine egne regler. Markerthetsteorien understreker forskjellen mellom vanlige og 

uvanlige trekk i verdens språk og ser det som vanskelig å lære uvanlige språktrekk som man 

ikke har i sitt morsmål. Transferteorien ser på hvordan morsmålet og kjennskap til andre 

språk påvirker læringen av et målspråk. Denne samlede teoretiske rammen danner en 

refleksjonsbakgrunn for min egen undersøkelse og tolkningen av den.  
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4      Metodisk grunnlag 

4.1    Introduksjon 

Et hvert forskningsprosjekt krever et bevisst forhold til valg av metode, eventuelt metoder i 

kombinasjon. Velger man i utgangspunktet en kvantitativ tilnærming, kan man med fordel gå 

kvalitativt til verks i forbindelse med analysen og drøftingen. Ifølge Holmes og Meyerhoff 

(2003) benytter mange forskere seg av denne typen kombinasjon ved å integrere kvantitative 

og kvalitative metoder.   

 … approaches which attempt to integrate quantitative and qualitative methods of 
 analysis, using the patterns identified by quantitative analysis as essential 
 background to assist in the detailed  interpretation of the discourse (Holmes and 
 Meyerhoff 2003: 15).  
 
Det er med andre ord blitt vanlig å benytte et tallmateriale som utgangspunkt for en kvalitativ 

drøfting av mulige årsaker, virkninger og sammenhenger. Angouri (2010) skiller for øvrig 

mellom å kombinere og å integrere metoder. Jeg velger her å definere en kombinasjon av 

elementer som parallelle tilnærminger til samme prosjekt. Det kan da foreligge adskilte 

analyser på bakgrunn av de to fremgangsmåtene. Integrasjon definerer jeg som mer 

sammenfiltrede prosesser, der det kvantitative og det kvalitative til enhver tid belyser samme 

problemstilling, og der en bruker to sett med data i en og samme drøfting. I mitt prosjekt 

brukte jeg to typer data, numeriske og tekstuelle (Tashakkouri og Creswell 2007: 4). Den 

alternative komponent, enten den er kvalitativ eller kvantitativ, kan introduseres gjennom 

forskningsdesign, feltarbeid eller tolkning av resultater (Brannen 2005).  

 Brautaset (1996) forklarer sin kombinasjon av metoder ved å skille mellom innsamling 

og registrering av data på den ene side og tolkning av resultater på den annen side. 

 I og med at jeg i store deler av avhandlinga forsøker å undersøke holdbarheten i 
 bestemte hypoteser, og de empiriske undersøkelsene derfor kan sies å være 
 hypotesetestende, faller det egentlig naturlig til en viss grad å anvende kvantitative 
 metoder. I andre mer tolkende og drøftende deler, … der jeg diskuterer mulige årsaker 
 til informantenes bruk/ikke-bruk av inversjon, er tilnærminga sjølsagt overveiende 
 kvalitativ (Brautaset 1996: 18).  

Brautaset sammenligner enkeltinformanters feilkvoter på ulike progresjonsnivåer (Brautaset 

1996: 129). Det betyr at hennes metode dels er longitudinell og dels befinner seg på 

individnivå, noe som er kvalitative trekk. Som hun selv fremhever ovenfor, anser hun selve 

analysemetoden for å være i hovedsak kvalitativ. Hun leter etter årsakssammenhenger og går 
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bak tallmaterialet for å forklare sine funn. I sin konklusjon drøfter hun ulike tilnærminger til 

feilanalyse og kommer med alternative forklaringer på manglende samsvar mellom 

beherskelse av en regel og antall feil. Hun mener eksempelvis at unngåelsesstrategier kan 

dekke over usikkerhet i forhold til en gitt regel (Brautaset 1996: 134). 

 Det som først og fremst må klarlegges i forbindelse med metodevalg og en eventuell 

kombinasjon av metoder, er hva som egentlig kjennetegner kvalitativ analyse, og hva som 

skiller den fra kvantitativ analyse. Når man ser bort fra selve undersøkelsesmetodene, som 

omtales nærmere nedenfor, og fokuserer på analyse og drøfting av funn, vektlegger den 

kvalitative tilnærmingen hermeneutikk eller fortolkning. En kortfattet definisjon lyder: 

«Hermeneutik betegner den opfattelse af humanvidenskaberne, at kernen i disse videnskaber 

er fortolkning av noget, der har mening» (Pahuus 2003: 140). Tolkningen vil ofte dreie seg 

om å gå i dybden ved å undersøke sammenhenger som fortrinnsvis befinner seg på 

individnivå. Vesentlige mål i den forbindelse er forståelse av egenskaper ved og analyse av 

sammenhenger hos individer, noe som prioriteres fremfor numerisk kategorisering av 

kjennetegn ved grupper (Malt 2015). Hvis man kan si at kvantitativ forskning dreier seg om å 

finne mening og tendenser i et større tallmateriale, kan man på den annen side hevde at 

kvalitativ forskning er å finne mening i handlinger med utgangspunkt i individuelle forhold. 

Kvantitativ innholdsanalyse kan oppsummeres som kategorisering og telling av tekstenheter. 

På den annen side kan kvalitativ innholdsanalyse oppsummeres som kildekritikk og 

systematisering av sitater (Grønmo 1982: 97). Det siste kan i språkvitenskapelig betydning 

være å forholde seg kritisk til et gitt materiale og å søke etter meningsfylte sammenhenger. 

Tolkningen kan trekke inn utenforliggende faktorer som for eksempel antagelser om faktiske 

forhold og forslag til alternative forklaringer.    

4.2    Forskningsetikk30 

Mitt forskningsprosjekt ble før gjennomføringen innmeldt til Norsk Samfunnsvitenskapelig 

Datatjeneste (NSD). Institusjonen har senere skiftet navn til Norsk senter for forskningsdata 

(NSD). Prosjektet ble godkjent, men det fremgikk av en telefonsamtale med en saksbehandler 

hos Personvernombudet ved NSD på et senere tidspunkt at det ikke var tilrådelig at jeg gjenga 

min resultattabell, som inneholdt personopplysninger, i oppgaven, verken i selve 

oppgaveteksten eller som vedlegg. Personopplysningene gjaldt alder, kjønn, utdanning, 

                                                 
30 Temaene i forskningsetikk er hentet fra Alver og Øyen 1997.  
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morsmål, generelle språkkunnskaper, tid på norskkurs og tid i Norge. Disse opplysningene 

var satt i forbindelse med testresultater i min tabell (selvfølgelig anonymt). Saksbehandleren 

mente at personer kunne spores på bakgrunn av disse opplysningene. Av den grunn gjengir 

jeg bare utdrag av tabellen. I kapittel 5, Undersøkelse og resultater, vises det utdrag av 

resultatene for grupper av informanter og ingen resultater som kan spore enkeltpersoner. For 

øvrig gjengir jeg resultattabellen uten personopplysninger som vedlegg (vedlegg 6). Der 

gjengis bare kolonneoverskrifter, informantnumre og resultater som ikke kan settes i 

forbindelse med personer. Det bør selvsagt være av høyeste prioritet å ivareta personvernet på 

best mulige måte.  

Flere forskningsetiske spørsmål ble gjennomtenkt før prosjektet ble satt i gang. For det 

første dreide det seg om retten til å bruke andre menneskers tid. Mine undersøkelser foregikk 

innenfor rammen av en dobbelttime (på skolen jeg var ansatt ved) og kunne i den forstand 

(kanskje) bli betraktet som en del av undervisningen. Å vurdere setninger med tanke på 

grammatisk korrekthet og å skrive en tekst om sitt liv mente jeg dessuten kunne være lærerikt 

for deltagerne, noe jeg fremhevet for å legitimere at jeg tok litt av undervisningstiden. Jeg 

klargjorde imidlertid for dem at jeg ikke ville gi noen individuelle tilbakemeldinger på testen, 

noe som normalt er en forutsetning i forbindelse med språkopplæring. For øvrig ga flere av 

deltagerne beskjed til meg via sin kontaktlærer om at de i ettertid ønsket å få vite hvilke 

setninger som var korrekte og hvilke som var ukorrekte og hvorfor. Jeg gikk derfor på et 

senere tidspunkt tilbake til to av klassene for å redegjøre nærmere for setningene og å svare på 

spørsmål.  

Det er vanskelig å si noe i ettertid om hvorvidt det var tilfredsstillende for 

informantene at de deltok i en test som de aldri fikk noen tilbakemelding på. De fikk ikke vite 

hvor godt eller dårlig de hadde gjort det på grammatikalitetsbedømmingen og heller ikke hvor 

god den frie teksten ble ansett for å være. Det kan ha vært første gang flere av dem opplevde 

noe slikt, og det skal ikke sees bort fra at de kan ha sittet igjen med en følelse av noe som ikke 

var fullført, og som de kanskje ikke fikk så mye ut av.  

 Med hensyn til det informerte samtykke ble det delt ut et skriv før testen startet (en 

samtykkeerklæring). Det var der beskrevet hva testen gikk ut på (se vedlegg 2). Det ble videre  

poengtert at det var helt frivillig å delta, og at informantene når som helst kunne trekke seg fra 

undersøkelsen. Alle data om vedkommende ville da bli slettet. Det som sto i skrivet, ble 

gjennomgått muntlig av meg. Spørsmålet er om samtlige informanter hadde gode nok 

norskkunnskaper til å forstå den skriftlige og muntlige redegjørelsen. Forsto de egentlig at det 
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var helt greit om de sa nei? Mange kan for øvrig ha sagt ja for å gi et positivt inntrykk både 

overfor forskeren og sin kontaktlærer. Kanskje var de redde for å bli rapportert til 

kontaktlæreren hvis de ikke ønsket å delta? 

 Informantene ble garantert anonymitet i det som skulle publiseres. Jeg klargjorde at 

ingen navn ville stå i min oppgave, og at det ikke skulle være mulig å vite hvem som hadde 

skrevet hva, i den grad jeg gjenga deres utsagn. Anonymitetsspørsmålet er imidlertid relativt 

komplisert. Riktignok ble ikke skolens navn eller informantenes navn, alder eller hjemland 

referert til i oppgaven. Men det er likevel et åpent spørsmål hvorvidt det oppleves som 

anonymiserende at det blir gjengitt setninger fra informanters egenproduserte tekster. 

Forteller man om sitt liv, som mine informanter ble bedt om å gjøre, vil man i mange tilfeller 

kunne kjenne seg igjen i setninger som eventuelt blir trukket ut for å eksemplifisere språklige 

feil. Det kan utvilsomt oppleves som ubehagelig hvis man av en eller annen grunn skulle 

komme over oppgaven. Andre potensielle lesere, for eksempel informantenes lærere på et 

eller annet tidspunkt, ville også kanskje kunne gjenkjenne individer. Setninger som eventuelt 

blir tatt med for å vise hvilke utfordringer andrespråksinnlærere står overfor når det gjelder 

V2-fenomenet, kan i slike tilfeller virke mer avslørende enn det som er etisk forsvarlig. 

Utsagnene kan for øvrig gi uttrykk for en stor grad av menneskelig sårbarhet, noe som kan ha 

sammenheng med en mer eller mindre vanskelig livssituasjon. Med andre ord var de fleste 

tekstene svært personlige. Av den grunn har jeg besluttet ikke å gjengi de underinverterte og 

overinverterte setningene i sin helhet. I stedet gjengir jeg bare noen få eksempelsetninger i 

punkt 5.9.1 og 5.9.2. Setningene kunne samlet sett ha gitt et ydmykende inntrykk av 

informantgruppen, og det har ikke vært hensikten. Det minste man kan gi tilbake når voksne 

mennesker tillitsfullt gir av sin tid og sin arbeidsinnsats, er at de får beholde verdigheten.  

4.3    Metodisk tilnærming 

Selv om metodevalget i forbindelse med et forskningsprosjekt kan være pragmatisk i den 

forstand at man velger den tilnærmingen som det er mulig å gjennomføre i en gitt situasjon, er 

det viktig å være klar over hva de enkelte metoder gir og hva de ikke gir. Der kvantitativ 

metode innebærer bruk av statistikk og tallfesting av kontraster ved undersøkelse av et stort 

antall informanter, består kvalitativ metode blant annet av intervju, samtale og observasjon i 

forhold til et svært begrenset antall informanter. Det er av vesentlig betydning for valget av 

metode hva som er formålet med undersøkelsen og den påfølgende fremstilling. Jo Angouri 

skriver: «… the research methods and techniques adopted in any research project depend 
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upon the questions and the focus of the researcher» (Angouri 2010: 31). Jeg ønsket å få vite 

mer om sammenhenger mellom bakgrunnsfaktorer og læring av en sentral regel i 

andrespråket. Jeg anså det som interessant å sammenligne grupper med ulik bakgrunn på 

forskjellige områder og å finne forskjeller mellom gruppene. Dette mente jeg best ville 

oppnås ved undersøkelse av et større antall informanter på et gitt tidspunkt. Jeg ønsket også å 

kunne tallfeste forskjellene mellom dem. På den måten håpet jeg å se tendenser som pekte i 

bestemte retninger. Med få informanter ville kanskje slike tendenser ha vært vanskeligere å 

innestå for. Tilfeldigheter kunne lettere ha gitt utslag på resultatene blant annet på grunn av et 

lavt antall informanter.   

 En alternativ tilnærming ville ha vært å observere en liten gruppe informanter over 

lengre tid, en såkalt longitudinell studie, og å skaffe seg mer inngående kunnskaper om deres 

beherskelse av V2-regelen og inversjon. Dette viste seg ikke å være forenlig med min 

arbeidssituasjon som lærer ved den samme skolen. I 2016 var situasjonen en helt annen enn 

da norskopplæringen for innvandrere startet i Norge for noen tiår siden. Da jeg gjorde min 

undersøkelse, var det vanlig med rundt 20 deltagere i hver klasse. Ved starten av et kurs 

kunne det ofte stå 30 eller flere elever på klasselisten. Noen elever byttet deretter skole eller 

klasse, og noen sluttet av ulike individuelle grunner. Ble klassen etter hvert for liten, ble den 

ofte slått sammen med en annen. Alle disse forholdene gjorde at det ble en høy grad av 

gjennomtrekk i klassene. Hvis et kurs eksempelvis varte fra august til sommerferien (noe de 

ikke alltid gjorde), hadde man ofte bare noen få igjen av de opprinnelige elevene ved 

skoleslutt. Videre kunne man ved sammenslåing av klasser plutselig få utelukkende nye 

elever midt i en kursperiode.  

På ovennevnte bakgrunn var det ikke mulig for meg å ta ut en liten gruppe fra en eller 

flere klasser som jeg underviste i. Jeg kunne for eksempel risikere at alle elevene hadde 

forsvunnet i løpet av en måneds tid. Det var dessuten vanskelig å gi de aktuelle elevene en 

plausibel forklaring på at de skulle ha tettere oppfølging enn andre deltagere. Fordi alt man 

foretar seg i en undervisningssituasjon, skal være pedagogisk begrunnet, kan man ikke uten 

videre følge en liten gruppes utvikling på et avgrenset faglig område over tid. Vilkårene for en 

longitudinell undersøkelse var altså ikke til stede. Det var heller ikke gode forutsetninger for å 

foreta en kvalitativ tilnærming i form av dybdestudier med tanke på enkeltinformanter. 

Derimot lå det bedre til rette for en kvantitativ tverrsnittsundersøkelse av et større antall 

informanter på et bestemt tidspunkt.  
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4.4    Informantgrunnlag og utvalg31  

Deltagerne i klassene som var med i undersøkelsen, var godt kjent med V2-fenomenet på 

forhånd. Dette gjaldt også for elevene generelt, i det minste på spor 2 og 3. Språktrekket ble 

innført i løpet av de tre første kapitlene i de mest brukte læreverkene (se punkt 1.5). Dette 

førte til at lærere vanligvis la stor vekt på å innprente inversjonsregelen. Oppgaver der elevene 

skulle gjøre om setninger ved for eksempel å sette et annet ledd enn subjektet i forfeltet, var 

også hyppig forekommende i arbeidsbøkene som var knyttet til læreverkene. Både i 

undervisningen og ved tilbakemelding på skriftlige arbeider ble det lagt stor vekt på norsk 

som et V2-språk.  

 Mine empiriske data ble fremskaffet i 2016 ved norskopplæringen for voksne 

innvandrere i Oslo. Jeg hadde på det tidspunktet i mange år vært ansatt som lærer i norsk som 

andrespråk ved samme institusjon. Undersøkelsen ble ikke gjennomført i egne klasser, men i 

klasser med for meg ukjente deltagere. Jeg ønsket en distanse til mine informanter fordi jeg så 

det slik at et personlig forhold mellom forsker og informant kunne virke forstyrrende inn på 

testsituasjonen. Deltagerne i mine egne klasser hadde tillit til at jeg som lærer ville svare på 

tilnærmelsesvis alle spørsmål de måtte komme på å stille. Fordi jeg ikke ønsket at det skulle 

skapes uro eller urettferdige forhold under testingen, ved eksempelvis spørsmål om ordenes 

og setningenes betydning, valgte jeg å be andre lærere om tilgang til deres klasser. På den 

måten mente jeg å sikre så objektive testforhold som mulig.  

Et annet forhold som spilte inn ved utvalget, var at undersøkelsens art forutsatte 

informanter som var kommet til et visst nivå i norskopplæringen. Det var nødvendig for at de 

skulle forstå setningene og oppgavene og for å kunne skrive en sammenhengende tekst. Dette 

nivået valgte jeg å sette til nivå A2 eller høyere, det vil i praksis si nivå A2 eller B1 (fordi 

skolen hadde svært få elever på B2-nivå på det aktuelle tidspunkt). I Det felles europeiske 

rammeverket for språk (2011) kalles nivå A basisnivå, og individer på dette nivået kalles 

basisspråkbrukere. Nivå A1 betegner et gjennombruddsnivå og A2 et underveisnivå. Videre 

kalles nivå B selvstendig nivå, og individer på nivå B kalles selvstendige språkbrukere. Nivå 

B1 betegner et terskelnivå og B2 et oversiktsnivå (Det felles europeiske rammeverket for 

språk 2011: 26). 

 Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (2012) beskriver hva 

som kreves på nivå A2 og B1. Nivåene spesifiseres i form av delmål som gjelder ferdigheter i 

                                                 
31 Jeg kaller informantene deltagere eller elever når jeg betrakter dem som kursdeltagere ved voksenopplæringen. 
Når jeg omtaler dem i forbindelse med undersøkelsen, kaller jeg dem informanter. 
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å lytte, snakke, samtale, lese og skrive. Mine tester målte sider ved informantenes evne til å 

vurdere setninger de leste, og til å skrive en kort tekst. Av den grunn er det ferdighetene i å 

lese og skrive som er aktuelle i denne sammenheng. I punktet som omhandler leseferdigheter 

på nivå A2, står det blant annet: «Kan lese og forstå korte, enkle tekster om kjente emner der 

det brukes frekvente ord og dagligdags språk». Om skriveferdigheter på nivå A2 står det 

«Kan skrive enkelt om familie, boforhold og arbeidserfaring, både på papir og digitalt». I 

punktet som omhandler leseferdigheter på nivå B1, står det: «Kan lese og forstå tekster 

knyttet til egne interesser og egen jobb». Om skriveferdigheter på nivå B1 står det: «Kan 

skrive sammenhengende tekster om kjente emner med en del detaljertete beskrivelser, både på 

papir og digitalt». Det står videre: «Kan beskrive egne reaksjoner og synspunkter på 

opplevelser og erfaringer i en enkel, sammenhengende tekst» (Læreplan i norsk og 

samfunnskunnskap for voksne innvandrere 2012: 16 og 18).  

Deltagerne i voksenopplæringen blir ikke bare kategorisert i forhold til ulike nivåer. 

De blir, som nevnt, også inndelt i tre såkalte opplæringsspor. Spor 1 er tilrettelagt for elever 

med minimal skolegang fra hjemlandet. Noen av disse er analfabeter i utgangspunktet, mens 

andre kan lese og skrive, men har liten erfaring i bruk av skriftspråket. Spor 2 er beregnet på 

elever som har en del skolegang. Det vil i praksis si noen år fra grunnskole og eventuelt 

videregående skole. Noen av dem har imidlertid liten erfaring i bruk av det latinske alfabetet. 

Spor 3 er beregnet på elever som har god allmennutdanning. Noen har også påbegynt eller 

fullført universitets- eller høyskoleutdanning. Mange har lært ett eller flere fremmedspråk på 

skolen (Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 2012: 8 og 9). Spor 2 

utgjør den klart største elevgruppen. På undersøkelsestidspunktet var det bare to relativt 

nystartede klasser på spor 3 ved den aktuelle skolen. Jeg valgte derfor å teste spor 2-deltagere. 

Erfaringsmessig har de vanligvis god nok skolebakgrunn til å kunne skrive en 

sammenhengende tekst på fra en halv til én side og til å kunne vurdere setningers 

grammatiske riktighet. Men dette har selvsagt sammenheng med hvilket nivå de er kommet til 

(se ovenfor).  

For å finne personer som kunne antas å være på riktig nivå i forhold til min 

undersøkelse, valgte jeg på ovennevnte bakgrunn spor 2-klasser som var på vei mot nivå B1 

eller terskelnivået. Det vil si at deltagerne hadde bestått nivå A2 og arbeidet frem mot nivå 

B1. Klassene jeg selv underviste i på undersøkelsestidspunktet, besto hovedsakelig av 

deltagere som var på vei mot A1-nivå (gjennombruddsnivået). De var i større eller mindre 

grad nybegynnere, og oppgavene ville av den grunn kanskje ha blitt for vanskelige for dem.  
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4.5    Valg av testmetode 

Under optimale testforhold kan det være hensiktsmessig å kombinere kvalitative og 

kvantitative metoder i andrespråksforskningen. Eksempler fra observasjoner og samtaler vil 

da kunne belyse og illustrere statistiske funn og gjøre dem mer forståelige. Motsatt kan 

kvantitative data bekrefte funn fra for eksempel observasjoner og intervjuer. Som Angouri 

skriver: «Brannen (2005) usefully provides exemplar studies showing how the second (either 

qualitative or quantitative) component can be introduced at (a) the design, (b) the fieldwork 

and/or (c) the interpretation and contextualization phase of any research project» (Angouri 

2010: 33). I alle faser av et prosjekt kan altså kvantitative og kvalitative metoder med fordel 

kombineres. Ovenfor har jeg imidlertid redegjort for noen av utfordringene jeg sto overfor i 

min dobbeltrolle som lærer og forsker ved samme institusjon. Jeg valgte på denne bakgrunn 

en kvantitativ tilnærming og antok at fremgangsmåten kunne gi informasjon om et større 

antall informanters beherskelse av V2-regelen. Ved å gjennomføre en undersøkelse av 46 

informanter, der de skulle bedømme setninger grammatikalsk og skrive en fri tekst, ønsket jeg 

å sammenligne flere uavhengige variablers innvirkning på prestasjonene. Som nevnt, 

poengterer Brautaset (1996) at hun benyttet kvantitativ analyse ved registreringen av data og 

utregningen av funn, men at hun brukte kvalitativ metode i forbindelse med tolkningen. Dette 

er en løsning jeg selv har benyttet i stor grad.  

 Som Carlsen skriver i «Med UG in mente», har forskjellige tester ulike problemer og 

feilkilder knyttet til seg. Derfor vil resultatene en får, til dels være preget av metoden en har 

valgt (Carlsen 2013: 39). Det vil av den grunn være en fordel å bruke to ulike testmetoder i 

forhold til de samme informantene, slik at en får belyst den gitte problemstilling fra to 

synsvinkler. Blant testmetodene som benyttes i andrespråksforskningen, falt valget på 

grammatikalitetsbedømmelse og fri skriftlig produksjon. Begge metodene er i utstrakt bruk, 

riktignok med en hovedvekt på den førstnevnte (Carlsen 2013: 39).  

I forbindelse med min undersøkelse ønsket jeg for det første å få vite hvordan 

informantene bedømte den grammatikalske riktigheten ved verbalplasseringen i setninger som 

ble presentert for dem skriftlig. Derfor valgte jeg grammatikalitetsbedømmelse. For det andre 

var jeg interessert i hvorvidt og i hvilken grad de samme informantene brukte V2-regelen i 

sine egne tekster. Det ventet jeg å få belyst i den frie skriftlige produksjonen. Hensikten med å 

benytte to ulike testmetoder var altså å fange opp ulike sider ved informantenes beherskelse 

av den aktuelle regelen, på den ene side resepsjon og på den annen side produksjon. Et av 

forholdene som kan gjøre fri skriftlig produksjon vanskelig å vurdere, er problemet med 
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unngåelsesstrategier. Mange andrespråksinnlærere unnviker strukturer de er usikre på. De kan 

derfor ofte produsere tekster på andrespråket uten at strukturen man tester, er representert. Og 

som Toledo (1995) skriver: «Selv en elev som behersker den aktuelle strukturen, kan skrive 

en kortere tekst uten å produsere den. I en fri produksjon kan en derfor ikke være garantert at 

den strukturen en ønsker å undersøke finnes representert, og underrepresentasjonen behøver 

ikke si noe om elevens kompetanse» (Toledo 1995: 47). For å kompensere for en mulig 

unngåelsesstrategi i fri tekst, brukte jeg grammatikalitetsbedømmelse i tillegg til den frie 

teksten. Der måtte informantene ta stilling til verbalplassering og inversjon, uavhengig om de 

opplevde problemstillingen som vanskelig eller ikke.  

4.6    Grammatikalitetsbedømmelse  

Som nevnt ovenfor, skulle grammatikalitetsbedømmelsen utfylle den frie teksten fordi man 

ikke kan benytte seg av unngåelsesstrategier når man skal vurdere en rekke setningers 

grammatiske korrekthet eller ukorrekthet. Jeg presenterte derfor 48 setninger for informantene 

der de skulle ta stilling til om verbalet var korrekt plassert i forhold til de øvrige setningsledd. 

Informantene fikk beskjed om å markere setninger de mente var riktige, med ‘R’ og setninger 

de mente var feil, med ‘F’. Var de i tvil, skulle de skrive spørsmålstegn. De ble også 

oppfordret til å markere ordene eller leddene som etter deres mening var plassert feil. Ved 

hjelp av denne testen ønsket jeg å se hvor godt informantene var i stand til å vurdere hva som 

var riktig plassering av verbalet i en rekke ulike setninger. Ved registreringen av resultatene 

telte jeg antall feil hos hver informant og regnet ut prosentandelen feilvurderinger i hvert 

enkelt tilfelle.  

 I forbindelse med valget av tester skal det tas med i betraktningen at det har 

forekommet en del kritikk av grammatikalitetsbedømmelse som testmetode. Kritikken har 

sammenheng med hva man kan forvente å måle ved bruk av en slik fremgangsmåte. Det 

hevdes at man i mange tilfeller med fordel kunne ha benyttet seg av andre testtyper og 

fremskaffet resultater med like stor pålitelighet.   

Grammaticality judgement (GJ) test data in research design are used to make 
 inferences about the syntactic structures and rules that constitute learners ‘linguistic 
 competence’, in the Chomskian sense of the word. One criticism levelled at the use of 
 this type of test, however, is that they are not reliable measures of linguistic 
 competence. The present study compared GJ test data with dehydrated sentence (DS) 
 test data, an assessment tool commonly used in the L2 (second language) classroom 
(Mandell 1999: 73).  
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Mandell sammenligner to testtyper med hensyn til reliabilitet. Når en test er reliabel, kan 

andre forskere gjenta testen på et senere tidspunkt og få tilnærmet det samme resultatet som 

ble oppnådd ved første gangs testing. Hans mål er dessuten å vise hvilken test som gir det 

riktigste bildet av andrespråksinnlæreres språklige kompetanse, noe som gjelder testens 

validitet, det vil si om den måler det den utgir seg for å måle (Hellevik 2002). Han prøver 

derfor i tillegg til grammatikalitetsbedømmelse ut en test bestående av det som på engelsk 

kalles ‘dehydrated sentence’. I mangel av et norsk begrep kan vi kalle det en 

ordplasseringstest. Dette er en type øvelser som ofte brukes i andrespråksopplæringen. Flere 

læreverker har arbeidsbøker med oppgaver der innlæreren skal plassere oppgitte ord i riktig 

rekkefølge i setninger (se for eksempel Arbeidsbok til Manne og Nilsen Ny i Norge: 2003).  

 På bakgrunn av det ovennevnte vil jeg nevne at jeg fra min undervisningserfaring 

kjenner til at ordplasseringsoppgaver faller svært lett for de fleste andrespråksinnlærere. 

Intuisjonen med hensyn til hva en velformet setning på andrespråket er, ser ut til å være 

relativt sikker, ofte allerede på A1-nivå (se ovenfor). Det ser med andre ord ut til å være 

enkelt å plassere elementer korrekt etter hverandre. Noe ganske annet ser det ut til å være å ta 

stilling til ferdigskrevne setninger. Mitt ønske var at oppgavene jeg ga informantene, skulle 

innebære en optimal utfordring for dem. Mandells konklusjon er imidlertid at både 

grammatikalitetsbedømmelse og ordplasseringstest viser pålitelighet og konsistens i 

tilstrekkelig grad (Mandell 1999: 93), til tross for kritikken som er fremkommet mot 

grammatikalitetsbedømmelsen. 

4.7    Fri skriftlig produksjon 

Jeg ønsket som nevnt også kunnskap om informantenes eventuelle bruk av inversjon i egne 

tekster. Jeg ville at oppgavene skulle gi alle en mulighet til å skrive noe. De kunne derfor 

velge mellom følgende titler: «1. Fortell om livet ditt i hjemlandet.», «2. Fortell om livet ditt i 

Norge.» og «3. Fortell om livet ditt i hjemlandet og i Norge.». Begrunnelsen for de så vidt 

like titlene var antagelsen om at noen informanter kanskje ønsket å skrive om hvordan de 

hadde det før de kom til Norge, mens andre heller ville skrive om hvordan de hadde hatt det 

etter at de kom til Norge. For enkelte ville det kanskje være vanskelig i det hele tatt å komme 

på nok å skrive om en av periodene i livet, eller de ønsket å sammenligne sin tidligere 

tilværelse med den nåværende. Den tredje oppgaven ga derfor mulighet til å skrive om 

erfaringer fra begge land.  
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 Ved gjennomlesning av tekstene registrerte jeg antall kontekster for mulige 

inversjonsfeil og relaterte disse til antall korrekte og ukorrekte setninger i hver enkelt tekst. 

