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Sammendrag 
 

 

 

 

Tidligere forskning på stamming har vist at lingvistiske faktorer påvirker hvor i talestrømmen 

stamming forekommer. Særlig sju faktorer er vist å påvirke stamming. Disse faktorene er 

initial lyd, ordklasse, setningsposisjon, ordlengde, posisjon innad i ord, trykk og type opptakt. 

Stamming er sterkest knyttet til initiale konsonanter, ordklassene substantiv, verb, adjektiv og 

adverb, tidlige ord i setninger, lange ord, initial lyd og stavelse, trykk og kompleks opptakt. 

Sammenhengen mellom disse faktorene og stamming er i tidligere forskning best beskrevet 

for engelskspråklige personer som stammer. Denne oppgaven vil vise at de fleste av disse 

faktorene gjelder også for norskspråklige personer som stammer, men vil nyansere bildet hva 

gjelder hvilke ordklasser som er sterkest knyttet til stamming og effekten av trykk. 
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datamaterialet. Rundt 120 000 celler i et regneark er kodet for hånd. Ikke alt av dette 

omfattende arbeidet har ført til store mengder tekst i oppgaven, men det har bidratt til mer 

pålitelige resultater i analysen. 
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1 Innledning 
 

I denne oppgaven skal jeg se på sammenhengen mellom lingvistiske faktorer og stamming 

blant norskspråklige talere. Dette området, hvor lingvistikk og stamming overlapper, er i 

størst grad undersøkt for engelskspråklige talere. Kun én tidligere studie har sett på 

fenomenet hos norskspråklige talere. 

Ved å undersøke sammenhengen mellom lingvistiske faktorer og stamming kan vi få 

bedre innsikt i både stammingens og språkets natur. Denne innsikten vil kunne bedre vår 

forståelse av hvordan språk fungerer og er organisert, både hos personer med og uten 

språkvansker. I tillegg vil vi kunne få en bedre forståelse av hvordan stamming fungerer, noe 

som på sikt kanskje kan føre til bedre behandling for personer som stammer. 

 

1.1 Tidligere forskning, forskningsspørsmål og resultater 
1.1.1 Tidligere forskning 
Undersøkelser gjort med informanter som snakker andre språk enn norsk har vist at det er en 

sammenheng mellom lingvistiske faktorer og hvor i talestrømmen stamming forekommer. De 

lingvistiske faktorene det er størst enighet om at har påvirkning på stamming er som følger: 

• Ordet eller stavelsens initiale lyd: Konsonanter er sterkere knyttet til stamming enn 

vokaler. 

• Ordklasse: Substantiv, verb, adjektiv og adverb er sterkere knyttet til stamming enn 

de resterende ordklassene. 

• Setningsposisjon: Ord som kommer tidlig i en setning, gjerne helt først, er sterkere 

knyttet til stamming enn ord som kommer senere i setninger. 

• Ordlengde: Lange ord er sterkere knyttet til stamming enn korte. 

• En lyd eller stavelses posisjon innad i et ord: Den første lyden eller stavelsen er 

sterkere knyttet til stamming enn senere lyder og stavelser. 

• Trykk: Trykksterke stavelser og ord er sterkere knyttet til stamming enn trykksvake. 

• Kompleks opptakt: Ord og stavelser som begynner med flere etterfølgende 

konsonanter er sterkere knyttet til stamming enn ord og stavelser som begynner med 

vokal eller én konsonant. 

Andre faktorer som har blitt undersøkt i relasjon til stamming er blant annet 

informasjonsverdi og frekvens, men disse er ikke like godt belagt i tidligere forskning. 
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1.1.2 Forskningsspørsmål 
Målet med denne oppgaven er å undersøke om de samme lingvistiske faktorene som er 

funnet å påvirke stamming hos personer som snakker andre språk enn norsk, også påvirker 

stamming hos personer som snakker norsk. 

Én studie har tidligere undersøkt dette hos norske talere (Preus et al., 1970), men uten å se 

de ulike faktorene i relasjon til hverandre. Denne oppgaven vil derfor analysere dataene med 

logistisk regresjon, for å se hvordan variablene fungerer i sammenheng, og for å gjøre 

funnene mer pålitelige. 

Sammenhengen mellom lingvistiske faktorer og stamming er best undersøkt hos talere av 

engelsk, men flere av faktorene er også undersøkt hos talere av andre språk, og funnene 

samsvarer i stor grad på tvers av språk. Derfor forventer jeg å finne at de samme faktorene 

påvirker stamming hos norske talere, og da i samme retning som vi ser i tidligere 

undersøkelser. 

 

1.1.3 Resultater 
I denne undersøkelsen har jeg funnet at de fleste faktorene som påvirker stamming i engelsk 

og i andre språk fungerer på samme måte i norsk. 

Samtidig er det noen interessante forskjeller mellom mine funn og funn fra andre 

undersøkelser. De ordklassene som er knyttet til stamming i andre språk fremstår ikke like 

entydig knyttet til stamming i min undersøkelse. Trykk er heller ikke like entydig knyttet til 

økt grad av stamming i min undersøkelse. 

 

1.2 Stamming 
Stamming er et fenomen som finnes i hele verden, i alle kulturer og blant talere av alle språk. 

Det finnes hos både kvinner og menn i alle aldre, men det rammer barn og menn i større grad 

enn voksne og kvinner. Det foreligger bevis for at stamming eksisterte i flere gamle kulturer 

for over 4000 år siden (Guitar, 2006, s. 5, 22). Mennesker har høyst sannsynlig stammet også 

før dette, men lenger tilbake enn dette har vi ikke kilder som omtaler stamming. 

Stamming er et komplekst og dynamisk fenomen som kan undersøkes med utgangspunkt 

i mange ulike fagfelt. Det kan gjøres, og har blitt gjort, lingvistiske, psykologiske, 

nevrologiske, medisinske, (tale)motoriske, logopediske og pedagogiske studier av stamming. 

Jeg introduserer her noen relevante faglige begreper og distinksjoner om stamming. 
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1.2.1 Brudd 
Stamming arter seg som brudd i talestrømmen. Disse bruddene inkluderer repetisjoner, 

forlengelser og blokkeringer. Bruddet kan være hørbart og/eller synlig. En repetisjon er når 

en lyd, en stavelse eller en del av et ord repeteres én eller flere ganger. En forlengelse er når 

artikulatorene stopper mens lyden eller luftstrømmen fortsetter. En blokkering er når lyden og 

luftstrømmen stopper. Blokkeringer kan være respiratoriske eller artikulatoriske (Guitar, 

2006, s. 15). 

 

1.2.2 Primærstamming og sekundærstamming 
Det er vanlig å skille mellom primærstamming og sekundærstamming. Primærstamming er 

selve bruddet i talestrømmen; en repetisjon, en forlengelse eller en blokkering. Personer som 

stammer reagerer på stammingen sin, og disse reaksjonene kan utvikle seg til lærte mønster 

for hvordan de håndterer stammingen. Dette er sekundærstamming. Eksempler på 

sekundærstamming kan være å blunke, å nikke og å legge inn ekstra lyder i talestrømmen 

(Guitar, 2006, s. 15–16). 

 

1.2.3 Åpen og skjult stamming 
De fleste som stammer bruker noen teknikker for å unngå brudd i talen. Noen talere kan gjøre 

dette i så stor grad at talen ikke inneholder noen hørbare eller synlige brudd, selv om taleren 

selv opplever at hen stammer. Dette kalles skjult eller maskert stamming. Talere som ikke 

skjuler stammingen sin på denne måten, stammer åpent (Siljuberg, 2015, s. 30–32).  

Personer med skjult stamming prøver hele tiden bevisst å unngå merkbare brudd i talen. 

De utformer strategier for å unngå brudd, som å bytte ut ord med synonymer eller 

omstrukturere setninger. De kan legge inn verbale pauser, som ’eh’ og ’ja, la meg se…’, eller 

ikke-verbale pauser, som å hoste eller gestikulere, for å utsette talen til de kan uttale ordene 

de vil si uten brudd (Siljuberg, 2015, s. 30–32). 

 

1.3 Gjennomgang av oppgaven 
Jeg har i dette første kapittelet presentert oppgavens forskningsspørsmål. Kapittel to vil gå 

igjennom tidligere forskning på stamming og lingvistiske faktorer, gjort med talere både av 

norsk og andre språk. Kapittel tre vil gi en gjennomgang av oppgavens metode. Her vil det 

bli gjort rede for hvilke metodologiske valg som er tatt i forkant av og underveis i arbeidet. 

Kapittel fire vil presentere resultatene av undersøkelsen. Kapittel fem vil se på hvordan 



	  4	  

undersøkelsens resultater stemmer overens med tidligere undersøkelser fra norsk og andre 

språk. Kapittel seks er oppgavens konklusjon, med oppsummering og forslag til videre 

forskning. 
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2 Tidligere forskning 
 

Tidligere forskning på lingvistiske variablers innflytelse på stamming er i hovedsak gjort med 

engelsktalende informanter (Bloodstein, referert i Dworzynski, 2004, s. 73). Kun én studie 

har sett på stamming og rent språklige variabler hos norske talere (Preus et al., 1970). 

Jeg vil i dette kapittelet i hovedsak fokusere på forskning på stamming og lingvistiske 

faktorer gjort med voksne informanter som stammer, da denne oppgaven undersøker 

stamming hos voksne informanter.  

I denne litteraturgjennomgangen baserer jeg meg i stor grad på en oversiktsartikkel og to 

oversiktskapitler, alle tre skrevet av autoriteter på feltet (Howell og Rusbridge, 2011; 

Bloodstein, 1995; Taylor, 1966). Jeg tar også for meg en doktorgradsavhandling 

(Dworzynski, 2004) som har sett på flere relevante lingvistiske faktorer i relasjon til 

tyskspråklige talere som stammer. 

 

2.1 Tidligere forskning med ikke-norskspråklige talere 
Stamming kan variere mye, for eksempel fra situasjon til situasjon, men er også i stor grad 

forutsigbart. På 1930-tallet begynte forskere å interessere seg for denne variasjonen og 

forutsigbarheten. De fant at personer som stammer kan forutsi med stor nøyaktighet hvilke 

ord som vil få brudd ved høytlesning. I tillegg fant de at bruddene ofte faller på de samme 

ordene hver gang, når personer som stammer leser samme tekst høyt flere ganger (Guitar, 

2006, s. 23). 

Spencer Brown var den første som så på koblingen mellom denne forutsigbarheten og 

språklige faktorer. Han gjennomførte flere studier og publiserte en rekke artikler om temaet 

på 1930- og 40-tallet, alle med engelsktalende informanter (Guitar, 2006, s. 241). Han 

fokuserte på språklige faktorer ved ordet, og fant at voksne som stammer har økt sjanse for 

brudd på ord som begynner med konsonanter, på ord som tilhører bestemte ordklasser 

(substantiv, verb, adjektiv og adverb, i motsetning til artikler, preposisjoner, pronomen og 

konjunksjoner), på ord i begynnelsen av setninger og på lange ord (Bloodstein, 1995, s. 284). 

Siden 40-tallet har korrelasjonen mellom stamming og språklige faktorer blitt undersøkt 

av flere forskere. Mange av de senere studiene bygger på de fire faktorene Brown fant i sine 

undersøkelser, og studier av disse faktorene er inkludert i denne gjennomgangen. I tillegg ser 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Referert i Guitar, 2006, s. 24: Brown, 1937, 1938a, 1938b, 1938c, 1943, 1945; Brown og Moren, 1942; 
Johnson og Brown, 1935. 
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jeg på tidligere undersøkelser av følgende faktorer: bruddets posisjon innad i ordet, effekten 

av trykk og kompleks opptakt i stavelser og ord. 

I denne gjennomgangen av tidligere forskning er undersøkelsene gjort med 

engelsktalende informanter, om ikke annet er spesifisert. 

 

2.1.1 Initial lyd 
Flere forskere har studert hvilke ord som blir stammet og hvilke lyder disse ordene begynner 

med. Johnson og Brown fant at sannsynligheten for at et ord ville inneholde brudd var sterkt 

knyttet til hvilken lyd dette ordet begynte med, men at dette var en individuell faktor og ikke 

kunne generaliseres for personer som stammer generelt (Johnson og Brown, 1935, referert i 

Bloodstein, 1995, s. 284). I en gjennomgang av flere undersøkelser av initial lyd og 

stamming fant Taylor likeledes at en rangering av vanskelighetsgrad av individuelle lyder 

ikke lar seg gjøre, da det er for stor variasjon mellom talere (Taylor, 1966, s. 233–235). 

Selv om hvilken lyd som er knyttet sterkest til stamming varierer fra informant til 

informant, finner nesten alle studier med engelskspråklige informanter at konsonanter er 

sterkere knyttet til stamming enn vokaler (Bloodstein, 1995, s. 284; Taylor, 1966, s. 233–

235). Dworzynski undersøkte flere av Browns faktorer med tyske talere som stammer. I 

hennes studie har også tyske talere som stammer oftere brudd i ord som begynner med 

konsonant enn med vokal, men denne forskjellen var ikke signifikant (Dworzynski, 2004, s. 

88). 

 

2.1.2 Ordklasse 
Hvilken ordklasse et ord tilhører er relevant for ordets sannsynlighet for å bli uttalt med 

brudd. I sin tidlige undersøkelse av stamming og lingvistiske faktorer delte Brown ord inn i 

de følgende ni ordklassene, rangert fra flest til færrest brudd: adjektiv, substantiv, adverb, 

hovedverb, pronomen, konjunksjon, preposisjon, hjelpeverb (auxiliary) og artikkel (Brown, 

1937, referert i Howell og Rusbridge, 2011, s. 101–102). 

Disse ordklassene er i ettertid blitt delt inn i innholdsord og funksjonsord. Innholdsord 

består av adjektiv, substantiv, adverb og hovedverb; de fire ordklassene med flest brudd i 

Browns undersøkelse. Funksjonsord består av pronomen, konjunksjoner, preposisjoner, 

hjelpeverb og artikler; de fem ordklassene med færrest brudd i Browns undersøkelse (Brown, 

1937, referert i Howell og Rusbridge, 2011, s. 102). 
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Senere studier har underbygd Browns funn, hvor brudd hos voksne personer som 

stammer oftere faller på innholdsord enn på funksjonsord (Bloodstein, 1995, s. 286; Taylor, 

1966, s. 236–237). Forskere har derimot ikke lyktes i en finere rangering av de individuelle 

ordklassene etter antall brudd, da funnene spriker (Bloodstein, 1995, s. 286). 

Howell og Rusbridge refererer til flere studier som viser at det motsatte gjelder for 

engelsktalende barn som stammer. Små barn har oftere brudd på funksjonsord enn på 

innholdsord, men etter hvert som de blir eldre snur trenden, og de får oftere brudd på 

innholdsord enn på funksjonsord (Howell og Rusbridge, 2011, s. 102–107). 

Dayalu et al. gjennomførte en studie hvor informantene leste lister med ord. De fant 

signifikant flere brudd på innholdsord enn på funksjonsord. Forskerne foreslår at grunnen til 

dette er at innholdsord har lavere bruksfrekvens. Funksjonsord er færre og brukes oftere. 

Dette fører til en generell adaptasjonseffekt, som igjen fører til færre brudd (Dayalu et al., 

2002, s. 873). Også Dworzynski fant at tyske voksne talere som stammer har signifikant flere 

brudd på innholdsord enn på funksjonsord (Dworzynski, 2004, s. 88). 

Ozdemir, Aydin og Selvi undersøkte forholdet mellom stamming og ordklasse hos 

tyrkisktalende informanter. De fant flere brudd i innholdsord enn i ubundne funksjonsord, 

både hos voksne og barn (Ozdemir, Aydin og Selvi, 2015, s. 351). 

Abdalla, Robb og Al-Shatti undersøkte korrelasjonen mellom ordklasse og stamming hos 

arabisktalende informanter fra Kuwait. Arabisk har både enkle innholdsord, enkle 

funksjonsord og innholdsord med bundne funksjonsord. Studien undersøkte korrelasjonen 

både ved høytlesning, som ble gjort på Modern Standard Arabic, og ved spontan tale, på den 

Kuwaitiske dialekten av arabisk. Ved spontan tale var det ingen signifikant forskjell mellom 

de tre ordtypene. Ved høytlesning fant de økt antall brudd i innholdsord med bundne 

funksjonsord, men ikke i enkle innholdsord eller enkle funksjonsord. På arabisk er 

innholdsord med bundne funksjonsord grammatisk mer komplekse enn enkle innholdsord og 

enkle funksjonsord (Abdalla, Robb og Al-Shatti, 2010, s. 74–77). 

 

2.1.3 Ordets posisjon i setningen 
Flere studier viser at det oftere er brudd i det første ordet i en setning, og i varierende grad på 

andre tidlige ord i setninger (Bloodstein, 1995, s. 286). Sammenhengen mellom et ords 

posisjon i en setning og dets sannsynlighet for å bli uttalt med brudd er blitt undersøkt med 

varierende metodologi, og med ulike definisjoner av hva et tidlig ord er. Noen undersøkelser 

ser bare på initiale ord, andre regner de første tre ordene som tidlige ord. Felles for alle disse 
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studiene er at de finner at initiale eller tidlige ord i en setning er mer utsatt for brudd (Taylor, 

1966, s. 235–236). 

Brown fant at et flertall av hans informanter stammet mer på de to første ordene i 

setninger enn på de resterende ordene i setningene (Brown, 1938, s. 115). Quarrington 

undersøkte betydningen av ordets posisjon i setningen og ordets informasjonsverdi. Ord med 

høy informasjonsverdi er vanskeligere å gjette ut fra de foregående ordene. Han fant at både 

ordets posisjon i setningen og dets informasjonsverdi påvirket stamming uavhengig av 

hverandre, hvor tidlige ord og ord med høy informasjonsverdi førte til flere brudd 

(Quarrington, 1965, s. 223). 

I en studie av tyske talere som stammer fant Dworzynski en høyere forekomst av brudd i 

tidlige ord i setninger. Tidlig setningsposisjon var definert som de første tre ordene i en 

ytring. Denne forskjellen var imidlertid ikke signifikant (Dworzynski, 2004, s. 81, 88). 

 

2.1.4 Ordlengde 
Flere studier peker på en sammenheng mellom ordlengde og brudd. Ifølge Bloodstein faller 

brudd oftere på lange enn på korte ord når andre faktorer holdes like (Bloodstein, 1995, s. 

287). Brown målte ordlengde i antall bokstaver. Han fant at ord med fire eller færre bokstaver 

sjeldnere ble uttalt med brudd enn ord med fem eller flere (Brown, 1945, referert i Howell og 

Rusbridge, 2011, s. 107). Taylor fant sjeldnere brudd på ord med fem eller færre bokstaver 

enn på ord med seks eller flere (Taylor, 1966, s. 237). En undersøkelse av Brown og Moren 

konkluderte med at lengre adjektiv og preposisjoner er vanskeligere for personer som 

stammer enn korte adjektiv og preposisjoner. Dette funnet holdt uavhengig av om ordlengden 

ble målt i antall bokstaver eller stavelser (Brown og Moren, 1942, referert i Taylor, 1966, s. 

237). 

Lanyon og Duprez undersøkte stamming, ordlengde og informasjonsverdi. De fant 

signifikant flere brudd i lengre ord. De fant også at ordlengde korrelerte med 

informasjonsverdi (jo lengre ord, jo høyere informasjonsverdi), men at informasjonsverdi 

ikke hadde en selvstendig korrelasjon med stamming. De foreslo derfor at tidligere funn av 

en sammenheng mellom informasjonsverdi og stamming var en effekt av ordlengde (Lanyon 

og Duprez, 1970, s. 95). 

Soderberg undersøkte også stamming, ordlengde og informasjonsverdi, men fant at både 

ordlengde og informasjonsverdi var relatert til stamming uavhengig av hverandre. Både lange 
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ord (fem eller flere bokstaver) og ord med høyere informasjonsverdi førte til flere brudd 

(Soderberg, 1971, s. 11). 

Schlesinger, Melkman og Levy undersøkte korrelasjonen mellom stamming og ordlengde 

hos hebraiskspråklige informanter. De fant en signifikant korrelasjon mellom lengre ord og 

flere brudd (Schlesinger, Melkman og Levy, 1966, s. 255). 

Dworzynski fant at tyske talere som stammer hadde signifikant flere brudd på lange enn 

på korte ord (Dworzynski, 2004, s. 88). Lange ord var definert som å være lengre enn fem 

fonemer, mens korte ord var kortere enn fem fonemer (Dworzynski, 2004, s. 81). Det er 

uklart om ord med fem fonemer ble regnet som korte eller lange ord. 

 

2.1.5 Posisjon innad i ordet 
Brudd forekommer oftest helt i begynnelsen av ord. Bloodstein refererer til flere andre 

studier som samlet har funnet at over 90 % av brudd faller på den første lyden eller stavelsen 

i et ord. I tillegg faller brudd nesten aldri på den siste lyden i et ord (Bloodstein, 1995, s. 

283). 

Brown fant at 92,19 % av brudd fant sted på den første lyden i et ord (Brown, 1938, s. 

113). Wingate rapporterer om tre studier hvor henholdsvis 92 %, 97 % og 98 % av brudd 

forekom på den første lyden i et ord, og påpeker at dette er et så vanlig funn at forskere tar 

det for gitt (Wingate, 1979, s. 287). 

I en undersøkelse av bisyllabiske ord, hvor trykket kan falle enten på første eller siste 

stavelse avhengig av betydning (f.eks. ‘contract’, ‘address’ og ‘permit’), fant Weiner at 91 % 

av brudd falt på første stavelse (Weiner, 1984, s. 304). Hubbard gjennomførte en lignende 

studie av tostavelsesord, hvor 99 % av brudd inntraff på første stavelse, uavhengig av trykk 

(Hubbard, 1998, s. 805). 

 

2.1.6 Trykk 
Trykksterke stavelser blir oftere uttalt med brudd enn trykksvake. Bloodstein påpeker at når 

et brudd ikke faller på den første lyden eller første stavelsen av et ord, faller det vanligvis på 

en trykksterk stavelse senere i ordet (Bloodstein, 1995, s. 283). Brown undersøkte 

sammenhengen mellom brudd og trykk i flerstavelsesord. Av 3276 flerstavelsesord hadde 

2550 trykk på første stavelse. Han fant signifikant flere brudd i trykksterke stavelser enn i 

trykksvake både når han undersøkte alle stavelser, bare stavelser i ord med initialt trykk, og 

bare ikke-initiale stavelser (Brown, 1938, s. 113). 
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Hejna undersøkte stamming og trykk i spontan tale, og fant oftere brudd på trykksterke 

stavelser enn på trykksvake, både for ordinitiale stavelser og ikke-initiale stavelser (Hejna, 

1955, referert i St. Louis, 1979, s. 99). Wingate refererer som nevnt til studier som har funnet 

at brudd nesten utelukkende faller på første stavelse av ord. Han argumenterer for at dette 

skyldes at brorparten av engelske ord har trykk på første stavelse. Han argumenterer også for 

at grunnen til at innholdsord oftere får brudd enn funksjonsord, er at innholdsord oftere har 

sterkere trykk enn funksjonsord (Wingate, 1979, s. 288–289). 

 

2.1.7 Kompleks opptakt 
Som nevnt forekommer brudd oftest på første stavelse i et ord. Sjansen for brudd i den første 

stavelsen øker ytterligere hvis opptakten i denne stavelsen er kompleks (Wingate, 2002, 

referert i Howell og Rusbridge, 2011, s. 108). 

Howell et al. fant flere fonetiske faktorer som påvirket stamming hos engelske talere, 

blant dem konsonantgrupper (Howell et al., 2006, s. 703). Dworzynski og Howell fant at 

konsonantgrupper påvirker stamming også hos tyske talere (Dworzynski og Howell, 2004, s. 

168). 

 

2.2 Tidligere forskning med norskspråklige talere (Preus 

et al.) 
Det er bare utført én undersøkelse av sammenhengen mellom lingvistiske faktorer à la de 

beskrevet ovenfor og stamming hos norske talere. Denne ble utført av fire logopedistudenter 

ved Statens Spesiallærerskole, og ble publisert i Norsk tidsskrift for logopedi i 1970. 

Forfatterne baserte seg på undersøkelser av lingvistiske faktorer som påvirker stamming gjort 

for andre språk (i all hovedsak engelsk), og undersøkte de samme faktorene i norsk (Preus et 

al., 1970, s. 13). 

Forfatterne tok utgangspunkt i en skriftlig fortelling som de omarbeidet, slik at det de var 

interessert i å undersøke, alle fonemer, ordklasser og korte og lange ord, var tilstrekkelig 

representert. Det ble deretter gjort opptak av at 15 informanter som stammet leste teksten 

høyt. Logopedistudentene noterte uavhengig av hverandre hvor brudd i talestrømmen 

forekom, sammenlignet resultatene, og ble enige om den endelige noteringen (Preus et al., 

1970, s. 14). Under oppsummerer jeg artikkelens funn slik jeg forstår dem. 
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2.2.1 Initial lyd 
Ved ordinitialt brudd fant Preus et al. at lydene [ɡ], [u], [l], [k] og [t] var de som hyppigst 

førte til brudd. Brudd inne i ordet ble studert ut ifra ordets første lyd, og ikke ut ifra lyden 

bruddet forekom i. De fant da at initial vokal førte til hyppigere brudd inne i ordet enn initial 

konsonant. Alle brudd tatt i betraktning fant de at konsonanter oftere førte til brudd enn 

vokaler (Preus et al., 1970, s. 15). 

 

2.2.2 Ordklasse 
Ordene i undersøkelsen ble delt inn i ti ordklasser, og rangert etter prosentandel av ordene 

som inneholdt brudd. Forfatterne fant følgende rekkefølge på ordklassene, fra størst 

prosentandel brudd til minst: adjektiv, substantiv, adverb, tallord, verb, konjunksjoner, 

artikler, pronomen, preposisjoner. Interjeksjoner ble ikke tatt med, da det bare var tre ord i 

denne klassen (Preus et al., 1970, s. 15). 

Forfatterne skriver at funnene samsvarer med tidligere funn fra andre språk, selv om verb 

kom litt langt ned i rangeringen. De foreslår at dette kan skyldes at de ikke har delt 

ordklassen verb inn i hovedverb og hjelpeverb, slik tidligere undersøkelser med 

engelsktalende informanter har gjort (Preus et al., 1970, s. 15–16). 

 

2.2.3 Ordets posisjon i setningen 
Studien finner at hovedvekten av brudd forekommer i begynnelsen av setningene. Setningers 

første ord har oftest brudd (9,9 %), andre ord har tredje oftest brudd (6,9 %) og tredje ord har 

nest oftest brudd (9,1 %). Det ble ikke funnet en sammenheng mellom brudd i tidlige ord og 

om disse ordene begynte med konsonant eller vokal (Preus et al., 1970, s. 16). 

 

2.2.4 Ordlengde 
Ordlengden ble vurdert i antall stavelser. Prosentandelen stamming økte med ordlengden. 

Studien ga følgende resultater: brudd i vel 16 % av enstavelsesord, 31 % av tostavelsesord, 

36,5 % av trestavelsesord, 47,7 % av firestavelsesord, brudd i omtrent like mange 

femstavelsesord som firestavelsesord, brudd i 53,3 % av seksstavelsesord og 60 % av 

åttestavelsesord (Preus et al., 1970, s. 16–17). Tallene er gjengitt slik de er presentert i 

artikkelen. 
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2.2.5 Posisjon innad i ordet 
Alle ord sett under ett fant Preus et al. hyppigst brudd på første stavelse. De skriver at dette 

skyldes at det er langt flere korte enn lange ord. Ved undersøkelse av brudds posisjon innad i 

ordet for hver ordlengde, fant de også høyest prosentandel stamming på første stavelse. I 

lange sammensatte ord økte andelen stamming på en stavelse lenger ut i ordet (Preus et al., 

1970, s. 17). 

 

2.2.6 Trykk 
83 av de 400 ordene i teksten ble regnet som trykksterke. De trykksterke ordene inneholdt 

oftere brudd enn de trykksvake. I 25 av tekstens 33 setninger var det et trykksterkt ord som 

fikk flest eller nest flest brudd. Kun fire av de 33 setningene hadde et trykksterkt ord som 

første ord (Preus et al., 1970, s. 16). 

 

2.2.7 Kompleks opptakt 
Preus et al. fant også at ord som begynte med to konsonanter oftere inneholdt brudd enn ord 

som begynte med vokal eller én konsonant (Preus et al., 1970, s. 15). De presiserer ikke hvor 

mye oftere. 

 

2.3 Oppsummering av tidligere forskning og mål for 

undersøkelsen 
2.3.1 Ikke-norskspråklige talere 
Under vil jeg oppsummere funnene fra studiene jeg har gått gjennom med engelsk–, tysk–, 

arabisk–, hebraisk– og tyrkiskspråklige talere. 

Alle undersøkelsene jeg har sett på som tar for seg engelskspråklige talere, har funnet en 

sammenheng mellom ordinitiale konsonanter og økt andel brudd (se 2.1.1). En studie med 

tysktalende informanter finner på sin side at denne sammenhengen ikke er statistisk 

signifikant (Dworzynski, 2004, s. 88). Funnene spriker når det gjelder hvilke individuelle 

lyder som er sterkest knyttet til stamming. 

Innholdsord får gjennomgående oftere brudd enn funksjonsord. Dette er vist å gjelde for 

engelske, tyske og tyrkiske talere og hos arabiske talere ved høytlesning, men ikke hos 

arabiske talere ved spontan tale (se 2.1.2). 
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Undersøkelsene med engelskspråklige talere viser at de første tre ordene i setninger, 

særlig det aller første, oftere får brudd enn senere ord i setninger (se 2.1.3). Denne tendensen 

er lik i undersøkelsen med tyske talere, selv om funnet ikke er signifikant (Dworzynski, 2004, 

s. 88). Effekten av tidlige ord for engelske talere er i en studie beskrevet som en selvstendig 

effekt som ikke er avhengig av disse ordenes høye informasjonsverdi (Quarrington, 1965, s. 