Jeg fikk da blant annet muligheten til å se om fraværet av inversjonsfeil i noen tilfeller kunne 

skyldes manglende forsøk på strukturen, selv om det ifølge Toledo (se ovenfor) altså ikke 

nødvendigvis betyr at de ikke behersker den (Toledo 1995: 47). Ved å registrere kontekster 

for mulige inversjonsfeil kan man få vite i hvor stor grad informantene lykkes med sine 

forsøk på inversjon.  

4.8    Oppsummering 

Jeg har redegjort for mine refleksjoner omkring forskningsetikk og hvilke tanker jeg har gjort 

meg i den forbindelse etter at innsamlingen og bearbeidelsen av materialet ble avsluttet. 

Enkelte deler av undersøkelsen ser jeg i ettertid at jeg med fordel kunne ha gjennomført på 

andre måter. Jeg har videre redegjort for mine valg i forbindelse med publiseringen av 

innsamlet materiale ved å begrunne min beslutning når det gjaldt ikke å gjengi eller publisere 

informantenes egenproduserte setninger i særlig grad, med unntak av noen få 

eksempelsetninger. Jeg har forklart mine valg av undersøkelsesmetoder i forbindelse med 

utforskningen av andrespråksinnlæreres tilegnelse av V2-prinsippet. Jeg har drøftet 

kvantitative og kvalitative forskningsmetoder og påpekt hovedforskjellene mellom dem.  

Mine valg av metoder har falt på en kvantitativ undersøkelsesmetode. Det innebærer 

blant annet at informantene er relativt mange, det vil si 46 personer. Jeg har dessuten benyttet 

meg av telling av feil i forbindelse med en grammatikalitetsbedømmelse av 48 setninger. Jeg 

har videre bedt informantene om å skrive en fri tekst, og også i det tilfellet har jeg telt antall 

feil. Bakgrunnen for valget av metode var dels de mulighetene som forelå for meg som 

norsklærer i voksenopplæringen for innvandrere. Dels skyldtes det også et ønske om å 

undersøke et større antall informanter i forhold til ulike bakgrunnsvariabler.  

Jeg har forklart hvorfor informantene fikk de aktuelle testene, og at en reseptiv og en 

produktiv test var forventet å belyse ulike sider ved beherskelsen av V2-prinsippet. Jeg har 

redegjort for hvilke instruksjoner som ble gitt (se også vedlegg 2, 3 og 4). Jeg har videre 

presentert nivåer og spor i voksenopplæringen som bakgrunn for utvalget. Det vil si at jeg 

valgte ut klasser med deltagere som var på nivå A2 eller B1 i forhold til det europeiske 

rammeverket for språk. Jeg har, som nevnt, hevdet at de to testmetodene, 

grammatikalitetsbedømmelse og fri skriftlig produksjon, kan utfylle hverandre i den forstand 

at den ene testen måler reseptive ferdigheter, mens den andre måler produktive ferdigheter.  
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5      Undersøkelse og resultater 

5.1    Introduksjon  

Jeg vil her presentere min undersøkelse og de resultatene jeg er kommet frem til. Før jeg 

startet undersøkelsen, foretok jeg et prøveprosjekt i min egen klasse (se vedlegg 1). Hensikten 

var å få vite hvorvidt deltagerne forstod oppgaveformene og testsetningene og dessuten om de 

var i stand til å skrive en sammenhengende tekst om seg selv. Disse deltagerne var på et 

lavere nivå enn det jeg hadde ansett for å være optimalt for undersøkelsen. Elevene i min 

klasse var i hovedsak på nivå A1, mens jeg antok at nivå A2 eller B1 ville være mer passende 

nivåer (se punkt 4.4). Imidlertid forstod samtlige av de tilstedeværende oppgavene godt, og de 

presterte tilfredsstillende. Det gjorde at jeg kunne gå videre med mitt prosjekt med andre 

informanter. Disse var, som tidligere nevnt, på nivå A2 eller B1. Prøveprosjektet er for øvrig 

ikke omtalt i denne oppgaven.  

De funnene jeg omtaler, er utelukkende observasjoner som gjelder min egen 

undersøkelse. De kan heller betraktes som mulige tendenser enn som klare svar, noe jeg 

behandler mer inngående i kapittel 6, Analyse og drøfting. Som omtalt i kapittel 4, Metode, 

testet jeg 46 informanter i oppgavene grammatikalitetsbedømmelse og fri skriftlig 

produksjon. Som det fremgår av spørreskjemaet informantene ble bedt om å fylle ut, ønsket 

jeg å fokusere på forskjeller i bakgrunn (se vedlegg 3) for å relatere forskjellene til resultater. 

Jeg delte derfor informantene inn i kategorier basert på alder, kjønn, utdanning, 

engelskkunnskaper, kjennskap til andre språk, språktypologi, tid i Norge og tid på norskkurs. 

Bakgrunnsfaktorene er uavhengige variabler, og de representerer forhold som kan tenkes å 

påvirke resultatene av en undersøkelse. Disse resultatene utgjør den avhengige variabelen.  

5.2    Undersøkelse 

Før undersøkelsen fikk informantene et informasjons- og samtykkeskriv (se vedlegg 2). De 

ble først orientert muntlig og deretter skriftlig gjennom lesing av informasjonsskrivet. De fikk 

vite hva undersøkelsen dreide seg om, og at det var helt frivillig å delta. Fullstendig 

anonymitet ble også understreket. Nesten alle tilstedeværende elever ønsket å delta i 

undersøkelsen. Før de to deltestene ble påbegynt, ble informantene bedt om å fylle ut et 

spørreskjema. På skjemaet skrev de, som nevnt ovenfor, informasjon om alder, kjønn, 

morsmål, ferdigheter i andre språk, utdanningsbakgrunn, botid i Norge og tid på norskkurs. I 
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punkt 4.4, Informantgrunnlag og utvalg, redegjør jeg imidlertid for mine overveielser med 

hensyn til informantutvalget.  

 Del 1 av undersøkelsen var en fri tekst der informantene skulle fortelle om livet sitt i 

Norge, i hjemlandet eller begge deler. I denne delen ble det forsøkt fanget opp i hvilken grad 

de var i stand til å plassere verbalet på riktig plass i setningene ved egenproduksjon. Del 2 av 

undersøkelsen var 48 setninger som skulle vurderes i forhold til om de var grammatisk 

korrekte eller ukorrekte. Evnen til å bedømme setninger som grammatiske eller ugrammatiske 

ble med andre ord testet, spesielt med tanke på verbalplassering. Bakgrunnsfaktorene kjønn, 

alder, morsmål, ferdigheter i andre språk, utdanningsbakgrunn, botid i Norge og tid på 

norskkurs fungerer altså som uavhengige variabler, som hver for seg kan tenkes å påvirke 

testprestasjonen. Resultatene fra undersøkelsen utgjør, som nevnt, den avhengige variabelen, 

den som på ulike måter kan tenkes å være påvirket av bakenforliggende forhold. Som nevnt 

ovenfor, ønsket jeg å vektlegge de bakgrunnsfaktorene som kunne fortelle noe om 

utdanningens og språkbakgrunnens effekt på tilegnelsen av et nytt språk. Den avhengige 

variabelen ble derfor sammenholdt med de uavhengige variablene som gjaldt alder, kjønn, 

utdanning, kjennskap til andre språk, språktypologiske forhold, tid på norskkurs, tid i Norge 

og kontekstuelle forhold som gjaldt testsetningene. Ved bearbeidelsen av materialet inndelte 

jeg informantene i kategorier, forhold som spesifiseres nedenfor. Disse kategoriene tilsvarer 

verdier på de ulike variablene.  

 Variablene er delt inn i fire grupper, generelle bakgrunnsvariabler, språktypologiske 

bakgrunnsvariabler, målspråksvariabler og den kontekstuelle variabelen.  

5.3    Generelle bakgrunnsvariabler 

Som nevnt ovenfor har min intensjon vært å sammenligne informantenes testresultater med 

hensyn til forskjellige bakgrunnsforhold som kan tenkes å ha betydning for deres beherskelse 

av V2-regelen. Jeg har derfor kategorisert informantene i forhold til bakgrunnsvariabler eller 

uavhengige variabler. Det vil si at jeg har gruppert dem med hensyn til noen bakenforliggende 

forhold som spørreskjemaet var utarbeidet for å belyse (se vedlegg 3).  

 Det jeg har kalt ‘Generelle bakgrunnsvariabler’, er alder, kjønn, utdanning fra  

hjemlandet, morsmål og kjennskap til fremmedspråk og andrespråk i tillegg til norsk 

(herunder engelskkunnskaper). Jeg ønsket å få vite i hvilken grad ulike bakgrunnsfaktorer 

innvirket på beherskelsen av V2-regelen.  
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Variabelen ‘Alder’ deler jeg i to verdier, opptil 30 år og over 30 år. Variabelen 

‘Kjønn’ har to verdier, mann og kvinne. Variabelen ‘Utdanning’ deler jeg i tre verdier, 

universitets- eller høyskoleutdanning, videregående skole og grunnskole eller ikke oppgitt 

utdanning. Variabelen ‘Engelskkunnskaper’ deler jeg i to verdier, kjennskap til engelsk og 

ikke kjennskap til engelsk. ‘Fremmedspråk eller andrespråk i tillegg til norsk’ deler jeg i tre 

verdier, to eller flere fremmedspråk eller andrespråk i tillegg til norsk, ett fremmedspråk eller 

andrespråk i tillegg til norsk og ingen fremmedspråk eller andrespråk i tillegg til norsk.  

5.4    Språktypologiske bakgrunnsvariabler 

I tillegg til de mer generelle bakgrunnsfaktorene ønsket jeg å sammenligne informantenes 

resultater med hensyn til deres morsmåls språktypologiske klassifisering. Jeg grupperte derfor 

informantene i forhold til de respektive morsmåls plassering innenfor syntaktisk og 

morfologisk typologi.  

 Med hensyn til syntaktisk typologi ble informantene kategorisert i forhold til sitt 

morsmåls umarkerte eller hyppigst forekommende ordstilling. De aktuelle kategoriene består 

av språk med ordstillingen eller ordrekkefølgen subjekt-verb-objekt, subjekt-objekt-verb og 

verb-subjekt-objekt. De tre nevnte syntaktiske mønstrene er de vanligste i verdens språk 

(Næss 2011: 192-193), og det er også de som (bortsett fra tagalog som kan sies å være et 

særtilfelle, se nedenfor) forekommer i mine informanters morsmål. Her kan det riktignok 

nevnes at språk med rekkefølgen verb-subjekt-objekt og verb-objekt-subjekt av noen forskere 

plasseres i samme syntaktiske kategori, det vil si språk som normalt har verbet først (Dryer: 

71). Et annet forhold som bør nevnes, er at tagalog er et språk som er vanskelig å tilordne en 

umarkert ordrekkefølge. Grunnen er at språket har stor syntaktisk fleksibilitet og mangler 

kategorien subjekt. Det er derfor en diskusjon med hensyn til hvorvidt språket er et verb-

objekt-subjekt-språk eller et verb-subjekt-objekt-språk. Det er kanskje riktigere å si at det er et 

språk som har verbet først, uavhengig av om det har et setningsledd som kan kalles subjekt. 

Jeg har av den grunn latt tredje ordstillingskategori omfatte verbinitiale språk (Dryer 2007: 

78-79 og Pereltsvaig 2012: 151). Variabelen ‘Syntaktisk typologi’ har altså her tre verdier, 

SVO-språk, SOV-språk og verbinitiale språk. Variabelen ‘Morfologisk typologi’ har jeg gitt 

to verdier, analytiske språk og syntetiske språk.  

Hensikten med å dele inn de aktuelle språk med tanke på syntaktisk typologi var å 

søke etter sammenhenger mellom morsmålenes syntaks og informantenes beherskelse av V2-

regelen. Jeg ønsket å undersøke hvilken betydning språktypologiske forhold ved de ulike 
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morsmål kan ha ved tilegnelsen av en språkregel. Det indirekte spørsmålet som derved stilles, 

er om det vil være en fordel at morsmålet og målspråket har typologiske fellestrekk. 

Spørsmålet er altså i første omgang hvorvidt det er en fordel i tilegnelsen av V2-prinsippet at 

ens morsmål har samme umarkerte syntaks som målspråket. Hvis det skulle vise seg ikke å 

være en umiddelbar fordel, må andre forklaringer søkes. Ingen av informantene i mitt 

materiale har, som nevnt, V2-regelen i sitt morsmål, men kan det være en fordel å ha 

ordrekkefølgen subjekt-verb-objekt, som på norsk, i morsmålet? Eller er det andre 

typologiske forhold i morsmålet som gir bedre eller like gode forutsetninger for tilegnelse? 

Typologiske forskjeller omtales videre i kapittel 6, Analyse og drøfting. 

  I forbindelse med den morfologiske typologien er et interessant forhold knyttet til 

grammatiske trekk ved språks plassering på skalaen fra analytisk til syntetisk. Analytiske 

språk har ofte mer rigid ordstilling enn syntetiske språk (Haugen 2013). Fast ordstilling er i 

disse språkene en semantisk nødvendighet som skyldes den relative mangelen på grammatisk 

informasjon i form av morfologi. Hvis man kan si at V2-regelen er et analytisk trekk fordi det 

dreier seg om kategoriske regler for verbalplassering, kan det da tenkes at et morsmål med 

fast ordstilling vil gi et bedre utgangspunkt for å lære regelen? I kapittel 6, Analyse og 

drøfting, vil dette diskuteres videre. 

 Kategoriene isolerende, agglutinerende og flekterende språk har latinsk opphav og 

spesifiserer språktyper i forhold til antall morfemer per ord. I isolerende språk består hvert ord 

ofte av bare ett morfem, mens de i agglutinerende og flekterende språk ofte består av et større 

antall morfemer (Dixon 2010: 226-227). Isolerende språk markerer grammatiske forhold ved 

hjelp av frittstående ord eller partikler32. Agglutinerende og flekterende språk gir tilsvarende 

informasjon ved å knytte affikser33 til innholdsord34. I flekterende språk kan samme affiks ha 

to eller flere grammatiske funksjoner. Isolerende språk markerer grammatiske forhold ved 

hjelp av funksjonsord. Agglutinerende språk gir tilsvarende informasjon ved å knytte affikser 

til innholdsord (Pereltsvaig 2012: 44-45).  

 Kategoriene analytiske og syntetiske (eventuelt polysyntetiske) språk har gresk 

opphav og beskriver et kontinuum i forbindelse med antall komponenter per ord. 

Polysyntetiske språk har ord med svært mange komponenter. Hvert ord i analytiske språk har 

få komponenter, mens ordene i syntetiske og polysyntetiske språk består av et større antall 

                                                 
32 En partikkel er et ubøyd småord som har en grammatisk funksjon. Det kan for eksempel være et affiks. 
33 Et affiks er et morfem som er festet til en ordstamme for å forme et ord. 
34 Et innholdsord er et ord som uttrykker et innhold, i motsetning til funksjonsord som har grammatisk 
betydning. Innholdsord er substantiver, verb og adjektiver.  
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komponenter. Her er det snakk om grader på en skala (Dixon 2010: 226). Syntetiske språk har 

stor grad av morfologi, mens analytiske språk i liten grad har bøyning og avledning av ord. 

Det er kategoriene syntetiske og analytiske språk jeg har valgt å forholde meg til.  

            I syntetiske språk består ordene altså ofte av flere komponenter, og mye grammatisk 

informasjon gis ved hjelp av bøynings- og avledningsaffikser. De enkelte ord kan dermed få 

flere stavelser i tillegg til rotstavelsen, og det enkelte morfem35 uttrykker ett eller flere 

grammatiske forhold (Berggreen og Tenfjord 1999: 67). Analytiske språk uttrykker i større 

grad grammatiske forhold ved hjelp av funksjonsord36 som preposisjoner, hjelpeverb og 

partikler. I disse språkene er ordene normalt kortere og består ofte bare av én stavelse. Språk 

kan karakteriseres som mer eller mindre analytiske og mer eller mindre syntetiske. Det er 

derfor viktig å være klar over at en inndeling i analytiske og syntetiske språk er en forenkling.  

 På bakgrunn av det ovennevnte er det verdt å merke seg at selv om norsk regnes som 

et syntetisk språk, har det både preposisjoner, hjelpeverb og partikler. I dette tilfellet vises de 

syntetiske trekkene ved at norsk har bøyning av innholdsord som verb, substantiver og 

adjektiver. At språket er svakt syntetisk, kan blant annet utledes fra det faktum at kasus nesten 

er forsvunnet i moderne norsk. Det vil si at det bare har rester av kasus i form av et skille 

mellom subjekts- og objektsformer av noen pronomener. Norrønt hadde et velutbygget 

kasussystem som gjaldt flere ordklasser. Et trekk ved syntetiske språk er at ordstillingen kan 

være relativt fri fordi mye informasjon om setningsleddenes forhold til hverandre ligger i 

morfologien. I analytiske språk, derimot, kreves det ofte relativt fast syntaks fordi denne 

typen informasjon må ligge i leddenes plassering. Det pågår en diskusjon om hvorvidt det 

norske språk stadig utvikles i analytisk retning (se for eksempel Haugen 2013). Til tross for at 

de ulike språk befinner seg på en skala fra fast ordstilling til mer eller mindre fri ordstilling og 

fra utstrakt bøyning av ord til liten eller ingen bøyning, er det vanlig innenfor 

andrespråksforskningen å betegne språk som henholdsvis analytiske og syntetiske (se for 

eksempel Berggreen og Tenfjord 1999).  

 Med den hensikt forsøksvis å sammenligne deler av informantenes norskprestasjoner i 

forhold til morsmålenes morfologiske typologi delte jeg dem inn i to grupper med 

utgangspunkt i hvorvidt informantene hadde syntetiske eller analytiske språk som morsmål. 

Da fast ordstilling antas å være mer typisk for analytiske språk enn for syntetiske, kan det 

være interessant å lete etter slike sammenhenger.     

                                                 
35 Et morfem er det minste språklige elementet med meningsbærende funksjon.  
36 Funksjonsord og partikler er ord som har en grammatisk funksjon i setningen. 
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  Ordstillingen subjekt-verb-objekt er representert ved 11 informanter med morsmålene 

albansk, engelsk, kinesisk, portugisisk og thai. Ordstillingen subjekt-objekt-verb er 

representert ved 29 informanter med morsmålene amharisk, hindi, kurdisk, oromo, pashto, 

persisk, somali, tigrinja, tyrkisk, urdu og usbekisk. Verbinitiale språk er representert ved seks 

informanter med morsmålene arabisk, berbisk og tagalog (Pereltsvaig 2012). 

 Syntetiske språk er representert ved 39 informanter med morsmålene albansk, 

amharisk, arabisk, berbisk, engelsk, hindi, kurdisk, oromo, pashto, persisk, portugisisk, 

somali, tagalog, tigrinja, tyrkisk, urdu og usbekisk. Analytiske språk er representert ved sju 

informanter med morsmålene kinesisk og thai (Pereltsvaig 2012).  

5.5    Målspråksvariabler 

Variabelen ‘Tid på norskkurs’ deler jeg i to verdier, kortere enn to år og to år eller lengre tid. 

Grunnen til at denne variabelen bare ble inndelt i to grupper, var at svært få informanter hadde 

gått på kurs i så mye lengre tid enn to år. Og da undervisningen er organisert i klasser som 

ofte går fra august til juni, hadde mange deltagere tilnærmelsesvis like lang tid med 

norskundervisning bak seg. Dette ga liten grunn til å spesifisere tidsangivelsene ytterligere. 

Jeg valgte altså å sette et skille på to år. Deltagere i norskundervisningen som har bestått nivå 

A2 og er på vei mot nivå B1 (Det internasjonale rammeverket for språk 2011), har 

erfaringsmessig fulgt norskundervisning i fra ett til to år. Min intensjon var å søke etter 

forskjeller mellom informanter med kortvarig og langvarig norskundervisning bak seg. I 

denne forbindelse var hensikten å se etter forskjeller i resultatene basert på informantenes tid 

på norskkurs. Spørsmålet som indirekte stilles, er om det alltid vil være en fordel ved 

tilegnelsen av et språktrekk at man har gått relativt sett lenge på norskkurs. Hvis det viser seg 

ikke alltid å være en fordel, må man spørre hvilke andre forhold som kan spille inn. Mulige 

svar diskuteres i kapittel 6, Analyse og drøfting.  

 Variabelen ‘Tid i Norge’ deler jeg i tre verdier etter varighet, det vil si kortere botid 

enn to år, to til fire års botid og lengre enn fire års botid. Hensikten var da å undersøke 

hvilken betydning det kan ha hvor lenge en informant har bodd i et land der målspråket 

brukes. Det indirekte spørsmålet som derved blir stilt, er om det alltid vil være en fordel med 

lengst mulig botid i målspråkslandet ved tilegnelsen av et målspråkstrekk.  
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5.6    Den kontekstuelle variabelen i grammatikalitetsbedømmelsen 

Mens de øvrige variabler utelukkende viser forskjeller mellom informantene, viser ‘Den 

kontekstuelle variabelen’ i grammatikalitetsbedømmelsen i tillegg forskjeller mellom 

testsetningene. Disse forskjellene gjelder setningstype og fremkommer i kolonne 3 i tabell 13 

og kolonne 1 i tabell 14. Tabell 13 og 14 viser for øvrig også forskjeller mellom 

informantenes gjennomsnittlig riktige bedømmelse av setningene. Dette forteller noe om 

hvilke setninger det har vært vanskelig for informantene å bedømme og hvilke det har vært 

enklere å bedømme. Tabell 15 viser forskjeller mellom informantenes gjennomsnittlig riktige 

bedømmelse av testsetninger som er henholdsvis grammatisk korrekte og grammatisk 

ukorrekte. Den kontekstuelle variabelen står i en særklasse i min undersøkelse i den forstand 

at den ikke er spesifisert på enkeltinformantnivå. Den tas derfor bare opp i forbindelse med 

diskusjonen omkring hva som gjør inversjon generelt utfordrende i et andrespråksperspektiv.  

5.7    Informantkategorier sammenholdt med variablene 

Som omtalt ovenfor, ble informantene bedt om å vurdere 48 setninger med hensyn til 

grammatisk korrekthet. Dette innebar 48 muligheter til å foreta en feilvurdering. Resultatene 

viser at høyest antall individuelle feil er 29, mens lavest antall feil er to. Videre ble 

informantene bedt om å skrive en fri tekst. Antall feil varierer i det tilfellet fra ni til null. Jeg 

ønsket å se etter tendenser og forskjeller mellom informantkategorier sammenholdt med ulike 

faktorer som kan tenkes å påvirke resultatene. Disse faktorene utgjør de uavhengige 

variablene alder, kjønn, utdanning, engelskkunnskaper, fremmed- og andrespråkskunnskaper i 

tillegg til norsk, syntaktisk typologi, morfologisk typologi, tid på norskkurs og tid i Norge.  

Informantkategoriene deler informantene inn i verdier i forhold til de uavhengige variablene. 

Den avhengige variabelen består av antall feil og presiseringen prosentandel feil, her vist i 

gjennomsnitt for de enkelte grupper.  

5.8    Grammatikalitetsbedømmelse 

Gjennomsnittlig antall feil og gjennomsnittlig prosentandel feilbedømmelse av de 48 

setningene med hensyn til grammatisk korrekthet ble regnet ut som et forholdstall mellom 

antall feilbedømminger og det totale antall setninger innenfor hver informantkategori. 

Kategoriene viser, som nevnt ovenfor, til de ulike grupper informantene er plassert innenfor 
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med tanke på alder, kjønn, utdanning, språkkunnskaper, morsmålenes syntaktiske og 

morfologiske typologi, tid på norskkurs og tid i Norge.  

 De 48 setningene som informantene ble bedt om å bedømme, inneholder både 

grammatisk korrekte setninger, underinverterte setninger og overinverterte setninger. Selv om 

de deklarative eller fortellende setningene dominerer, er det tatt med to interrogative setninger 

eller spørresetninger. For øvrig forekommer det både helsetninger og leddsetninger med både 

korrekt og ukorrekt verbalplassering.  

 De ulike setningstypene ble presentert med den ambisjon å gi et så helhetlig inntrykk 

som mulig av informantenes innsikt i reglene for verbalplassering i norsk etter relativt sett 

kort eksponering for språket i voksen alder.  

 Som jeg var inne på innledningsvis, vil jeg her omtale de viktigste funnene og stille 

noen foreløpige spørsmål for deretter å gå nærmere inn på mulige svar og forklaringer i 

kapittel 6, Analyse og drøfting. Jeg vil imidlertid her foreta noen sammenligninger mellom 

funn i grammatikalitetsbedømmelsen og funn i den frie skriftlige produksjonen.  

5.8.1  Resultater og funn relatert til informantenes alder og kjønn37 

 
 
ALDER 

 
ANTALL 
INFORMANTER 

 
GJENNOMSNITTLIG 
ANTALL FEIL 

GJENNOMSNITTLIG 
PROSENTANDEL 
FEILBEDØMMELSE 

 
Opptil 30 år 

 
23 

 
10,6 

 
22,08 % 

 
Over 30 år  

 
22 

 
16,59 

 
34,56 % 

Tabell 1 

 
 
KJØNN 

 
ANTALL 
INFORMANTER 

 
GJENNOMSNITTLIG 
ANTALL FEIL 

GJENNOMSNITTLIG 
PROSENTANDEL 
FEILBEDØMMELSE 

 
Mann 

 
11 

 
16,36 

 
34,08 % 

 
Kvinne 

 
35 

 
12,56  

 
26,17 % 

Tabell 2 

Vi ser av tabell 1 at de yngste informantene, det vil si de som er 30 år gamle eller yngre, har 

færrest feil. Spørsmålet om alderens betydning for andrespråkslæring er mer komplisert enn å 

hevde at det å starte i barndommen alltid vil være en fordel. Egne erfaringer fra undervisning 

av innvandrerbarn i grunnskolen går tydelig i retning av at eldre barn eksempelvis lærer 

grammatikk raskere enn yngre barn. For øvrig kan voksne i mange tilfeller ha tilegnet seg 

                                                 
37 Én informant oppga ikke alder og er derfor ikke regnet med i tabell 1. 



58 
 

gode læringsstrategier. Alderens betydning vil jeg for øvrig komme tilbake til i kapittel 6, 

Analyse og drøfting. Videre ser vi av tabell 2 at de mannlige informantene har flere feil enn 

de kvinnelige. Kan det ha noe med mennenes livssituasjon eller motivasjon å gjøre? Dette 

kommer jeg også tilbake til i kapittel 6, Analyse og drøfting. 

5.8.2  Resultater og funn relatert til informantenes utdanningsbakgrunn  

 
 
UTDANNING 

 
ANTALL 
INFORMANTER 

 
GJENNOMSNITTLIG  
ANTALL FEIL 

GJENNOMSNITTLIG 
PROSENTANDEL 
FEILBEDØMMELSE 

 
Universitet/høyskole 

 
21 

 
11,04 

 
23 % 

 
Videregående skole 

 
17 

 
16,24 

 
33 % 

 
Grunnskole/ikke oppgitt 

 
8 

 
12,63 

 
26,31 % 

Tabell 3 

Vi ser av resultatene i tabell 3 at informanter med universitets- eller høyskoleutdanning i 

gjennomsnitt har færre feil enn de øvrige informantene. Jeg kommer nærmere inn på 

betydningen av høyere utdanning i kapittel 6, Analyse og drøfting. Noe som kanskje er litt 

uventet, er at informanter med videregående skole i gjennomsnitt har flere feil enn dem som 

enten har grunnskole eller ikke har oppgitt utdanning. Ved søkingen etter en forklaring på et 

slikt resultat, observeres det, kanskje ikke uventet, at svært mange informanter har oppgitt 

kjennskap til engelsk. Men det gjelder ikke alle. Til sammen ni informanter har ikke oppgitt 

kjennskap til engelsk.  

Fordi engelsk ikke lenger har subjekt-verb-inversjon i deklarative helsetninger, kan det 

fremsettes en forsøksvis delhypotese om at kjennskap til engelsk kan gjøre det vanskeligere 

for andrespråksinnlærere å tilegne seg V2-regelen. Innebygget i denne hypotesen er at 

informanter med grunnskole eller ikke oppgitt utdanning er mindre påvirket av engelsk som 

følge av manglende kjennskap til språket. Videre er det innebygget at en slik interferens ikke 

gjør det samme utslaget for dem som har universitets- eller høyskoleutdanning. Bedre 

læringsstrategier og generelt mer erfaring i læring av fremmedspråk kan være faktorer som 

muligens har betydning. En slik delhypotese kan lyde som følger: Informanter med 

videregående utdanning er utsatt for større interferens fra engelsk ved tilegnelse av V2-

regelen enn informanter med universitets- eller høyskoleutdanning og informanter med 

grunnskoleutdanning eller ikke oppgitt utdanning.  

For å undersøke om påvirkning fra engelsk kan være en midlertidig ulempe for 

informanter med videregående opplæring beregnet jeg gjennomsnittlig antall feil og 
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gjennomsnittlig prosentandel feilbedømmelse for det totale antall informanter og for hver 

utdanningskategori sammenholdt med engelskkunnskaper. Dette kommer jeg tilbake til i 

kapittel 6, Analyse og drøfting.   