223). 

Lange ord får oftere brudd enn korte ord. Dette virker å gjelde uavhengig av om 

ordlengden er målt i antall bokstaver, antall fonemer eller antall stavelser, og gjelder for 

talere av engelsk, hebraisk og tysk (se 2.1.4). Effekten av ordlengde er uavhengig av effekten 

av informasjonsverdi (Soderberg, 1971, s. 11). 

Brudd forekommer i overveldende grad initialt i ord, enten i forbindelse med første lyd 

eller første stavelse (se 2.1.5). I tostavelsesord faller brudd i stor grad på første stavelse 

uavhengig av hvilken stavelse som er trykksterk (Hubbard, 1998, s. 805; Weiner, 1984, s. 

304). 

Trykksterke stavelser blir oftere uttalt med brudd enn trykksvake. Dette gjelder både ved 

høytlesning og i spontan tale (se 2.1.6). To studier (Hubbard, 1998, s. 805; Weiner, 1984, s. 

304) har vist at i tostavelsesord er ordinitial stavelse en viktigere faktor enn trykksterk 

stavelse. 

Ord med kompleks opptakt uttales oftere med brudd enn ord med simpleks opptakt eller 

ord som begynner med vokal (se 2.1.7). Konsonantgrupper er vist å påvirke stamming hos 

engelske (Howell et al., 2006, s. 703) og tyske talere (Dworzynski og Howell, 2004, s. 168). 

 

2.3.2 Norskspråklige talere 
Hos norsktalende personer som stammer er det funnet at ordinitiale brudd korrelerer med 

ordinitial konsonant, mens ikke-initiale brudd korrelerer med ordinitial vokal. Konsonanter 

fører oftere til brudd enn vokaler (Preus et al., 1970, s. 15). 

Med unntak av ordklassen verb fører innholdsord til mer stamming enn funksjonsord. At 

verb avviker fra dette kan kanskje skyldes at undersøkelsen ikke skilte mellom hovedverb og 

hjelpeverb (Preus et al., 1970, s. 15–16). 

De tre første ordene i setninger får mye hyppigere brudd enn de resterende ordene. Dette 

er uavhengig av om ordene begynner med konsonant eller vokal. Ordlengde korrelerer 

proporsjonalt med prosentandel stamming. Lengre ord fører til flere brudd. De fleste brudd 

faller på første stavelse av ord. Dette er uavhengig av ordlengden. Trykksterke stavelser får 
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oftere brudd enn trykksvake. Ord med kompleks opptakt fører til mer stamming enn ord med 

simpleks opptakt eller ord som begynner med vokal (Preus et al., 1970, s. 15–17). 

 

2.3.3 Mål for denne oppgavens undersøkelse 
I denne oppgaven vil jeg se på korrelasjonen mellom lingvistiske faktorer og stamming hos 

norske talere. Jeg vil ta utgangspunkt i lingvistiske faktorer som er vist å korrelere med 

stamming i engelsk og andre språk. 

En lignende undersøkelse er tidligere blitt utført av Preus et al. (1970), men denne 

undersøkelsen og artikkelen har noen mangler som denne oppgaven vil prøve å unngå. Blant 

annet presenteres svært få av funnene med tall, noe som gjør det vanskelig å sammenligne 

funnene med funn fra andre språk. 

Preus et al. (1970) grupperer hovedverb (innholdsord) og hjelpeverb (funksjonsord) i 

samme ordklasse. I tillegg har norske ordklasser blitt redefinert etter at Preus et al. 

gjennomførte sin undersøkelse. Jeg vil i denne oppgaven forholde meg til den nye 

ordklasseinndelingen for norsk (mer om denne i 3.5.2). I tillegg vil jeg gruppere hovedverb 

og hjelpeverb hver for seg. 

Preus et al. (1970) utfører ingen statistisk analyse av dataene, hverken av faktorene i 

isolasjon eller i sammenheng. Jeg vil derimot analysere dataene med logistisk regresjon. 
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3 Metode 
 

Denne undersøkelsen av lingvistiske variablers korrelasjon med stamming er basert på 

videoopptak av norske talere som stammer. Opptakene er gjort av logoped Hilda Sønsterud, 

som del av hennes doktorgradsprosjekt Personal Breakthroughs in Stuttering Management. 

Sønsteruds prosjekt følger 18 personer som stammer gjennom to måneder med behandling og 

tolv til 24 måneder med videre oppfølgingsmålinger. Opptakene som er brukt i denne 

undersøkelsen ble gjort ved første møte i Sønsteruds prosjekt, før behandlingen begynte. 

 

3.1 Innhenting av data 
Min bruk av videoopptak fra Sønsteruds prosjekt ble meldt til Personvernombudet for 

forskning hos Norsk senter for forskningsdata (NSD). Dette fordi videoopptakene regnes for 

å inneholde personopplysninger, da de viser ansiktene til deltakerne. I tillegg presenterer 

noen av deltakerne seg og forteller personlige opplysninger om seg selv. Søknaden som ble 

sendt til Personvernombudet er vedlagt i appendiks 1. Personvernombudet godkjente 

prosjektet. Tilbakemeldingen fra personvernombudet er vedlagt i appendiks 2. 

Sønsterud delte ut et informasjonsskriv og en samtykkeerklæring til deltakerne i sitt 

prosjekt på mine vegne, og oppbevarte de signerte samtykkeerklæringene mens jeg hadde 

tilgang til videoopptakene. Deretter makulerte hun samtykkeerklæringene. 

Informasjonsskrivet og samtykkeerklæringen er vedlagt i appendiks 3. 

Videoopptakene ble overført til en ekstern harddisk av Sønsterud. Deretter ble de 

kryptert, som anbefalt av Personvernombudet. Opptakene ble slettet etter at all nødvendig 

informasjon var hentet fra dem. Ingen av transkripsjonene som ble gjort av opptakene 

inneholder opplysninger som gjør at deltakerne kan gjenkjennes. 

 

3.2 Opptak, utvalg og transkripsjon 
3.2.1 Opptakene 
Det var viktig å ha videoopptak av informantene og ikke bare lydopptak, slik at ansiktene 

deres var synlige. Primærstamming kan være både hørbart og synlig. I tillegg kan 

sekundærstamming være synlig (Guitar, 2006, s. 16). Annotasjonen av stammingen ble mer 

presis når jeg hadde tilgang til visuelle cues i tillegg til lydsignalet. 
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Videoopptakene av alle unntatt én informant hadde blitt gjort på Sønsteruds kontor. Det 

siste opptaket var gjort på et hotellrom. Opptakene bestod av en høytlesningssesjon av 

avisartikkelen «Hutte-tut-tut» (publisert i Dagsavisen 21. januar 2016, og vedlagt i appendiks 

4) og en monolog hvor informantene snakker fritt. Monologen inneholdt for de fleste 

deltakernes del personlig informasjon. 

Videofilene var alle unntatt én i formatet .mp4; den siste var i .MOV. De var av 

varierende lengde, da noen informanter snakket svært fort, mens andre snakket sakte. I 

opptakene til de informantene som brukte lengst tid på høytlesningen, avsluttet Sønsterud 

høytlesningssesjonen før hele artikkelen ble ferdiglest. 

  

3.2.2 Utvalg av materiale 
Denne undersøkelsen er basert på høytlesningsdelen av opptakene. Dette er gjort for å unngå 

utfordringer knyttet til skjult stamming (se 1.2.3). Flere av deltakerne i Sønsteruds prosjekt er 

talere med skjult stamming (Hilda Sønsterud, personlig kommunikasjon i e-post 24. april 

2018). I opptak av naturlig tale fra personer som stammer, men som maskerer stammingen, er 

det ikke nødvendigvis noen hørbare eller synlige brudd. Slike opptak blir umulig å analysere 

for lingvistisk forskning. Undersøkelsen baserer seg derfor på høytlesning i stedet for naturlig 

tale, for å prøve å unngå at informantene kan omformulere setninger for å skjule stammingen. 

For å ha en klart avgrenset del av opptakene å transkribere er alt informantene sier tatt 

med i transkripsjonen, fra de begynner å lese teksten til de er ferdige. Dette gjør at noen av 

transkripsjonene inneholder korte samtaler mellom Sønsterud og informanten som skjedde 

midt i høytlesningssesjonen. De fleste informantene leser også feil innimellom eller skyter 

inn ord som ikke står i teksten. Dette er tatt med i transkripsjonen slik de leser det. 

Tekstens overskrift, «Hutte-tut-tut», er tatt ut av materialet. Dette er gjort fordi «hutte-tut-

tut» ikke er et ord. 

 

3.2.3 Bearbeiding av opptak i ELAN 
Opptakene ble først grovtranskribert i ELAN2 (Lausberg og Sloetjes, 2009) for enkel 

navigasjon ved senere fintranskripsjon av materiale. Ved bruk av ‘Segmentation Mode’ i 

ELAN ble opptakene delt inn i håndterbare bolker på omtrent en setning hver. Disse ble 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 ELAN er et verktøy for transkripsjon og annotering av lyd- og videofiler. 
Max Planck Institute for Psycholinguistics, The Language Archive, Nijmegen, Nederland 
(http://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/). 
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transkribert med norsk rettskriving i ‘Transcription Mode’. Videre i arbeidet ble ELAN brukt 

til å spille av opptakene. 

 

3.2.4 Fintranskripsjon av materiale 
Etter grovtranskripsjon i ELAN ble høytlesningsdelen av opptakene fintranskribert med det 

fonetiske alfabetet. Dette ble gjort i Microsoft Excel for Mac (versjon 14.38). 

I fintranskripsjonen ble materialet delt inn i stavelsesnivå og ordnivå. Dette ble gjort for å 

kunne undersøke lingvistiske variabler som fungerer på forskjellige nivåer. Variabler som 

ordklasse og ordlengde må undersøkes på ordnivå, mens trykk og posisjon innad i ordet må 

undersøkes på stavelsesnivå. 

Ved inndeling av ord i stavelser er stavelsesgrensen i noen ord satt midt i konsonanten (se 

3.5.5). Dette gjelder for ord som ’mange’ [maŋəә], hvor en intervokalisk konsonant (her [ŋ]) 

står etter en trykksterk stavelse med kort vokal (her [ma]) og før en trykklett stavelse (her 

[ŋəә]). Ordet ’mange’ blir da delt slik [maŋ.ŋəә]. Stavelsesgrenser er markert med punktum. 

En av informantene har i løpet av høytlesingen en kort samtale med Sønsterud hvor hen 

nevner et årstall og alderen sin på dette tidspunktet. For å unngå at transkripsjonene 

inneholder personlige opplysninger er disse to ordene (årstallet og alderen) utelatt i 

transkripsjonen. En annen informant sier i løpet av et opphold i høytlesingen et ord jeg ikke 

klarer å høre. Dette ordet er også utelatt i transkripsjonen. 

 

3.3 Oversikt over informanter og datamateriale 
Målgruppen for denne undersøkelsen var voksne norske morsmålstalere som stammer. 16 av 

deltakerne i Sønsteruds prosjekt svarte ja til å være med i undersøkelsen, og skrev under 

samtykkeskjemaet. Av disse var én svensktalende og falt følgelig utenfor målgruppen. 

Av de 15 norsktalende deltakerne var det 12 menn og 3 kvinner. De var fra 21 til 61 år 

gamle da opptakene ble gjort. Deltakerne var fra flere steder i landet og snakket forskjellige 

dialekter. Elleve var fra Østlandet, to var fra Vestlandet og to var fra Trøndelag. Ingen av 

dem hadde noen spesielle andre vansker med språk og kommunikasjon enn stamming (Hilda 

Sønsterud, personlig kommunikasjon i e-post 23. april 2018). 

Tabell 3.1 nedenfor viser hvor mange ord hver enkelt informant leser, antall ord med 

brudd og prosentandel av ord med brudd. Oversikten viser at det er svært stor variasjon i 

forekomsten av brudd mellom informantene. Det er også stor variasjon i hvor langt hver 



	  18	  

informant leser. Informant L leser 58 ord før Sønsterud stopper hen, mens flere informanter 

leser hele teksten på 454 ord. 

 
Informant Antall ord totalt Antall ord med brudd Prosentandel av ord med brudd 

A 286 51 18 % 

B 173 90 52 % 

C 276 7 3 % 

D 465 19 4 % 

E 475 5 1 % 

F (Svensk) – – – 

G 218 13 6 % 

H 274 6 2 % 

I 76 36 47 % 

J 180 1 1 % 

K 462 32 7 % 

L 58 40 69 % 

M 262 67 26 % 

N 343 2 1 % 

O 469 14 3 % 

P 226 61 27 % 

Tabell 3.1 Oversikt over informanter, antall ord og andel brudd 

 

3.4 Annotering av stamming 
Stamming består av forskjellige typer brudd i talestrømmen. Ved annotering av stamming er 

både repetisjoner, forlengelser og blokkeringer markert som brudd (se 1.2.1). 

 

3.4.1 Flytende repetisjoner av hele ord og annotasjon av stamming 
Ikke alle repetisjoner regnes som stamming. Et helt ord, både enstavelsesord og 

flerstavelsesord, kan repeteres uten at det kvalifiserer som et brudd. Repetisjon av hele ord er 

vanlig i talen til personer som ikke stammer (Howell og Rusbridge, 2011, s. 95). Derfor er 

ikke slike repetisjoner automatisk annotert som brudd i talen til informantene i denne 

undersøkelsen. Dersom repetisjonen er flytende og uanstrengt og faller på et sted i ytringen 

hvor det er naturlig å legge en eventuell repetisjon, regnes den ikke som stamming. Dersom 

repetisjonen uttales med stor anstrengelse eller på annen måte høres uflytende eller unaturlig 

ut, eller faller på et unaturlig sted i ytringen, regnes den derimot som brudd (jfr. Howell og 

Rusbridge, 2011, s. 95–96). 
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Personer som stammer kan ha flytende repetisjoner av ord som kommer før et ord de 

forventer å stamme på, for å utsette dette ordet (Howell og Rusbridge, 2011, s. 96). Ordet 

som følger det repeterte ordet eller de repeterte ordene kan enten bli uttalt med flyt, hvis 

utsettelsestaktikken har fungert, eller med brudd. 

Materialet i denne undersøkelsen inneholder flere eksempler på flytende repetisjoner både 

med og uten etterfølgende brudd. Jeg gir et eksempel på hver av disse nedenfor, i tabell 3.2 

og 3.3, for å illustrere hvordan slike tilfeller er annotert, i tillegg til hvordan materialet er 

transkribert og stamming er annotert generelt. 

Hørbare forlengelser og blokkeringer er alltid annotert som brudd. Repetisjoner som 

høres anstrengte eller unaturlige ut er annotert som brudd. Ved flytende repetisjoner som 

faller på et unaturlig sted i ytringen er det etterfølgende ordet annotert for brudd, mens det 

eller de ordene som blir repetert ikke er annotert for brudd. 

Den endelige transkripsjonen er gjort med IPA, men er her gjengitt med bokmål. 