5.8.3  Resultater og funn relatert til informantenes engelskkunnskaper 

sammenholdt med utdanning 

 
ENGELSKKUNNSKAPER 
ALLE INFORMANTER 

 
ANTALL 
INFORMANTER 

 
GJENNOMSNITTLIG  
ANTALL FEIL 

GJENNOMSNITTLIG 
PROSENTANDEL 
FEILBEDØMMELSE 

 
Kjennskap til engelsk 

 
37 

 
11 

 
22,92 % 

 
Ikke kjennskap til engelsk 

 
9 

 
18,44 

 
38,42 % 

Tabell 4 

 
ENGELSKKUNNSKAPER 
UNIVERSITET/HØYSKOLE 

 
ANTALL 
INFORMANTER 

 
GJENNOMSNITTLIG  
ANTALL FEIL 

GJENNOMSNITTLIG 
PROSENTANDEL 
FEILBEDØMMELSE 

 
Kjennskap til engelsk 

 
20 

 
11,3 

 
23,54 % 

 
Ikke kjennskap til engelsk 

 
1 

 
6 

 
12,5 % 

Tabell 5 

 
ENGELSKKUNNSKAPER 
VIDEREGÅENDE SKOLE 

 
ANTALL 
INFORMANTER 

 
GJENNOMSNITTLIG  
ANTALL FEIL 

GJENNOMSNITTLIG 
PROSENTANDEL 
FEILBEDØMMELSE 

 
Kjennskap til engelsk 

 
12 

 
15,25 

 
31,67 % 

 
Ikke kjennskap til engelsk 

 
5 

 
18,6 

 
38,75 % 

Tabell 6 

ENGELSKKUNNSKAPER 
GRUNNSKOLE/ 
IKKE OPPGITT 

 
ANTALL 
INFORMANTER 

 
GJENNOMSNITTLIG  
ANTALL FEIL 

GJENNOMSNITTLIG 
PROSENTANDEL 
FEILBEDØMMELSE 

 
Kjennskap til engelsk  

 
5 

 
 9,6 

 
20 % 

 
Ikke kjennskap til engelsk 

 
3 

 
17,67 

 
36,81 % 

Tabell 7 

Når vi ser på samtlige informanters eksisterende eller manglende engelskkunnskaper (tabell 

4), fremgår det at informanter med engelskkunnskaper har færre feil enn informanter uten 

engelskkunnskaper. Totalt sett ser det altså ut til å være en fordel å kunne engelsk i denne 

sammenhengen. Hva denne fordelen eventuelt kan bestå i, skal jeg komme tilbake til i kapittel 

6, Analyse og drøfting. Men på den annen side sees det, som nevnt, et uventet funn i tabell 3 i 

den forstand at informanter med videregående skole viser seg å ha flere feil enn de øvrige. 
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Både informanter med universitets- eller høyskoleutdanning og informanter med grunnskole 

eller ikke oppgitt utdanning har altså færre feil enn dem som har videregående skole.  

Det ble i punkt 5.8.2 stilt spørsmål om en mulig negativ påvirkning fra engelsk på 

bakgrunn av at språket ikke lenger har regelen om at verbalet skal ha plass nummer to i 

deklarative helsetninger. Som et ledd i letingen etter en forklaring på at informanter med 

videregående skole har flere feil enn informantene i både den høyere og den lavere 

utdanningskategorien, fremstiller tabell 4 informantenes engelskkunnskaper totalt. Tabell 5, 6 

og 7 viser i tillegg engelskkunnskaper sammenholdt med utdanning. Det skal riktignok 

tilføyes at informantene i starten av prosjektet bare ble bedt om å oppgi hvilke språk de 

kunne, uten noen form for gradering. Det som imidlertid er relativt tydelig, er at det i tabell 4 

til 7 ikke kan spores noen ulempe ved å kunne engelsk med hensyn til beherskelse av V2-

regelen. Både tabell 4, 6 og 7 viser at informanter med engelskkunnskaper har klart færre feil 

enn dem som ikke kan engelsk. At resultatet er motsatt med hensyn til dem med universitets- 

og høyskoleutdanning, kan ikke tillegges særlig stor vekt av den grunn at det bare er én 

informant med høyere utdanning som ikke kan engelsk. At denne ene informanten har færre 

feil enn de 20 resterende har i gjennomsnitt, kan bero på en tilfeldighet. Det som imidlertid er 

interessant, er at engelskkunnskaper ser ut til å være et fortrinn og ikke en ulempe. Det 

fremgår både av tabell 4, som gjelder alle informantene, og tabell 6 og 7, som gjelder 

informanter med videregående og kortere utdanning. Fordi tabell 5 bare omfatter én informant 

som ikke oppgir å kunne engelsk, kan resultatene ikke tillegges særlig stor vekt grunnet den 

store skjevfordelingen i antall. Det som imidlertid er tydelig, er at informanter med 

engelskkunnskaper jevnt over har færre feil enn informanter uten engelskkunnskaper. 

Delhypotesen ble med andre ord ikke bekreftet i forbindelse med 

grammatikalitetsbedømmingen. For øvrig ser det ut til at vi her ser et eksempel på transfer 

mellom språk. Engelskkunnskaper ser ut til å ha en positiv effekt på tilegnelsen av V2-trekket. 

Da engelsk ikke har dette språktrekket, kan den tverrspråklige innflytelsen skyldes andre 

likhetstrekk mellom engelsk og norsk. Det kan for eksempel være det faktum at språkene har 

den samme umarkerte leddstillingen, det vil i dette tilfellet si rekkefølgen subjekt-verb-objekt. 

Dette kommer jeg tilbake til i kapittel 6, Analyse og drøfting.  
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5.8.4  Resultater og funn relatert til informantenes kjennskap til fremmedspråk 

eller andrespråk i tillegg til norsk 

FREMMEDSPRÅK/ 
ANDRESPRÅK 
I TILLEGG TIL NORSK 

 
ANTALL 
INFORMANTER 

 
GJENNOMSNITTLIG 
ANTALL FEIL 

GJENNOMSNITTLIG 
PROSENTANDEL 
FEILBEDØMMELSE 

To eller flere språk  
 i tillegg til norsk 

 
6 

 
13,67  

 
28,48 % 

 
Ett språk i tillegg til norsk 

 
36 

 
13,05 

 
27,19 % 

 
Ingen språk i tillegg til norsk 

 
4 

 
14,25 

 
29,69 % 

Tabell 8 

Vi ser av tabell 8 at de informantene som kan ett fremmed- eller andrespråk i tillegg til norsk, 

har færrest feil. De som ikke kan noen fremmed- eller andrespråk i tillegg til norsk, har flest 

feil, mens de som kan to eller flere fremmed- eller andrespråk i tillegg til norsk, står i en 

mellomstilling. Det ser ut til å være en fordel for tilegnelsen av det aktuelle språktrekket å 

kunne ett fremmed- eller andrespråk fra før, men ingen umiddelbar fordel å kunne mange 

språk fra før. Tverrspråklig innflytelse foregår tydeligvis, men som vi skal se i forbindelse 

med den frie teksten, er ikke de samlede resultatene entydige. 

5.8.5  Resultater og funn relatert til informantenes morsmåls syntaktiske typologi  

 
SYNTAKTISK TYPOLOGI 

 
ANTALL 
INFORMANTER 

 
GJENNOMSNITTLIG 
ANTALL FEIL 

GJENNOMSNITTLIG 
PROSENTANDEL 
FEILBEDØMMELSE 

Subjekt-verb-objekt-språk 
som morsmål 

 
11 

 
11,36 

 
23,66 % 

Subjekt-objekt-verb-språk 
som morsmål 

 
29 

 
12,62 

 
26,29 % 

Verbinitiale språk  
som morsmål 

 
6 

 
14,17 

 
29,52 % 

Tabell 9 

Informanter med SVO-språk som morsmål har i gjennomsnitt færre feil enn informanter med 

SOV-språk og verbinitiale språk som morsmål, noe som er av interesse fordi norsk er et SVO-

språk. Er det, slik det her kan se ut, en fordel å ha den umarkerte ordstillingen SVO når man 

skal lære V2-regelen? Hva da med de mange SVO-språk som ikke har denne 

inversjonsregelen? Kan det i seg selv være en fordel for tilegnelsen av regelen at man i sitt 

morsmål normalt har verbalet på andre plass? Eller påvirker de andrespråk man har lært, 

innlæringen i like stor eller større grad? Batsis (2006: Sammendrag) fant i sin undersøkelse av 

fem flerspråklige voksne norskinnlærere at morsmålet påvirket norskproduksjonen mindre 
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enn forskjellige andrespråk, særlig med hensyn til form. Da V2-prinsippet spesielt og syntaks 

generelt hovedsakelig dreier seg om språkets formelle side, er dette av interesse i forbindelse 

med mine funn. Dette kommer jeg tilbake til i kapittel 6, Analyse og drøfting. 

5.8.6  Resultater og funn relatert til informantenes morsmåls morfologiske 

typologi 

 
MORFOLOGISK 
TYPOLOGI 

 
ANTALL 
INFORMANTER          

 
GJENNOMSNITTLIG 
ANTALL FEIL 

GJENNOMSNITTLIG 
PROSENTANDEL 
FEILBEDØMMELSE 

Syntetiske språk  
som morsmål 

 
39 

 
13,38 

 
27,88 % 

Analytiske språk  
som morsmål 

 
7 

 
12,43 

 
25,9 % 

Tabell 10 

Informanter med syntetiske språk som morsmål har i gjennomsnitt litt flere feil enn 

informanter med analytiske språk som morsmål. Dette er av interesse fordi norsk er et 

syntetisk språk. At det norske språk har en relativt sett fast ordstilling, noe som er et analytisk 

trekk, kan her ha en viss betydning. Dette kommer jeg tilbake til i kapittel 6, Analyse og 

drøfting. 

5.8.7  Resultater og funn relatert til informantenes tid på norskkurs  

 
 
TID PÅ NORSKKURS 

 
ANTALL 
INFORMANTER 

 
GJENNOMSNITTLIG 
ANTALL FEIL  

GJENNOMSNITTLIG 
PROSENTANDEL 
FEILBEDØMMELSE 

 
To år eller lengre 

 
12 

 
13,92 

 
29 % 

Kortere enn to år/ 
ikke oppgitt 

 
34 

 
13 

 
27,08 % 

Tabell 11 

Informanter som har gått på norskkurs i to år eller lengre tid, har flere feil enn informanter 

som enten har gått på norskkurs i kortere tid enn to år eller som ikke har oppgitt hvor lenge de 

har gått på norskkurs. Selv om forskjellen ikke er svært stor, kan det sies å være overraskende 

at de som har lengst norskundervisning bak seg, har flere feil i gjennomsnitt enn informantene 

i den andre gruppen. Dette kommer jeg tilbake til i kapittel 6, Analyse og drøfting.  
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5.8.8  Resultater og funn relatert til informantenes tid i Norge  

 
 
TID I NORGE 

 
ANTALL 
INFORMANTER 

 
GJENNOMSNITTLIG  
ANTALL FEIL 

GJENNOMSNITTLIG 
PROSENTANDEL 
FEILBEDØMMELSE 

 
Lengre enn fire år 

 
8 

 
15,63  

 
32,56 % 

 
To til fire år 

 
24 

 
15 

 
31,25 % 

 
Kortere enn to år 

 
14 

 
8,64 

 
18 % 

Tabell 12 

Det er interessant å legge merke til at informanter som har vært i Norge i lengre tid enn fire 

år, har flere feil enn dem som har vært i Norge fra to til fire år og kortere enn to år.  

Særlig stor er forskjellen mellom dem som har lengre enn fire års botid, og dem som har 

kortere enn to års botid. Informantene som har lengst botid, har i gjennomsnitt 16 feil, mens 

informantene som har kortest botid, i gjennomsnitt har 9 feil. Jo lengre botid informantene 

har, desto flere feil har de altså i denne undersøkelsen. Kan dette ha sammenheng med at de 

som har lengst botid, frivillig eller ufrivillig har ventet lenge med å begynne på norskkurs? 

Det kan i så fall ha ført til andrespråklig prøving og feiling på egen hånd, med vekslende hell. 

Dette kommer jeg tilbake til i kapittel 6, Analyse og drøfting. 

5.8.9  Resultater og funn i forbindelse med sammenligning av testsetningene i 

grammatikalitetsbedømmelsen 

 
 
 
NR. 

 
 
 
SETNING 

GJENNOMSNITTLIG
PROSENTANDEL 
RIKTIG 
BEDØMMELSE 

 
 
 
SETNINGSTYPE 

 
40 

Hvis du ønsker å bosette deg i landet, 
språkkunnskaper er viktige.  

 
36,96 %                

Fortellende helsetning 
m/leddsetning først  

  
 1 

Hun er hjemme fra skolen i dag fordi hun har 
sykt barn.  

 
39,13 % 

Fortellende helsetning  
m/leddsetning sist  

 
43 

Bøkene hun lånte, var interessante, 
men litt vanskelige å lese.  

 
45,65 % 

Fortellende helsetning 
m/leddsetning først 

 
38 

 
At nordmenn likte å gå på ski, alle visste.  

 
47,83 % 

Fortellende helsetning  
m/leddsetning først  

 
24 

Men savnet etter familie og venner i                   
hjemlandet kan være stort.  

 
50 % 

Fortellende helsetning 
m/tungt subjekt  

 
25 

Jeg savner dere, men tenker jeg vi ses snart 
og snakker mye sammen. 

 
52,17 % 

Sideordnede fortellende 
helsetninger m/konjunksjon 

 
45 

Nå hun er ferdig med norskkurset og vil  
begynne å jobbe.  

 
52,17 % 

Fortellende helsetning  
m/tidsadverbial i  forfeltet  

   Fortellende helsetning  
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23 Etter noen år mange synes det går bedre.  54,35 % m/tidsadverbial i forfeltet  
 
37 

I hjemlandet mitt mange generasjoner bor 
sammen.  

 
56,52 % 

Fortellende helsetning 
m/stedsadverbial i forfeltet  

 
12 

For mange innvandrere det betyr mye å  
holde kontakten med hjemlandet.  

 
60,87 % 

Fortellende helsetning  
m/indirekte objekt i forfeltet  

 
28 

Da de hadde vært i Norge i ti år, var de på sin 
første utenlandsreise.  

 
63,04 % 

Fortellende helsetning 
m/leddsetning først  

 
15 

Alt er dyrt i Norge, men folk flest tjener 
bra.  

 
63,43 % 

Sideordnede fortellende 
helsetninger m/konjunksjon 

  
 6 

Den dagen hun skulle reise, det var kraftig 
regnvær.  

 
65,22 % 

Fortellende helsetning 
m/leddsetning først  

 
 3 

På denne skolen det er viktig at alle  
respekterer hverandre.  

 
67,39 % 

Fortellende helsetning 
m/stedsadverbial i forfeltet 

 
29 

Bøkene måtte leveres tilbake fordi de tilhørte 
skolen.  

 
67,39 % 

Fortellende helsetning 
m/leddsetning sist 

 
 4 

Hvis du vil ha jobb, du må være flink i norsk.   
69,57 % 

Fortellende helsetning  
m/leddsetning først  

 
19 

Selv om hun syntes det var vanskelig å 
lære norsk, trivdes hun godt.  

 
69,57 % 

Fortellende helsetning  
m/leddsetning først  

 
46 

 
Nesten alle i familien min bor her.  

 
69,57 % 

Fortellende helsetning  
m/tungt subjekt  

 
39 

Det verste med Norge var den lange og kalde 
vinteren, syntes han.  

 
69,57 % 

Fortellende helsetning 
m/objekt i forfeltet  

 
 2 

I samråd med foreldrene har han bestemt seg 
for å søke på høyskolen.  

 
71,74 % 

Fortellende helsetning 
m/måtesadverbial i forfeltet  

 
14 

Fordi hun leverer barn i barnehagen, kommer 
hun litt senere på skolen.  

 
71,74 % 

Fortellende helsetning   
m/leddsetning først  

 
44 

Han lå på sykehus, så han kunne ikke komme.  
71,74 % 

Sideordnede helsetninger 
m/følgesubjunksjon  

 
 5 

Mellom banken og postkontoret ligger 
dagligvarebutikken.  

 
73,91 % 

Fortellende helsetning 
m/stedsadverbial i forfeltet  

 
22 

Den første tiden i Norge er ofte den  
vanskeligste.  

 
73,91 % 

Fortellende helsetning  
m/tungt subjekt  

  
 9 

Fordi hun savnet hjemlandet sitt, hun planla å 
reise dit neste sommer.  

 
78,26 % 

Fortellende helsetning 
m/leddsetning først  

 
16 

 
Etter skolen hun dro hjem.  

 
78,26 % 

Fortellende helsetning  
m/tidsadverbial i forfeltet  

 
17 

Først var hun på skolen, og så dro hun hjem.   
78,26 % 

Sideordnede helsetninger  
m/konjunksjon  

 
20 

Etter at han var ferdig på skolen, han gikk på 
jobb.  

 
78,26 % 

Fortellende helsetning  
m/leddsetning først  

 
30 

 
I morgen han skal bytte dekk på bilen.  

 
78,26 % 

Fortellende helsetning  
m/tidsadverbial i forfeltet  

 
21 

 
Om noen dager får de besøk fra hjemlandet. 

 
80,43 % 

Fortellende helsetning  
m/tidsadverbial i forfeltet  

 
26 

Jeg liker Norge godt, men i Norge jeg har 
ikke stor familie.  

 
80,43 %  

Koordinerte helsetninger  
m/konjunksjon  

 
34 

 
Om kveldene hun hadde en vaskejobb. 

 
80,43 % 

Fortellende helsetning 
m/tidsadverbial i forfeltet  

 
 7 

Fordi han skulle til legen, han hadde 
permisjon fra jobben. 

 
82,61 % 

Fortellende helsetning 
m/leddsetning først  

 
10  

 
Kommer du til å være hjemme i ferien?  

 
82,61 % 

Spørrende helsetning  
u/spørreord  

 
13 

Neste sommer de skal reise og besøke 
familie.  

 
82,61 % 

Fortellende helsetning 
m/tidsadverbial i forfeltet  

 
27 

 
Hver dag det er nye utfordringer. 

 
82,61 % 

Fortellende helsetning  
m/tidsadverbial i forfeltet  

 Å snakke med nordmenn er viktig, særlig for  Fortellende helsetning  
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41 å lære språket.  82,61 % m/leddsetning først  
 
42 

Etter skole og arbeid hun var sliten og trengte 
å hvile.  

 
82,61 % 

Fortellende helsetning  
m/tidsadverbial i forfeltet  

 
47 

Når jeg er hjemme, jeg snakker morsmålet 
mitt.  

 
82,61 % 

Fortellende helsetning 
m/leddsetning først  

 
 8 

 
Ved siden av skolen det er en stor park.  

 
84,78 % 

Fortellende helsetning  
m/stedsadverbial i forfeltet  

 
18 

Om vinteren han syntes det var for kaldt i 
Norge.  

 
84,78 % 

Fortellende helsetning  
m/tidsadverbial i forfeltet  

 
48 

 
Fem dager i uka jeg er på norskkurs.  

 
84,78 % 

Fortellende helsetning  
m/tidsadverbial i forfeltet  

 
35 

 
På hjemstedet mitt det er langt til butikken.  

 
84,79 % 

Fortellende helsetning 
m/stedsadverbial i forfeltet  

 
32 

 
Hver dag tar han bussen til skolen.  

 
86,96 % 

Fortellende helsetning 
m/tidsadverbial i forfeltet  

 
36 

Den første dagen i Norge ville han aldri 
glemme.  

 
86,96 % 

Fortellende helsetning 
m/objekt i forfeltet  

 
31 

Etter middag liker de å slappe av og se på 
TV.  

 
89,13 % 

Fortellende helsetning 
m/tidsadverbial i forfeltet  

 
33 

 
Før skolen han gikk med aviser.  

 
89,13 % 

Fortellende helsetning  
m/tidsadverbial i forfeltet  

 
11 

 
Hvor mange ganger skal jeg si det til deg?      

 
91,30 % 

Spørrende helsetning 
m/spørreord  

Tabell 13 

 
 
SETNINGSTYPE     

GJENNOMSNITTLIG PROSENTANDEL 
RIKTIG BEDØMMELSE 

 
Fortellende helsetning med leddsetning sist 

 
53,26 % 

 
Fortellende helsetning med indirekte objekt i forfeltet 

 
60,87 % 

 
Fortellende helsetning med tungt subjekt 

 
64,49 % 

 
Fortellende helsetning med leddsetning først 

 
67,23 % 

 
Sideordnede fortellende helsetninger med konjunksjon 

 
68,57 % 

Sideordnede fortellende helsetninger med 
følgesubjunksjon 

 
71,74 % 

 
Fortellende helsetning med måtesadverbial i forfeltet 

 
71,74 % 

 
Fortellende helsetning med stedsadverbial i forfeltet 

 
73,48 % 

 
Fortellende helsetning med tidsadverbial i forfeltet 

 
79,04 % 

 
Fortellende helsetning med direkte objekt i forfeltet 

 
79,35 % 

 
Spørrende helsetning uten spørreord 

 
82,61 % 

 
Spørrende helsetning med spørreord 

                                 
91,3 % 

Tabell 14 
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KORREKTE OG UKORREKTE SETNINGER 

GJENNOMSNITTLIG PROSENTANDEL 
RIKTIG BEDØMMELSE 

 
Korrekte setninger 

 
68,87 % 

 
Ukorrekte setninger 

 
72,60 % 

Tabell 15 

I kapittel 2, Tidligere forskning, ble det omtalt hvordan Nordangers og Ragnhildstveits 

undersøkelser og konklusjoner kaster lys over tverrkulturell innflytelse på en tankevekkende 

måte. De finner at det er andre forhold som i større grad påvirker tilegnelsen av norsk 

språkstruktur enn likhetstrekk mellom morsmål og målspråk. De trekker frem grammatiske 

variasjoner i målspråket innlærerne blir presentert for, som enten legger til rette for eller ikke 

legger til rette for tilegnelse av norsk språkstruktur. Deres forskningsfokus ligger på 

morfologiske regler, bestemthet og genus. Det kan imidlertid antas at syntaktiske regler læres 

på lignende måte. I så fall er det av interesse å se nærmere på forskjeller mellom 

underinverterte, overinverterte og korrekt inverterte setninger i det foreliggende materiale. 

Det bruksbaserte perspektivet legger stor vekt på de språklige elementenes frekvens, noe som 

bør undersøkes nærmere.  

 Ser vi på tabell 13, som tar for seg setningene i grammatikalitetsbedømmelsen 

enkeltvis, kan setninger som er gitt ulik grad av korrekt bedømmelse, skilles fra hverandre.  

Ved å se på egenskaper ved setninger som i større eller mindre grad er korrekt bedømt, kan vi 

få et bilde av hva det er som skaper de største utfordringene. I tabell 14 er setningene satt opp 

etter stigende prosentandel korrekt bedømmelse blant informantene som gruppe. Ved en slik 

rangering av setningene i forhold til prosentandel korrekt bedømmelse kan man lete etter et 

mønster med hensyn til hvilke setninger som er enkle å bedømme og hvilke som er vanskelige 

å bedømme. Man kan altså se hvilke setninger som letter forståelsen og hvilke som 

vanskeliggjør den. For å se gjennomsnittlig prosentandel riktig bedømmelse av samtlige 

setninger, se vedlegg 5. Når man betrakter de ulike setningene, kan man for øvrig også spørre 

hvorvidt det er korrekte eller ukorrekte setninger som er enklest å bedømme. Dette 

undersøkes i tabell 15. 

Tabell 13 viser at det er stor variasjon med hensyn til hvor stor andel av informantene 

som har vurdert de enkelte setninger riktig. Variasjonen går fra 36,96 prosent korrekt 

vurdering av setning nummer 40 til 91,30 prosent korrekt vurdering av setning nummer 11. 

Setning nummer 40 er en fortellende helsetning med leddsetning først, mens setning nummer 

11 er en spørrende helsetning med spørreord. Den andre spørresetningen som er med i testen, 

setning nummer 10, er en spørresetning uten spørreord, det vil si et spørsmål som kan 



67 
 

besvares med ja eller nei. Også setning nummer 10 ble vurdert korrekt av en relativt høy 

andel av informantene, det vil si av 82,61 prosent. Spørresetninger ser altså ut til å være en 

setningstype som byr på relativt få problemer sammenlignet med fortellende helsetninger av 

ulike typer. Setningen som tydeligvis har vært vanskeligst å bedømme, er setning nummer 40, 

en fortellende helsetning med leddsetning først. Imidlertid forekommer det en rekke setninger 

av denne typen, og de er korrekt bedømt av fra 36,96 prosent til 82,61 prosent. Her er altså 

variasjonene store. Spørsmålet vi av den grunn kan stille, er hvilke særtrekk setning nummer 

40 har som kan tenkes å skille den fra de øvrige helsetningene med leddsetning først.  

Setning nummer 40 er i stor grad blitt bedømt som en korrekt setning til tross for at 

den ikke er det. Den er altså hovedsakelig blitt oppfattet som en velformet setning. Kan 

setningen ‘språkkunnskaper er viktige’ være en standardsetning som er blitt lært som et 

formular? Og kan den ha blitt oppfattet som semantisk meningsfull? Kan den nevnte delen av 

helsetningen være et mye brukt utsagn blant lærere og andrespråksinnlærere? Kan det i så fall 

ha bidratt til å gjøre den tiltalende overfor informantene, nærmest som et moralsk standpunkt 

eller et allment standpunkt man i det minste forventes å slutte seg til? Når vi ser på de øvrige 

setningene av samme type, kan det antas at de er blitt oppfattet som mer subjektive og kanskje 

av den grunn som mindre akseptable. I tillegg har setning nummer 40 en lang leddsetning, 

nærmere bestemt en vilkårssetning, først. Det kan ha gjort den vanskelig å bedømme. At det 

kreves et verbal etter vilkårssetningen, er det kanskje ikke så enkelt å resonnere seg frem til. 

Det kan her vises til Hagens liste over pragmatiske trekk som er underinverteringsutløsende i 

punkt 6.10. Det gjelder nettopp tunge foranstilte ledd. Er det foranstilte leddet langt nok, er 

det vanskelig for en andrespråksinnlærer å oppdage at det skal følge et verbal umiddelbart 

etterpå.  

 I tabell 14 presenteres setningene i grupper i forhold til setningstype. Setningstypen 

som gjennomsnittlig ser ut til å ha vært vanskeligst å bedømme, er fortellende helsetning med 

leddsetning sist. Deretter følger fortellende helsetning med indirekte objekt i forfeltet, 

fortellende helsetning med tungt subjekt, fortellende helsetning med leddsetning først og 

sideordnede helsetninger med konjunksjon. Med en gjennomsnittlig prosentandel riktig 

bedømmelse på fra 71,74 til 79,35 prosent finner vi sideordnede fortellende helsetninger med 

følgesubjunksjon, fortellende helsetning med måtesadverbial i forfeltet, fortellende helsetning 

med stedsadverbial i forfeltet, fortellende helsetning med tidsadverbial i forfeltet og 

fortellende helsetning med direkte objekt i forfeltet. I en særstilling står de to 
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spørresetningene som er riktig bedømt av henholdsvis 82,61 prosent og 91,3 prosent av 

informantene.  

I tabell 15 vises gjennomsnittlig prosentandel riktig bedømmelse av korrekte setninger 

og ukorrekte setninger totalt. Vi ser at det er en høyere andel riktig bedømmelse av de 

ukorrekte setningene enn av de korrekte. Kan det være slik at det er enklere å bedømme en 

ukorrekt setning enn en korrekt, med andre ord at det er lettere å oppdage feil enn å føle seg 

sikker på hva som er riktig. Jeg kommer nærmere tilbake til kontekstuelle forhold ved 

testsetningene i kapittel 6, Analyse og drøfting  

5.9    Fri skriftlig produksjon38                                                                                                  

Ved å gi informantene i oppgave å skrive en fri tekst ønsket jeg å få vite mer om deres 

produksjon av setninger med eller uten påkrevet subjekt-verb-inversjon. I materialet sett 

under ett er det underinvertering som forekommer oftest (se punkt 5.9.1). Dessuten er det en 

del tilfeller av overinvertering (se punkt 5.9.2). Feilinvertering, som gjelder flytting av andre 

ledd enn verbalet, anses for å falle utenfor hovedfokus i oppgaven da mitt tema er subjekt-

verb-inversjon.  

 I den hensikt å få en oversikt over gjennomsnittlig antall underinverteringer og 

overinverteringer i forhold til antall setninger i de enkelte informantkategorier telte jeg antall 

helsetninger og leddsetninger i hver enkelt tekst. Jeg regnet så ut forholdet mellom 

inversjonsfeil og setninger i den enkelte tekst og deretter gjennomsnittlig prosentandel 

underinverteringer og overinverteringer innenfor de ulike informantkategorier. Fordi 

overinvertering i mitt materiale forekom i både helsetninger og leddsetninger, ble det 

nødvendig å regne med absolutt alle setninger. Underinvertering forekommer i 

inversjonskrevende kontekster, mens overinvertering forekommer i kontekster som ikke er 

inversjonskrevende. Alle setninger gir dermed mulighet for å gjøre disse to typene feil. 

Prosentandel i den enkelte tekst og i gjennomsnitt innenfor kategoriene ble regnet ut for å gi 

et så riktig bilde som mulig av gjennomsnittlig beherskelse av V2-regelen. Å ha få feil i en 

kort tekst vil ikke nødvendigvis bety samme grad av beherskelse som å ha få feil i en lang 

tekst. Det er sannsynlig at jo lengre en tekst er, desto flere kontekster for mulige feil vil den 

inneholde.  

                                                 
38 Én informant leverte ikke den frie teksten. Av den grunn er samlet antall informanter i fri skriftlig produksjon 
45 og ikke 46 som på grammatikalitetsbedømmelsen. 
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Nedenfor gir jeg noen eksempler på underinverterte og overinverterte setninger fra de 

frie tekstene som ble innlevert. De underinverterte setningene utgjør en klar overvekt i 

materialet. Over tre ganger så mange setninger er underinvertert i forhold til dem som er 

overinvertert. Det er åpenbart ut fra eksemplene nedenfor at vi her har å gjøre med 

mellomspråk. Informantene har internalisert viktige deler av målspråket, men er usikre på 

noen av reglene. De er altså underveis fra utelukkende å stole på sitt morsmåls regler til å bli 

trygge på andrespråkets regler.  

5.9.1  Underinvertering 

Som omtalt i kapittel 1, Innledning, vil underinvertering si å la være å invertere subjekt og 

verbal der norsk språkstruktur krever dette. Det innebærer, som nevnt, at verbalet skal ha 

plass nummer to i deklarative helsetninger. Underinverterte setninger forekommer i mange 

varianter, blant annet som i eksemplene nedenfor: 

* ‘Hvis du har nok penger så du kan kjøpe ting fra forskjellige butikker.’ 

* ‘Uansett hvor du er fra, drømmene dine er gyldige.’ 

* ‘Nå livet smilet til meg.’ 

Vi ser at de to første eksemplene ovenfor er fortellende helsetninger med leddsetning først. 

De krever at verbalet kommer direkte etter leddsetningen fordi det da står på 

setningsleddsplass nummer to i helsetningen. ‘Så’ i det første eksempelet er en subjunksjon. 

Ordet innleder altså en leddsetning. Derfor er ‘så du kan kjøpe ting fra forskjellige butikker’ 

ikke en selvstendig setning og av den grunn ingen helsetning i seg selv. Slik den er skrevet av 

informanten, er ‘du kan kjøpe ting i forskjellige butikker’ tilsynelatende en helsetning. Men 

fordi det er snakk om en underinvertert leddsetning, er den ikke en selvstendig setning. Den 

må sees i sammenheng med vilkårssetningen som står først. For å bli en velformet norsk 

setning, må helsetningen lyde: ‘Hvis du har nok penger, så kan du kjøpe ting fra forskjellige 

butikker.’ Det tredje eksempelet er en fortellende helsetning med tidsadverbial i forfeltet. Den 

krever at verbalet kommer direkte etter adverbialet for å komme på setningsleddsplass 

nummer to. Vi har her med mellomspråk å gjøre i det setningene er fullt forståelige, men 

mangler subjekt-verb-inversjon. Informantene er i disse tilfellene på vei fra utelukkende å 

stole på sitt morsmåls regler til å internalisere målspråkets regler.  
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5.9.2  Overinvertering 

Overinvertering vil si å invertere subjekt og verbal i kontekster der dette ikke er korrekt. I 

noen tilfeller betyr det inversjon i leddsetninger på måter som er i strid med norsk 

språkstruktur, som i eksempelet nedenfor:  

         * ‘Da ble jeg ferdig med utdanning min, begynte jeg å jobbe på høyskole som  
             assistant professor.’ 
    

Fordi første del av den overordnede helsetningen er en leddsetning, skal verbalet ikke være på 

plass nummer to, men i dette tilfellet på plass nummer tre. Når adverbialet ‘da’ står først i en 

leddsetning, har verbalet plass nummer tre, noe som nettopp signaliserer at vi har med en 

leddsetning å gjøre. Den andre delen av helsetningen har imidlertid riktig ordstilling. Det 

finitte verbet kommer først fordi det er en leddsetning først i helsetningen. 

Informantsetningen er derfor et godt eksempel på mellomspråk. Et av verbalene er 

feilplassert, mens det andre er riktig plassert.  

 Overinvertering kan også innebære ukorrekt inversjon i helsetninger, som i eksempelet 

nedenfor:  

* ‘Hadde jeg også familie og barn.’  

Her har informanten plassert verbalet på plass nummer en i en helsetning, til tross for at dette 

på norsk bare er mulig i spørresetninger. Også dette er et eksempel på mellomspråk. Det er 

ikke internalisert at umarkert syntaks i norsk er subjekt-verb-objekt.  

5.9.3  Resultater og funn relatert til informantenes alder og kjønn39 

 
 
 
ALDER 

 
 
ANTALL 
INFORMANTER 

 
 
GJENNOMSNITTLIG 
ANTALL FEIL 

GJENNOMSNITTLIG  
PROSENTANDEL 
UNDERINVERTERING/    
OVERINVERTERING40 

 
Opptil 30 år 

 
22 

 
1,77  

 
6,66 % 

 
Over 30 år  

 
22 

 
2,36 

 
10,68 % 

Tabell 16 

 

                                                 
39 En informant oppga ikke alder og regnes derfor ikke med i tabell 1. 
40 Prosentandelen i kolonne fire i tabell 16-27 viser til gjennomsnittlig antall inversjonsfeil i forhold til antall 
setninger skrevet at de enkelte informanter. 
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KJØNN 

 
 
ANTALL 
INFORMANTER 

 
 
GJENNOMSNITTLIG 
ANTALL FEIL 

GJENNOMSNITTLIG  
PROSENTANDEL 
UNDERINVERTERING/    
OVERINVERTERING 

 
Mann  

 
11 

 
2,45 

 
9,55 % 

 
Kvinne 

 
34 

 
1,82 

 
7,35 % 

Tabell 17 

Den samme tendensen som vi så i forbindelse med grammatikalitetsbedømmelsen, ser vi også 

her i forbindelse med den frie teksten. Det vil si at de yngste informantene (de som er opp til 

30 år gamle), har færre feil enn de eldste (de som er over 30 år). Videre har også her de 

mannlige informantene flere feil enn de kvinnelige. Dette kommer jeg tilbake til i kapittel 6. 

Analyse og drøfting. 

5.9.4  Resultater og funn relatert til informantenes utdanningsbakgrunn 

 
 
 
UTDANNING 

 
 
ANTALL  
INFORMANTER 

 
 
GJENNOMSNITTLIG 
ANTALL FEIL 

GJENNOMSNITTLIG 
PROSENTANDEL 
UNDERINVERTERING/ 
OVERINVERTERING 

Universitet/ 
Høyskole 

 
21 

 
1,52 

 
5,95 % 

Videregående  
Skole 

 
17 

 
2,28 

 
9,35 % 

Grunnskole/ 
ikke oppgitt 

 
7 

 
2,86 

 
13,29 % 

Tabell 18 

I motsetning til det vi fant ved grammatikalitetsbedømmelsen, finner vi i den frie teksten en 

klar omvendt proporsjonal sammenheng mellom utdanning og antall feil. Antall feil og 

gjennomsnittlig prosentandel feil stiger med synkende utdanning (eller synker med økende 

utdanning). Dette er ikke overraskende da utdanningsnivå generelt forventes å ha en 

sammenheng med læringsstrategier. Vi ser imidlertid at gjennomsnittlig prosentandel 

underinvertering og overinvertering øker kraftigere enn gjennomsnittlig antall feil. Dette har 

sammenheng med at det er blitt regnet ut et forholdstall mellom antall feil og antall produserte 

setninger (både helsetninger og leddsetninger). Da det i materialet, kanskje heller ikke 

overraskende, er en klar tendens til at informantene har skrevet flere setninger jo lengre 

utdanning de har bak seg, er gjennomsnittlig prosentandel feil så vidt høy. 

 Vi så i tabell 3 at informanter med videregående skole har flere feil enn informanter 

med både høyere og lavere utdanning i forbindelse med grammatikalitetsbedømmelsen. Selv 

om delhypotesen angående engelskkunnskaper ikke ble bekreftet, ønsket jeg imidlertid å la 
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resultatene fra den frie teksten gjennomgå den samme testen. Antall og prosentandel feil er 

derfor relatert til utdanning og sammenholdt med engelskkunnskaper i tabell 19, 20, 21 og 22.  

5.9.5  Resultater og funn relatert til informantenes engelskkunnskaper 

sammenholdt med utdanning  

 
 
ENGELSKKUNNSKAPER 
ALLE INFORMANTER 

 
 
ANTALL 
INFORMANTER 

 
 
GJENNOMSNITTLIG  
ANTALL FEIL 

GJENNOMSNITTLIG 
PROSENTANDEL 
UNDERINVERTERING/ 
OVERINVERTERING 

 
Kjennskap til engelsk 

 
37 

 
1,86 

 
7,62 % 

 
Ikke kjennskap til engelsk 

 
9 

 
2,11 

 
8,67 % 

Tabell 19 

 
ENGELSKKUNNSKAPER 
UNIVERSITET/ 
HØYSKOLE 

 
 
ANTALL 
INFORMANTER 

 
 
GJENNOMSNITTLIG  
ANTALL FEIL 

GJENNOMSNITTLIG 
PROSENTANDEL 
UNDERINVERTERING/ 
OVERINVERTERING 

 
Kjennskap til engelsk 

 
20 

 
1,55 

 
6,05 % 

 
Ikke kjennskap til engelsk 

 
1 

 
1  

 
4 % 

Tabell 20 

 
ENGELSKKUNNSKAPER 
VIDEREGÅENDE SKOLE 

 
 
ANTALL 
INFORMANTER 

 
 
GJENNOMSNITTLIG 
ANTALL FEIL 

GJENNOMSNITTLIG 
PROSENTANDEL 
UNDERINVERTERING/ 
OVERINVERTERING 

 
Kjennskap til engelsk 

 
12 

 
2,16 

 
9,83 % 

 
Ikke kjennskap til engelsk 

 
5 

 
2,2 

 
7,8 % 

Tabell 21 

 
ENGELSKKUNNSKAPER 
GRUNNSKOLE/ 
IKKE OPPGITT 

 
 
ANTALL 
INFORMANTER 

 
 
GJENNOMSNITTLIG  
ANTALL FEIL 

GJENNOMSNITTLIG 
PROSENTANDEL 
UNDERINVERTERING/ 
OVERINVERTERING 

 
Kjennskap til engelsk  

 
4  

 
3,25 

 
14,5 % 

 
Ikke kjennskap til engelsk 

 
3 

 
2,33 

 
11,67 % 

Tabell 22 

Vi ser av tabell 19, som viser alle informantenes gjennomsnittlige antall feil og prosentandel 

feil i forhold til engelskkunnskaper, at resultatene samsvarer med dem vi så i tabell 4. Samlet 

sett har informanter med engelskkunnskaper færre feil enn dem som ikke kan engelsk. Det ser 

altså jevnt over ut til å være en fordel å kunne engelsk i denne sammenheng.  



73 
 

Vi kan, som nevnt, ikke her legge for stor vekt på resultatene som gjelder informanter 

med høyere utdanning (tabell 20) i denne sammenhengen da det bare er én informant med 

denne bakgrunnen som ikke kan engelsk. At den ene informanten i denne gruppen som ikke 

har kjennskap til engelsk, har bare én feil, mens de øvrige 20 som kan engelsk, har 1,55 feil i 

gjennomsnitt, kan altså være tilfeldig. Av tabell 21 ser vi at informanter med videregående 

skole og kjennskap til engelsk, har litt færre feil enn dem som ikke kan engelsk. Når vi ser på 

tabell 22, derimot, ser vi at informanter med grunnskole eller ikke oppgitt utdanning og 

kjennskap til engelsk, har flere feil enn dem som ikke kan engelsk. Det er en tendens vi ikke 

fant i forbindelse med grammatikalitetsbedømmelsen da vi sammenholdt utdanning med 

engelskkunnskaper.  

Kan det være at vi her ser tegn som tyder på at vår delhypotese angående 

engelskkunnskaper ikke kan forkastes fullstendig? Kan engelskkunnskaper med andre ord 

interferere ved tilegnelsen av V2-regelen fordi språket ikke har den samme regelen? 

Bakgrunnen for spørsmålene er at det finnes samsvar mellom enkelte overraskende 

observasjoner i forhold til grammatikalitetsbedømmelsen og tilsvarende observasjoner i 

forbindelse med den frie teksten. Det er imidlertid ikke tvil om at vi her ser eksempler på 

transfer mellom språk. Her har tydeligvis noen informanter en fordel av å kunne engelsk, 

mens andre ikke har det. Som omtalt i forbindelse med grammatikalitetsbedømmelsen, kan 

positiv transfer her skyldes at norsk og engelsk har samme umarkerte syntaks, det vil si 

subjekt-verb-objekt. Jeg kommer tilbake til dette i kapittel 6, Analyse og drøfting.  

5.9.6  Resultater og funn relatert til informantenes kjennskap til fremmedspråk 

eller andrespråk i tillegg til norsk 

 
FREMMEDSPRÅK/ 
ANDRESPRÅK I 
TILLEGG TIL NORSK 

 
 
ANTALL 
INFORMANTER 

 
 
GJENNOMSNITTLIG 
ANTALL FEIL 

GJENNOMSNITTLIG 
PROSENTANDEL 
UNDERINVERTERING/ 
OVERINVERTERING 

To eller flere språk  
i tillegg til norsk 

 
 6 

 
4,17 

 
16 % 

Ett språk  
i tillegg til norsk 

 
35 

 
1,57  

 
6,86 % 

Ingen språk  
i tillegg til norsk 

 
 4 

 
1,25 

 
5,75 % 

Tabell 23 

Vi ser av tabell 23 at det er en relativt stor overvekt av underinvertering og overinvertering i 

den frie teksten blant informanter som kan to eller flere fremmed- eller andrespråk i tillegg til 
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norsk. Både gjennomsnittlig antall feil i reelle tall og gjennomsnittlig prosentandel i forhold 

til antall produserte setninger viser dette forholdet. Nå skal det sies at det bare er seks 

informanter som har oppgitt at de kan to eller flere fremmed- eller andrespråk i tillegg til 

norsk, mens det samlet er 45 informanter som har levert den frie teksten. Kanskje kan det 

befinne seg noen ekstraordinære tilfeller blant de seks nevnte informantene, og i så fall kan 

resultatene for denne gruppen være mindre representative. Informanter som har oppgitt at de 

ikke tidligere har lært noe fremmed- eller andrespråk, har her færre feil i gjennomsnitt enn 

dem som kan ett fremmed- eller andrespråk utenom norsk, men forskjellen mellom disse to 

gruppene er ikke spesielt stor. Man kan imidlertid spørre om det i noen tilfeller er en ulempe å 

kunne flere språk i tillegg til morsmålet når man skal lære et markert språktrekk i et 

andrespråk. Kan andre språk man har lært, innebære hindringer i tilegnelsen? Og kan slike 

forhold gjøre seg sterkest utslag blant dem som ikke har høyere utdanning (med tanke på 

resultatene som gjelder engelskkunnskaper? Jeg kommer tilbake til dette i kapittel 6, Analyse 

og drøfting. 

5.9.7  Resultater og funn relatert til informantenes morsmåls syntaktiske typologi 

 
 
SYNTAKTISK  
TYPOLOGI 

 
 
ANTALL 
INFORMANTER 

 
 
GJENNOMSNITTLIG 
ANTALL FEIL 

GJENNOMSNITTLIG 
PROSENTANDEL 
UNDERINVERTERING/ 
OVERINVERTERING 

Subjekt-verb-objekt-språk 
som morsmål 

 
11 

 
1,36 

 
6,18 % 

Subjekt-objekt-verb-språk 
som morsmål 

 
28 

 
2,21 

 
8,82 %  

Verbinitiale språk  
som morsmål 

 
 6 

 
2 

 
10 % 

Tabell 24 

Av de tre informantkategoriene i tabell 24 ser vi at informanter med SVO-språk som morsmål 

har færrest feil, både tallmessig og i forhold til antall produserte setninger. Informanter med 

SOV-språk som morsmål har litt flere feil enn informanter med verbinitiale språk som 

morsmål, men færre i forhold til antall produserte setninger. Det vil si at informanter med 

SOV-språk som morsmål har skrevet flere setninger enn informanter med verbinitiale språk 

som morsmål. Men tendensen som ble funnet i forhold til grammatikalitetsbedømmelsen, og 

som viste at informanter med SVO-språk som morsmål hadde færrest feil, gjenfinnes altså 

her. Det er også samsvar mellom de to delundersøkelsene i den forstand at informanter med 

verbinitiale språk som morsmål har flest feil, mens informanter med SOV-språk som morsmål 

er i en mellomstilling. Dette kommer jeg tilbake til i kapittel 6, Analyse og drøfting.  
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5.9.8  Resultater og funn relatert til informantenes morsmåls morfologiske 

typologi 

 
 
MORFOLOGISK 
TYPOLOGI 

 
 
ANTALL 
INFORMANTER 

 
 
GJENNOMSNITTLIG 
ANTALL FEIL 

GJENNOMSNITTLIG 
PROSENTANDEL 
UNDERINVERTERING/  
OVERINVERTERING   

Syntetiske språk 
som morsmål 

 
38 

 
2,05 

 
 8,61 % 

Analytiske språk 
som morsmål 

 
 7 

 
1,43 

 
 7,14 %      

Tabell 25 

Av tabell 25 ser vi at informanter med syntetiske språk som morsmål har flere feil, både 

tallmessig og i forhold til antall produserte setninger, enn dem som har analytiske språk som 

morsmål. Det er den samme tendensen som vi så på grammatikalitetsbedømmelsen. Da norsk 

i all hovedsak er et syntetisk språk, kan dette sies å være noe overraskende. Men som vi har 

vært inne på, kan det norske språks relativt faste ordstilling utgjøre et analytisk trekk. Dette 

viser seg nettopp i regelen om at verbet innehar setningsleddsplass nummer to i deklarative 

helsetninger. Kan det å ha et analytisk språk som morsmål innebære fordeler i den forstand at 

det er lettere å lære regler for mer eller mindre fast ordstilling når det sammenlignes med det å 

ha et syntetisk språk som morsmål, noe som ofte betyr en friere ordstilling. Det er samsvar 

mellom de to delundersøkelsene også i dette tilfellet. I begge undesøkelsene har informanter 

med syntetiske språk som morsmål flere feil enn dem som har analytiske språk som morsmål. 

Dette kommer jeg tilbake til i kapittel 6, Analyse og drøfting.  

5.9.9  Resultater og funn relatert til informantenes tid på norskkurs 

 
 
 
TID PÅ 
NORSKKURS 

 
 
ANTALL  
INFORMANTER 

 
 
GJENNOMSNITTLIG 
ANTALL FEIL 

GJENNOMSNITTLIG 
PROSENTANDEL 
UNDERINVERTERING/ 
OVERINVERTERING 

 
To år eller lengre 

 
12 

 
2 

 
9,5 % 

Kortere enn to år/ 
ikke oppgitt 

 
33 

 
1,97 

 
7,9 % 

Tabell 26 

Det er ingen stor forskjell i antall feil mellom informanter som har gått på norskkurs i to år 

eller lengre tid, og dem som har gått på norskkurs i kortere tid enn to år, eller ikke har oppgitt 

tid på norskkurs. Det er en noe større forskjell mellom de nevnte gruppene når det gjelder 

gjennomsnittlig prosentandel underinvertering og overinvertering. Dette har med forholdet 
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mellom antall feil og antall produserte setninger å gjøre. Informanter med kortest tid på 

norskkurs bak seg, har i gjennomsnitt skrevet noen flere setninger (cirka 25) enn dem som har 

lengre tids norskundervisning (cirka 23). Jo færre setninger som er produsert, jo høyere kan 

den gjennomsnittlige prosentandelen bli. Det er kanskje noe uventet at de som har gått kortest 

tid på norskkurs, har skrevet flest setninger, men det samsvarer med tendensene i tabell 11, 

noe som kan peke i retning av at de som har gått på norskkurs i kortere tid enn to år, eller som 

ikke har oppgitt kursvarighet, presterer bedre enn dem som har gått på norskkurs i to år eller 

lengre tid. Resultatene viser altså en forskjell mellom kategoriene i favør av kortere 

kursvarighet. Jeg kommer tilbake til dette i kapittel 6, Analyse og drøfting. 

5.9.10  Resultater og funn relatert til informantenes tid i Norge   

 
 
 
TID I NORGE 

 
 
ANTALL  
INFORMANTER 

 
 
GJENNOMSNITTLIG 
ANTALL FEIL 

GJENNOMSNITTLIG 
PROSENTANDEL 
UNDERINVERTERING/ 
OVERINVERTERING 

 
Lengre enn fire år 

 
 8 

 
3,5 

 
14,38 % 

 
To til fire år 

 
24 

 
1,67 

 
6,92 % 

 
Kortere enn to år 

 
13 

 
1,62  

 
7,23 %  

Tabell 27 

Av tabell 27 ser vi at det er klare forskjeller mellom informantkategoriene i forhold til tid i 

Norge. Informantene med lengst botid har både høyere gjennomsnittlig antall feil og høyere 

gjennomsnittlig prosentandel feil i forhold til antall setninger enn de to andre kategoriene. 

Informanter med kortere enn to års botid har i gjennomsnitt færrest feil, mens informanter 

med to til fire års botid har den laveste prosentandelen feil i forhold til antall setninger. Det vil 

si at denne informantkategorien har produsert flere setninger i gjennomsnitt i forhold til antall 

feil. Det som er interessant i denne forbindelse, er at informantene som har lengst botid, har 

flest feil, både totalt og i forhold til hvor mange setninger de har skrevet. Videre har 

informantene med kortest botid, færrest feil. Og som vi så av tabell 12, samsvarer resultatene 

fra grammatikalitetsbedømmelsen her med resultatene fra den frie teksten.   

Det vi finner både i tabell 12 og 27, er altså at jo lengre tid informantene har bodd i 

Norge, desto flere feil har de. Tilsvarende kan vi si at jo kortere tid de har bodd i Norge, desto 

færre feil har de. Dette må kunne kalles kontraintuitivt i den forstand at det gjerne forventes at 

tiden man har bodd i et målspråksland, vil være omvendt proporsjonal med antall feil man 

gjør på målspråket. Med andre ord kan det antas å være en utbredt oppfatning, både blant 
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pedagoger og folk flest, at språkbeherskelsen i et lands førstespråk er proporsjonal med 

botiden i det aktuelle landet. Her har vi altså gjort funn som tyder på at det motsatte langt på 

vei er tilfelle. Kan dette forholdet ha sammenheng med at de som har bodd lenge i Norge, 

ikke av den grunn har fått mer norskopplæring enn dem som har kortere botid? Og kan 

innføringsfasen ha vært spesielt vanskelig for dem som har hatt relativt sett lang botid før 

språkopplæringen kom i gang, som vi tidligere har vært inne på? Eller kan helt andre forhold 

spille inn? Jeg kommer tilbake til dette i kapittel 6, Analyse og drøfting. 

5.10    Refleksjoner over de ulike tilnærmingene til datamaterialet 

Jeg har altså benyttet meg av en rekke ulike informantrelaterte variabler som jeg har samlet i 

tre grupper og kalt generelle bakgrunnsvariabler, språktypologiske bakgrunnsvariabler og 

målspråksvariabler. Hensikten med dette var å sammenligne informanter på grunnlag av 

forskjeller mellom dem i ulike henseender. Noen tendenser har stått frem på bakgrunn av de 

mange funn systematiseringen av dataene så ut til å føre frem til. Det er imidlertid 

begrensninger ved en undersøkelse som utelukkende ser på forskjeller mellom informantene. 

Like viktig er det å sammenligne testelementene de er blitt presentert for. Det kan illustrere 

ulike grader av utfordringer og dermed kaste lys over forskjeller i prestasjoner.  

Av ovennevnte grunn er det i tabell 13, 14 og 15 presentert setningstyper og 

gjennomsnittlig prosentandel riktig bedømmelse for de enkelte setninger, for de ulike 

setningstyper og for setninger som i testen var henholdsvis grammatisk korrekte og ukorrekte. 

På denne måten er det sett på testsetningenes fasiliterende eller kompliserende karakter. Ved å 

gå inn på de strukturelle ulikhetene mellom setningene ser man undersøkelsen i et alternativt 

perspektiv. Kan det tenkes at det er like viktig å se etter grammatiske forskjeller mellom 

testsetningene som å se etter forskjeller mellom informantene? Ved å fokusere på forskjeller 

mellom setningstyper og deres ulike kontekster for verbalplassering kan det vise seg under 

hvilke grammatiske betingelser informanter på det aktuelle nivået i stor grad mestrer V2-

prinsippet og under hvilke betingelser de strever med å mestre det.  
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5.11    Oppsummering 

Jeg har i dette kapittelet presentert resultatene av min undersøkelse og antydet hvilke funn det 

kan være verdt å se nærmere på. Noen spørsmål og svar antydes for så å behandles grundigere 

i kapittel 6, Analyse og drøfting. Jeg vil i det følgende presentere mine viktigste funn.  

 Når det gjelder alder, har informanter som er 30 år gamle eller eldre, flere feil enn dem 

som er opptil 30. Når det gjelder kjønn, har menn flere feil enn kvinner.  

Med hensyn til utdanning, har informanter med videregående skole flest feil på 

grammatikalitetsbedømmelsen. Færrest feil har informanter med høyere utdanning, mens 

informanter med grunnskole eller ikke oppgitt utdanning står i en mellomposisjon. De 

sistnevnte har altså noe uventet færre feil enn informanter med videregående skole. I den frie 

teksten er det derimot et omvendt proporsjonalt forhold mellom utdanningens lengde og antall 

feil. Informanter med høyere utdanning har der færrest feil. Informanter med videregående 

skole har flere feil, og informanter med grunnskole eller ikke oppgitt utdanning har flest feil.  

 Informanter uten engelskkunnskaper har flest feil i begge delundersøkelsene samlet 

sett, altså både på grammatikalitetsbedømmelsen og i den frie teksten. Grunnen til at 

sammenhengen mellom utdanning og antall feil ble sammenholdt med engelskkunnskaper, 

var, som tidligere nevnt, spørsmålet om hvorvidt det kunne være en ulempe å ha lært engelsk 

ved tilegnelsen av V2-regelen. Bakgrunnen var det overraskende funnet at informanter med 

videregående skole hadde flere feil på grammatikalitetsbedømmelsen enn informanter med 

kortere utdanning. Det ble imidlertid ikke funnet sikre holdepunkter for at det skulle være en 

ulempe i vår sammenheng å kunne engelsk, tatt i betraktning at resultatene i sin helhet viser at 

informanter uten engelskkunnskaper har flest feil. Av dem som har grunnskole eller ikke har 

oppgitt utdanning, har riktignok informanter med engelskkunnskaper flere feil enn dem som 

ikke kan engelsk. Det er mulig at dette delvis kan skyldes interferens fra engelsk.  

 Når det gjelder kjennskap til fremmed- og andrespråk generelt i tillegg til norsk, er det 

også forskjeller i resultatene mellom de to delundersøkelsene. Med hensyn til 

grammatikalitetsbedømmelsen, har de som ikke kan noen fremmed- eller andrespråk i tillegg 

til norsk, flest feil. Færrest feil har de som kan ett fremmed- eller andrespråk i tillegg til norsk, 

mens de som kan to eller flere fremmed- eller andrespråk i tillegg til norsk, står i en 

mellomstilling. Når det gjelder den frie teksten, ser resultatene noe annerledes ut. De 

informantene som kan to eller flere fremmed- eller andrespråk i tillegg til norsk, har klart flest 

feil. Færrest feil har informanter som ikke kan noen fremmed- eller andrespråk i tillegg til 

norsk, mens de som kan ett fremmed- eller andrespråk i tillegg til norsk, har litt flere feil. 
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 Når det gjelder grammatikalitetsbedømmelsen, har informanter med verbinitiale språk 

som morsmål flest feil. Færrest feil har informanter med SVO-språk som morsmål mens 

informanter med SOV-språk som morsmål står i en mellomstilling. Når det gjelder den frie 

teksten, er resultatene noe annerledes. Informanter med verbinitiale språk som morsmål har 

der flest feil i reelle tall, mens informanter med SOV-språk som morsmål har høyest 

prosentandel feil i forhold til antall produserte setninger. Også i den frie teksten har imidlertid 

informanter med SVO-språk som morsmål færrest feil.  

 Både med hensyn til grammatikalitetsbedømmelsen og den frie teksten, har 

informanter med syntetiske språk som morsmål flere feil enn informanter med analytiske 

språk som morsmål. Når det gjelder den frie teksten, gjelder det både antall feil i reelle tall og 

prosentandel feil i forhold til antall produserte setninger.   

I begge delundersøkelsene har informanter med lengst tid på norskkurs bak seg, flest 

feil, selv om forskjellene ikke er store. Når det gjelder botid i Norge, sees den samme 

tendensen. De som har bodd lengst tid i Norge, har flest feil. De som har bodd kortest tid i 

Norge, har færrest feil, mens de som har bodd i Norge fra to til fire år, befinner seg i en 

mellomposisjon. 

I tillegg til å sammenligne informanter i forhold til ulike bakgrunnsforhold både i 

hjemlandet og i Norge, sammenlignet jeg også testsetningene som ble brukt i forbindelse med 

grammatikalitetsbedømmelsen. Forskjellene mellom testsetningene har jeg kalt den 

kontekstuelle variabelen. Hensikten var å vise hvilke kontekster som var gunstige for 

mestringen og hvilke som var mindre gunstige. Spørresetninger ser ut til å være relativt enkle 

å bedømme. Dessuten ser det ut til at fortellende helsetninger med tidsadverbial i forfeltet, er 

relativt enkle å bedømme. Det ser videre ut til at fortellende helsetninger med leddsetning sist, 

samlet sett, er vanskeligst å bedømme. For øvrig undersøkte jeg hvorvidt det var enklest å 

bedømme korrekte setninger som riktige eller ukorrekte setninger som feil. Det ser ut til å 

være enklere å påpeke feil enn å akseptere setninger som riktige. 
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6      Analyse og drøfting  

6.1    Introduksjon 

Jeg vil her se nærmere på resultatene av min undersøkelse og se etter mønstre som kan belyse 

V2-fenomenet i et andrespråksperspektiv. Ut fra bakgrunnsvariabler sammenholdt med 

testverdier vil jeg se på tendenser som kan fortelle noe om hva som i størst grad påvirker 

beherskelsen av V2-regelen i norsk. I tillegg vil jeg se på forskjellene mellom testsetningene. 

Utvalget består, som nevnt, av 46 informanter som er inndelt i ulike kategorier etter bakgrunn, 

det vil si uavhengige variabler, sammenholdt med den avhengige variabelen som utgjøres av 

resultatene. Forskjellene mellom informantkategoriene viser noen interessante tendenser som 

kan si noe om mulige sammenhenger.  