 
Flytende repetisjoner etterfulgt av hørbar stamming: 

Lesetekst: Halvparten av alle NSBs tog har på det verste vært forsinket de siste 

dagene. 

Forenklet transkripsjon: 

- hørbar stamming 

- flytende repetisjoner 

- stans av tale (---) 

Halvparten av av alle NSB-tog har på det v--- på det verste vært 

forsinket de siste dagene. 

Transkripsjon og annotasjon: 

- brudd 

Halvparten av alle NSB-tog har på det verste vært forsinket de siste 

dagene. 

Tabell 3.2 Annotasjon av flytende repetisjoner etterfulgt av hørbar stamming 

 
Flytende repetisjoner uten etterfølgende hørbar stamming: 

Lesetekst: Både på Østlandet, Sør- og Sørvest-landet, Vestlandet og i Midt-Norge 

var til dels mange tog forsinket i går. 

Forenklet transkripsjon: 

- hørbar stamming 

- flytende repetisjoner 

- stans av tale (---) 

Både på Østlandet, Sør- og Sør--- Sørvest-landet, Vestlandet og i 

Midt-Norge var var til dels mange tog forsinket i går. 

Transkripsjon og annotasjon: 

- brudd 

Både på Østlandet, Sør- og Sørvest-landet, Vestlandet og i Midt-Norge 

var til dels mange tog forsinket i går. 

Tabell 3.3 Annotasjon av flytende repetisjoner uten etterfølgende hørbar stamming 
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3.4.2 Tydelig stamming og tvilstilfeller 
Det er ikke alltid tydelig om en informant stammer eller ikke. Noen ganger er både det 

hørbare og det synlige i det som kanskje er et brudd så subtilt at en ikke kan være sikker på 

om stavelsen er uttalt med flyt eller ikke. I slike tilfeller er stavelsen markert som et 

tvilstilfelle. 

Stavelser markert som tvilstilfeller er tatt ut av materialet. Dette er gjort for å skape et 

klart skille mellom stavelser som inneholder brudd og stavelser som er uttalt med flyt. Dette 

gjør forhåpentligvis at gruppen stavelser uttalt med brudd ikke inneholder flytende uttalte 

stavelser, samt at gruppen flytende uttalte stavelser ikke inneholder stavelser uttalt med 

brudd. 

 

3.5 Annotering av lingvistiske variabler 
Materialet er annotert med de følgende lingvistiske variablene: initial lyd, ordklasse, ordets 

posisjon i setningen, ordlengde, stavelsens posisjon innad i ordet, trykk og kompleks opptakt. 

 

3.5.1 Initial lyd 
Variabelen initial lyd viser hvilken lyd stavelser og ord begynner med, transkribert med IPA. 

Noen lyder er mer vanlige hos noen informanter på grunn av dialektforskjeller. For eksempel 

er det bare to informanter som bruker [ʁ]. For å forenkle transkripsjonen er alle varianter av 

/l/, som [l] og [ɭ], transkribert [l], både [ɛ], [e] og [əә] er transkribert [ɛ] og både [a] og [ɑ] er 

transkribert [ɑ]. 

Lydene er delt inn i konsonanter og vokaler, se tabell 3.4. Konsonantene er videre delt inn 

etter artikulasjonsmåte og artikulasjonssted, se tabell 3.5. Tabell 3.5 er tilpasset fra 

Kristoffersen (2000, s. 22). 

Inndelingen i konsonanter og vokaler, og den videre inndelingen av konsonanter etter 

artikulasjonsmåte og –sted, blir brukt i den statistiske analysen av hvilken påvirkning 

stavelsers og ords initiale lyd har på stamming. Grunnen til at kun stavelser og ord som 

begynner med konsonanter er delt inn etter artikulasjonsmåte og –sted, er at konsonanter 

lettere og mer entydig lar seg dele inn på denne måten. 

Alle vokaler og konsonanter unntatt /ŋ/ kan stå først i et ord, men /h/ kan bare stå først i 

en trykksterk stavelse. Alle vokaler og konsonanter kan være initial eller eneste lyd i 

opptakten til stavelser som ikke kommer først i et ord (Kristoffersen, 2015, s. 31). 
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Vokaler Konsonanter 

i y ʉ u ɛ œ ɔ æ ɑ p b t d ʈ k ɡ m n ɳ ŋ f s ʂ ç ʁ h ɾ l ɽ ʋ j 

Tabell 3.4 Stavelsesinitiale konsonanter og vokaler i materialet 

 
 Labial Dental/alveolar Retrofleks Palatal Velar Uvular Laryngal 

Plosiver p b t d ʈ  k ɡ   

Nasaler m n ɳ  ŋ   

Frikativer f s ʂ ç  ʁ h 

Likvider  ɾ l ɽ     

Approksimanter ʋ   j    

Tabell 3.5 Stavelsesinitiale konsonanter i materialet etter artikulasjonsmåte og –sted 

 

3.5.2 Ordklasse 
Ordene i materialet er delt inn i ordklassene adjektiv, adverb, hovedverb, substantiv, 

determinativ, hjelpeverb, interjeksjon, konjunksjon, preposisjon, pronomen og subjunksjon. 

Ordklassene er videre delt inn i innholdsord og funksjonsord. 

Inndelingen i innholdsord og funksjonsord er gjort etter Norsk referansegrammatikks 

inndeling i leksikalske ord, grammatiske ord og pro-ord (Faarlund, Lie og Vannebo, 1997, s. 

27–30), og etter inndelingen som er vanlig i tidligere forskning på ordklasser og stamming fra 

andre språk. Leksikalske ord er innholdsord, mens grammatiske ord og pro-ord er 

funksjonsord. 

I denne oppgaven er adjektiv, adverb, hovedverb og substantiv klassifisert som 

innholdsord, mens determinativ, hjelpeverb, interjeksjon, konjunksjon, preposisjon, 

pronomen og subjunksjon er klassifisert som funksjonsord. Se tabell 3.6 for en oversikt over 

leksikalske ord, grammatiske ord, pro-ord, innholdsord og funksjonsord. 

Ordklasseinndelingen for norsk, slik den er i Norsk referansegrammatikk, er ulik tidligere 

inndelinger av ordklasser på norsk. Ordklassene substantiv, verb, adverb, preposisjoner og 

interjeksjoner er uforandret fra den gamle inndelingen. Ordenstallene fra den gamle 

ordklassen tallord er gått inn i ordklassen adjektiv. Den nye ordklassen determinativ består av 

ord fra de gamle ordklassene pronomen (eiendomspronomen, påpekende pronomen og 

ubestemt pronomen), artikler (ubestemt) og tallord. Ordklassen pronomen består i den nye 

inndelingen av ubestemt, refleksivt, resiproke og interrogative pronomen. Den nye ordklassen 

subjunksjon har tatt over en del ord fra den gamle ordklassen konjunksjon (underordnende 

konjunksjon). Ordklassen konjunksjon består i den nye inndelingen av de gamle 

sideordnende konjunksjonene (Faarlund, Lie og Vannebo, 1997, s. 27–30). 
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 Innholdsord Funksjonsord 

 Leksikalske ord Grammatiske ord Pro-ord 

Substantiv ✔	     

Adjektiv ✔   

Adverb ✔   

Verb ✔ ✔ (hjelpeverb)  

Pronomen   ✔ 

Subjunksjon  ✔  

Konjunksjon  ✔  

Determinativ  ✔ ✔ 

Interjeksjon   ✔ (svarord) 

Preposisjon ✔ ✔  

Tabell 3.6 Oversikt over ordklasser 

 

For noen ordklassers del er klassifiseringen som innholdsord eller funksjonsord mer 

kompleks enn for andre ordklasser, men jeg har likevel valgt å klassifisere disse som 

beskrevet ovenfor. Dette gjelder ordklassene preposisjoner, interjeksjoner og verb.  

Norsk referansegrammatikk klassifiserer preposisjoner som både leksikalske og 

grammatiske (Faarlund, Lie og Vannebo, 1997, s. 29). De er i denne undersøkelsen 

klassifisert som grammatiske, altså som funksjonsord. Dette er gjort for å gjøre resultatene 

mer sammenlignbare med resultater fra undersøkelser av stamming gjort med talere av andre 

språk, da særlig engelsk, hvor preposisjoner er klassifisert som funksjonsord. 

Interjeksjoner, som hel ordklasse, er ifølge Norsk referansegrammatikk uten semantisk 

referanse, men svarord, som er en spesiell type interjeksjoner, er klassifisert som pro-ord 

(Faarlund, Lie og Vannebo, 1997, s. 30). Alle interjeksjoner i denne undersøkelsen er 

svarord, derfor blir interjeksjoner i denne oppgaven klassifisert som funksjonsord. 

Verb, som hel ordklasse, er definert som leksikalske ord i Norsk referansegrammatikk, 

mens hjelpeverbene, en undergruppe av verbene, er grammatiske ord (Faarlund, Lie og 

Vannebo, 1997, s. 22, 27). Hjelpeverb er skilt ut som egen ordklasse i denne undersøkelsen, 

og er definert som funksjonsord. 

I faste uttrykk som består av flere ord, som ’i dag’, ’blant annet’ og ’om lag’, er hvert 

enkelt ord annotert for ordklasse for seg, og ikke uttrykket i sin helhet. Slik blir ’i dag’ 

annotert som en preposisjon og et substantiv, selv om uttrykket i sin helhet fungerer som 

adverb. 

 



	   23	  

3.5.3 Ordets posisjon i setningen 
Denne variabelen beskriver hvor i en setning et gitt ord forekommer. Det er her tatt 

utgangspunkt i den trykte avisteksten. En setning er definert som å være adskilt fra en annen 

med punktum eller spørsmålstegn. Alle underoverskrifter er egne setninger, selv om de er 

ufullstendige som grammatiske setninger eller bare består av enkeltord. Den lengste 

setningen er 35 ord lang. 

Som nevnt tidligere er noen få ord utelatt fordi de ikke kan høres klart eller fordi de 

inneholder informasjon om en informant (se 3.2.4). Det er totalt tre ord som er utelatt. Det er 

ikke tatt hensyn til disse utelatte ordene i nummereringen. Det vil si at nummereringen er 

kontinuerlig selv om disse ordene ikke er tatt med. 

Som hovedregel fortsetter nummereringen kontinuerlig også når en informant leser feil og 

går litt tilbake i en setning for å korrigere feilen. Det er gjort to unntak fra denne 

hovedregelen. Disse er beskrevet under. 

Unntak én: Informant G avbryter seg selv for å skyte inn hvem som har skrevet teksten. 

Informanten stopper helt opp og skyter inn en fullstendig setning. Denne setningen er derfor 

nummerert som en egen setning. Det er nummerert slik: ’1Tirsdag... 1Tor 2Sandberg 3har 
4skrevet 5det. 1Tirsdag 2ettermiddag 3var 4vi 5nede 6i...’. 

Unntak to: Informant J avbryter seg selv, og stopper også helt opp, for å lese noe av 

teksten på nytt. Dette er nummert slik: ’1Blant 2annet 3har, 1nei, 1blant 2annet, 1jo, 1blant 
2annet 3har 4NSB 5hatt 6problemer 7med...’. 

 

3.5.4 Ordlengde 
Ordlengde kan måles på flere måter, og tidligere studier av korrelasjonen mellom stamming 

og ordlengde har målt ordlengde på ulike måter. Noen studier har målt ordlengde i antall 

stavelser, noen i antall fonemer, og noen i antall bokstaver. 

Dersom man måler ordlengde i antall bokstaver, kan ord som uttales likt få ulik lengde på 

grunn av rettskrivingskonvensjoner. For eksempel vil substantivet gård [ɡɔːɾ], som i en gård, 

bli lengre enn verbet går [ɡɔːɾ], som i jeg går. 

Ved å måle ordlengde i antall fonemer eller antall stavelser holder man seg nærmere 

uttale enn ved å måle ordlengde i antall bokstaver, men de to måtene gir ikke nødvendigvis 

like ordlengder. For eksempel er lå [lɔː], som i jeg lå, én stavelse eller to fonemer lang, mens 

sprek [spɾeːk], som i en sprek dame, også er én stavelse lang, men fem fonemer lang. 
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I denne undersøkelsen er ordlengde målt i antall stavelser. De lengste ordene er på seks 

stavelser. Litt over halvparten av ordene i materialet er enstavelsesord. 

 

3.5.5 Stavelsens posisjon innad i ordet 
Denne variabelen viser en stavelses posisjon innad i et ord. Den har verdier fra én til seks, da 

de lengste ordene er seks stavelser lange. 

Et ord består vanligvis av like mange stavelser som det har vokaler; en stavelse per 

stavelsesbærende vokal. Ved vanlig tale kan imidlertid noen lyder bli svært reduserte. I slike 

tilfeller kan vurderingen av hvor mange stavelser et ord har i den faktiske uttalen bli et 

skjønnsspørsmål. For eksempel kan den første av to etterfølgende vokaler bli redusert til en 

halvvokal som fungerer som opptakt i den neste stavelsen, i stedet for at den er kjerne i sin 

egen stavelse (Kristoffersen, 2015, s. 25–26). Kristoffersen bruker eksempelet evangelium 

hvor [i] går mot, eller helt til, [j], og ordet kan uttales enten med fem eller fire stavelser, eller 

noe midt mellom (2015, s. 26). 

Noen ganger faller grensen mellom to stavelser midt i et segment. Dette skjer når en 

konsonant står etter en kort vokal i en trykksterk stavelse, samtidig som den står før en vokal 

i en etterfølgende trykklett stavelse. Da må denne konsonanten fungere både som koda i den 

første stavelsen, fordi denne stavelsen må være tung for å kunne bære trykket, og som 

opptakt i den neste stavelsen, på grunn av opptaktsregelen. Opptaktsregelen sier at stavelser 

helst skal ha opptakt, hvis dette er mulig. I slike tilfeller går stavelsesgrensen midt i 

segmentet, slik at det inngår både i koda av den første stavelsen og i opptakt av den andre 

stavelsen (Kristoffersen, 2015, s. 28, 57). Et eksempel på dette er mange [maŋ.ŋəә], hvor 

stavelsesgrensen går midt i [ŋ]. 

 

3.5.6 Trykk 
Ordtrykk 

Ordtrykk viser hvilken stavelse i et ord som har sterkest trykk. Alle ord har én, og bare én, 

stavelse annotert for ordtrykk. Dette gjelder også sammensatte ord og enstavelsesord. Ikke 

alle stavelser som er annotert for ordtrykk er uttalt med hovedtrykk i en aksentfrase. 
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Frasetrykk 

Frasetrykk viser hvilke stavelser som har hovedtrykket i aksentfrasene. Alle aksentfraser har 

én, og bare én, stavelse med hovedtrykk. Alle stavelser som har hovedtrykk i sin aksentfrase 

har også ordtrykk i sitt ord. 

Ikke alle stavelser som ville blitt uttalt med hovedtrykk hvis ordet ble uttalt i isolasjon, 

blir uttalt med hovedtrykk når ordet er en del av en lengre frase. Altså blir ikke alle ordtrykk 

realisert som hovedtrykk. De stavelsene som får hovedtrykk i sammenhengende tale er de 

første stavelsene i aksentfraser. 