Jeg har altså, som vist i kapittel 5, Undersøkelse og resultater, delt informantene inn i 

ulike kategorier sammenholdt med testverdier relatert til bakgrunnsforhold i Norge og i 

hjemlandet. De uavhengige variablene jeg benytter meg av, er altså ‘Alder’, ‘Kjønn’, 

‘Utdanning’, ‘Kjennskap til engelsk’, ‘Kjennskap til fremmedspråk eller andrespråk i tillegg 

til norsk’, ‘Syntaktisk typologi’, ‘Morfologisk typologi’, ‘Tid på norskkurs’ og ‘Tid i Norge’. 

Dette er altså faktorer som antas å påvirke den avhengige variabelen. Den avhengige 

variabelen består av resultater i form av antall feil og prosentandel feil.  

I tillegg til at jeg har sammenlignet informantene, har jeg sammenlignet testsetningene 

i grammatikalitetsbedømmelsen. Jeg har der fokusert på forskjeller mellom setningene med 

hensyn til setningstype og vanskelighetsgrad. Også dette er forhold som kan forventes å 

påvirke resultatene av undersøkelsen.   

6.2    Alder og kjønn 

Aldersspennet blant mine informanter går fra 23 til 55 år. Jeg delte dem inn i to grupper 

hvorav den ene besto av informanter som var fra 23 til 30 år gamle, og den andre besto av 

informanter som var fra 31 til 55 år gamle. Som vi så i kapittel 5, Undersøkelse og resultater, 

hadde informanter som var over 30 år, flest feil. Fordi vi her har utelukkende med voksne 

innlærere å gjøre, virker det ikke umiddelbart relevant å legge vekt på de kritiske eller 

sensitive periodene som hyppig diskuteres i andrespråksforskningen, og som ofte setter en 

grense ved pubertetens begynnelse som kritisk for andrespråkslæring på et innfødtlignende 
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nivå. Det er imidlertid mulig å operere med grenser som ikke er absolutte og heller regne med 

prosesser som pågår over tid. DeKeyser og Larson-Hall sier:  

 Regardless of one’s view of the critical period, it is important not to overinterpret its 
 implications for educational practice. The observation that «earlier is better» only  
 applies to certain kinds of learning, which schools typically cannot provide. Therefore, 
 the implication of critical period research seems to be that instruction should be  

adapted to the age of the learner, not that learners should necessarily be taught at a 
young age (DeKeyser og Larson-Hall 2005: 88).  

Alder har nok betydning for andrespråkslæring i den forstand at innfødtlik kompetanse best 

oppnås når språklæringen starter før puberteten. På den annen side må undervisningen 

tilpasses de aldersgruppene man faktisk har med å gjøre. Også voksne har noen fortrinn når 

det gjelder språklæring. For eksempel har de ofte et mer bevisst forhold til grammatikk enn 

det barn vanligvis har. På bakgrunn av skolegang i hjemlandet, har de også ofte tilegnet seg 

læringsstrategier som kan komme til nytte. Krashen, Long og Scarcella (1979) oppsummerer 

sine funn slik i min oversettelse: «Voksne gjennomgår tidlige stadier i syntaktisk og 

morfologisk utvikling raskere enn barn, når tid og eksponering holdes konstant. Eldre barn 

lærer raskere enn yngre barn. De som blir naturlig eksponert for andrespråket i barndommen, 

når vanligvis høyere andrespråksnivå enn dem som starter eksponeringen som voksne» 

(Krashen, Long og Scarcella 1979: 573).   

Der DeKeyser og Larson-Hall bruker uttrykksmåten ‘certain kinds of learning, which 

schools typically cannot provide’, fremhever Krashen, Long og Scarcella ‘natural exposure to 

second languages’. Det som er felles, synes å være at det i begge tilfellene forutsettes at den 

naturlige måten å tilegne seg språk på, er den som ligger best til rette for barn, og som også 

favoriserer barn. Det vil si at den foregår i miljøer der språket snakkes, og ikke nødvendigvis 

på skolen.  

Sitatene ovenfor gjelder forskjellen mellom voksne og barn og sier noe om sakens 

kompleksitet. Det er ikke så enkelt som at barn alltid lærer språk raskere enn unge og voksne. 

Det ser ut til at voksne har visse fordeler i starten når de lærer morfologi og syntaks. Dessuten 

lærer eldre barn generelt raskere enn yngre barn. På den annen side kommer de som starter 

språklæringen som barn, lengre enn dem som starter som voksne. Ellis sier:  

Once learners have passed a «critical period» (about 15 years of age in the case of  
grammar) the acquisition of full grammatical competence is no longer possible (Ellis  
2002: 2).  
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Når det gjelder muligheten for å tilegne seg en fullstendig grammatisk kompetanse i et 

andrespråk, skjer det altså forandringer fra 15-årsalderen. Ser man imidlertid på 

språklæringsevnen som en kontinuerlig prosess, kan man betrakte de kritiske periodene som 

faser og ta med i betraktningen at læring etter disse periodene ikke foregår like umiddelbart 

og naturlig som tidligere. Og selv om det ikke kan forventes innfødtlik kompetanse, er læring 

fortsatt mulig etter tenårene. At yngre voksne presterer bedre enn eldre voksne kan sees på 

som en del av en kontinuerlig svekkelse av evnen til å lære språk på en naturlig og 

ukomplisert måte. Ellis sier for øvrig: 

 However, there does not appear to be a sudden cut-off age, beyond which full  
 competence is impossible. Rather the capacity to achieve full competence seems to  
 decline gradually, becoming complete by about the age of sixteen. Interestingly, age of 
 arrival is a much better predictor of ultimate achievement than the number of years of 
 exposure to the target language. … There is some evidence that not all learners are  
 subject to critical periods. Some are able to achieve native-speaker ability from an  
 adult start. … However, the relative lack of success of most L2 learners in comparison 

to L1 learners suggests that there may be radical differences in the way first and 
second languages are acquired (Ellis 1997: 68). 

Ellis peker på flere faktorer som gjør andrespråktilegnelsen annerledes enn 

førstespråkstilegnelsen. En av dem er de tette sosiale relasjonene barn opplever når de lærer 

førstespråket, noe som vanligvis ikke finner sted når man lærer andrespråket. For øvrig sier 

han det er mulig at det kan dreie seg om forskjellige læringsmekanismer fordi 

andrespråksinnlærere ikke lenger har tilgang til universalgrammatikken (Ellis 1997:68). 

Om ikke en fullstendig grammatisk andrespråkskompetanse er mulig etter at en er blitt 

voksen, er det mulig å oppnå relativt høye ferdigheter. Da kan erfaringer fra tidligere læring 

påvirke resultatene (se punkt 6.3). Når det gjelder innvandrere som deltar i 

voksenopplæringen i norsk, slik min informantgruppe gjorde, kan man anta at det har en viss 

betydning hvor lang tid det er siden de har gått på skole. Med andre ord kan det være enklere 

for dem som har vært i en undervisningssituasjon for få år siden, å tilpasse seg og prestere i en 

lignende situasjon. Det kan være en av grunnene til at min yngste informantgruppe presterer 

bedre enn den eldste gruppen. Ortega (2009) oppsummerer spørsmålet om andrespråkslæring 

og alder på denne måten: 

 In terms of L2 ultimate attainment, most learners who begin acquiring the L2 before 
 a certain age, typically before puberty, will develop levels of morphosyntactic and 
 phonological competence that are very close to those of native speakers of that  
 language. Post-pubertal learners, however, are not likely to perform in the native  
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speaker range, and this holds true regardless of the number of years they have resided 
in the L2 environment. Exceptions to the observed success and failure tendencies  

 associated with age exist. Thus, some adult starters can achieve native-like levels in  
 their L2, or at least extremely high levels that are near-native. Conversely, an early  
 start does not guarantee complete and successful L2 in all cases, ... (Ortega 2009: 28- 
 29).  

Selv om tidlig læring av et andrespråk er det ideelle, har man selvsagt ikke vanligvis med en 

ideell situasjon å gjøre når man av en eller annen grunn flytter til et annet land og trenger å 

lære et andrespråk. Det er dessuten interessant i dette perspektivet at det finnes tilfeller der 

voksne andrespråksinnlærere kan oppnå en høy grad av kompetanse. 

Vi så i kapittel 5, Undersøkelse og resultater, at kvinner presterte bedre en menn på 

begge deltestene. Det ble for øvrig antydet at dette kunne ha noe med de mannlige 

informantenes livssituasjon å gjøre. Kan det tenkes at menn i et nytt land føler et sterkere 

press angående å forsørge seg selv og en eventuell familie, kanskje også familie i hjemlandet? 

Kan dette føre til at de prioriterer arbeid høyere enn norskopplæring? Kan det være at de 

prøver å kombinere jobb og kursdeltagelse, men at det medfører høyt kursfravær og 

diskontinuitet i opplæringen? Og kan kvinnene av forskjellige årsaker være bedre i stand til 

og mer motivert for å prioritere norskundervisningen?  

Spørsmålene i forrige avsnitt er det ikke mulig å besvare innenfor rammene av denne 

oppgaven. Det som imidlertid er svært interessant, er at samme tendens som i min 

undersøkelse, også ble funnet i en undersøkelse som ble gjennomført av Vox i 2012, og som 

omhandlet resultater på norskprøve 2 og 3 i norsk for voksne innvandrere41. Av de mannlige 

kandidatene bestod 49 prosent norskprøven de gikk opp til, mens 58 prosent av de kvinnelige 

kandidatene bestod (Vox-speilet 2012: 4). Vox konstaterer at kvinner presterer bedre enn 

menn på norskprøvene, men de gjør ikke noe forsøk på å gi en forklaring.  

Mangfold og mestring (NOU 2010, nr. 7) presenterer undersøkelser som viser at blant 

norskfødte med innvandrerforeldre har kvinner større deltagelse enn menn i høyere utdanning 

i Norge.  

Kvinner i alderen 19-24 år som var født i Norge med innvandrerforeldre, var i 2007  
best representert i høyere utdanning. … Både norskfødte menn og kvinner med 
innvandrerforeldre deltar i høyere utdanning i større grad enn snittet av befolkningen. 
... Ikke-vestlige innvandrere tar fremdeles høyere utdanning i mindre grad enn resten 
av befolkningen, mens de som er født i Norge med to ikke-vestlige foreldre i dag 
studerer minst like ofte (NOU 2010, nr. 7: 283-284).  

                                                 
41 Det tidligere ‘Vox’ eller ‘Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk’ har byttet navn og heter nå ‘Kompetanse 
Norge’. 
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Selv om gruppen norskfødte med innvandrerforeldre er en annen gruppe enn den jeg 

undersøker (som er voksne innvandrere), forteller ovennevnte tendens noe om 

ambisjonsnivåer som kan være forskjellige for kvinner og menn. At mange av innvandrerne 

kommer fra land der kvinnene har begrensede muligheter med hensyn til utdanning, kan være 

en av grunnene til at de ønsker å nyttiggjøre seg de mer egalitære mulighetene i Norge. Nå har 

det imidlertid vært flere kvinner enn menn i høyere utdanning i Norge siden 1995 (også av 

norskfødte med norske foreldre), og det var i 2004/05 for første gang flere kvinner enn menn 

som fullførte høyere utdanning med mer enn fire års varighet, selv om det fortsatt er flest 

menn som avlegger doktorgrad (SSB 2006). Dette faktum setter innvandrerkvinnenes relativt 

sett høye deltagelse i høyere utdanning i et interessant perspektiv. Det kan gjenspeile en 

global tendens. Forskjellige ambisjonsnivåer mellom kjønnene på bakgrunn av ulike 

muligheter i hjemlandet sammenlignet med i Norge kan for øvrig være en del av årsaken til at 

kvinner presterer bedre enn menn i voksenopplæringen, som vist blant annet i min 

undersøkelse og i Vox-undersøkelsen.  

 Som det ble antydet i alternativ hypotese 2 (se punkt 1.6.3), har noen norske og 

internasjonale undersøkelser vist at jenter og kvinner i mange tilfeller presterer bedre enn 

gutter og menn på verbale tester. I skolesammenheng har det vært foreslått som en forklaring 

at gutter modnes senere enn jenter. Dermed vil jentene på et gitt klassetrinn ofte prestere 

bedre faglig enn guttene på bakgrunn av at de er mest modne. Når det gjelder voksne kvinner 

og menn, som min undersøkelse handler om, kan man imidlertid ikke regne med ulik 

modning som en forklaring på forskjeller mellom kjønnene med hensyn til resultater.  

 Det kognitive perspektivet tar hensyn til at mennesker er ulike både biologisk og 

psykologisk. Det kan innebære en åpenhet for at det er store individuelle forskjeller, også med 

hensyn til språklige ferdigheter og språktilegnelse. En av hovedforskjellene mellom det 

nativistiske og det kognitivistiske språksynet er at det nativistiske synet forutsetter en felles 

menneskelig språkmodul som er identisk for alle friske mennesker. Det kognitivistiske synet 

er imidlertid at språk læres på samme måte som annen kunnskap og andre ferdigheter. Det 

forutsetter ulikheter også når det gjelder språklæring. Jeg konstaterer her at kvinner presterte 

bedre enn menn i min undersøkelse. Om det skulle være slik at kvinner og menn har ulike 

mentale områder der de er hverandre overlegne, anser jeg det for å ligge utenfor rammene for 

denne oppgaven.  
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6.3    Utdanningsbakgrunn 

Funnene med hensyn til utdanning fra hjemlandet er dels sammenfallende og dels forskjellige 

i mine to delundersøkelser, grammatikalitetsbedømmelse og fri skriftlig produksjon. Begge 

undersøkelsene viser at informanter med universitets- eller høyskoleutdanning har færrest feil. 

Ryen (2004: 38) sier om inndelingen av voksne innvandrere (i andrespråksopplæringen) at det 

ut fra utdanningsbakgrunn er delt inn i tre grupper, de som har grunnskole fra hjemlandet, de 

som har videregående skole fra hjemlandet og de som har over 14 års skolegang. Videre sier 

hun: 

  
Det sies også i planen at de som tilhører de to siste gruppene, ofte vil ha et skolelært 
fremmedspråk. Dette er av betydning fordi det å ha arbeidet med læring av språk i  
skolesammenheng, vil ha gitt innlæreren noen erfaringer og kunnskaper ikke bare når 
det gjelder studieteknikk, men også om arbeidsmåter for språklæring. Støtte for et slikt 
syn kan en finne i en undersøkelse av resultater på Språkprøven, ... Materialet viste 
markert korrelasjon mellom utdanningsnivå og gjennomsnittlig resultat. Gode 
kunnskaper i engelsk var også utslagsgivende, og de kandidatene som oppga at de 
hadde kjennskap til et tredje fremmedspråk, skåret spesielt høyt (Ryen 2004: 38).  

Det er tydelig ut fra resultatene Ryen viser til, at språkkunnskaper fra tidligere utdanning har 

stor betydning for tilegnelsen av et andrespråk. Dette er en av grunnene til at jeg har ønsket å 

se nærmere på engelskkunnskaper og øvrige språkkunnskaper sammenholdt med resultatene 

på mine tester.  

Funnene som gjelder grammatikalitetsbedømmelsen, viser at informanter med 

videregående skole har flere feil enn informanter med grunnskole eller ikke oppgitt 

utdanning. Det gjelder derimot ikke den frie skriftlige produksjonen. I den sistnevnte 

delundersøkelsen er det, som nevnt, et omvendt proporsjonalt forhold mellom utdanningens 

lengde og antall feil, både tallmessig og i forhold til antall produserte setninger. Det er en 

tydelig tendens til at jo lengre utdanning informantene har, desto færre feil har de.  

Skal man gi en tolkning av funnene med hensyn til utdanning, må forhold i 

informantenes bakgrunn fra hjemlandet tas med i betraktning. Det er relativt tydelig i min 

undersøkelse at høyere utdanning er et fortrinn. At høyere utdanning påvirker forutsetningene 

for å lære språkstruktur, kan blant annet skyldes at det dreier seg om en overføringsverdi i 

form av teoretisk innsikt og læringsstrategier.  

Læringsstrategier defineres som evne til å organisere og regulere egen læring, kunne  
anvende tid effektivt, kunne løse problemer, planlegge, gjennomføre, reflektere og  
erverve ny kunnskap og viten, og kunne tilpasse og anvende dette i nye situasjoner i  
utdanning, arbeid og fritid (Kultur for læring, St.meld. 2003-2004, nr. 30: 36). 
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Det å ha ‘lært å lære’ viser seg ofte å være en verdifull ballast å ha med seg. For øvrig finner 

jeg klare likheter mellom mine resultater og resultatene som ble gjort av Vox i 2012. I 

rapporten trekkes det en rekke konklusjoner i relasjon til beståtte norskprøver. Prøvene ble 

den gang kalt Norskprøve 2 og 3. Prøvene er nå innrettet på å differensiere mellom nivåer, og 

man består ikke lenger norskprøven, men blir plassert på et nivå. Nivåene er de samme som 

de har vært tidligere (Det felles europeiske rammeverket for språk, 2011). Før de nye prøvene 

ble innført, var man på nivå A1 når man hadde bestått Norskprøve 1, på nivå A2 når man 

hadde bestått Norskprøve 2 og på nivå B1 når man hadde bestått Norskprøve 3.42 

Sannsynligheten for å bestå prøvene øker med utdanningslengden. Andelen som består  
prøvene, er lavest blant kandidater med lite eller ingen utdanning, og høyest blant  
kandidater med høyere utdanning. Dette ser vi for de fleste landgruppene, og  
kandidatenes utdanning er det som i størst grad forklarer ulikheten i andelen beståtte  
prøver mellom landgruppene. Likevel er andelen beståtte prøver høyere blant høyt 
utdannede kandidater fra for eksempel Europa, enn blant høyt utdannede kandidater 
fra Asia og Afrika. Årsaken til ulikhetene kan derfor ikke forklares med utdannings- 
bakgrunn alene (Vox-speilet 2012: 41).  

Vi ser ovenfor at utdanningens lengde har stor betydning for resultatene ved norskprøvene for 

innvandrere. Dette er altså resultater som sammenfaller med mine egne, selv om de sistnevnte 

bare gjelder beherskelsen av ett enkelt språktrekk, V2-prinsippet. Kanskje kan dette ene 

trekket sees på som symptomatisk i forhold til mestringen av norsk språkstruktur. Bakgrunnen 

for en slik antydning er at det legges stor vekt på denne regelen i norskopplæringen og i 

undervisningsmateriellet i voksenopplæringen for innvandrere. Temaet innføres tidlig (se 

punkt 1.5), og det brukes mye tid på skriftlig og muntlig øvelse i forbindelse med subjekt-

verb-inversjon. Det kan nevnes at også sensorer ved norskprøvene legger en viss vekt på 

hvordan denne regelen er håndtert, spesielt ved sensureringen av Norskprøve 3.  

 Når det gjelder utdanningens betydning, ser vi av Vox-rapporten at den ikke utgjør 

hele forklaringen. Også geografisk bakgrunn påvirker resultatene i det kandidater fra Asia og 

Afrika med høyere utdanning ikke har like gode resultater som kandidater fra Amerika, 

Australia og Europa (Vox-speilet 2012: 40-41). Det kan antas at dette har med forskjeller i 

språkbakgrunn, og kanskje også kultur, å gjøre. Hvor stor betydning språktypologiske 

forskjeller har, er det ikke gjort noen undersøkelse av i Vox-sammenheng. Det som kan sies, 

                                                 
42 Det er ikke lenger slik at man består Norskprøve 1, 2 eller 3. Man blir tildelt et nivå etter å ha vært oppe til 
norskprøven, for eksempel ‘Under nivå A1’, ‘Nivå A1’, ‘Nivå A2’, ‘Nivå B1’ eller ‘Nivå B2’. Prøvene i 
lytteforståelse og leseforståelse er adaptive i den forstand at de tilpasser seg kandidatens nivå underveis. Når det 
gjelder den muntlige prøven og prøven i skriftlig produksjon, er det snakk om ulike prøver, og man må derfor 
melde seg opp til en av prøvene på følgende nivåer: A1-A2, A2-B1 eller B1-B2. Dette gjør man helst i samråd 
med sin kontaktlærer.  
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er at kandidater fra Europa, Amerika og Oseania i stor grad har SVO-språk som morsmål. 

Språktypologiske forhold kommer jeg nærmere inn på i punkt 6.6 og 6.7.  

Det som utgjør den store forskjellen med hensyn til utdanningsvariabelen i min 

undersøkelse, er den klare fordelen det ser ut til å være å ha universitets- eller 

høyskoleutdanning i forhold til det å ha grunnskole eller videregående skole. Dette 

understøttes av en kognitiv tilnærming til språklæring. Tidligere skolegang og utdanning ser 

altså ut til å korrelere med prestasjoner i forbindelse med andrespråkslæring. Det innebærer at 

det dreier seg om de samme mentale mekanismene i begge tilfellene, og at språklæring 

foregår på samme måte som læring generelt. «Cognitive Linguistics argues that language is 

governed by general cognitive principles, rather than by a special-purpose language module» 

(Croft og Cruse 2004). De samme kognitive prinsippene antas altså å stå bak og være 

ansvarlige for alle former for læring. Det er derfor ikke overraskende at informanter med 

høyere utdanning er de som presterer best på andrespråkstester.  

Brautasets undersøkelse om inversjon i mellomspråk ble omtalt i punkt 2.2.4. Den 

viser funn som i stor grad er sammenfallende med mine. Hennes informanter hadde en 

utdanningsbakgrunn fra hjemlandet som ga dem studiekompetanse i Norge, og flere hadde 

også høyere utdanning. Hun konkluderer med at deres høye utdanningsnivå kan ha hatt stor 

betydning for de gode resultatene med hensyn til inversjon.  

 De er følgelig vant til å tilegne seg teoretisk stoff, inkludert grammatiske regler. ... 
 Hyltenstam (1978) undersøkte sitt materiale m.h.t korrelasjon mellom flere 
 Bakgrunnsvariabler og inversjon (jfr. 7.4). Det er interessant i denne sammenheng at 
 han (s. 53 ff) bare fant en signifikant korrelasjon ved variabelen utdanningsnivå, på  
 den måten at informanter med lang utdanning (over 10 år) hadde en raskere progresjon  
            enn informanter med kortere utdanning (Brautaset 1996: 166). 

Her finner Brautaset sine funn og konklusjoner i forbindelse med utdanning bekreftet av 

Hyltenstams undersøkelse fra 1978 i det hans funn viser at informantene med den lengste 

utdanningen har den raskeste progresjonen. Dette samsvarer også med mine funn da det i min 

undersøkelse ikke er noen vesentlig forskjell mellom lavere utdanningsnivåer (videregående 

skole versus kortere utdanning), men derimot en mer betydelig forskjell mellom oppgitt 

høyere utdanning og ikke oppgitt høyere utdanning.  

6.4    Engelskkunnskaper 

Et spørsmål som reises i forbindelse med utdanningens påvirkning, er hva det kan skyldes at 

informanter med videregående skole har flere feil på grammatikalitetsbedømmelsen enn dem 
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som har grunnskole eller som ikke har oppgitt utdanning. Det vil her bare bli aktuelt å komme 

med noen forsøk på svar. Da funnene dessuten er forskjellige i de to delundersøkelsene, vil 

det ikke være mulig å komme med noen sikker konklusjon i denne forbindelse. Kan det 

tenkes at informanter med videregående skole er mer påvirket av skolens opplæring i 

fremmedspråk, som for eksempel engelsk, enn dem som har kortere utdanning? Dette 

spørsmålet føres oss til en nærmere undersøkelse av engelskkunnskapenes betydning for 

tilegnelsen av V2-regelen.  

Hvis det er snakk om en kraftigere påvirkning fra engelsk overfor dem som har 

videregående skole, kan da grunnen til de relativt sett mange feilene i den ene 

delundersøkelsen være det faktum at moderne engelsk, i motsetning til norsk, ikke praktiserer 

V2-regelen? Dette forsøket på å finne en forklaring motsies imidlertid av at det slett ikke er 

noen selvfølge at deltagere i voksenopplæringen for innvandrere har lært engelsk på 

videregående skole. Men kan det globale presset fra engelsk, på tross av dette, føre til at 

mange har ambisjoner om å beherske engelsk ordstilling, og kan dette i en overgangsperiode 

komplisere læringen av norske syntaktiske regler?  

Da vi i kapittel 5, Undersøkelse og resultater, så på resultatene i forhold til 

engelskkunnskaper og øvrige fremmed- og andrespråk generelt sammenholdt med utdanning 

samlet, registrerte vi at informanter med engelskkunnskaper hadde færre feil enn informanter 

uten engelskkunnskaper. Det samme gjaldt da vi så på grammatikalitetsbedømmelsen isolert. 

Et unntak gjaldt riktignok for gruppen med høyere utdanning der bare én informant oppga 

ikke å kunne engelsk. Men da vi så på resultatene i forhold til engelskkunnskaper og 

fremmed- og andrespråk generelt sammenholdt med utdanning i forbindelse med den frie 

skriftlige produksjonen, så det i hovedsak ut til å være en fordel ved tilegnelsen av V2-

prinsippet å kunne engelsk, til tross for at språket ikke har det samme trekket. Riktignok 

hadde informanter med grunnskole eller ikke oppgitt utdanning med engelskkunnskaper flere 

feil på den frie teksten enn den samme gruppen uten engelskkunnskaper. Det er vanskelig å si 

hva dette kan skyldes. Men som nevnt i forbindelse med videregående skole, kan forholdet 

med hensyn til lavere utdanning også skyldes en midlertidig negativ effekt av engelsk syntaks 

fordi engelsk ikke er et V2-språk. Det kan med andre ord være snakk om en negativ transfer 

eller en interferens fra engelsk hos informanter med lav utdanning. På 

grammatikalitetsbedømmelsen så det imidlertid ut til å være en stor fordel å kunne engelsk. 

Og for informantene samlet fremsto det som et stort fortrinn å kunne engelsk. Når engelsk 

altså ikke har subjekt-verb-inversjon i deklarative helsetninger, må forklaringen søkes et annet 
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sted enn i et felles språktrekk. At engelsk er et SVO-språk kan være en del av forklaringen i 

det vi i kapittel 5, Undersøkelse og resultater, fant at informanter med SVO-språk som 

morsmål hadde færre feil enn informanter med SOV-språk og verbinitiale språk som 

morsmål. Denne forskjellen var klar til tross for at ingen av de representerte morsmålene er 

V2-språk.  

I forhold til engelskkunnskapenes eventuelle påvirkning av testresultatene, er det av 

interesse å se nærmere på transferteorien fordi man kanskje kunne forvente at den manglende 

V2-regelen i engelsk skulle virke forstyrrende inn på tilegnelsen av regelen i norsk. Å ta 

utgangspunkt i at det er enklest å lære de trekkene som er like i tidligere lærte språk og det 

aktuelle målspråk (Odlin 1989), stemmer ikke nødvendigvis. Med andre ord sammenfaller 

mine funn ikke med transferteorien på dette punktet. Jeg har derimot, som nevnt, funnet at 

informanter som kan engelsk, behersker V2-prinsippet bedre enn dem som ikke kan engelsk. 

Dette bekreftes av undersøkelser referert av Ryen (2004: 38) (se punkt 6.3) der det 

konkluderes med at gode kunnskaper i engelsk var utslagsgivende for norskresultatene. Dette 

faller altså sammen med mine funn, selv om det riktignok ikke ble fokusert på V2-prinsippet i 

Ryens fremstilling. Det er imidlertid interessant at fordelen ved å kunne engelsk ved læring av 

norsk viser seg nettopp på et punkt der norsk og engelsk ikke har den samme regelen. At det 

her foregår tverrspråklig innflytelse, synes imidlertid klart, og transferteorien kan derfor ikke 

avvises. Som nevnt i kapittel 5, kan overføringen ha med syntaks å gjøre i den forstand at 

norsk og engelsk har samme umarkerte, og dermed vanligste leddstilling, subjekt-verb-objekt. 

6.5    Kjennskap til fremmedspråk og andrespråk i tillegg til norsk  

I tabell 8 og 20 er alle fremmedspråk og andrespråk, inkludert engelsk, slått sammen slik at 

det er mulig å se hvilken innvirkning kjennskap til andre språk generelt kan ha på tilegnelsen 

av norske språktrekk.  

Batsis (2006) fant i forbindelse med undersøkelsen som dannet grunnlaget for hennes 

masteroppgave, at andrespråket påvirket norskproduksjonen i større grad enn morsmålet. 

 Morsmålet påvirket norskproduksjonen i relativt liten grad, mens andrespråk påvirket i 
 i relativt stor grad. Morsmålet påvirket norskproduksjonen ved overføring av   
 betydning, men i liten grad ved overføring av form, mens andrespråk påvirket ved 

overføring av form, noen ganger samtidig med overføring av betydning, ... (Batsis 
2006: Sammendrag).  
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Da jeg i min fremstilling fokuserer på form, nærmere bestemt syntaks, kan funn som tilsier at 

andrespråk påvirker norskproduksjonen mer enn morsmål, sammenlignes med mine funn 

angående engelskkunnskaper i forhold til grammatikalitetsbedømmelsen. I min undersøkelse 

har, som nevnt, informanter som kan engelsk, i hovedsak færre feil enn informanter som ikke 

kan engelsk. Når det gjelder den frie teksten, er bildet mer uklart i det informanter med 

grunnskole eller ikke oppgitt utdanning med engelskkunnskaper har flere feil enn informanter 

med samme utdanning uten engelskkunnskaper. Som nevnt i kapittel 5, Undersøkelse og 

resultater, kan kjennskapen til engelsk midlertidig komme i veien for denne gruppens læring 

av norsk syntaks.  

Batsis har for øvrig gjort interessante funn i forbindelse med typologisk nærhet 

mellom tidligere lærte andrespråk og det aktuelle målspråket.  

Dersom innlæreren hadde to andrespråk som var omtrent like typologisk nær norsk, 
var det språket der han/hun hadde høyest ferdighetsnivå som påvirket mest. Dersom  
det andrespråket innlæreren hadde lavest ferdigheter i var typologisk nærmere norsk  
enn det han/hun hadde høyest ferdigheter i, var det det typologisk nærmeste språket  
som påvirket mest. Typologisk nærhet kan ha vært en viktigere faktor enn  
ferdighetsnivå i andrespråket (Batsis 2006: Sammendrag).  

Selv om jeg i min undersøkelse ikke har med opplysninger om ferdighetsnivåer med hensyn 

til fremmedspråk og andrespråk, er Batsis’ observasjoner angående typologisk nærhet mellom 

andrespråk og målspråk interessante med tanke på hvordan kjennskap til engelsk og andre 

språk utenom morsmålet, kan påvirke tilegnelsen av norsk syntaks. Man kan tenke seg at 

innlærere med kjennskap til ett eller flere andrespråk med liten typologisk nærhet til norsk, 

stoler mer på sine eventuelle engelskkunnskaper enn på kjennskap til typologisk 

fjerntliggende språk når de skal lære norsk. Dette kan ha bakgrunn i at både norsk og engelsk 

er germanske språk.  

Som omtalt i punkt 6.3, viser undersøkelsen Ryen refererer til, at kandidater som 

oppga at de hadde kjennskap til et tredje fremmedspråk, skåret spesielt høyt. Her ble det ikke 

oppgitt om det var snakk om typologisk nærliggende eller fjerntliggende språk. Det kan antas 

at det uansett vil være en fordel å ha lært andre språk enn morsmålet når en skal lære et 

andrespråk. Kanskje er det et spørsmål om mer språkspesifikk studieerfaring (Ryen 2004: 38). 

Som nevnt i punkt 3.5 og 3.6 har ingen av mine informanter V2-trekket i sitt morsmål. 

Av den åpenbare grunn kan jeg ikke sammenligne informanter med og uten kjennskap til 

trekket fra sitt førstespråk. Markerthetsteorien blir derfor ikke direkte satt på prøve i 

forbindelse med mitt materiale. Men på generelt grunnlag belyser teorien utfordringene ved 
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det aktuelle språktrekket. Mine resultater er, som nevnt, ikke entydige når det gjelder 

kjennskap til andrespråk og fremmedspråk samlet, i tillegg til norsk. Hadde de vært mer 

entydige, kunne transferteorien ha kommet til anvendelse, særlig i forhold til tidligere lærte 

språk. Vi har allerede sett (i punkt 6.4) at det er en fordel for læring av inversjonsregelen å 

kunne engelsk, noe som ikke var forventet. Når det gjelder kjennskap til øvrige språk, 

foreligger det ikke i mitt materiale tilstrekkelig informasjon.  

6.6    Syntaktisk typologi 

I Dryers database bestående av 1377 språk (Dryer 2011 sitert i Velupillai 2012: 284) er sju 

ordstillingsmønstre representert, SOV (565), SVO (488), VSO (95), VOS (25), OVS (11), 

OSV (4) og ND (189). ND står for språk som ikke har noen dominerende ordstilling. Tallene i 

parentes står for antall språk registrert av Dryer.  

 The vast majority of languages fall into the first two groups, where the subject is the  
 first constituent of the three. Verb initial languages, the third and fourth groups, are  
 rather rare. Object initial languages, the fifth and forth group, are attested, but are  
 very rare indeed. The group of languages listed as having no dominant order is 
 actually bigger than the verb and object initial languages taken together (Velupillai 
 2012: 284-285). 

I mitt materiale er språkgruppene SVO-språk, SOV-språk og verbinitiale språk representert 

(se kapittel 5, Undersøkelse og resultater). Da norsk er et SVO-språk og et V2-språk, er det 

interessant å se etter ordstillingstypologiske forklaringer i forbindelse med tilegnelse av V2-

prinsippet.  

 SVO-språkene som er representert i mitt materiale, er albansk, berbisk, engelsk, 

kinesisk, portugisisk og thai. SOV-språkene som er representert, er amharisk, hindi, kurdisk, 

oromo, pashto, persisk, somali, tigrinja, tyrkisk, urdu og usbekisk. De verbinitiale språkene er 

arabisk, berbisk og tagalog. Jeg har, som nevnt, valgt å kalle dem verbinitiale språk fordi 

tagalog ikke synes å ha noe setningsledd som kan kalles subjekt.  

Informanter med SVO-språk som morsmål har færre feil enn informanter med SOV-

språk og verbinitiale språk som morsmål. Informanter med verbinitiale språk som morsmål 

skiller seg mest fra dem som har SVO-språk som morsmål, mens de som har SOV-språk som 

morsmål står i en mellomstilling. Forklaringen på disse forskjellene kan være at det er enklere 

å lære ordstillingen i et SVO-språk når en har et SVO-språk som morsmål. Transferteorien tar 

utgangspunkt i at trekk som morsmålet og målspråket har felles, er enklest å lære (Odlin 

1989: 27).  
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The effects of positive transfer are only determinable through comparisons of the  
success of groups with different native languages. ... And similarities in syntactic  
structures can facilitate the acquisition of grammar. Learners speaking a language  
with a syntax similar to that of the target language tend to have less difficulty with  
articles, word order, and relative clauses (Odlin 1989: 36).  

Da V2-prinsippet er et spørsmål om syntaks, er det sannsynlig at det er enklere å lære trekket 

når en har et SVO-språk som morsmål, til tross for at selve V2-trekket ikke gjenfinnes i 

morsmålet, noe som er tilfellet med samtlige av mine informanter med et SVO-språk som 

morsmål. Det virker som om kjennskapet til en umarkert ordstilling som plasserer verbalet på 

andre plass, er tilstrekkelig for at transfer skal finne sted.  

 Mine funn viser altså at informanter med morsmål som har samme syntaktiske 

typologi som norsk, det vil si SVO-språk, har et fortrinn når det gjelder V2-prinsippet. Dette 

illustrerer språktypologien som et relevant analytisk verktøy i den forstand at forskjeller i 

morsmålenes typologi kan forklare forskjeller i resultater.  

6.7    Morfologisk typologi 

Syntetiske språk benytter seg, som nevnt, i stor grad av bøyning, mens analytiske språk har 

liten eller ingen bøyning. Språk som har svært omfattende ordbøyning, kalles dessuten 

agglutinerende. Språk der ett morfem kan ha flere grammatiske betydninger, kalles 

flekterende, mens språk uten noen ordbøyning av betydning, kalles isolerende. Jeg benytter 

meg her av begrepene syntetiske og analytiske språk fordi det ligger utenfor denne oppgavens 

rammer å gå nærmere inn på de enkelte morsmål og deres bøyningsformer. Jeg deler derfor 

informantene inn i to grupper, de som har et syntetisk språk som morsmål, og de som har et 

analytisk språk som morsmål. Hensikten er å se etter sammenhenger mellom morfologisk 

typologi og tilegnelse av V2-regelen.  

 De syntetiske språkene som er representert blant morsmålene i mitt materiale, er 

albansk, amharisk, arabisk, berbisk, engelsk, hindi, kurdisk, oromo, persisk, pashto, 

portugisisk, somali, tagalog, tigrinja, urdu og usbekisk. De analytiske språkene er kinesisk og 

thai.  

 I mitt materiale har informanter med syntetiske språk som morsmål, færre feil i 

forhold til dem som har analytiske språk som morsmål. Men gruppen informanter med 

analytiske språk som morsmål, er relativt sett liten, det vil si på sju informanter. Gruppen 

informanter med syntetiske språk som morsmål, er til sammenligning på hele 39 informanter.  
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 Hva kan det skyldes at informanter med analytiske språk som morsmål, presterer 

bedre enn informanter med syntetiske språk som morsmål, tatt i betraktning at norsk er et 

syntetisk språk? Dette er et komplisert spørsmål som jeg også omtaler i punkt 5.4. Fordi 

analytiske språk ofte har en fastere ordstilling enn syntetiske språk, kan man stille spørsmålet 

om hvorvidt V2-prinsippet kan være et analytisk trekk i norsk. Det forutsetter da at syntetiske 

språk også kan ha analytiske trekk. Som nevnt, var urnordisk og til dels også norrønt i høyere 

grad syntetiske språk med et omfattende bøyningssystem og med friere ordstilling enn 

moderne norsk (Torp og Vikør 2003, Haugen 2013).  

 Når det gjelder språktypologien som analytisk verktøy, er saken mer komplisert i 

forbindelse med morfologiske forskjeller mellom morsmålene enn i forbindelse med 

syntaktiske forskjeller. Som vi har sett, er det en mulighet for at overveiende syntetiske språk 

kan ha analytiske trekk. Fast ordstilling er et av disse, og det kan være en av grunnene til at 

det er vanskelig for dem som har syntetiske språk som morsmål, å tilegne seg et språktrekk 

som V2-prinsippet når de ikke har trekket i sitt eget språk. På den annen side er ikke mitt 

materiale stort nok til at det kan gi noe sikkert svar på dette spørsmålet. Som omtalt i kapittel 

5, Undersøkelse og resultater, har sju av informantene analytiske språk som morsmål og 39 av 

dem syntetiske språk som morsmål. Det er for det første en svært ujevn fordeling og for det 

andre et for lite materiale med tanke på generalisering.  

6.8    Tid på norskkurs 

Med hensyn til grammatikalitetsbedømmingen er det en liten forskjell i resultater mellom dem 

som har gått på norskkurs i to år eller lengre tid og dem som har gått på norskkurs i kortere tid 

enn to år eller som ikke har oppgitt noen tid i den forbindelse. De som har gått lengst tid på 

norskkurs, har flest feil. Også med hensyn til den frie teksten er det en tendens til at 

informanter som har gått på norskkurs i to år eller lengre tid, har flere feil enn dem som har 

kortere norskundervisning bak seg. At antall feil synker omvendt proporsjonalt med tid på 

norskkurs, kan sies å være kontraintuitivt. Å ta som en selvfølge at jo lengre tid man går på 

norskkurs, desto færre språklige feil vil man begå, må antas å kunne kalles en utbredt 

oppfatning. Det bør være mulig ut fra de ovennevnte funn å problematisere slike 

forestillinger, selv om det her ikke dreier det seg om store forskjeller. Tendensen understøttes 

imidlertid av Vox-undersøkelsen. Den dreide seg, som nevnt, om antall beståtte norskprøver, 

det vil si prøvene som den gang het Norskprøve 2 og 3. Resultatene viser at andelen beståtte 

prøver synker med antall opplæringstimer (Vox-speilet 2012: 7). Forklaringen som blir gitt av 



94 
 

Vox, er at kandidatene med de beste forutsetningene for å lykkes, trenger kortere tid på 

norskkurs før de melder seg opp til og består norskprøvene. Det er altså ikke tiden på 

norskkurs som er utslagsgivende, men derimot bakenforliggende faktorer som tidligere 

utdanning, morsmål og øvrige språkkunnskaper. 

 Jeg har i punkt 4.3 omtalt differensieringen innenfor voksenopplæringen som nettopp 

tar hensyn til deltagernes ulike bakgrunn og forutsetninger. Jo mer solid utdanningsbakgrunn 

man har, desto kortere tid forventes en å bruke på å nå sine læringsmål. Forskrift om læreplan 

i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (2012) fastslår følgende i forbindelse 

med organisering i spor: 

 I læreplanen legges det til grunn at deltakerne i voksenopplæringen er en sammensatt  
 gruppe. For å ivareta mangfoldet i deltakergruppen skal opplæringen organiseres i  
 form av tre spor med ulik tilrettelegging og progresjon. Opplæringen i de ulike  
 sporene skal ta utgangspunkt i deltakernes forutsetninger. Dette innebærer at tempo 
 og progresjon vil være ulik for de tre sporene. I tillegg vil arbeidsmåter, læremidler og  
 gruppestørrelse måtte variere. Deltakernes erfaring med å bruke skrift som redskap for  
 læring, tidligere skolegang og morsmål er sentrale kriterier ved tildeling av spor.  
 Inndeling i tre spor gjør det mulig å gi deltakerne en mest mulig tilpasset opplæring,  
 men opplæringen må allikevel ivareta de store individuelle forskjellene innenfor hvert  
 spor. Deltakerne skal ha mulighet til å skifte til en raskere eller langsommere  
 progresjon underveis, det vil si til et annet spor, dersom opplæringen viser seg ikke å  
 være tilpasset deres forutsetninger og behov (Justis- og beredskapsdepartementet  
 2012: hefte 5). 

Det er altså lovpålagt å dele deltagerne i norskopplæringen i tre spor etter bakgrunn. Noe dette 

blant annet innebærer, er at man forventes å bruke kortere tid jo høyere spor man er på. I 

praksis foregår det slik at hver enkelt klasse har en kode for progresjon, R for rask og P for 

passe. Progresjonen er hovedsakelig knyttet til spor, men ikke fullstendig. Det innebærer at      

klasser på spor 3 alltid har rask progresjon. Klasser på spor 1 har per definisjon langsom 

progresjon, selv om koden L for langsom ikke brukes lenger. På spor 2 kan klassene ha enten 

rask eller passe progresjon, men deltagerne forventes uansett progresjon å nå sine faglige mål 

raskere enn deltagerne på spor 1. Når det gjelder klassestørrelse, skal spor 1-klasser ha 

maksimum 15 deltagere, mens klasser på spor 2 og 3 skal ha maksimum 30 deltakere. 

Arbeidsmåtene er for øvrig mer teoretisk orientert på spor 2 og 3 enn på spor 1. 

Mine informanter var utelukkende spor 2-deltagere, noen i klasser med rask 

progresjon og noen i klasser med passe progresjon. Variasjonene kan imidlertid være til dels 

store innenfor spor 2. Flesteparten av deltagerne i voksenopplæringen er plassert på spor 2, og 

utdanningsbakgrunn og personlige forutsetninger varierer derfor en god del. Det hender også 

at deltagere får tildelt feil progresjon. Dette kan skyldes forhold ved inntakssamtalen eller 
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testen de må gjennomgå ved inntak. På denne bakgrunn kan ikke spor fullstendig sidestilles 

med progresjon. Til dels store variasjoner mellom mine informanter med hensyn til 

testresultater kan selvsagt ha ulike årsaker. Alt i alt kan det antas at ulik bakgrunn har større 

innvirkning på andrespråksprestasjonene enn tiden den enkelte informant har tilbrakt på 

norskkurs.  

Hvor lenge en informant har vært eksponert for det norske språk i form av 

undervisning, ser altså ikke ut til å være av avgjørende betydning for testresultatene. 

Bakenforliggende faktorer som personlige forutsetninger og tidligere utdanning har 

sannsynligvis sterkere effekt. Hvis vi vender tilbake til det kognitive perspektivet på språk, 

kan vi igjen se på Croft og Cruses hypoteser om språk. I en relativt fri oversettelse kan de 

gjengis på følgende måte: «Evnen til å lære språk er ikke adskilt fra andre kognitive evner. 

Grammatikk er begrepsforståelse. Språkkunnskaper oppstår gjennom kommunikasjon» (Croft 

og Cruse 2004: 1). At språklæring foregår på samme måte som all annen læring, kan i denne 

sammenheng innebære at det er ulike personlige forutsetninger som gjør størst utslag på 

resultatene. At grammatikk er begrepsforståelse kan her innebære at det å forstå et andrespråk 

og dets regler vil si å kunne gjenkjenne begreper fra sitt morsmål i det nye språket. At 

språkkunnskaper oppstår gjennom kommunikasjon betyr at det er ved å gjøre seg mer eller 

mindre forstått skriftlig og muntlig at man tilegner seg et språk. Språktilegnelse foregår med 

andre ord i en sosial kontekst. Det bruksbaserte perspektivet, som vektlegger 

språkelementenes frekvens, understøtter dette. Å gå lenge på norskkurs er ikke tilstrekkelig 

hvis man ikke virkelig tar sjansen på å kommunisere.  

6.9    Tid i Norge 

Noen av de mest interessante funnene i materialet finner jeg i informantkategorien som har 

vært i Norge i kortere tid enn to år. Det ser her ut til at informanter som har vært relativt sett 

kort tid i Norge, har gjennomgående færre feil enn dem som har vært i Norge i to år eller 

lengre tid. Informanter som har vært i Norge i lengre tid enn fire år, har dessuten flere feil enn 

dem som har vært i Norge i fire år eller kortere tid. Dette gjelder både 

grammatikalitetsbedømmelsen og den frie skriftlige produksjonen. I dette materialet ser det 

altså ut til at informantene har færre feil jo kortere tid de har vært i Norge. Dette er kanskje 

noe overraskende fordi det i utgangspunktet kan antas at jo lengre tid man har bodd i et 

målspråksland, jo bedre behersker man språkets regler. Slik er det altså tydeligvis ikke. Vi så i  

punkt 6.8 at det er en annen tendens som gjør seg gjeldende.  
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 Andelen beståtte prøver synker med økt oppholdstid i Norge, akkurat som andelen  
 beståtte prøver synker med økt antall opplæringstimer. Dette kan vi forklare med at 
 kandidatene med de beste forutsetningene trenger færre opplæringstimer og melder 
 seg opp til prøve etter kortere oppholdstid i Norge, og at det er de samme kandidatene 
 som også i størst grad består prøvene (Vox-speilet 2012: 7).  
  
Prestasjonene med hensyn til målspråket dreier seg altså i mindre grad om botid og i større 

grad om bakgrunn og personlige forutsetninger. De samme tendensene er altså funnet i mitt 

materiale som i registreringen av beståtte norskprøver. Det ser ut som om generelle og 

språktypologiske bakgrunnsfaktorer har større betydning enn tiden informantene har bodd i 

målspråkslandet.  

 Interestingly, age of arrival is a much better predictor of ultimate achievement than the  
            number of years of exposure to the target language (Ellis 2012: 68). 

Når man veier påvirkningsfaktorer eller variabler mot hverandre, virker det som om tiden en 

person har vært eksponert for et andrespråk, har relativt liten betydning for prestasjonene. 

Som sitert i punkt 6.2: «Post-pubertal learners, however, are not likely to perform in the 

native speaker range, and this holds true regardless of the number of years they have resided 

in the L2 environment» (Ortega 2009: 28-29). Her er det relativt stor enighet blant forskere. Å 

bo lenge i et land har liten betydning for hvor godt man lærer landets språk, det være seg 

skriftlig eller muntlig.  

 I forbindelse med tid i målspråkslandet gjelder mye av det samme som ble påpekt om 

eksponeringstid i punkt 6.8. På hvilket tidspunkt i livet man har ankommet det nye landet, har 

betydning hvis man skal oppnå innfødtlik kompetanse (jfr. Ortega 2009). Har man imidlertid 

ankommet etter tenårene, er det andre forhold som er avgjørende. Også her er det kognitive 

perspektivet relevant. Individuelle forskjeller i utdanningsbakgrunn og generelt evnenivå er 

altså mer utslagsgivende enn eksponeringstiden. Det bruksbaserte perspektivet påpeker også 

her viktigheten av å kaste seg ut i skriftlig og muntlig kommunikasjon.  

6.10  Språktrekket i kontekst og forskjeller mellom testsetningene 

Vi så i kapittel 5, Undersøkelse og resultater, at testsetningenes vanskelighetsgrad varierer 

sterkt (tabell 13, 14 og 15). Dette er en slutning som trekkes på bakgrunn av hvor stor andel 

av informantene som har bedømt de enkelte setninger riktig. Det ser for eksempel ut til at det 

er noe enklere å bedømme en ukorrekt setning som feilaktig, sammenlignet med å bedømme 

en korrekt setning som riktig. I denne sammenhengen vil det være hensiktsmessig å vise til 
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det bruksbaserte perspektivet på språklæring. Det legger vekt på at et språktrekks frekvens i 

kommunikasjon har stor betydning for hva som læres først. Når det gjelder setningers 

korrekthet, er det sannsynlig at det er de korrekte setningene som er mest frekvente i skriftlig 

språkopplæringsmateriale. I muntlig kommunikasjon, derimot, kan mange andrespråksfeil 

forekomme, kanskje særlig i syntaks. Hva som er mest frekvent i andrespråksinnlæreres 

muntlige og skriftlige omgivelser, korrekte eller ukorrekte setninger, er for øvrig ikke noe 

som kan etterprøves i det foreliggende materiale. 

 Hagen (1992) sier at underinverterte setninger har trekk som utgjør en relativt sett stor 

belastning på innlærernes kapasitet. Han fremhever noen pragmatiske trekk som han mener 

hemmer inversjon og noen som fremmer inversjon. Jeg gjengir her det som er relevant for 

min undersøkelse. Det hemmer inversjon når det foranstilte ledd er tungt (eller langt). Det 

samme er tilfellet når det kreves inversjon i den siste av to sideordnede setninger. Det 

fremmer derimot inversjon når subjektet er et pronomen, når subjektet er langt og tungt og når 

subjektet inneholder ny informasjon. Videre fremmer det inversjon når det finitte verb er 

frekvent og dessuten kort (Hagen 1992: 33-34).  

Det er altså ifølge Hagen egenskaper ved setningene som gjør dem vanskelige eller 

lette med hensyn til å vite om de skal inverteres eller ikke. At det er et inversjonshemmende 

trekk når det foranstilte ledd er tungt, samsvarer med noe av det jeg har funnet. Setning 

nummer 40 er eksempelvis den setningen som har lavest gjennomsnittlig prosentandel riktig 

bedømmelse. Det er en fortellende helsetning med leddsetning først, og det foranstilte leddet 

må sies å være tungt. Setningen har en gjennomsnittlig prosentandel riktig bedømmelse på 

bare 36,96 prosent (tabell 13). Det vil si at 36,96 prosent av informantene har bedømt den 

som grammatisk korrekt, til tross for at den ikke er det.  

Når vi sammenligner spørresetningene og de deklarative helsetningene, er det en stor 

grad av korrekt bedømmelse av spørresetningene. Nå forekommer det riktignok bare to 

spørresetninger i testen. Det kan imidlertid antydes at spørsmål har en høy frekvens i 

undervisningssammenheng, både skriftlig og muntlig. Dette kan forklare den høye andelen 

korrekt bedømmelse av spørresetningene.  

Hvilke setninger som for øvrig er mest frekvente i språket innlærerne møter, har det 

ikke vært mulig for meg å gjøre noen undersøkelse av i denne sammenheng. Det man kan si 

noe om, er at et mangfold av setningstyper i innputt vil kunne gjøre mindre frekvente 

konstruksjoner mer frekvente, noe som bør kunne heve andrespråksinnlærernes prestasjoner.  
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6.11  Et teoretisk overblikk over undersøkelsen 

Jeg har flere steder i oppgaven konstatert at de mer eller mindre teorinøytrale begrepene som 

ble presentert i kapittel 3, Teoretisk grunnlag, har vært vanskelig anvendelige på materialet 

fordi ingen av informantene har V2-regelen i sitt morsmål. Derfor har jeg ikke kunnet 

sammenligne dem på grunnlag av at de enten har eller ikke har den aktuelle regelen 

internalisert.  

Mellomspråksperspektivet kan åpenbart benyttes for å sammenligne innlærerspråk på 

bakgrunn av ulike morsmål. Dette har ikke vært så lett tilgjengelig for meg blant annet fordi 

mine 46 informanter representerte hele 19 morsmål. Og fordi jeg fokuserte på V2-regelen, 

kunne jeg altså ikke differensiere mellom dem som kjente til den fra før og dem som ikke 

gjorde det. Det jeg imidlertid kan si noe om, er at det er utallige tegn på mellomspråk i 

materialet. I grammatikalitetsbedømmelsen viser den seg ved ustabile og varierende 

forutsetninger for å kunne skille mellom velformede og ikke velformede setninger. Mye 

bedømmes riktig, men en del er uttrykk for de midlertidige systemene informantene på et gitt 

tidspunkt forholder seg til. Her ser vi at andrespråkskompetansen er inne i en prosess. Når det 

gjelder den frie skriftlige produksjonen, er det utførelsen eller performansen som settes på 

prøve. De mange setningene informantene produserte, viser tydelig mellomspråkssystemer i 

utvikling. Mye er skrevet på et forståelig og velformet norsk, men noen av formuleringene og 

setningene viser et system i endring. Dessverre ble det ikke aktuelt å gjengi flere 

informantsetninger enn noen få eksempelsetninger i punkt 5.9.1 og 5.9.2 (se punkt 4.2, 

Forskningsetikk). Kanskje burde temaene for den frie teksten ha vært mindre personlige.  

I forbindelse med engelskkunnskaper og kjennskap til fremmed- og andrespråk i 

tillegg til norsk, omtalte jeg transferteorien som vanskelig forenlig med mine funn. Jeg fant at 

informanter som kunne engelsk, presterte bedre på mine deltester, som begge fokuserte på 

V2-trekket, selv om norsk og engelsk ikke har dette trekket felles. Tverrspråklig innflytelse 

kunne imidlertid ha vært utgangspunkt for en annen type undersøkelse der man fokuserte på 

flere språktrekk eller brukte informanter med morsmål som tydelig skilte seg fra hverandre på 

sentrale områder. Nå må det sies, som jeg var inne på i kapittel 5, Undersøkelse og resultater 

og kapittel 6, Analyse og drøfting, at tverrspråklig innflytelse ganske sikkert har funnet sted, 

både mellom engelsk og norsk og mellom andre tidligere lærte språk og norsk. Innflytelsen 

kan være positiv og negativ, og den kan foregå på andre nivåer enn forventet, noe jeg antydet 

ved å påpekte at samme umarkerte syntaks kan ha en betydning. Dette er et stort område og 

ville det kreve en ny undersøkelse hvis man skulle ha gått i dybden på disse spørsmålene.  
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Markerthetsteorien forteller oss hvorfor det er vanskelig å lære V2-regelen. For det 

første er regelen sjelden i verdens språk, og av den grunn vil de færreste innvandrere være 

kjent med den fra før. Og for det andre kan den også være vanskelig å lære selv om man har 

regelen i sitt morsmål. Mange vil oppfatte markerte språktrekk som så sjeldne at de tar 

utgangspunkt i et umarkert og mer vanlig trekk når de skal lære et nytt språk. Har de det 

markerte trekket i sitt morsmål, oppfatter de det som så spesielt at de går ut fra at det ikke 

finnes i målspråket. Markerthetsperspektivet kan helt klart fortelle noe om mine informanters 

utfordringer med å internalisere den aktuelle regelen. Men det kan ikke brukes til å 

differensiere mellom dem. I så fall måtte informantene ha vært delt inn i en gruppe med V2 i 

morsmålet og en annen gruppe uten V2 i morsmålet, noe som ikke var mulig for meg. 

Imidlertid har vi sett at markerte og umarkerte trekk spiller en viktig rolle ved 

andrespråkslæring har vi sett i forbindelse med drøftingen av tverrspråklig innflytelse. Også 

på dette området ville det ha vært nødvendig med en ny undersøkelse hvis man skulle ha gått i 

dybden. 

De omtalte perspektivene kan absolutt belyse mine funn, og de hadde dessuten kunnet 

gjøre det i større grad under andre forutsetninger. Det ville da ha dreid seg om en helt annen 

undersøkelse. De omtalte perspektivene har imidlertid vært til stede som en resonansbunn i 

bevisstheten mens jeg har arbeidet med prosjektet.  

6.12  Oppsummering  

Variabelen ‘Alder’ antyder en sammenheng mellom alder og antall feil i den forstand at 

informantene i kategorien 23 til 30 år har færrest feil. Variabelen ‘Kjønn’ viser at kvinner i 

dette materialet har færre feil enn menn.  

Variabelen ‘Utdanningsbakgrunn’ peker på en klar sammenheng mellom høyere 

utdanning og antall feil ved at informanter med høyere utdanning har færrest feil. Men når 

utdanning sees under ett på grammatikalitetsbedømmelsen, er det ingen omvendt proporsjonal 

sammenheng mellom utdanningens lengde og gjennomsnittlig antall feil. Informanter med 

relativt sett kort utdanning har der i gjennomsnitt færre feil enn informanter med 

videregående utdanning. På den frie teksten er det derimot en stigning i gjennomsnittlig antall 

feil fra høyere utdanning til grunnskole eller ikke oppgitt utdanning.   

Variabelen ‘Engelskkunnskaper’ tyder i hovedsak på at informanter med 

engelskkunnskaper presterer bedre enn informanter som ikke kan engelsk. Siden engelsk ikke 

er et V2-språk, er det kanskje overraskende at informanter som kan engelsk, presterer bedre 



100 
 

enn dem som ikke kan engelsk. Grunnen til at resultatene ble sammenholdt med 

engelskkunnskaper, var at det skulle undersøkes hvorvidt kjennskap til engelsk kunne virke 

forstyrrende inn på tilegnelsen av språktrekket. Det ble imidlertid ikke bekreftet. Tvert imot er 

det tendenser som tyder på at det kan være en fordel å kunne engelsk ved tilegnelsen av V2-

prinsippet. 

Variabelen Kjennskap til andrespråk eller fremmedspråk generelt i tillegg til norsk’ 

tyder på at det i forbindelse med grammatikalitetsbedømmelsen er en fordel å kunne ett 

andrespråk eller fremmedspråk i tillegg til norsk, og at det er en ulempe ikke å kunne noen 

andre- eller fremmedspråk i tillegg til norsk. I den frie teksten, derimot, ser det ut til å være en 

fordel ikke å kunne noen andre- eller fremmedspråk i tillegg til norsk. Dessuten ser det ut til å 

være en klar ulempe å kunne to eller flere andre- eller fremmedspråk i tillegg til norsk.  

 Variabelen ‘Syntaktisk typologi’ påpeker en sammenheng mellom ordstillingstypologi 

og antall feil ved at informanter med SVO-språk som morsmål presterer bedre på 

setningstesten enn dem som har SOV-språk eller verbinitiale språk som morsmål. Den største 

kontrasten er mellom SVO-språk og verbinitiale språk som morsmål, mens SOV-språk som 

morsmål befinner seg mellom disse. 