En aksentfrase strekker seg fra og med en stavelse med hovedtrykk til og med stavelsen 

før neste stavelse med hovedtrykk (eller til og med siste stavelse i ytringen, eller siste 

stavelse før en syntaktisk grense). Aksentfrasen er domenet for tonelag i norsk. Den innledes 

med tonelag og avsluttes med en fraseaksent. En aksentfrase kan bestå av bare ett 

enstavelsesord, eller den kan gå over flere ord og/eller deler av ord. Grensene mellom 

aksentfraser sammenfaller ikke alltid med grensene mellom ord. Et ord kan være fordelt 

mellom to ulike aksentfraser, hvis hovedtrykket faller på andre stavelse i ordet (Kristoffersen, 

2000, s. 239–240). 

 

3.5.7 Kompleks opptakt 
Denne variabelen viser om stavelser og ord begynner med en konsonantgruppe, altså om de 

har kompleks opptakt. Variabelen grupperer stavelser med kompleks opptakt i en gruppe og 

stavelser uten opptakt og med simpleks opptakt i en annen. 

Opptakter kan på norsk bestå av én, to eller tre konsonanter. Komplekse opptakter består 

av mer enn én konsonant. En opptakt kan på det meste inneholde tre etterfølgende 

konsonanter. I opptakter med tre konsonanter må den første være /s/, den andre uaspirert /p/, 

/t/ eller /k/ og den tredje en sonorant. Ikke alle kombinasjoner av /s/ + /p, t, k/ + sonorant er 

mulig (Kristoffersen, 2015, s. 31). 

Det finnes to grunnleggende typer opptakt med to konsonanter. Den første gruppen består 

av initial /s/ etterfulgt av uaspirert /p/, /t/ eller /k/. Den andre gruppen består av initial 

obstruent etterfulgt av en sonorant. I tillegg finnes det to mulige opptakter som består av to 

etterfølgende sonoranter (Kristoffersen, 2015, s. 31–32). 

De mulige komplekse opptaktene på norsk er som følger (Kristoffersen, 2015, s. 32): 

• Opptakt med tre konsonanter: /spl/, /spr/, /spj/, /str/, /stj/, /skl/, /skr/, /skʋ/ 

• Opptakt med to konsonanter (/s/ + lukkelyd): /sp/, /st/, /sk/ 
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• Opptakt med to konsonanter (obstruent + sonorant): /pl/, /pr/, /pj/, /bl/, /br/, /bj/, /tr/, 

/tj/, /tʋ/, /dr/, /dj/, /dʋ/, /kn/, /kl/, /kr/, /kʋ/, /ɡn/, /ɡl/, /ɡr/, /fn/, /fl/, /fr/, /fj/, /sm/, /sn/, 

/sl/, /sʋ/, /ʋr/ 

• Opptakt med to konsonanter (sonorant + sonorant): /mj/, /nj/ 

Variabelen kompleks opptakt annoterer bare konsonantgrupper i opptakt og ikke 

konsonantgrupper i koda eller mellom stavelser. Det vil si at eneste stavelse i snø og andre 

stavelse i min.dre har kompleks opptakt, mens ingen av stavelsene i leng.re og tids.punkt har 

det. Stavelsesgrenser er markert med punktum. 

Noen ord blir av noen informanter uttalt slik at siste stavelse i ordet er uten vokal, som for 

eksempel ‘punktligheten’ uttalt [puŋt.li.heː.tn̩]. I slike vokalløse stavelser anses [n̩] for å være 

nukleus og [t] for å være opptakt. Disse er dermed ikke annotert som å ha kompleks opptakt. 

De vokalløse stavelsene i materialet er [tn̩], [ln̩], [dn̩] og [tl̩]. De er alle trykksvake og 

opptrer som siste stavelse i ordet. Det er 30 vokalløse stavelser i materialet. Det er ikke brudd 

i noen av disse stavelsene, men tretten av ordene de er en del av har brudd tidligere i ordet. 

 

3.6 Statistikk 
Regresjon er en statistisk analyse som brukes for å kunne forutse utfallet av en avhengig 

variabel på bakgrunn av én eller flere uavhengige variabler. Materialet er analysert med 

logistisk regresjon, for å undersøke hvilke variabler som har en selvstendig påvirkning på 

stamming og hvilke variabler som har størst effekt. Logistisk regresjon er en regresjonstype 

som brukes når den avhengige variabelen er kategorisk og de uavhengige variablene er 

kontinuerlige eller kategoriske (Field, Miles og Field, 2012, s. 262–263, 327). 

Under følger en oversikt over de lingvistiske variablene. De er alle kategoriske variabler. 

Noen av variablene kan deles inn på flere måter. Jeg har benyttet Akaike information 

criterion (AIC) for å komme fram til hvilken inndelingsmåte som skal brukes i 

regresjonsanalysen. AIC er et mål på hvor godt en statistisk modell beskriver et datamateriale 

sammenlignet med andre modeller. AIC er relativt; en lavere AIC er bedre enn en høyere 

(Field, Miles og Field, 2012, s. 278) (se 4.1 for mer om hvilke versjoner av variablene som 

blir brukt i analysen). 

 

Variablene i modellene: 

• Initial lyd 

o Binær variabel. Lyden er enten konsonant eller vokal. 
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• Artikulasjonsmåte 

o Kategorisk variabel med fem kategorier, en for hver artikulasjonsmåte. 

• Artikulasjonssted 

o Kategorisk variabel med sju kategorier, en for hvert artikulasjonssted. 

• Ordklasse 

o Kategorisk variabel med elleve kategorier, en for hver ordklasse 

o Kategorisk variabel med to kategorier, en for innholdsord og en for 

funksjonsord 

• Ordets posisjon i setningen 

o Ordinal variabel med verdier fra én til 35. Den lengste setningen i materialet 

er 35 ord lang. 

o Binær variabel. Et ord er enten setningsinitialt eller ikke setningsinitialt. 

• Ordlengde 

o Ordinal variabel med verdier fra én til seks. De lengste ordene i materialet er 

seks stavelser lange. 

• Posisjon innad i ordet 

o Ordinal variabel med verdier fra én til seks. De lengste ordene i materialet er 

seks stavelser lange. 

o Binær variabel. En stavelse er enten ordinitial eller ikke ordinitial. 

• Ordtrykk 

o Binær variabel. En stavelse er enten trykksterk eller trykksvak. 

• Frasetrykk 

o Binær variabel. En stavelse er enten uttalt med hovedtrykk eller ikke uttalt 

med hovedtrykk. Et ord inneholder enten én stavelse uttalt med hovedtrykk 

eller det inneholder ingen stavelser uttalt med hovedtrykk. 

• Kompleks opptakt 

o Binær variabel. En opptakt er enten kompleks eller ikke kompleks (simpleks 

eller Ø). 

 

For å finne ut hvilke variabler som har en signifikant selvstendig effekt på stamming er en 

modell som inneholder alle variablene sammenlignet med en modell hvor en variabel er tatt 

ut. Dette er gjort systematisk for alle variablene, både på stavelsesnivå og ordnivå. 

Sammenligningen er gjort med Likelihood Ratio Test (LRT), som sammenligner 
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”passformen” (goodness of fit på engelsk) til modellene. Hvis LRT viser at det er en 

signifikant forskjell mellom modellen med alle variablene og modellen hvor en variabel er 

tatt ut, betyr dette at variabelen som er tatt ut har signifikant påvirkning på stamming og ikke 

kan tas ut. Hvis det ikke er en signifikant forskjell mellom modellene, betyr det at variabelen 

som er tatt ut ikke har signifikant påvirkning på stamming. Denne variabelen er da ikke tatt 

med i den endelige regresjonsanalysen av dataene (Field, Miles og Field, 2012, s. 779–780, 

789). 

Den statistiske analysen er gjort i RStudio (versjon 1.1.383). For alle tester er et 

signifikansnivå på 0,05 valgt. 

 

 

 

 

 

 



	   29	  

4 Resultater 
 

Materialet består av totalt 7698 stavelser fordelt på 4201 ord. Det er brudd i 495 (6,43 %) av 

stavelsene og 442 (10,52 %) av ordene. Se tabell 4.1 og figur 4.1. Materialet er analysert med 

logistisk regresjon for å kunne se det individuelle bidraget til hver enkelt variabel på 

stamming. 

 
 Antall totalt Uttalt med flyt Uttalt med brudd Prosentandel med brudd 

Stavelser 7698 7203 495 6,43 % 

Ord 4201 3759 442 10,52 % 

Tabell 4.1 Oversikt over materialet 

 

 
Figur 4.1 Oversikt over materialet 

 

Dette kapittelet er organisert som følger: 4.1 viser hvilken inndeling som er valgt for 

variabler som kan deles inn på flere måter. 4.2 går gjennom resultatene for variabler som 

fungerer på stavelsesnivå. 4.3 går gjennom resultatene for variabler som fungerer på ordnivå. 

4.4 oppsummerer regresjonsanalysene. 

 

4.1 Akaike information criterion (AIC) 
Noen av variablene kan deles inn på flere måter. På stavelsesnivå gjelder dette variabelen for 

stavelsesposisjon innad i ordet, som kan være en ordinal variabel med verdier fra én til seks, 
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eller en binær variabel delt mellom ordinitiale stavelser og ikke-initiale stavelser. På ordnivå 

gjelder dette variablene ordklasse og ordets posisjon i setningen. Ordklasse kan enten deles i 

elleve kategorier, en for hver ordklasse, eller i to kategorier (binær variabel), en for 

innholdsord og en for funksjonsord. Ordets posisjon i setningen kan enten være en ordinal 

variabel med verdier fra én til 35 (den lengste setningen er 35 ord lang), eller en binær 

variabel delt mellom setningsinitiale ord og ikke-initiale ord.  

Hvilken inndelingsmåte av disse variablene som best beskriver datamaterialet er 

undersøkt med AIC (se 3.6). Stavelsesposisjon innad i ordet og ordets posisjon i setningen 

beskriver dataene best som binære variabler. Ordklasse beskriver dataene best som kategorisk 

variabel med elleve kategorier. 

Se tabell 4.2 og 4.3 for en oversikt over AIC for de forskjellige mulige modellene. Tabell 

4.2 er for stavelsesnivå. Tabell 4.3 er for ordnivå. Laveste AIC er markert med fet skrift og 

understreking, og er den varianten av modellen som blir brukt i regresjonsanalysen. 

 
Posisjon innad i ord (1–6) √  

Initial stavelse og ikke initial stavelse  √ 

Initial lyd √ √ 

Ordtrykk √ √ 

Frasetrykk √ √ 

Kompleks opptakt √ √ 

AIC 3444,7 3395,3 

Tabell 4.2 Oversikt over AIC for modeller på stavelsesnivå 

 
Elleve ordklasser √  √  

Funksjonsord og innholdsord  √  √ 

Setningsposisjon 1–35 √ √   

Setningsinitialt ord og ikke-initialt ord   √ √ 

Initial lyd √ √ √ √ 

Ordlengde √ √ √ √ 

Frasetrykk i ord √ √ √ √ 

Kompleks opptakt √ √ √ √ 

AIC 2612,1 2612,7 2610,3 2611,0 

Tabell 4.3 Oversikt over AIC for modeller på ordnivå 
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4.2 Stavelsesnivå 
På stavelsesnivå er de følgende faktorene undersøkt: 

• initial lyd (konsonant og vokal) 

o initiale konsonanters artikulasjonsmåte og –sted  

• posisjon innad i ordet 

• ordtrykk 

• frasetrykk 

• kompleks opptakt 

 

4.2.1 Initial lyd 
Konsonant og vokal 

Det er oftere brudd i stavelser som begynner med konsonant enn i stavelser som begynner 

med vokal. Se tabell 4.4 og figur 4.2. Forskjellen er signifikant i regresjonsanalysen, b = 

0,46, z = 2,95, p = 0.003. Se delkapittel 4.4 for fullstendige resultater fra regresjonsanalysen. 

I figurene i dette kapittelet er gjennomsnittlig prosentandel stamming markert med en 

stiplet linje. 

 
Initial lyd i stavelse Antall stavelser totalt Antall stavelser med 

brudd 

Prosentandel av 

stavelser med brudd 

Konsonant 6572 441 6,7 % 

Vokal 1126 54 4,8 % 

Tabell 4.4 Andel brudd avhengig av stavelsesinitial lyd, konsonant og vokal 
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Figur 4.2 Andel brudd avhengig av stavelsesinitial lyd, konsonant og vokal 

 

Artikulasjonsmåte 

Artikulasjonsmåte er bare undersøkt for stavelser som begynner med konsonanter (se 3.5.1 

om hvorfor). Av disse er det oftest brudd i stavelser som begynner med en approksimant og 

sjeldnest brudd i stavelser som begynner med en nasal. Se tabell 4.5 og figur 4.3. 

 
Initial lyd etter artikulasjonsmåte i 

stavelser som begynner med konsonant 

Antall stavelser 

totalt 

Antall stavelser 

med brudd 

Prosentandel av 

stavelser med brudd 

Approksimant 359 39 10,9 % 

Plosiv 2760 195 7,1 % 

Frikativ 1665 114 6,8 % 

Likvid 635 35 5,5 % 

Nasal 1153 58 5,0 % 

Tabell 4.5 Andel brudd avhengig av initial lyds artikulasjonsmåte, for stavelser som begynner med 

konsonant 
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Figur 4.3 Andel brudd avhengig av initial lyds artikulasjonsmåte, for stavelser som begynner med 

konsonant3 

 

Artikulasjonsmåte har, for stavelser som begynner med en konsonant, signifikant 

påvirkning på stamming (Likelihood Ratio Test: χ²(4) = 16,97, p = 0,002), men kun noen av 

forskjellene mellom artikulasjonsmåtene er signifikante. 

Tabell 4.6 viser hvilken påvirkning de forskjellige artikulasjonsmåtene har på stamming 

relativt til hverandre. Kolonnen ’referanse’ viser hvilken artikulasjonsmåte modellen bruker 

som referanse. De resterende kolonnene viser forskjellen i andel brudd for en 

artikulasjonsmåte, avhengig av hvilken artikulasjonsmåte modellen bruker som referanse. 

Tallene i tabellen er Estimate-verdier. Signifikante forskjeller er markert med fet skrift og *-

tegn. 

Et eksempel: Når referansen i modellen er nasal, er Estimate-verdien til approksimant 

0,51. Altså er det oftere brudd i stavelser som begynner med en approksimant, relativt til en 

nasal. Hvis approksimant er referansen, blir Estimate-verdien til nasal motsatt, altså -0,51. 

Dette fordi det sjeldnere er brudd i stavelser som begynner med en nasal enn en 

approksimant. Forskjellen er signifikant uavhengig av hvilken artikulasjonsmåte som brukes 

som referanse. 

De signifikante forskjellene mellom artikulasjonsmåter er som følger: 

• Nasaler fører sjeldnere til brudd enn approksimanter, plosiver og likvider. 