 Variabelen ‘Morfologisk typologi’ viser at informanter med analytiske språk som 

morsmål har bedre resultater enn informanter med syntetiske språk som morsmål. Som nevnt 

er den førstnevnte gruppen relativt sett liten. Dessuten kan de små forskjellene tyde på at 

morfologisk typologi ikke har særlig stor betydning for tilegnelse av V2-prinsippet. Dette kan 

ha bakgrunn i at verbalplassering er et syntaktisk fenomen som ikke har direkte med 

morfologi å gjøre. Tar man imidlertid med i betraktningen at analytiske språk gjennomgående 

har fastere ordstilling enn syntetiske språk, kan resultatene kanskje antyde noe. V2-prinsippet 

er et fenomen som kan gi assosiasjoner til mer eller mindre fast ordstilling. Kan det være noe 

av grunnen til at informanter med analytiske språk som morsmål, ser ut til å ha færre 

problemer med verbalplasseringen i norsk enn informanter med syntetiske språk?  

Variabelen ‘Tid på norskkurs’ viser en proporsjonal sammenheng mellom 

norskundervisning og antall feil, men på en kanskje overraskende måte. Antall feil på 

setningstesten stiger med tiden på norskkurs. Jo lengre tid informantene har gått på kurs, desto 

flere feil har de altså gjennomsnittlig på testen. Variabelen ‘Tid i Norge’ viser en lignende 

sammenheng som i tilfellet med norskkurs. Jo lengre tid informantene har bodd i Norge, desto 

flere feil har de. Det observeres her en negativ korrelasjon mellom kurstid og botid på den ene 
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side og testprestasjoner på den annen side. Utdanningsbakgrunn ser altså ut til å ha større 

betydning for resultatene enn eksponering for målspråket.  

Når det gjelder grammatikalitetsbedømmelsen, er testsetningene også blitt 

sammenlignet med hensyn til prosentandel korrekt bedømmelse. Tabell 13 rangerer de enkelte 

setninger fra laveste til høyeste prosentandel korrekt bedømmelse. Tabell 14 rangerer 

setningstyper etter prosentandel riktig bedømmelse, og tabell 15 ser på bedømmelsen av 

korrekte og ukorrekte setninger. En spørrende helsetning med spørreord, har høyest 

prosentandel riktig bedømmelse, mens en fortellende helsetning med leddsetning først, har 

lavest prosentandel riktig bedømmelse. Variasjoner i setningstypene ser ut til å være et 

forhold som til dels antyder en kontekstuell forklaring på utfordringene ved beherskelsen av 

V2-prinsippet. Disse utfordringene er til stede mer eller mindre uavhengig av informantenes 

morsmål og øvrige bakgrunn.  

Jeg har til slutt i kapittelet reflektert over hvordan noen begreper som ofte brukes på 

tvers av teoretisk overbevisning, forholder seg til min undersøkelse og mine funn.  
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7      Konklusjon 

7.1    Introduksjon 

Hensikten med denne oppgaven har vært å undersøke hvilke faktorer som i størst grad 

påvirker beherskelsen av V2-prinsippet i norsk. Kvinner presterer bedre enn menn, og 

informanter opptil 30 år presterer bedre enn informanter over 30 år. Informanter med 

videregående skole presterer dårligere på grammatikalitetsbedømmelsen enn informanter med 

grunnskole eller ikke oppgitt utdanning. Funnene viser imidlertid at informanter med høyere 

utdanning presterer bedre enn informanter uten høyere utdanning på begge delundersøkelsene. 

Informanter med engelskkunnskaper presterer jevnt over bedre enn informanter uten 

engelskkunnskaper. Resultatene som gjelder kjennskap til fremmed- og andrespråk i tillegg til 

norsk, gir relativt sammensatte funn som det er vanskelig å trekke noen sikre konklusjoner 

fra. Funnene med tanke på syntaktisk typologi, viser at informanter med SVO-språk som 

morsmål presterer best. Med hensyn til morfologisk typologi, presterer informanter med 

analytiske språk som morsmål best. Videre viser funnene at informanter med kortest tid på 

norskkurs og kortest botid i Norge, presterer best.  

 Når det gjelder setningstypene, ser det ut til å være enklest å bedømme 

spørresetninger. Det ser også ut til å være relativt enkelt å bedømme fortellende helsetninger 

med tidsadverbial eller stedsadverbial i forfeltet. Det ser ut til å være vanskeligst å bedømme 

fortellende helsetninger med leddsetning sist (samlet sett). Det ser også ut til å være vanskelig 

å bedømme fortellende helsetninger med indirekte objekt i forfeltet, og fortellende 

helsetninger med tungt subjekt. Nedenfor vil de fire forskningsspørsmålene sammenholdes 

med de uavhengige variablene.  

7.2    Forskningsspørsmål 1 og de generelle bakgrunnsvariablene 

De variablene jeg har kalt generelle bakgrunnsvariabler, er alder, kjønn, utdanningsbakgrunn, 

engelskkunnskaper og kjennskap til fremmedspråk og andrespråk generelt i tillegg til norsk.  

Variabelen ‘Alder’ påvirker tilegnelsen av V2-regelen i norsk ved at yngre informanter 

presterer bedre enn eldre informanter. Variabelen ‘Kjønn’ gir det utslaget at kvinner presterer 

bedre enn menn.  

 Variabelen ‘Utdanningsbakgrunn’ viser en relativt klar sammenheng mellom 

utdanningens lengde og prestasjonen i den forstand at informanter med høyere utdanning 
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presterer best på begge delundersøkelsene. På den frie skriftlige produksjonen er det en 

omvendt proporsjonal sammenheng mellom utdanningslengde og antall feil, slik at 

informanter med videregående skole presterer bedre enn informanter med grunnskole eller 

ikke oppgitt utdanning. På grammatikalitetsbedømmelsen, derimot, presterer informanter med 

grunnskole eller ikke oppgitt utdanning bedre enn informanter med videregående skole.  

 Variabelen ‘Engelskkunnskaper’ viser at det er en fordel for testprestasjonen å kunne 

engelsk, til tross for at undersøkelsen dreier seg om et språktrekk som norsk og engelsk ikke 

har felles. På begge delundersøkelsene har informanter med engelskkunnskaper bedre 

resultater enn informanter uten engelskkunnskaper.  

Når det gjelder variabelen ‘Kjennskap til fremmedspråk eller andrespråk generelt i 

tillegg til norsk’, er bildet noe sammensatt. På grammatikalitetsbedømmelsen ser det ut til å 

være en fordel å kunne ett fremmed- eller andrespråk i tillegg til norsk. Det ser ut til å være 

litt mindre gunstig å kunne to eller flere fremmed- eller andrespråk i tillegg til norsk. Men det 

klart minst gunstige ser det ut til å være ikke å kunne noe fremmed- eller andrespråk i tillegg 

til norsk. I den frie skriftlige produksjonen, derimot, er det klart minst gunstige å kunne to 

eller flere fremmed- eller andrespråk i tillegg til norsk. Det mest gunstige er i den forbindelse 

ikke å kunne noe fremmed- eller andrespråk i tillegg til norsk. Men det er ingen stor forskjell 

mellom informanter uten fremmed- og andrespråkskunnskaper og informanter som kan ett 

språk i tillegg til morsmålet og målspråket.   

7.3    Forskningsspørsmål 2 og de språktypologiske bakgrunnsvariablene 

De språktypologiske bakgrunnsvariablene jeg har valgt å forholde meg til, er syntaktisk 

typologi og morfologisk typologi. Variabelen ‘Syntaktisk typologi’ viser at informanter med 

SVO-språk som morsmål presterer bedre enn informanter med SOV-språk eller verbinitiale 

språk som morsmål. Informanter med SVO-språk som morsmål har altså færrest feil. Flest feil 

har informanter med verbinitiale språk som morsmål, mens informanter med SOV-språk som 

morsmål står i en mellomstilling 

Variabelen ‘Morfologisk typologi’ viser at informanter med analytiske språk som 

morsmål presterer bedre enn informanter med syntetiske språk som morsmål. Dette gjelder 

begge delundersøkelsene. Informanter med analytiske språk som morsmål har altså færrest 

feil sammenlignet med informanter med syntetiske språk som morsmål.    
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7.4    Forskningsspørsmål 3 og målspråksvariablene 

Bakgrunnsvariablene som gjelder målspråket, eller målspråkspåvirkning, er ‘Tid på 

norskkurs’ og ‘Tid i Norge’. Disse variablene viser i begge delundersøkelsene at 

informantene presterer bedre jo kortere tid de har gått på norskkurs og jo kortere tid de har 

bodd i Norge. Funnene peker altså på en tendens i retning av at informanter med relativt sett 

lang tid på norskkurs og lang botid gjennomsnittlig har flest feil i forhold til den aktuelle 

regelen. Størst er forskjellen med hensyn til botid når vi ser på grammatikalitetsbedømmelsen. 

Vi har altså her funnet det vi kan kalle en negativ sammenheng mellom målspråkspåvirkning 

og prestasjoner på den aktuelle målspråkstesten. Man bør imidlertid ikke gå så langt som til å 

si at norskundervisning og botid har en negativ effekt på testresultatene. Som Vox-speilet 

antyder, er det snarere slik at de kandidatene som har best forutsetninger for læring, på 

bakgrunn av tidligere erfaringer, kanskje først og fremst fra hjemlandet, trenger både kortere 

kurstid og kortere botid før de kan snakke og skrive målspråksnært. Dette innebærer blant 

annet at de raskere består norskprøvene (Vox-speilet 2012). Det samme kan gjelde for 

tilegnelse av markerte trekk i målspråket. Vi må imidlertid se bakgrunnsvariablene i 

sammenheng før vi trekker konklusjoner angående variablenes påvirkningskraft. Dette vil 

forsøkes oppsummert mot slutten av kapittelet.  

7.5    Forskningsspørsmål 4 og den kontekstuelle variabelen 

Det kontekstuelle aspektet dreier seg om ulike setningstyper som rammer for subjekt-verb-

inversjon. Slike forhold kan også regnes med blant de uavhengige variablene, det vil si 

faktorer som kan påvirke informantenes resultater. Kontekster som krever subjekt-verb-

inversjon, og kontekster som ikke krever det, kan derfor utgjøre en variabel som har ulike 

verdier med hensyn til om ulike setningstyper er vanskelige eller enkle å bedømme i forhold 

til grammatisk korrekthet. Det er når det gjelder enkeltsetninger, snakk om en skala fra 36,96 

prosent til 91,30 prosent korrekt bedømmelse. Når det gjelder setningstypene, går skalaen fra 

53,26 prosent til 91,30 prosent korrekt bedømmelse. Her er det altså snakk om relativt store 

variasjoner på tvers av informantene. Man kan si det slik at om ikke utdannings- og 

språkbakgrunn kan forklare alle forskjeller mellom informantene, og om 

målspråkseksponeringen ikke ser ut til å være særlig avgjørende, ser de kontekstuelle 

forholdene som er forbundet med testsetningene, ut til å skille setninger som er enkle å 

bedømme fra setninger som er mer kompliserte å bedømme.  
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  Når det gjelder kontekstuelle forhold internt i testsetningene, kan de altså supplere og 

problematisere fokuseringen på ulikheter mellom informantgrupper. Et alternativ til å se etter 

forskjeller mellom informanter, er det derfor å gå nærmere inn på hvilke setningstyper som 

fremmer og hvilke som hemmer subjekt-verb-inversjon. I tillegg til spørresetninger, som står i 

en særklasse, ser det ut til at fortellende helsetninger med tidsadverbial eller stedsadverbial i 

forfeltet, er relativt enkle å bedømme med hensyn til korrekthet. Fortellende helsetninger med 

leddsetning sist ser derimot ut til å være relativt vanskelige å bedømme. Skal vi svare på 

forskningsspørsmål 4, kan det kanskje bli ved å si at leddsetninger med helsetning sist, er 

lavfrekvente setninger og dermed vanskelige å bedømme med hensyn til korrekthet. 

Spørresetninger kan på den annen side antas å være høyfrekvente. Det samme gjelder 

fortellende helsetninger med tidsadverbial eller stedsadverbial i forfeltet. Denne typen 

konklusjoner leder til det bruksbaserte perspektivet, der frekvens regnes for å ha avgjørende 

betydning med hensyn til suksess ved språklæring (se Tomasello 2003 og Bybee 2010).  

7.6    Hypotesene 

Jeg vil avslutningsvis vende tilbake til hypotesene jeg fremstilte i kapittel 1, Innledning. 

Hypotesene vil forsøksvis falsifiseres eller verifiseres. Man kan også si at de henholdsvis vil 

forsøkes forkastet eller bekreftet.  

Nullhypotesen: 

Som vi har sett i kapittel 5, Undersøkelse og resultater og kapittel 6, Analyse og drøfting, 

foreligger det sammenhenger mellom flere av de uavhengige variablene og den avhengige 

variabelen. Det er grunn til å tro at et flertall av de uavhengige variablene har påvirket 

resultatene av undersøkelsen. Nullhypotesen kan derfor falsifiseres.  

Alternativ hypotese 1: 

Det ble innledningsvis antatt at det ville foreligge en negativ sammenheng mellom 

informantenes alder og deres resultater ved at de yngste informantene presterte best. Det var 

en antagelse som ble bekreftet. Informanter opptil 30 år presterte bedre enn informanter over 

30 år. Hypotesen kan derfor verifiseres.  
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Alternativ hypotese 2: 

Det ble antatt at det ville være en positiv sammenheng, i kvinnenes favør, mellom 

informantenes kjønn og deres resultater ved at kvinner presterte bedre enn menn. Bakgrunnen 

var norsk og internasjonal skoleforskning og forskning angående beståtte norskprøver i 

voksenopplæringen (se punkt 1.6.2). Da mine funn viste at kvinner presterte bedre enn menn i 

undersøkelsen, anser jeg antagelsen som bekreftet og hypotesen som verifisert.  

Alternativ hypotese 3: 

Det ble antatt at det ville være en positiv sammenheng mellom informantenes utdanningsnivå 

og deres resultater ved at informanter med høyere utdanning presterte best. Det var en 

antagelse som i hovedsak ble bekreftet. Hypotesen kan derfor verifiseres.  

Alternativ hypotese 4: 

Det ble antatt at det ville være en negativ sammenheng mellom informantenes 

engelskkunnskaper og deres resultater ved at informanter uten engelskkunnskaper presterte 

best. Det var en antagelse som ble avkreftet. Informanter med engelskkunnskaper presterte 

best. Hypotesen kan derfor falsifiseres.  

Alternativ hypotese 5: 

Det ble antatt at det ville være en positiv sammenheng mellom informantenes kjennskap til 

fremmedspråk eller andrespråk (inkludert engelsk) i tillegg til norsk og deres resultater ved at 

informanter med kjennskap til andre fremmedspråk eller andrespråk enn norsk, presterte best. 

Det var en antagelse som det var vanskelig å bekrefte eller avkrefte. Resultatene var 

forskjellige i de to delundersøkelsene. Dessuten forelå det ikke opplysninger om hvor godt de 

enkelte informanter mente å kunne språkene de oppga. Det ville være nødvendig med et mer 

detaljert spørreskjema med spesifiseringer av språkferdigheter hvis man skulle ha kunnet si 

noe sikkert om tverrspråklig innflytelse mellom tidligere lærte fremmed- og andrespråk og 

norsk. Jeg ser da bort fra den engelskspråklige innflytelsen fordi den ga sikrere funn. Selv om 

engelsk var regnet med i tabell 8 og 23, er altså funnene der for motstridende til at de kan 

fortelle noe entydig. Forskning som mer spesifikt retter seg inn mot tverrspråklig påvirkning, 

vil kunne gi mer kunnskap om dette interessante feltet.  
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Alternativ hypotese 6: 

Det ble antatt at det ville være en positiv sammenheng mellom informantenes morsmåls 

syntaktiske typologi og deres resultater ved at informanter med SVO-språk som morsmål 

presterte best. Antagelsen ble bekreftet. Informanter med SVO-språk som morsmål presterte 

best. Hypotesen kan derfor verifiseres.  

Alternativ hypotese 7: 

Det ble antatt at det ville være en positiv sammenheng mellom informantenes morsmåls 

morfologiske typologi og deres resultater ved at informanter med syntetiske språk som 

morsmål presterte best. Antagelsen ble avkreftet. Informanter med analytiske språk som 

morsmål presterte best. Hypotesen kan derfor falsifiseres.  

Alternativ hypotese 8: 

Det ble antatt at det ville være en positiv sammenheng mellom informantenes tid på norskkurs 

og deres resultater ved at informanter med lengst tid på norskkurs presterte best. Det var en 

antagelse som ble avkreftet. Det var informanter med kortest tid på norskkurs som presterte 

best. Hypotesen kan derfor falsifiseres. 

Alternativ hypotese 9: 

Det ble antatt at det ville være en positiv sammenheng mellom informantenes tid i Norge og 

deres resultater ved at informanter med lengst botid presterte best. Det var en antagelse som 

ble avkreftet. Hypotesen kan derfor falsifiseres. 

Alternativ hypotese 10: 

Det ble antatt at det ville være en negativ sammenheng mellom setninger med et tungt 

foranstilt ledd og resultater, ved at denne typen setninger var vanskelige å bedømme (jfr. 

Hagen 1992: 33). Det var en antagelse som til en viss grad ble bekreftet, men mer forskning 

gjenstår på dette området. Det kan derfor ikke her trekkes noen konklusjon.   

Hypotesene sett under ett 

Av de ti alternative hypotesene ble fire verifisert og fire falsifisert. To hypoteser ble verken 

verifisert eller falsifisert. Det skyldes dels motstridende eller ufullstendige funn og dels at 

saksområdene er for kompliserte til at man kan si noe sikkert innenfor rammene av en 

oppgave som har fokus på en språkregel. Det kan i den forbindelse nevnes at for å kunne si 

noe sikkert om kontekstuelle forhold, måtte man ha lagt hovedvekten på studiet av ulike typer 
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setninger og ikke på bakgrunnsvariabler, slik jeg gjorde. For øvrig var noen av testresultatene 

som forventet, mens andre var mer overraskende. Nullhypotesen ble falsifisert fordi 

resultatene og funnene viste at det forelå sammenhenger mellom de uavhengige variablene og 

den avhengige variabelen, enten forventede eller uventede. Noen av sammenhengene ser mer 

overbevisende ut enn andre.  

7.7    Sammenstilling av variablene 

Vi så i punkt 7.2 at generelle bakgrunnsvariabler, inkludert utdanning fra hjemlandet og 

kjennskap til andre- og fremmedspråk i tillegg til norsk, kan antas å påvirke evnen til tilegne 

seg markerte språktrekk i et målspråk. Det samme kan antas å gjelde typologiske forhold ved 

de ulike morsmål. Disse bakgrunnsfaktorene ser samlet ut til å påvirke forutsetningene for 

suksess i læringen av markerte trekk ved målspråket. Som vi har sett i kapittel 6, Analyse og 

drøfting, kan bakgrunnsforhold og personlige forutsetninger innebære i at informanter med 

relativt sett kort tid med målspråkseksponering presterer bedre enn informanter med lengre 

eksponering. Det ser i den forbindelse ut til at bakgrunnsvariablene som gjelder utdanning og 

til dels også språkkunnskaper som informantene har med seg fra hjemlandet, spiller en 

viktigere rolle for tilegnelsen av målspråket og dets struktur enn deltagelse på norskkurs og 

botid i Norge. 

Vi har her sett at de tre første gruppene av variabler viser forskjeller mellom 

informantene. Den fjerde variabelen viser i tillegg forskjeller mellom testsetningene, noe som 

kan antas å ha sammenheng med setningstypenes ulike grader av frekvens i 

andrespråkssituasjonen, både i og utenfor undervisning. Skal man trekke inn det pedagogiske 

aspektet, kan det antas at kursarrangører og andrespråkslærere kan gjøre lite med 

kursdeltagernes bakgrunnsforhold, bortsett fra å plassere dem i ulike grupper ut fra 

individuelle forutsetninger. Selv om læreplan- og lærebokforfattere nødvendigvis må ta 

hensyn til bakgrunnsforholdene, kan heller ikke de forandre dem særlig mye. Tidligere 

utdanning, språkkunnskaper, tid på kurs i målspråket eller tid i målspråkslandet er 

bakenforliggende forutsetninger som mer eller mindre må godtas slik de er. Det 

undervisningen derimot kan forandre til det bedre, er de lokale planene for undervisningen og 

tilretteleggingen for læring. At det legges vekt på frekvente setningstyper i undervisningen, 

vil kanskje kunne påvirke læringen av markerte trekk i like stor grad som forskjellene mellom 

informantene.  
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De pedagogiske konsekvensene kan i vårt tilfelle være at man tar utgangspunkt i de 

setningstypene som i størst grad og på en lett forståelig måte bidrar til å illustrere V2-

prinsippet for andrespråksinnlærerne. Dette bør i stor grad gjelde setningstyper som antas å 

være høyfrekvente. Hyppig forekommende inversjonskontekster bør derfor komme tidlig i 

undervisningssammenheng, og eksponeringen bør gjelde både skriftlig og muntlig 

kommunikasjon. Når de høyfrekvente setningstypene beherskes, bør de lavfrekvente 

introduseres.  

7.8    Oppsummering og tanker om videre forskning 

I denne oppgaven har jeg undersøkt voksne innvandreres tilegnelse av V2-prinsippet i norsk. 

Jeg har sett på hvilke faktorer som kan tenkes å påvirke andrespråkstilegnelsen av dette 

trekket som er relativt sett sjeldent i verdens språk.  

Noe det ikke har vært plass til her, er å gå i dybden med hensyn til tverrspråklig 

innflytelse og markerthet og å se på hva det betyr å lære et nytt andrespråk når en kan ett, to 

eller flere fremmed- eller andrespråk fra før.  

I denne sammenheng har det for øvrig ikke vært plass til en mer omfattende 

undersøkelse i forbindelse med setningstypenes frekvens i undervisningssammenheng. Kan 

nøkkelen til suksess på dette området ligge i eksponering for de høyfrekvente setningstypene 

først, for deretter å bli introdusert for de lavfrekvente? Videre forskning kan kanskje ta tak i 

dette. Hvilken betydning språktrekkenes frekvens har for tilegnelsen, er et viktig felt.  

 Mitt overordnede mål har vært å få vite mer om andrespråkstilegnelse og 

andrespråkslæring av norsk. Selv om jeg har et spesifikt tema, håper jeg at noe av forskningen 

kan ha overføringsverdi til andre språklige områder. Jeg avslutter som jeg begynte, med noen 

ord til ettertanke av Locke. Språkets betydning for menneskelig fellesskap kan ikke 

overvurderes.  

God, having designed man for a sociable creature, made him not only with an  
inclination, and under a necessity to have fellowship with those of his own kind, but 
furnished him also with language, which was to be the great instrument and the  
common tie of society (Locke 1690). 

Kommunikativ kompetanse, som det legges stor vekt på i andrespråksopplæringen for voksne 

innvandrere, er på ingen måte noe nytt fenomen.  

 



110 
 

Litteraturliste 

Alonso, R. A., (red.) Crosslinguistic Influence in Second Language Aquisition, Multilingual 

 Matters, 2016, Bristol, Buffalo, Toronto. 

Alver, B. G. og Øyen, Ø., Forskningsetikk i forskerhverdag - Vurderinger og praksis, Tano    

 Aschehoug, 1997, Oslo. 

Andresen, H. S., Ikke vanskelig? Om innlæring av negasjon i norsk i et  

 markerthetsperspektiv, Universitetet i Oslo, 2006, Oslo. 

Angouri, J., «Quantitative, qualitative or both? Combining Methods in Linguistic Research» i                         

 Litosseliti, L., Research Methods in Linguistics, Continuum 2010, London. 

Backe-Hansen, E., Walhovd, K. B. & Huang, L., Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner, En  

 kunnskapsoppsummering, NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd 

 og aldring, Rapport nr. 5/14, 2014, Oslo.  

Batsis, I. H., Når norsk er tredjespråk, Masteroppgave, Universitetet i Oslo, 2006, Oslo. 

Blench, R., «The prehistory of the Daic (Tai-Kadai) speaking peoples and the hypothesis of 

 an Austronesian connection», presented at the 12th EURASEAA meeting Leiden, 1-

 5th September, 2008, Leiden.  

Berggreen, H. og Tenfjord, K, Andrespråkslæring, Gyldendal, 1999, Oslo.  

Brannen, J., «Mixing methods: the entry of qualitative and quantitative approaches into the 

 research process» i International Journal of Social Research Methodology 8 (3), 173- 

 184, 2005, London. 

Brautaset, A., Inversjon i norsk mellomspråk, Novus forlag, 1996, Oslo. 

Bybee, J., Language, Usage and Cognition, Cambridge University Press, 2010, Cambridge. 

Carlsen, C. H., «Med UG in mente» i NOA norsk som andrespråk nr. 1 2013, Novus 2013,  

 Oslo. 

Chomsky, Syntactic structures, The MIT Press, 1957, Massachusetts.  

Chomsky, N., Aspects of the Theory of Syntax, The MIT Press, 1965, Massachusetts.  



111 
 

Comrie, B., «Why linguists need language acquirers», i Universals in second Language 

 Acquisition, Rutherford, W. (ed.), John Benjamin, 1984, Amsterdam.  

Croft, W. og Cruse, D. A., Cognitive Linguistics, Cambridge University Press, 2004, 

 Cambridge. 

Dabrowska, E., «Naïve v. expert intuitions: An empirical study of acceptability judgements» i  

 The Linguistic Review, 27 (1). pp.1-23, Northumbria University 2010, Newcastle. 

DeKeyser, R. og Larson-Hall, J., “What Does the Critical Period Really Mean?” i Handbook  

 of Bilingualism, Oxford University Press, 2005, Oxford. 

Dixon, R. M. W., Basic Linguistic Theory 1, Oxford University Press, 2010, Oxford. 

Dryer, M. S., “2 Word order” i Shopen, T., Language Typology and Syntactic Description, 

 Cambridge University Press, 2007, Cambridge. 

Dyvik, H. “Språk, språklig kompetanse og lingvistikkens objekt” i Fabricius-Hansen, C. og  

 Vonen, A. M. (red.), Språklig kompetanse: Hva er det, og hvordan kan det beskrives?  

 s. 20-41. “http://www-hf.uio.no/i/LiLi/SLF/ans/Dyvik/sprkomp..html” 

Eckman, F. R., “Markedness and the contrastive analysis hypothesis” i Language Learning 

 27, 315-330, 1977, Michigan. 

Eide, K. M. og Busterud, G., «Kompetanse og performanse» i Eide, K. M. (red.),  

Norsk Andrespråkssyntaks, Novus forlag AS, 2015, Oslo. 

Ellis, R., «The Place of Grammar Instruction i the Second/Foreign Language  

 Curriculum» i Hinkel, E og Fotos, New Perspectives on Grammar Teacher in  

 Language Classrooms, Routledge, 2002, London. 

Ellis, R., Second Language Acquisition, Oxford University Press, 1997, Oxford. 

Forskrift om læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, Justis- og  

 beredskapsdepartementet, 2012, Oslo.  

Ganuza, N., Syntactic Variation in Swedish of Adolescents in Multilingual Urban Settings,  

 Stockholms Universitet, 2008, Stockholm. 

Georg, S., Michalove, P. A., Ramer, A. M. and Sidwell, P. J., 1999, “Telling general linguists  



112 
 

about Altaic” i Journal of Linguistics 35:65-98, Cambridge University press, 

Cambridge. 

Golden, A., Mac Donald, K. og Ryen, E., Norsk som fremmedspråk, Universitetsforlaget,  

 2008, Oslo.  

Greenberg, J. H., «Some universals of grammar with particular reference to the order of  

 meaningful elements» i J. H. Greenberg (ed.) Universals of Language, MIT Press,  

 1963, London. 

Hagen, J. E., «Feilinvertering, overinvertering og underinverterting» i NOA norsk som  

 andrespråk nr. 15 1992, Oslo.  

Hammarberg, B. och Viberg, Å., Plasshållartvånget, ett syntaktiskt problem i svenskan för  

 invandrare, Stockholms Universitet, 1977, Stockholm. 

Haugen, O. E., Grunnbok i norrønt språk, Gyldendal, 2013, Oslo. 

Holmes, J and Meyerhoff, M. «Different voices, different views: an introduction to current 

 research in language and gender» i Holmes, J and Meyerhoff (eds.) Handbook of 

 Language and Gender, 2003, Oxford.   

Hvenekilde, A. «Språktypologi» i Hvenekilde & E. Ryen, Kan jeg få ordene dine, lærer?  
 s. 86-94, Landslaget for norskundervisning, Cappelen, 1984, Oslo. 

Husby, O., «Andrespråkstilegnelse: anvendt og teoretisk perspektiv» i Eide, K. M. (red.),  

                   Norsk andrespråkssyntaks, Novus forlag, 2015, Oslo.  

Hyltenstam, K., «Variability in Interlanguage Syntax», Working Papers 18, Phonetic  

 Laboratory, Department of General Linguistics, Lund University, 1978, Lund.  

Johansen, H., «Inversjon i norsk innlærerspråk», i , NOA norsk som andrespråk, 24.2/2008,  

 Oslo. 

Krashen, S. D., Long, M. H. og Scarcella «Age, Rate and Eventual Attainment in Second 

 Language Acquisition» i TESOL Quarterly 13 , 573-582. 

Krashen, S. D., Principles and Practice in Second language Acquisition, Prentice Hall  
 International, 1988, Cambridge. 

Kulbrandstad, L. A., Språkets mønstre, Universitetsforlaget, 2005, Oslo.  



113 
 

Kultur for læring, Stortingsmelding nr. 30, 2003-2004, Oslo.  

Lado, R., Linguistics across Cultures. Applied Linguistics for Language Teachers, Ann  
 Arbor: University of Michigan Press, 1957, Michigan. 

Lie, S., Kontrastiv grammatikk, Novus forlag, 2005, Oslo. 

Locke, J., «An Essay Concerning Human Understanding» (1690), Book III i Martinich, A. P., 

 The Philosophy of Language, Oxford University Press, 2008, New York og Oxford. 

Lohndal, T., «Generativ grammatikk» i Store norske leksikon, Aschehoug og Gyldendal, 
 2017, Oslo. 

Lund, K., Lærer alle dansk på samme måde? En længdeundersøgelse af voksnes tilegnelse af 

 dansk som andetsprog, Special-pædagogisk forlag, 1997, København. 

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, Vox, 2012, Oslo. 

Malt, U., «Strukturert intervju» i Store norske leksikon, Aschehoug og Gyldendal, 2015, Oslo.  

Mandell, P. B., «On the reliability of grammaticality judgement test in second language 

 acquisition research», i Second Language Research 15, 1 s. 73-99), 1999, Boston. 

Mangfold og mestring, Norges Offentlige Utredning nr. 7, 2010, Oslo. 

Manne, G. og G. K. Nilsen, Ny i Norge, Fagbokforlaget, 2013, Bergen. 

Manne, G. og G. K. Nilsen, Ny i Norge, Forlaget Fag og Kultur, 2003, Bergen. 

Mitchell, R., Myles, E. og Marsden, Second Language Learning Theories, Routledge, 2013, 

 London og New York. 

Nordanger, M., The encoding of definiteness in L2 Norwegian, Universitetet i Bergen, 2017, 

 Bergen.  

Næss, K., Er det en sammenheng mellom likestilling og kjønnsforskjeller i leseferdigheter?  

 En kryss-nasjonal studie, UiO, 2015, Oslo. 

Næss, Å., Global grammatikk - Språktypologi for språklærere, Gyldendal, 2011, Oslo. 

Odlin, T., Language Transfer. Cross-Linguistic influence in language learning, Cambridge 
 University Press, Cambridge, New York, Melbourne, 1989.   



114 
 

Opsahl, T., «Egentlig alle kan bidra!» - en samling sosiolingvistiske studier av strukturelle  

 trekk ved norsk i multietniske ungdomsmiljøer i Oslo, Universitetet i Oslo, 2009, Oslo. 

Ortega, L., Understanding Second Language Acquisition, Routledge, 2009, London og New  

 York.  

Pahuus, M., «Hermeneutik» i Collin, F. og S. Køppe, Humanistisk videnskabsteori, DR 

 Multimedie, 2003, København. 

Pereltsvaig, A., Languages of the World, 2012, Cambridge University Press, Cambridge. 

Ragnhildstveit, S., Genus og transfer når norsk er andrespråk, Universitetet i Bergen, 2017, 

 Bergen.  

Ringbom, H., The role of the first language in foreign language learning, Multilingual  

 matters, 1987, Bristol. 

Ringbom, H., «Lexical transfer in L3 production» i Cross-linguistic influence in third  

 language acquisition: psycholinguistic perspectives, Cenoz, J., Hufeisen, B. og  

 Jessner, U. (red.), Multilingual matters, 2001, Bristol.  

Ringbom, H., Cross-linguistic Similarity in Foreign Language Learning, Multilingual Matters 

 LTD, 2007, Clevedon, Buffalo og Toronto. 

Ryen, E., «Didaktiske perspektiver i norsk som andrespråk» i Hagen, J. E. og Tenfjord, K.,  

 Andrespråksundervisning - Teori og praksis, Gyldendal, 2004, Oslo. 

«Flere i utdanning - på alle nivå» i Samfunnsspeilet, 2006/5-6, Statistisk Sentralbyrå SSB,  

 2006, Oslo. 

Selinker, L., «Interlanguage», IRAL, X 3, 1972, Michigan.  

Selven, J. 2014, Finittmarkering og inversjon i norsk som andrespråk: En  

studie av tyske, engelske, russiske og vietnamesiske andrespråkstilegnere, 

Masteroppgave, Norges Teknisk-naturvitenskapelige universitet, 2014, Trondheim.  

Simonsen, H. G. og Christensen, K. K., «1 Lingvistikk: det vitenskapelige studiet av språk» 

 i Innføring i lingvistikk, Universitetsforlaget, 2000, Oslo.  

Simonsen, H. G., Store norske leksikon, Universitetet i Oslo, 2012, Oslo.  



115 
 

Skinner, B. F., Verbal Behavior, 1957, by Prentice-Hall, Inc, B. F. Skinner Foundation  

 Reprint Series, 1992, Cambridge, Massachusetts. 

 

Song, J. J., Linguistic Typology: Morphology and Syntax, Pearson Education Limited, 2001,  
 Edinburgh. 

Stavdal, R., «Stephen Krashen om fremmedspråkopplæring» i Pedagogikk og didaktikk, 2007,  

 Oslo. 

Svendsen, B. A., «Language, youth and identity in the 21st century i Nortier, J og Svendsen,  

 B. A. (red.), Language, Youth and Identity in the 21st Century - Linguistic Practices 

 across Urban Spaces, Cambridge University Press, 2015, Cambridge. 

Tashakkouri, A. and Creswell, J., «The new era of mixed methods» i Journal of Mixed 

 Methods Research, 1 (1), 3-8, 2007, California. 

Taylor, J. R., Cognitive Grammar, Oxford University Press, 2002, Oxford. 

Toledo, C. C., Subjektløshet og underinversjon i spanskspråklige elevers  

norske mellomspråk En tilnærming til spørsmålet om UGs rolle i 

andrespråkstilegnelse, Hovedoppgave, UiB 1995, Bergen. 

Tomasello, M., Constructing a Language, Harvard University Press, 2005, Cambridge, 

 Massachusetts og London.  

Torp, A. og L. S. Vikør, Hovuddrag i norsk språkhistorie, Gyldendal, 2003, Oslo. 

Tveit, R. G., Inversjon i norsk når polsk og tysk er morsmål, Masteroppgave, Universitetet i  

 Oslo, 2009, Oslo. 

Uri, H., Hva er språk, Universitetsforlaget, 2005, Oslo. 

Velupillai, V., An Introduction to Linguistic Typology, John Benjamins Publishing Company, 

 2012, Amsterdam/Philadelphia. 

Vinje, F. E., Norsk språk - tilstand og vekst, Aschehoug, 1979, Oslo. 

Wittek, L., Læring i og mellom mennesker - en innføring i sosiokulturelle perspektiver,  

 Cappelen, 2008, Oslo. 



116 
 

Yu, L. og Odlin, T. (red.), New Perspectives on Transfer in Second Language Learning,  

 Multilingual Matters, 2016, Bristol, Buffalo, Toronto. 

Åfarli, T. A., «UG-basert andrespråksteori og leddstillingsvariasjon» i Norsk  

 andrespråkssyntaks, Eide, K. M. (red.), Novus Forlag, 2015, Oslo. 

Åfarli, T. A.; «UG-basert andrespråksteori og syntaktisk struktur» i Norsk  

 andrespråkssyntaks, Eide, K. M. (red.), Novus Forlag, 2015, Oslo. 



117 
 

Vedlegg 1 

Prøveprosjekt - Informasjon og spørreskjema 

Ønsker du å være med på en undersøkelse der resultatene skal brukes i min masteroppgave i norsk 

som andrespråk? 

Det du skriver, blir behandlet anonymt i oppgaven. Jeg kommer ikke til å skrive navnet ditt eller noe 

annet som kan avsløre hvem som har skrevet setningene, i oppgaven min. Skriv derfor ikke navnet ditt 

på disse arkene.  

Med vennlig hilsen Ella-Maj Taxt 

Sett kryss ved en av følgende setninger: 

Jeg ønsker å delta i undersøkelsen. 

Jeg ønsker ikke å delta i undersøkelsen. 

Hvis du ønsker å delta, fyll ut følgende punkter: 

MORSMÅL: 

ANDRE SPRÅK DU KAN: 

ALDER: 

UTDANNING: 

TID I NORGE: 

TID PÅ NORSKKURS (CIRKA): 

Del 1 av undersøkelse om språklæring: Fri tekst 

Skriv en av disse oppgavene: 

1. Fortell om livet ditt i Norge. 

2. Fortell om livet ditt i hjemlandet. 

3. Fortell om livet ditt i hjemlandet og i Norge. 

Del 2 av undersøkelse om språklæring: Grammatikkoppgave 

Setningene under er enten grammatisk korrekte eller ukorrekte. Skriv R foran dem du tror er riktige, F 

foran dem du tror er feil og spørsmålstegn (?) hvis du er usikker. Korriger feilen hvis du kan, eller 

strek under den delen av setningen hvor feilen er.  

Eksempel:  

F Hun synes det er vanskelig å forstå hva sier læreren. 
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Grammatisk korrekte og ukorrekte setninger 

1.  Hun er hjemme fra skolen i dag fordi hun har sykt barn. 

2.  I samråd med ledelsen har læreren funnet et rom som passer bedre. 

3.  På denne skolen det er viktig at alle respekterer hverandre. 

4.  Hvis du vil ha jobb, du må være flink i norsk. 

5.  Mellom banken og postkontoret ligger dagligvarebutikken. 

6.  Den dagen hun skulle reise, det var kraftig regnvær. 

7.  Siden han skulle til legen, han hadde permisjon fra jobben. 

8.  Ved siden av skolen er det en stor park.  

9.   Fordi hun savnet hjemlandet sitt, hun planla å reise dit neste sommer. 

10.  Kommer du til å være hjemme i ferien?  

11. Hvor mange ganger skal jeg si det til deg?  

12. For mange innvandrere det betyr mye å holde kontakten med hjemlandet. 

13. Neste sommer de skal reise og besøke familie. 

14.  Fordi hun leverer barn i barnehagen, hun kommer litt senere på skolen. 

15. Alt er dyrt i Norge, men folk flest tjener godt.  

16. Jeg vet ikke hva heter hun.  

17. Først var hun på skolen, så dro hun til byen.  

18. Om vinteren han syntes det var for kaldt i Norge. 

19. Selv om hun syntes det var vanskelig å lære norsk, trivdes hun godt.  

20. Etter at han var ferdig på skolen, han gikk på jobb.  

21. Om noen dager de får besøk fra hjemlandet. 

22. Den første tiden i Norge er ofte den vanskeligste. 

23. Etter noen år mange synes det går bedre. 

24. Men savnet etter familie og venner i hjemlandet kan være stort. 

25. Det er viktig å lære språket selv om kan det ta lang tid. 

26. Vinteren er lang og mørk i Norge, så lengter mange til hjemlandet. 

27. Hver dag det er nye utfordringer. 

28. Da de hadde vært i Norge i fem år, hadde de sin første utenlandsferie. 

29. Bøkene måtte leveres tilbake fordi de tilhørte skolen. 

30. I morgen han skal bytte dekk på bilen. 

31. Etter middag liker de å slappe av og se på TV. 

32. Hver dag tar han bussen til skolen. 

33. Før skolen han gikk med aviser. 

34. Om kveldene hadde hun en vaskejobb. 

35. Først var hun på norskkurs, så hun gikk på jobben. 
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36. Den første dagen i Norge ville han aldri glemme. 

37. Ingen visste hvor mye tid hadde de brukt på å lære seg norsk. 

38. At nordmenn likte å gå på tur, var noe som visste alle. 

39. Det verste med Norge var den lange og kalde vinteren, syntes han. 

40. Hvis du ønsker å bosette deg i landet, språkkunnskaper er viktige. 

41. Å snakke med nordmenn er viktig, særlig for å lære språket. 

42. Det likte han best med Norge, var sommeren. 

43. Bøkene hun lånte, var interessante, men litt vanskelige å lese. 

44. Han lå på sykehus, så han kunne ikke komme.  

45. Nå hun er ferdig med norskkurset og vil begynne å jobbe. 
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Vedlegg 2 

Samtykkeerklæring   

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt om språklæring 

Bakgrunn og formål 

Prosjektet er en del av en mastergrad i norsk som andrespråk ved Universitetet i Oslo. Formålet er å 

undersøke hva som påvirker tilegnelsen av norsk ordstilling. Du blir spurt om å delta fordi du er i 

målgruppen. Det vil si at du er på nivå A2 eller høyere.  

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Før undersøkelsen ber jeg deg om å svare på noen spørsmål som gjelder din bakgrunn med mer. Dette 

er opplysninger som ikke vil bli knyttet til ditt navn. Deltakelse i studien innebærer at du først skriver 

en fri tekst med oppgitt tittel. Deretter skal du vurdere om setninger du leser, er korrekte eller 

ukorrekte. 

Hva skjer med informasjonen om deg? 

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt og anonymt i arbeidet. Det vil bare være min 

veileder ved Universitetet i Oslo, Ingebjørg Tonne, og jeg som har tilgang til opplysninger fra 

undersøkelsen. Personopplysninger som vil bli lagret mens masteroppgaven skrives, er alder, kjønn, 

morsmål, andre språk du kan, utdanning, tid i Norge og tid på norskkurs.  

Prosjektet skal etter planen avsluttes i mai 2017. Etter innlevering av oppgaven vil materialet 

makuleres og slettes. 

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi noen grunn. 

Hvis du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli trukket ut av prosjektet. Ledelsen ved skolen har 

godkjent at undersøkelsen gjennomføres. Masteroppgaven er meldt inn til Personvernombudet for 

forskning, Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste AS (NSD). Hvis du samtykker i å delta i mitt 

prosjekt, er det fint om du skriver under på erklæringen nedenfor og leverer den til meg. Spør meg 

hvis det er noe du lurer på. 

Samtykke til deltakelse i studien 

«Jeg har mottatt skriftlig informasjon om studien og er villig til å delta.» 

(Signert av prosjektdeltaker med sted og dato)  

Tusen takk for den positive tilbakemeldingen jeg har fått så langt! 

Med vennlig hilsen 

Ella-Maj Taxt 
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Vedlegg 3 

Spørreskjema for deltakere i forskningsprosjekt om språklæring 

Takk for at du har sagt ja til å delta i et forskningsprosjekt om språklæring! Vær vennlig å fylle ut 

punktene nedenfor. 

ALDER: 

KJØNN:  

MORSMÅL: 

ANDRE SPRÅK DU KAN: 

UTDANNING: 

TID I NORGE: 

TID PÅ NORSKKURS (CIRKA): 
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Vedlegg 4 

Forskningsprosjekt  

Del 1 av undersøkelse om språklæring: Fri tekst 
Skriv en av disse oppgavene: 

1. Fortell om livet ditt i Norge. 

2. Fortell om livet ditt i hjemlandet. 

3. Fortell om livet ditt i hjemlandet og i Norge. 

Del 2 av undersøkelse om språklæring: Grammatikkoppgave 

Setningene på de to neste sidene er enten grammatisk korrekte eller ukorrekte. Skriv R foran dem du 

tror er riktige, F foran dem du tror er feil og spørsmålstegn (?) hvis du er usikker. Korriger feilen hvis 

du kan, eller strek under den delen av setningen hvor feilen er.  

Eksempel 1:  

F Hun synes det er vanskelig å forstå hva sier læreren.  

(Setningen er markert som feil.) 

Eksempel 2: 

R Han lærte norsk før han kom til Norge. 

(Setningen er markert som riktig.) 

Grammatisk korrekte og ukorrekte setninger 

1. Hun er hjemme fra skolen i dag fordi hun har sykt barn.  

2. I samråd med foreldrene har han bestemt seg for å søke på høyskolen.  

3. På denne skolen det er viktig at alle respekterer hverandre.  

4. Hvis du vil ha jobb, du må være flink i norsk.  

5. Mellom banken og postkontoret ligger dagligvarebutikken.  

6. Den dagen hun skulle reise, det var kraftig regnvær.  

7. Fordi han skulle til legen, han hadde permisjon fra jobben.  

8. Ved siden av skolen er det en stor park.  

9. Fordi hun savnet hjemlandet sitt, hun planla å reise dit neste sommer.  

10. Kommer du til å være hjemme i ferien? 

11. Hvor mange ganger skal jeg si det til deg?  

12. For mange innvandrere det betyr mye å holde kontakten med hjemlandet.  

13. Neste sommer de skal reise og besøke familie.  

14. Fordi hun leverer barn i barnehagen, hun kommer litt senere på skolen.  

15. Alt er dyrt i Norge, men folk flest tjener godt.  
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16. Etter skolen hun dro til byen.  

17. Først var hun på skolen, og så dro hun til byen. 

18. Om vinteren han syntes det var for kaldt i Norge.  

19. Selv om hun syntes det var vanskelig å lære norsk, trivdes hun godt.  

20. Etter at han var ferdig på skolen, han gikk på jobb.  

21. Om noen dager får de besøk fra hjemlandet.  

22. Den første tiden i Norge er ofte den vanskeligste.  

23. Etter noen år mange synes det går bedre.  

24. Men savnet etter familie og venner i hjemlandet kan være stort.  

25. Jeg savner dere, men tenker jeg vi ses snart og snakker mye sammen. 

26. Jeg liker Norge godt, men i Norge jeg har ikke stor familie. 

27. Hver dag det er nye utfordringer.  

28. Da de hadde vært i Norge i fem år, hadde de sin første utenlandsferie.  

29. Bøkene måtte leveres tilbake fordi de tilhørte skolen.  

30. I morgen han skal bytte dekk på bilen.  

31. Etter middag liker de å slappe av og se på TV. 

32. Hver dag tar han bussen til skolen.  

33. Før skolen han gikk med aviser.  

34. Om kveldene hadde hun en vaskejobb.  

35. På hjemstedet mitt det er langt til butikken.  

36. Den første dagen i Norge ville han aldri glemme. 

37. I hjemlandet mitt mange generasjoner bor sammen. 

38. At nordmenn likte å gå på ski, alle visste. 

39. Det verste med Norge var den lange og kalde vinteren, syntes han.  

40. Hvis du ønsker å bosette deg i landet, språkkunnskaper er viktige.  

41. Å snakke med nordmenn er viktig, særlig for å lære språket.  

42. Etter skole og arbeid hun var sliten og trengte å hvile. 

43. Bøkene hun lånte, var interessante, men litt vanskelige å lese.  

44. Han lå på sykehus, så han kunne ikke komme.  

45. Nå hun er ferdig med norskkurset og vil begynne å jobbe.  

46. Nesten alle i familien min bor her.  

47. Når jeg er hjemme, jeg snakker morsmålet mitt.  

48. Fem dager i uka jeg er på norskkurs. 
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Vedlegg 5 

Grammatikalitetsbedømmelse  
Antall og gjennomsnittlig prosentandel riktige, gale og manglende bedømmelser av de 
enkelte setninger  
 
 
NR. 

 
SETNING 

RIKTIG 
SVAR 

FEIL 
SVAR 

IKKE 
SVAR 

   
  1 

 
Hun er hjemme fra skolen i dag fordi hun har sykt barn. 

 
18/39,13 % 

 
25/54,35 % 

 
3/6,52 % 

   
  2 

I samråd med foreldrene har han bestemt seg for å søke på 
høyskolen. 

 
33/71,74 % 

 
10/21,74 % 

 
3/6,52 % 

   
  3 

 
På denne skolen det er viktig at alle respekterer hverandre. 

 
31/67,39 % 

 
14/30,43 % 

 
1/2,17 % 

   
  4 

 
Hvis du vil ha jobb, du må være flink i norsk. 

 
32/69,57 % 

 
14/30,43 % 

 
0/0 % 

 
  5 

 
Mellom banken og postkontoret ligger dagligvarebutikken.  

 
34/73,91 % 

 
5/10,87 % 

 
7/15,22 % 

   
  6 

 
Den dagen hun skulle reise, det var kraftig regnvær. 

 
30/65,22 % 

 
14/30,43 % 

 
2/4,35 % 

   
  7 

 
Fordi han skulle til legen, han hadde permisjon fra jobben. 

 
38/82,61 % 

 
7/15,17 % 

 
1/2,17 % 

   
  8 

 
Ved siden av skolen det er en stor park. 

 
39/84,78 % 

 
6/13,04 % 

 
1/2,17 % 

   
  9 

Fordi hun savnet hjemlandet sitt, hun planla å reise dit neste 
sommer. 

 
36/78,26 % 

 
8/17,39 % 

 
2/4,35 % 

  
 10 

 
Kommer du til å være hjemme i ferien? 

 
38/82,61 % 

 
6/13,04 % 

 
2/4,35 % 

  
 11 

 
Hvor mange ganger skal jeg si det til deg? 

 
42/91,30 % 

 
1/2,17 % 

 
3/6,52 % 

 
  
12 

 
For mange innvandrere det betyr mye å holde kontakten med 
hjemlandet. 

 
 
28/60,87 % 

 
 
10/21,74 % 

 
 
8/17,39 % 

 
 13 

  
Neste sommer de skal reise og besøke familie.  

 
38/82,61 % 

 
8/17,40 % 

 
0/0 % 

 
 14 

Fordi hun leverer barn i barnehagen, kommer hun litt senere 
på skolen.  

 
33/71,74 % 

 
11/23,91 % 

 
2/4,48 % 

  
 15 

 
Alt er dyrt i Norge, men folk flest tjener bra.  

 
29/63,43 % 

 
14/30,43 % 

 
3/6,22 % 

 
 16 

 
Etter skolen hun dro hjem.  

 
36/78,26 % 

 
10/21,74 % 

 
0/0 % 

 
 17 

 
Først var hun på skolen, og så dro hun hjem. 

 
36/78,26 % 

 
9/19,57 % 

 
1/2,17 % 

 
 18 

 
Om vinteren han syntes det var for kaldt i Norge. 

 
39/84,78 % 

 
6/13,04 % 

 
1/2,17 %      

 
 19 

Selv om hun syntes det var vanskelig å lære norsk, trivdes 
hun godt. 

 
32/69,57 % 

 
13/28,26 % 

 
1/2,17 % 

 
 20 

 
Etter at han var ferdig på skolen, han gikk på jobb.  

 
36/78,26 % 

 
9/19,57 % 

 
1/2,17 % 

 
 21 

 
Om noen dager får de besøk fra hjemlandet. 

 
37/80, 43 % 

 
8/17,39 % 

 
1/2,17 % 

 
 22 

 
Den første tiden i Norge er ofte den vanskeligste. 

 
34/73,91 % 

 
12/26,09 % 

 
0/0 % 

 
 23 

 
Etter noen år mange synes det går bedre. 

 
25/54,35 % 

 
18/39,13 % 

 
3/6,52 % 

 
 24 

Men savnet etter familie og venner i hjemlandet kan være 
stort. 

 
23/50 % 

 
15/17,39 % 

 
8/17,39 % 
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 25 

Jeg savner dere, men tenker jeg vi ses snart og snakker mye 
sammen. 

 
24/52,17 % 

 
20/43,48 % 

 
2/4,35 % 

 
 26 

 
Jeg liker Norge godt, men i Norge jeg har ikke stor familie.  

 
37/80,43 % 

 
9/19,57 % 

 
0/0 % 

  
27 

 
Hver dag det er nye utfordringer. 

 
38/82,61 % 

 
7/15,22 % 

 
1/2,17 % 

 
 28 

Da de hadde vært i Norge i fem år, var de på sin første 
utenlandsreise. 

 
29/63,04 % 

 
15/32,61 % 

 
2/4,35 % 

 
 29 

 
Bøkene måtte leveres tilbake fordi de tilhørte skolen. 

 
31/67,39 % 

 
10/21,74 % 

 
5/10,87 % 

 
 30 

 
I morgen han skal bytte dekk på bilen. 

 
36/78,26 % 

 
10/21,74 % 

 
0/0 % 

   
 31 

 
Etter middag liker de å slappe av og se på TV. 

 
41/89,13 % 

 
5/10,87 % 

 
0/0 % 

 
 32 

 
Hver dag tar han bussen til skolen. 

 
40/86,96 % 

 
6/13,04 % 

 
0/0 % 

 
 33 

 
Før skolen han gikk med aviser. 

 
41/89,13 % 

 
4/8,70 % 

 
1/2,17 % 

 
 34 

 
Om kveldene hadde hun en vaskejobb. 

 
37/80,43 % 

 
8/17,39 % 

 
1/2,17 % 

 
 35 

 
På hjemstedet mitt det er langt til butikken. 

 
39/84,79 % 

 
7/15,22 % 

 
0/0 % 

 
 36 

 
Den første dagen i Norge ville han aldri glemme.  

 
40/86,96 % 

 
6/13,04 % 

 
0/0 % 

 
 37 

 
I hjemlandet mitt mange generasjoner bor sammen. 

 
26/56,52 % 

 
18/39,13 % 

 
2/4,35 % 

 
 38 

 
At nordmenn likte å gå på ski, alle visste. 

 
22/47,83 % 

 
21/45,65 % 

 
3/6,52 % 

  
 39 

Det verste med Norge var den lange og kalde vinteren, syntes 
han.  

 
32/69,57 % 

 
13/28,26 % 

 
1/2,17 % 

 
 40 

Hvis du ønsker å bosette deg i landet, språkkunnskaper er 
viktige. 

 
17/36,96 % 

 
28/60,87 % 

 
1/2,17 % 

  
 41 

 
Å snakke med nordmenn er viktig, særlig for å lære språket. 

 
38/82,61 % 

 
6/13,04 % 

 
2/4,35 % 

  
 42 

 
Etter skole og arbeid hun var sliten og trengte å hvile. 

 
38/82,61 % 

 
6/13,04 % 

 
2/4,35 % 

 
 43 

 
Bøkene hun lånte, var interessante, men litt vanskelige å lese. 

 
21/45,65 % 

 
22/47,83 % 

 
3/6,52 % 

 
 44 

 
Han lå på sykehus, så han kunne ikke komme. 

 
33/71,74  % 

 
11/23,91 %  

 
2/4,35 

 
 45 

 
Nå hun er ferdig med norskkurset og vil begynne å jobbe. 

 
24/52,17 % 

 
22/47,83 % 

 
0/0 % 

  
 46 

 
Nesten alle i familien min bor her. 

 
32/69,57 % 

 
13/28,26 % 

 
1/2,17 % 

  
 47 

 
Når jeg er hjemme, jeg snakker morsmålet mitt. 

 
38/82,61 % 

 
8/17,39 % 

 
0/0 % 

  
 48 

 
Fem dager i uka jeg er på norskkurs. 

 
39/84,78 % 

 
7/15,22 % 

 
0/0 % 
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Vedlegg 6 

Resultattabell 
Personopplysningene er utelatt av forskningsetiske grunner.43 
 
Informant- 
nummer 

 
Alder 

 
Kjønn 

 
Utdanning 

 
Morsmål 

Andre 
språk 

Tid på  
norskkurs 

Tid i 
Norge 

Feil i 
fri tekst 

Feil på 
setningstest 

    
     1 

       1 av 32 
3 % 

2 av 48 
4 % 

      
     2 

       0 av 19 
0 % 

13 av 48 
27 % 

      
     3 

       2 av 22 
9 % 

10 av 48 
21 % 

      
     4 

       2 av 45 
4 % 

14 av 48 
29 % 

      
     5 

       3 av 28 
11 % 

6 av 48 
13 % 

 
     6 

       2 av 43 
5 % 

8 av 48 
17 % 

 
     7 

       0 av 32 
0 % 

8 av 48 
17 % 

 
     8 

       0 av 20 
0 % 

10 av 48 
21 % 

      
     9 

       1 av 26 
4 % 

6 av 48 
13 % 

    
   10 

       1 av 19 
5 % 

10 av 48 
21 % 

 
   11 

       3 av 22 
14 % 

23 av 48 
48 % 

 
   12 

       4 av 27 
15 % 

19 av 48 
40 % 

 
   13 

       2 av 13 
15 % 

9 av 48 
19 % 

 
   14 

       1 av 29 
3 % 

12 av 48 
25 % 

 
   15 

       2 av 31 
6 % 

4 av 48 
8 % 

 
   16 

       3 av 23 
13 % 

23 av 48 
48 % 

 
   17 

       0 av 34 
0 % 

2 av 48 
4 % 

 
   18 

       3 av 29 
10 % 

25 av 48 
52 % 

 
   19 

       0 av 24  
0 % 

8 av 48 
17 % 

 
   20 

       1 av 32 
3 % 

7 av 48 
15 % 

 
   21 

       1 av 20 
5 % 

13 av 48 
27 % 

 
   22 

       2 av 27 
7 % 

4 av 48 
8 % 

 
   23 

       0 av 10 
0 % 

15 av 48 
31 % 

 
   24 

       1 av 15 
7 % 

9 av 48 
19 % 

                                                 
43 Se punkt 4.2 for nærmere forklaring. 
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   25 

       1 av 24 
4 % 

11 av 48 
23 % 

 
   26 

       2 av 20 
10 % 

4 av 48 
8 % 

 
   27 

       1 av 28 
4 % 

14 av 48 
44 % 

 
   28 

       9 av 33 
27 % 

21 av 48 
44 % 

 
   29 

       1 av 6 
17 % 

26 av 48 
54 % 

    
   30 

       0 av 18 
0 % 

29 av 48 
60 % 

 
   31 

       1 av 13 
8 % 

16 av 48 
33 % 

 
   32 

       0 av 15 
0 % 

17 av 48 
35 % 

 
   33 

       0 av 30 
0 % 

16 av 48 
33 % 

 
   34 

       4 av 37 
11 % 

12 av 48 
25 % 

 
   35 

       4 av 37 
11 % 

12 av 48 
25 % 

 
   36 

       6 av 35 
17 % 

14 av 48 
29 % 

 
   37 

       2 av 10 
20 % 

19 av 48 
40 % 

 
   38 

       4 av 35 
11 % 

22 av 48 
46 % 

 
   39 

       4 av 31 
13 % 

2 av 48 
4 % 

 
   40 

       5 av 30 
20 % 

10 av 48 
21 % 

 
   41 

       4 av 21 
19 % 

11 av 48 
23 % 

 
   42 

       0 av 28 
0 % 

19 av 48 
40 % 

 
   43 

       4 av 16 
25 % 

14 av 48 
29 % 

 
   44 

       0 av 23 
0 % 

6 av 48 
13 % 

 
   45 

       3 av 19 
16 % 

23 av 48 
48 % 

 
   46 

       Ikke 
levert 

16 av 48 
33 % 
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