• Frikativer fører sjeldnere til brudd enn plosiver og likvider. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Gjennomsnittlig andel brudd gjelder her stavelser som begynner med konsonanter. Derfor er gjennomsnittet 
ulikt fra for eksempel figur 4.2, som viser gjennomsnittet for alle stavelser. 
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Noen mer entydig rangering innad for artikulasjonsmåte kan ikke gjøres på bakgrunn av disse 

dataene. 

 
referanse approksimant frikativ likvid nasal plosiv 

approksimant – -0,4212 0,1012 -0,51 * -0,0362 

frikativ 0,4212 – 0,5224 * -0,0889 0,385 * 

likvid -0,1012 -0,5224 * – -0,6112 * -0,1374 

nasal 0,51 * 0,0889 0,6112 * – 0,4739 * 

plosiv 0,0362 -0,385 * 0,1374 -0,4739 * – 

Tabell 4.6 Artikulasjonsmåters påvirkning på stamming relativt til hverandre, for stavelser som 

begynner med konsonant 

 

Artikulasjonssted 

Artikulasjonssted er bare undersøkt for stavelser som begynner med konsonanter (se 3.5.1 om 

hvorfor). Av disse skiller stavelser som begynner med en uvular lyd seg ut med høy andel 

brudd. Det er bare én uvular lyd i materialet, [ʁ], og det er bare 14 tilfeller av denne initialt i 

en stavelse, så dette er et noe usikkert resultat. Labiale lyder har også en høy andel brudd. Se 

tabell 4.7 og figur 4.4. 

 
Initial lyd etter artikulasjonssted i 

stavelser som begynner med konsonant 

Antall stavelser 

totalt 

Antall stavelser 

med brudd 

Prosentandel av 

stavelser med brudd 

Uvular 14 2 14,3 % 

Labial 2040 200 9,8 % 

Retrofleks 269 15 5,6 % 

Velar 736 40 5,4 % 

Palatal 95 5 5,3 % 

Laryngal 190 10 5,3 %  

Alveolar 3228 169 5,2 % 

Tabell 4.7 Andel brudd avhengig av initial lyds artikulasjonssted, for stavelser som begynner med 

konsonant 
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Figur 4.4 Andel brudd avhengig av initial lyds artikulasjonssted, for stavelser som begynner med 

konsonant 

 

Artikulasjonssted har, for stavelser som begynner med en konsonant, signifikant 

påvirkning på stamming (Likelihood Rato Test: χ²(6) = 24,67, p < 0,001), men kun noen av 

forskjellene mellom artikulasjonsstedene er signifikante. 

Tabell 4.8 viser hvilken påvirkning de forskjellige artikulasjonsstedene har på stamming 

relativt til hverandre. Kolonnen ’referanse’ viser hvilket artikulasjonssted modellen bruker 

som referanse. De resterende kolonnene viser forskjellen i andel brudd for 

artikulasjonsstedene, avhengig av hvilket artikulasjonssted modellen bruker som referanse. 

Tallene i tabellen er Estimate-verdier. Signifikante forskjeller er markert med fet skrift og *-

tegn. 

De signifikante forskjellene mellom artikulasjonssteder er som følger: 

• Uvular [ʁ] fører oftere til brudd enn palatale, alveolare, velare, laryngale og 

retroflekse lyder. 

• Labiale lyder fører oftere til brudd enn palatale, alveolare og velare lyder. 

Noen mer entydig rangering innad for artikulasjonssted kan ikke gjøres på bakgrunn av disse 

dataene. 
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referanse alveolar labial laryngal palatal retrofleks uvular velar 

alveolar – 0,5001 * 0,3007 -0,4579 0,3837 2,0734 * 0,0355 

labial -0,5001 * – -0,1994 -0,958 * -0,1165 1,5733 -0,4646 * 

laryngal -0,3007 0,1994 – -0,7586 0,083 1,7727 * -0,2652 

palatal 0,4579 0,958 * 0,7586 – 0,8416 2,5313 * 0,4934 

retrofleks -0,3837 0,1165 -0,083 -0,8416 – 1,6898 * -0,3481 

uvular -2,0734 * -1,5733 -1,7727 * -2,5313 * -1,6898 * – -2,0379 * 

velar -0,0355 0,4646 * 0,2652 -0,4934 0,3481 2,0379 * – 

Tabell 4.8 Artikulasjonssteders påvirkning på stamming relativt til hverandre, for stavelser som 

begynner med konsonant 

 

4.2.2 Posisjon innad i ordet 
Det er stor overvekt av brudd på første stavelse i ord. Se tabell 4.9 og 4.10 og figur 4.5 og 

4.6. Forskjellen er signifikant i regresjonsanalysen, b = 1,78, z = 11,4, p < 0,001. I 

regresjonsanalysen er variabelen binær og skiller mellom ordinitial stavelse og ikke-initial 

stavelse.  

 
Posisjon innad i ordet Antall stavelser totalt Antall stavelser med 

brudd 

Prosentandel av 

stavelser med brudd 

Ordinitial stavelse 4205 403 9,6 % 

Ikke-initial stavelse 3493 92 2,6 % 

Tabell 4.9 Andel brudd avhengig av stavelsers posisjon innad i ordet, binær 

 
Posisjon innad i ordet Antall stavelser totalt Antall stavelser med 

brudd 

Prosentandel av 

stavelser med brudd 

1. stavelse 4205 403 9,6 % 

2. stavelse 2056 49 2,4 % 

3. stavelse 986 36 3,7 % 

4. stavelse 304 4 1,3 % 

5. stavelse 121 2 1,7 % 

6. stavelse 26 1 3,8 % 

Tabell 4.10 Andel brudd avhengig av stavelsers posisjon innad i ordet 
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Figur 4.5 Andel brudd avhengig av stavelsers  Figur 4.6 Andel brudd avhengig av stavelsers 

posisjon innad i ordet, binær    posisjon innad i ordet 
 

4.2.3 Trykk 
Ordtrykk 

I materialet blir stavelser med ordtrykk oftere uttalt med brudd enn stavelser uten ordtrykk. 

Se tabell 4.11 og figur 4.7. Regresjonsanalysen, som tar hensyn til alle variablene, gir derimot 

motsatt resultat. Den viser at ordtrykk påvirker stavelser slik at de sjeldnere blir uttalt med 

brudd, og forskjellen er signifikant, b = -1,20, z = -6,76, p < 0,001. 

 
Ordtrykk i stavelse Antall stavelser totalt Antall stavelser med 

brudd 

Prosentandel av 

stavelser med brudd 

Trykksterk stavelse 4210 353 8,4 % 

Trykksvak stavelse 3488 142 4,1 % 

Tabell 4.11 Andel brudd i stavelser avhengig av ordtrykk 
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Figur 4.7 Andel brudd i stavelser avhengig av ordtrykk 

 

Frasetrykk 

Stavelser med frasetrykk blir oftere uttalt med brudd enn stavelser uten frasetrykk. Se tabell 

4.12 og figur 4.8. Forskjellen er signifikant i regresjonsanalysen, b = 1,15, z = 8,23, p < 

0,001. 

 
Frasetrykk i stavelse Antall stavelser totalt Antall stavelser med 

brudd 

Prosentandel av 

stavelser med brudd 

Trykksterk stavelse 2493 282 11,3 % 

Trykksvak stavelse 5205 213 4,1 % 

Tabell 4.12 Andel brudd i stavelser avhengig av frasetrykk 
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Figur 4.8 Andel brudd i stavelser avhengig av frasetrykk 

 

4.2.4 Kompleks opptakt 
Det er oftere brudd i stavelser med kompleks opptakt enn i stavelser uten opptakt eller med 

simpleks opptakt. Se tabell 4.13 og figur 4.9. Forskjellen er signifikant i regresjonsanalysen, 

b = 0,27, z = 2,1, p = 0,036.  

 
Opptakt i stavelse Antall stavelser totalt Antall stavelser med 

brudd 

Prosentandel av 

stavelser med brudd 

Kompleks opptakt 817 87 10,6 % 

Simpleks eller Ø opptakt 6881 408 5,9 % 

Tabell 4.13 Andel brudd i stavelser avhengig av opptakt 
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Figur 4.9 Andel brudd i stavelser avhengig av opptakt 

 

4.3 Ordnivå 
På ordnivå er de følgende faktorene undersøkt: 

• initial lyd (konsonant og vokal) 

o initiale konsonanters artikulasjonsmåte og –sted  

• ordklasse 

• ordets posisjon i setningen 

• ordlengde 

• om ordet har frasetrykk 

• ordinitial kompleks opptakt 

 

4.3.1 Initial lyd 
Konsonant og vokal 

Det er oftere brudd i ord som begynner med konsonant enn i ord som begynner med vokal. 

Se tabell 4.14 og figur 4.10. Forskjellen er signifikant i regresjonsanalysen, b = 0,54, z = 

3,44, p < 0.001. 

 
Initial lyd i ord Antall ord totalt Antall ord med brudd Prosentandel av ord med brudd 

Konsonant 3261 385 11,8 % 

Vokal 940 57 6,1 % 

Tabell 4.14 Andel brudd avhengig av ordinitial lyd, konsonant og vokal 
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Figur 4.10 Andel brudd avhengig av ordinitial lyd, konsonant og vokal 

 

Artikulasjonsmåte 

Artikulasjonsmåte er bare undersøkt for ord som begynner med konsonanter (se 3.5.1 om 

hvorfor). Av disse er det oftest brudd i ord som begynner med likvider og sjeldnest brudd i 

ord som begynner med frikativer. Se tabell 4.15 og figur 4.11. 

 
Initial lyd etter artikulasjonsmåte i 

ord som begynner med konsonant 

Antall ord 

totalt 

Antall ord med 

brudd 

Prosentandel av ord 

med brudd 

Likvid 175 29 16,6 % 

Approksimant 276 38 13,8 % 

Plosiv 1313 165 12,6 % 

Nasal 496 54 10,9 % 

Frikativ 1001 99 9,9 % 

Tabell 4.15 Andel brudd avhengig av initial lyds artikulasjonsmåte, for ord som begynner med 

konsonant 
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Figur 4.11 Andel brudd avhengig av initial lyds artikulasjonsmåte, for ord som begynner med konsonant 

 

Artikulasjonsmåte har, for ord som begynner med en konsonant, signifikant påvirkning på 

stamming (Likelihood Rato Test: χ²(4) = 15,77, p = 0,003), men kun noen av forskjellene 

mellom artikulasjonsmåter er signifikante. 

Tabell 4.16 viser hvilken påvirkning de forskjellige artikulasjonsmåtene har på stamming 

relativt til hverandre. Kolonnen ’referanse’ viser hvilken artikulasjonsmåte modellen bruker 

som referanse. De resterende kolonnene viser forskjellen i andel brudd for en 

artikulasjonsmåte, avhengig av hvilken artikulasjonsmåte modellen bruker som referanse. 

Tallene i tabellen er Estimate-verdier. Signifikante forskjeller er markert med fet skrift og *-

tegn. 

De signifikante forskjellene mellom artikulasjonsmåter er som følger: 

• Frikativer fører sjeldnere til brudd enn approksimanter, plosiver og likvider. 

• Nasaler fører sjeldnere til brudd enn approksimanter. 

Noen mer entydig rangering innad for artikulasjonsmåte kan ikke gjøres på bakgrunn av disse 

dataene. 
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referanse approksimant frikativ likvid nasal plosiv 

approksimant – -0,8043 * -0,2925 -0,5405 * -0,3914 

frikativ 0,8043 * – 0,5118 * 0,2638 0,4129 * 

likvid 0,2925 -0,5118 * – -0,248 -0,0989 

nasal 0,5405 * -0,2638 0,248 – 0,1491 

plosiv 0,3914 -0,4129 * 0,0989 -0,1491 – 

Tabell 4.16 Artikulasjonsmåters påvirkning på stamming relativt til hverandre, for ord som begynner 

med konsonant 

 

Artikulasjonssted 

Artikulasjonssted er bare undersøkt for ord som begynner med konsonanter (se 3.5.1 om 

hvorfor). Av disse skiller ord som begynner med en uvular lyd seg ut med høy andel brudd. 

Det er bare én uvular lyd i materialet, [ʁ], og det er bare tre tilfeller av denne initialt i et ord, 

hvorav ett av ordene er uttalt med brudd, så dette er et usikkert resultat. Ord som begynner 

med retroflekse og laryngale lyder har lav andel brudd. Se tabell 4.17 og figur 4.12. 

En sammenligning av modeller med og uten artikulasjonssted gjort med Likelihood Ratio 

Test, viser at artikulasjonssted ikke har signifikant påvirkning på stamming i ord som 

begynner med konsonanter, χ²(6) = 7,97, p = 0,24. Artikulasjonssted er derfor ikke tatt med i 

regresjonsmodellen. 

 
Initial lyd etter artikulasjonssted i ord 

som begynner med konsonant 

Antall ord 

totalt 

Antall ord med 

brudd 

Prosentandel av ord 

med brudd 

Uvular 3 1 33,3 % 

Velar 226 36 15,9 % 

Labial 1382 181 13,1 % 

Palatal 82 9 11,0 % 

Alveolar 1355 144 10,6 % 

Laryngal 127 9 7,1 % 

Retrofleks 86 5 5,8 % 

Tabell 4.17 Andel brudd avhengig av initial lyds artikulasjonssted, for ord som begynner med konsonant 
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Figur 4.12 Andel brudd avhengig av initial lyds artikulasjonssted, for ord som begynner med konsonant 

 

4.3.2 Ordklasse 
Det er stor overvekt av brudd på substantiv. Ingen av interjeksjonene er uttalt med brudd. 

Innholdsordene sett under ett blir oftere uttalt med brudd enn funksjonsordene sett under ett. 

Se tabell 4.18 og 4.19, samt figur 4.13 og 4.14. 

 
Ordklasse Antall ord totalt Antall ord med brudd Prosentandel av ord med brudd 

Substantiv 1266 239 18,9 % 

Adjektiv 261 27 10,3 % 

Hovedverb 581 60 10,3 % 

Adverb 319 24 7,5 % 

Preposisjon 651 37 5,7 % 

Determinativ 497 26 5,2 % 

Subjunksjon 137 7 5,1 % 

Pronomen 98 5 5,1 % 

Konjunksjon 177 9 5,1 % 

Hjelpeverb 190 8 4,2 % 

Interjeksjon 24 0 0,0 % 

Tabell 4.18 Andel brudd avhengig av ordklasse 

 
Ordtype Antall ord totalt Antall ord med brudd Prosentandel av ord med brudd 

Innholdsord 2427 350 14,4 % 

Funksjonsord 1774 92 5,2 % 

Tabell 4.19 Andel brudd avhengig av ordklasse, binær 
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Figur 4.13 Andel brudd avhengig av ordklasse  Figur 4.14 Andel brudd avhengig av 

       ordklasse, binær 
 

I regresjonsanalysen er variabelen en kategorisk variabel med elleve kategorier, én for 

hver ordklasse. Ordklasse har signifikant påvirkning på stamming (Likelihood Ratio Test: 

χ²(10) = 19,36, p = 0,036), men kun noen av forskjellene mellom ordklasser er signifikante. 

Tabell 4.20 viser hvilken påvirkning de forskjellige ordklassene har på stamming relativt 

til hverandre. Kolonnen ’referanse’ viser hvilken ordklasse modellen bruker som referanse. 

De resterende kolonnene viser forskjellen i andel brudd for ordklassene, avhengig av hvilken 

ordklasse modellen bruker som referanse. Tallene i tabellen er Estimate-verdier. Signifikante 

forskjeller er markert med fet skrift og *-tegn. 

De signifikante forskjellene mellom ordklasser er som følger: 

• Preposisjoner fører oftere til brudd enn determinativer og adverb. 

• Substantiv fører oftere til brudd enn determinativer. 

Noen mer entydig rangering innad for ordklasser kan ikke gjøres på bakgrunn av disse 

dataene. 
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4.3.3 Ordets posisjon i setningen 
Setningsinitiale ord har en høyere andel brudd enn de ikke-initiale ordene sett under ett. Se 

tabell 4.21 og 4.22, samt figur 4.15 og 4.16. Forskjellen er signifikant i regresjonsanalysen, b 

= 0,54, z = 3,08, p = 0,002. I regresjonsanalysen er variabelen binær og skiller mellom 

setningsinitiale ord og ikke-initiale ord. Andelen varierer mye for de enkelte posisjonene. 

Antallet ord i hver posisjon synker mot de senere posisjonene, og resultatene blir derfor mer 

usikre for de senere setningsposisjonene. 

 
Ordets posisjon i 

setningen 

Antall ord totalt Antall ord med brudd Prosentandel av ord med brudd 

Setningsinitialt ord 326 48 14,7 % 

Ikke-initialt ord 3875 394 10,2 % 

Tabell 4.21 Andel brudd avhengig av ordets posisjon i setningen, binær 

 
Ordets posisjon i 

setningen 

Antall ord totalt Antall ord med brudd Prosentandel av ord med brudd 

1. 326 48 14,7 % 

2. 285 24 8,4 % 

3. 266 25 9,4 % 

4. 252 20 7,9 % 

5. 248 23 9,3 % 

6. 245 30 12,2 % 

7. 230 20 8,7 % 

8. 220 20 9,1 % 

9. 205 24 11,7 % 

10. 182 26 14,3 % 

11. 175 25 14,3 % 

12. 175 18 10,3 % 

13. 168 20 11,9 % 

14. 160 24 15,0 % 

15. 136 16 11,8 % 

16. 124 15 12,1 % 

17. 120 16 13,3 % 

18. 115 8 7,0 % 

19. 86 9 10,5 % 

20. 58 4 6,9 % 

21. 54 2 3,7 % 

22. 45 3 6,7 % 
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23. 41 2 4,9 % 

24. 41 3 7,3 % 

25. 39 1 2,6 % 

26. 38 3 7,9 % 

27. 37 3 8,1 % 

28. 26 0 0,0 % 

29. 24 0 0,0 % 

30. 24 1 4,2 % 

31. 24 5 20,8 % 

32. 18 3 16,7 % 

33. 9 1 11,1 % 

34. 4 0 0,0 % 

35. 1 0 0,0 % 

Tabell 4.22 Andel brudd avhengig av ordets posisjon i setningen 

 

 
Figur 4.15 Andel brudd avhengig av ordets posisjon Figur 4.16 Andel brudd avhengig av ordets 

i setningen, binær     posisjon i setningen 
 

4.3.4 Ordlengde 
Andelen av ord med brudd øker med ordlengden. Se tabell 4.23 og figur 4.17. Forskjellen er 

signifikant i regresjonsanalysen, b = 0,36, z = 6,57, p < 0,001. Ser en bort fra 

seksstavelsesordene, som det er få av, øker andelen ord med brudd nesten proporsjonalt med 

lengden på ordet. 
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Ordlengde Antall ord totalt Antall ord med brudd Prosentandel av ord med brudd 

1 stavelse 2157 103 4,8 % 

2 stavelser 1072 128 11,9 % 

3 stavelser 674 130 19,3 % 

4 stavelser 179 46 25,7 % 

5 stavelser 93 28 30,1 % 

6 stavelser 26 7 26,9 % 

Tabell 4.23 Andel brudd avhengig av ordlengde 

 

 
Figur 4.17 Andel brudd avhengig av ordlengde 

 

4.3.5 Trykk 
Ord hvor en av stavelsene er uttalt med frasetrykk blir oftere uttalt med brudd enn ord hvor 

ingen av stavelsene er uttalt med frasetrykk. Se tabell 4.24 og figur 4.18. Forskjellen er 

signifikant i regresjonsanalysen, b = 0,88, z = 4,18, p < 0,001. 

 
Frasetrykk i ord Antall ord totalt Antall ord med brudd Prosentandel av ord med brudd 

Ord med frasetrykk 2061 369 17,9 % 

Ord uten frasetrykk 2140 73 3,4 % 

Tabell 4.24 Andel brudd i ord avhengig av frasetrykk 
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Figur 4.18 Andel brudd i ord avhengig av frasetrykk 

 

4.3.6 Kompleks opptakt 
Det er oftere brudd i ord med ordinitial kompleks opptakt enn i ord med ordinitial simpleks 

opptakt eller ord som begynner med en vokal. Se tabell 4.25 og figur 4.19. 

En sammenligning av modeller med og uten ordinitial kompleks opptakt gjort med 

Likelihood Ratio Test, viser at kompleks opptakt ikke har signifikant påvirkning på stamming 

på ordnivå, χ²(1) = 0,55, p = 0,46. Ordinitial kompleks opptakt er derfor ikke tatt med i 

regresjonsmodellen. 

 
Ordinitial opptakt Antall ord totalt Antall ord med brudd Prosentandel av ord med brudd 

Kompleks opptakt 518 75 14,5 % 

Simpleks eller Ø opptakt 3683 367 10,0 % 

Tabell 4.25 Andel brudd avhengig av ordinitial opptakt 
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Figur 4.19 Andel brudd avhengig av ordinitial opptakt 

 

4.4 Statistisk analyse 
Likelihood Ratio Test er brukt for å finne ut hvilke variabler som har en selvstendig 

signifikant effekt på stamming (se 3.6 for mer om Likelihood Ratio Test). Materialet er 

deretter analysert med logistisk regresjon med de variablene som Likelihood Ratio Test har 

vist har en signifikant effekt på stamming. 

 

4.4.1 Stavelsesnivå 
Likelihood Ratio Test viser at alle de undersøkte variablene har signifikant påvirkning på 

stamming. Se tabell 4.26. Signifikante p-verdier er markert med *-tegn. 

 
Variabel Likelihood Ratio Test 

Initial lyd (konsonant eller vokal) χ²(1) = 9,48, p = 0,002 * 

- Artikulasjonsmåte for stavelsesinitiale konsonanter χ²(4) = 16,97, p = 0,002 * 

- Artikulasjonssted for stavelsesinitiale konsonanter χ²(6) = 24,67, p < 0,001 * 

Posisjon innad i ordet χ²(1) = 139,32, p < 0,001 * 

Ordtrykk χ²(1) = 45,84, p < 0,001 * 

Frasetrykk χ²(1) = 79,49, p < 0,001 * 

Kompleks opptakt χ²(1) = 4,24, p = 0,039 * 

Tabell 4.26 Likelihood Ratio Test-resultater for variabler på stavelsesnivå 
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Regresjonsanalysen viser at sannsynligheten for at en stavelse vil bli uttalt med brudd 

øker hvis opptakten er kompleks, hvis den initiale lyden er en konsonant, hvis stavelsen har 

frasetrykk og hvis stavelsen er ordinitial. Regresjonsanalysen viser at når en undersøker alle 

faktorene i sammenheng er det mindre sannsynlig at en stavelse vil få brudd hvis den har 

ordtrykk. Se tabell 4.27. Signifikante p-verdier er markert med *-tegn. 

 
 Estimate Standard error z value Pr(>|z|) 

(Intercept) -4,0624 0,1819 -22,331 < 2e-16 * 

Ordinitial stavelse 1,7829 0,1564 11,397 < 2e-16 * 

Ordtrykk -1,2019 0,1777 -6,764 1,34e-11 * 

Frasetrykk 1,1461 0,1392 8,232 < 2e-16 * 

Konsonant 0,4556 0,1544 2,950 0,00318 * 

Kompleks opptakt 0,2738 0,1303 2,102 0,03557 * 

Tabell 4.27 Resultater av regresjonsanalyse på stavelsesnivå 

 

Artikulasjonsmåte og –sted har signifikant påvirkning på stamming i stavelser som 

begynner med en konsonant. Nasaler fører sjeldnere til brudd enn approksimanter, plosiver 

og likvider. Frikativer fører sjeldnere til brudd enn plosiver og likvider. Uvular [ʁ] fører 

oftere til brudd enn palatale, alveolare, velare, laryngale og retroflekse lyder. Labiale lyder 

fører oftere til brudd enn palatale, alveolare og velare lyder. Se tabell 4.6 for en fullstendig 

oversikt over signifikante forskjeller mellom ulike artikulasjonsmåter og tabell 4.8 for en 

fullstendig oversikt over signifikante forskjeller mellom ulike artikulasjonssteder. 

 

4.4.2 Ordnivå 
Likelihood Ratio Test viser at av de undersøkte variablene har de følgende variablene 

signifikant påvirkning på stamming: om ordet har frasetrykk, ordets posisjon i setningen, om 

ordinitial lyd er konsonant eller vokal, ordlengde og ordklasse. Ordinitial kompleks opptakt 

har ikke signifikant påvirkning på stamming. For ord med initial konsonant har 

artikulasjonsmåte signifikant påvirkning på stamming, mens artikulasjonssted ikke har 

signifikant påvirkning på stamming. Se tabell 4.28. Signifikante p-verdier er markert med *-

tegn. 
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Variabel Likelihood Ratio Test 

Initial lyd (konsonant eller vokal) χ²(1) = 11,7, p < 0,001 * 

- Artikulasjonsmåte for ordinitiale konsonanter χ²(4) = 15,77, p = 0,003 * 

- Artikulasjonssted for ordinitiale konsonanter χ²(6) = 7,97, p = 0,24 

Ordklasse χ²(10) = 19,36, p = 0,036 * 

Ordets posisjon i setningen χ²(1) = 9,01, p = 0,003 * 

Ordlengde χ²(1) = 44,04, p < 0,001 * 

Frasetrykk i ord χ²(1) = 18,15, p < 0,001 * 

Ordinitial kompleks opptakt χ²(1) = 0,55, p = 0,459 

Tabell 4.28 Likelihood Ratio Test-resultater for variabler på ordnivå 

 

Regresjonsanalysen viser at sannsynligheten for at et ord vil bli uttalt med brudd øker jo 

lengre ordet er, hvis ordet er det første ordet i en setning, hvis ordinitial lyd er en konsonant 

og hvis ordet har frasetrykk. Av ordklassene fører preposisjoner oftere til brudd enn 

determinativer og adverb, og substantiv fører oftere til brudd enn determinativer. Se tabell 

4.29. Signifikante p-verdier er markert med *-tegn. I denne tabellen er ikke alle forskjeller 

mellom ordklasser representert. Se tabell 4.20 for en fullstendig oversikt over signifikante 

forskjeller mellom ordklasser. 

 
 Estimate Standard error z value Pr(>|z|) 

(Intercept)4 -4,47222 0,29065 -15,387 < 2e-16 * 

Frasetrykk 0,87835 0,20995 4,184 2,87e-05 * 

Setningsinitialt ord 0,54097 0,17548 3,083 0,002051 * 

Konsonant 0,53903 0,15693 3,435 0,000593 * 

Ordlengde 0,36234 0,05514 6,571 4,99e-11 * 

Ordklasse: interjeksjon -13,27533 294,04304 -0,045 0,963990 

Ordklasse: subjunksjon 0,84792 0,46326 1,830 0,067203 

Ordklasse: konjunksjon 0,76813 0,42401 1,812 0,070047 

Ordklasse: preposisjon 0,73812 0,28761 2,566 0,010276 * 

Ordklasse: substantiv 0,55409 0,23359 2,372 0,017688 * 

Ordklasse: verb 0,39653 0,25030 1,584 0,113151 

Ordklasse: hjelpeverb 0,36329 0,43273 0,840 0,401165 

Ordklasse: pronomen 0,31377 0,51708 0,607 0,543974 

Ordklasse: adjektiv 0,23996 0,29474 0,814 0,415570 

Ordklasse: adverb 0,13439 0,29727 0,452 0,651207 

Tabell 4.29 Resultater av regresjonsanalyse på ordnivå 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Ordklassen determinativ er her referansen som er en del av Intercept-verdien, og vises derfor ikke som egen 
verdi. Se tabell 4.20 i 4.3.2 for verdier for determinativ. 
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Artikulasjonsmåte har signifikant påvirkning på stamming i ord som begynner med en 

konsonant. Frikativer fører sjeldnere til brudd enn approksimanter, plosiver og likvider. 

Nasaler fører sjeldnere til brudd enn approksimanter. Se tabell 4.16 for en fullstendig oversikt 

over signifikante forskjeller mellom ulike artikulasjonsmåter. Artikulasjonssted har ikke 

signifikant påvirkning på stamming i ord som begynner med konsonanter. 
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5 Diskusjon 
 

I denne oppgaven har jeg undersøkt om de lingvistiske variablene som det er bredest enighet 

om at påvirker stamming hos talere av andre språk, også påvirker stamming hos norske 

talere. Jeg har hatt en forventning om at de samme variablene vil ha påvirkning også hos 

norske talere, og at denne påvirkningen vil være lik det vi finner i tidligere undersøkelser. 

Jevnt over har dette vist seg å stemme, men med noen interessante unntak. 

Den statistiske analysen viser at alle undersøkte faktorer har signifikant påvirkning på 

stamming på stavelsesnivå (se tabell 4.26 i 4.4.1). At stavelsen er den første stavelsen i et ord 

er den variabelen som har størst innflytelse. Initiale stavelser blir oftere uttalt med brudd enn 

ikke-initiale stavelser. Nest størst innflytelse har ordtrykk, etterfulgt av frasetrykk. Ordtrykk 

fører til færre brudd, mens frasetrykk fører til flere brudd. Fjerde mest innflytelse har den 

initiale lyden i stavelsen. Initial konsonant fører til flere brudd enn initial vokal. Om stavelsen 

har kompleks opptakt eller ikke har minst innflytelse i denne undersøkelsen. Stavelser med 

kompleks opptakt får oftere brudd. 

På ordnivå har alle de undersøkte faktorene signifikant påvirkning på stamming, unntatt 

kompleks opptakt (se tabell 4.28 i 4.4.2). Variabelen som har størst innflytelse er trykk, hvor 

ord uttalt med hovedtrykk oftere inneholder brudd enn ord hvor ingen av stavelsene er uttalt 

med hovedtrykk. Nest mest innflytelse har posisjonen til ordet i setningen. Ord som kommer 

først i en setning får oftere brudd enn ord som kommer senere i setningen. Tredje mest 

innflytelse har den initiale lyden i ordet. Ordinitial konsonant fører oftere til brudd enn 

ordinitial vokal. Fjerde mest innflytelse har ordlengden. Jo lengre et ord er, jo oftere blir det 

uttalt med brudd. Ordklasse er en kategorisk variabel som har effekt som helhet, men hvor 

kun noen av kategoriene er signifikante. 

Artikulasjonsmåte og –sted er ikke rangert med de andre variablene for grad av 

innflytelse, da de bare er undersøkt for stavelser og ord som begynner med konsonanter. 

Artikulasjonsmåte har signifikant påvirkning på både stavelses– og ordnivå, mens 

artikulasjonssted kun har signifikant påvirkning på stavelsesnivå. 
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5.1 Hovedfunn 
5.1.1 Initial lyd 
Funnet av at det oftere er brudd i stavelser og ord som begynner med konsonanter enn i 

stavelser og ord som begynner med vokaler, er som forventet. Det samsvarer godt med 

tidligere funn fra engelskspråklige undersøkelser (se 2.1.1), samt med den tidligere 

undersøkelsen av norskspråklige talere (Preus et al., 1970, s. 15). Forskjellen mellom 

konsonant og vokal er statistisk signifikant både for stavelser og ord. 

I stavelser og ord som begynner med konsonanter fører nasaler og frikativer til færre 

brudd enn de andre artikulasjonsmåtene som de er signifikant forskjellige fra. I stavelser som 

begynner med en konsonant fører uvulare og labiale lyder oftere til brudd enn de andre 

artikulasjonsstedene som de er signifikant forskjellige fra. 

 

5.1.2 Ordklasse 
I denne undersøkelsen har ordklasse signifikant påvirkning på stamming. Informantene har 

oftere brudd i ordklasser av typen innholdsord enn i ordklasser av typen funksjonsord (se 

tabell 4.19 i 4.3.2). Dette stemmer for så vidt overens med tidligere undersøkelser fra andre 

språk som har vist at innholdsord oftere får brudd enn funksjonsord (se 2.1.2), men 

regresjonsanalysen, som tar hensyn til alle variablene i sammenheng, nyanserer bildet noe. 

Analysen gir ikke sikre tall for en fullstendig intern rangering av alle ordklassene. Det som 

kan sies med sikkerhet (signifikant p-verdi) er at når en tar hensyn til alle variablene: 

• fører substantiv oftere til brudd enn determinativer 

• fører preposisjoner oftere til brudd enn determinativer 

• fører preposisjoner oftere til brudd enn adverb 

Dette passer bare delvis med tidligere undersøkelser av andre språk som har vist at 

innholdsord oftere får brudd enn funksjonsord (se 2.1.2). Substantiv, som er innholdsord, 

fører i denne undersøkelse oftere til brudd enn determinativer, som er funksjonsord. Dette 

stemmer med tidligere forskning fra andre språk. Preposisjoner fører oftere til brudd enn 

determinativer. Begge ordklassene er funksjonsord. Men preposisjoner fører også oftere til 

brudd enn adverb, som er innholdsord. Her fører altså en ordklasse av typen funksjonsord 

oftere til brudd enn en ordklasse av typen innholdsord. Dette er motsatt av hva en skulle 

forvente basert på tidligere undersøkelser av stamming i andre språk. I den sammenheng kan 

det nevnes at Faarlund, Lie og Vannebo i sin inndeling av norske ordklasser påpeker at 
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preposisjoner kan være både leksikalske og grammatiske ord, altså både innholds- og 

funksjonsord (1997, s. 24, 29). 

Preposisjoner er en ordklasse hvor det forekommer relativt få brudd både i en 

undersøkelse med engelskspråklige informanter av Brown (1937, referert i Howell og 

Rusbridge, 2011, s. 101–102), og i undersøkelsen av Preus et al. med norskspråklige 

informanter (Preus et al., 1970, s. 15). I den norske undersøkelsen fant forfatterne at 

preposisjoner var den ordklassen som fikk færrest brudd, mens adverb fikk tredje flest (Preus 

et al., 1970, s. 15). Av de ni ordklassene i Browns undersøkelse var preposisjoner den 

ordklassen som fikk tredje færrest brudd, mens adverb fikk tredje flest (Brown, 1937, referert 

i Howell og Rusbridge, 2011, s. 101–102). Også i min undersøkelse blir adverb oftere uttalt 

med brudd enn preposisjoner (se tabell 4.18 i 4.3.2), men av regresjonsanalysen, som tar 

hensyn til alle variablene, ser vi altså at preposisjoners påvirkning fører til flere brudd enn 

adverbs påvirkning. Det kan her nevnes at hverken Brown eller Preus et al. gjorde en analyse 

av variabler i sammenheng, men utelukkende så på hver variabel for seg. 

 

5.1.3 Ordets posisjon i setningen 
At setningsinitiale ord oftere får brudd enn ikke-initiale ord, stemmer godt med tidligere 

studier av andre språk, som har funnet at tidlige ord (det første, eller de to eller tre første) 

oftere får brudd (se 2.1.3). Det stemmer også overens med den tidligere studien av norsk 

(Preus et al., 1970, s. 16), som fant flest brudd på det første ordet i setninger. 

Dworzynski fant en større andel brudd på de tre første ordene i setninger enn på de 

resterende for tyske talere, men forskjellen var ikke signifikant (2004, s. 88). Forskjellen 

mellom initialt ord og ikke-initiale ord er i min undersøkelse større enn forskjellen mellom de 

tre første ordene og de resterende, se tabell 5.1. Det er ikke gjort noen statistisk analyse av 

om variabelen, definert på denne alternative måten, er statistisk signifikant. 

 
 Initiale ord vs. ikke-initiale ord Første tre ord vs. resterende ord 

Initiale ord Ikke-initiale ord Første tre ord Resterende ord 

Antall ord totalt 326 3875 877 3324 

Antall ord med brudd 48 394 97 345 

Prosentandel ord med brudd 14,7 % 10,2 % 11,1 % 10,4 % 

Tabell 5.1 Andel brudd avhengig av ordets posisjon i setningen, initiale ord vs. første tre ord 
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5.1.4 Ordlengde 
Lange ord er entydig funnet å føre til flere brudd enn korte ord i tidligere studier av andre 

språk (se 2.1.4). Også den tidligere undersøkelsen av norsk fant at lengre ord oftere blir uttalt 

med brudd (Preus et al., 1970, s. 16–17). 

Ordlengde har også i min undersøkelse signifikant påvirkning på stamming. Jo lengre et 

ord er, jo større er sjansen for at ordet blir uttalt med brudd. Prosentandelen brudd stiger 

nesten proporsjonalt med ordlengden. 

Det går an å tenke seg at tostavelsesord blir uttalt med brudd omtrent dobbelt så ofte som 

enstavelsesord fordi deres lengde gir taleren dobbelt så mange muligheter til brudd. Men det 

at lange ord oftere har brudd enn korte ord, skyldes ikke bare at de lange ordene har flere 

stavelser som det kan forekomme brudd i. Når ordlengden øker faller fortsatt de aller fleste 

bruddene på første stavelse, se tabell 5.2. 

 
Ordlengde Posisjon innad i ordet Antall stavelser 

totalt 

Antall stavelser 

med brudd 

Prosentandel av 

stavelser med brudd 

1 stavelse Initial stavelse 2157 103 4,8 % 

 Ikke-initial stavelse – – – 

2 stavelser Initial stavelse 1073 124 11,6 % 

 Ikke-initial stavelse 10765 8 0,7 % 

3 stavelser Initial stavelse 677 115 17,0 % 

 Ikke-initial stavelse 1360 37 2,7 % 

4 stavelser Initial stavelse 178 40 22,5 % 

 Ikke-initial stavelse 549 20 3,6 % 

5 stavelser Initial stavelse 94 15 16,0 % 

 Ikke-initial stavelse 378 23 6,1 % 

6 stavelser Initial stavelse 26 6 23,1 % 

 Ikke-initial stavelse 130 4 3,1 % 

Tabell 5.2 Andel brudd på initiale og ikke-initiale stavelser avhengig av ordlengde 

 

5.1.5 Posisjon innad i ordet 
Tidligere studier av andre språk har funnet en stor overvekt av brudd på første lyd eller 

stavelse i ord (se 2.1.5). Den tidligere undersøkelsen av norsk fant også høyest andel brudd 

på første stavelse (Preus et al., 1970, s. 17). Denne oppgavens undersøkelse finner også, som 

forventet, at brudd oftest faller på første stavelse, og at funnet er signifikant. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Antall stavelser totalt for første og andre stavelse i tostavelsesord avviker, fordi noen stavelser er tatt ut av 
materialet på grunn av tvil om stavelsen er uttalt flytende eller med brudd (se 3.4.2). 
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Selv om de fleste brudd faller på første stavelse, er ikke tendensen like sterk som i studier 

av andre språk. Tidligere studier rapporterer at 90 % til 98 % av brudd forekommer på første 

lyd eller stavelse (Bloodstein, 1995, s. 283; Brown, 1938, s. 113; Wingate, 1979, s. 287). 

Wingate påpeker at dette er et så vanlig funn at forskere tar det for gitt (1979, s. 287). I denne 

undersøkelsen faller 81,4 % av alle brudd på første stavelse. Altså faller en ikke ubetydelig 

andel (18,6 %) av brudd på en senere stavelse i ordet. 

Weiner og Hubbard gjennomførte begge studier av tostavelsesord og trykk, og fant at 

henholdsvis 91 % og 99 % av brudd inntraff på første stavelse (Weiner, 1984, s. 304; 

Hubbard, 1998, s. 805). I tostavelsesord i dette materialet er det brudd i 11,6 % av initiale 

stavelser og 0,7 % av finale stavelser. Se tabell 5.2. Altså faller 93,9 % av brudd i 

tostavelsesord på første stavelse. Dette stemmer godt med Weiners og Hubbards funn. 

 

5.1.6 Trykk 
Tidligere studier, både av norsk og av andre språk, har vist at trykksterke stavelser oftere blir 

uttalt med brudd enn trykksvake (se 2.1.6 og 2.2.6). I denne undersøkelsen blir stavelser som 

er uttalt med hovedtrykk (frasetrykk) signifikant oftere uttalt med brudd enn stavelser som 

ikke er uttalt med hovedtrykk. Også ord som inneholder en stavelse med hovedtrykk får 

signifikant flere brudd enn ord hvor ingen av stavelsene er uttalt med hovedtrykk. Disse 

funnene stemmer godt overens med tidligere undersøkelser. 

Stavelser med ordtrykk er de stavelsene som ville fått hovedtrykk hvis ordet ble uttalt i 

isolasjon, men som ikke alltid får trykket realisert i sammenhengende tale. I datamaterialet 

får stavelser med ordtrykk en større andel brudd enn stavelser uten ordtrykk, men når denne 

variabelen sees i sammenheng med de andre variablene, viser regresjonsanalysen at ordtrykk 

påvirker stavelser slik at de signifikant sjeldnere blir uttalt med brudd. Det er ikke klart hva 

dette skyldes, men det kan nevnes at ordtrykk har en sterk korrelasjon med stavelsesposisjon 

innad i ordet. De fleste ord har ordtrykk på første stavelse. 

Wingate argumenterer for at trykk er grunnen til at ordinitiale stavelser og innholdsord 

oftere får brudd enn ikke-initiale stavelser og funksjonsord (1979, s. 288–289). Selv om jeg i 

denne undersøkelsen finner at hovedtrykk fører til signifikant flere brudd hos norske talere, 

har både ordinitial stavelse og ordklasse samtidig en uavhengig signifikant effekt. 
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5.1.7 Kompleks opptakt 
Tidligere undersøkelser har funnet at konsonantgrupper fører til mer stamming. Wingate 

skriver at ordinitial kompleks opptakt øker sjansen for at et ord blir uttalt med brudd 

(Wingate, 2002, referert i Howell og Rusbridge, 2011, s. 108). Preus et al. fant det samme i 

norsk (1970, s. 15). I denne undersøkelsen er derimot kompleks opptakt kun en signifikant 

faktor på stavelsesnivå og ikke på ordnivå. Stavelser med kompleks opptakt blir oftere uttalt 

med brudd enn stavelser som begynner med enkel konsonant eller vokal. Også ord med 

ordinitial kompleks opptakt blir oftere uttalt med brudd, men denne forskjellen er ikke 

signifikant i regresjonsanalysen. 

 

5.2 Metodologiske betraktninger 
5.2.1 Initial lyd 
I denne undersøkelsen er brudd knyttet opp mot den initiale lyden i stavelser og ord, selv om 

selve bruddet kan forekomme senere. Dette er gjort fordi materialet er delt inn på 

stavelsesnivå og ordnivå og ikke på lydnivå. 

Grunnen til at materialet ikke er delt inn på lydnivå, er at det ofte kan være svært 

vanskelig å vite akkurat hvilken lyd et brudd er knyttet til. Ved blokkeringer og forlengelser 

går det an å avgjøre hvilken lyd bruddet er knyttet til, men ved repetisjoner er stavelsen den 

minste bestanddelen i språket som kan markeres for brudd. 

Selv om brudd kun er undersøkt i relasjon til den initiale lyden i stavelser og ord, er det 

sannsynlig at de fleste brudd er knyttet til denne første lyden. Tidligere studier har funnet at 

over 90 % av brudd er knyttet til stavelsens eller ordets initiale lyd (Bloodstein, 1995, s. 283). 

 

5.2.2 Informantene 
Denne undersøkelsen er basert på høytlesning fra voksne informanter. Jeg har bevisst valgt å 

bruke høytlesning som grunnlag for analysen, for å unngå problemer knyttet til skjult 

stamming (se 3.2.2 og 1.2.3). Dette betyr at resultatene i undersøkelsen gjelder for voksne 

som leser en tekst høyt. 

Informantene kommer fra flere steder i Norge, men det er stor overvekt av personer fra 

Østlandet. Spredningen i dialekt er derfor begrenset. 

Av informantene er det tre kvinner og tolv menn. Dette kan virke som en klar skjevhet i 

kjønnsfordeling, men den er nært representativ for fordelingen mellom kvinner og menn blant 
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voksne som stammer. Guitar oppgir at fordelingen mellom kjønn blant personer som stammer 

er omtrent 75 % menn og 25 % kvinner (2006, s. 22). 

Det er stor forskjell på hvor mye de forskjellige informantene stammer. Noen har nesten 

ikke brudd i det hele tatt i løpet av høytlesningssesjonen, mens andre har brudd i over 

halvparten av ordene. De fleste befinner seg et sted imellom. Denne spredningen i hvor ofte 

informantene har brudd i talen gjør forhåpentligvis at utvalget er representativt, da både 

milde og alvorlige tilfeller av stamming er representert. 
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6 Konklusjon 
 

I denne oppgaven har jeg vist at mange av de samme lingvistiske faktorene som påvirker 

stamming hos talere av engelsk og andre språk, også påvirker stamming hos talere av norsk. 

Norske talere som stammer har oftere brudd i ord og stavelser som begynner med 

konsonanter, i det første ordet i setninger, i lange ord, i den første stavelsen i ord, i stavelser 

og ord som har hovedtrykk i en aksentfrase, og i stavelser med kompleks opptakt. 

Jeg har også gjort noen funn som avviker fra det en skulle kunne forvente ut ifra tidligere 

forskning, og det vil være interessant å se nærmere på årsakene til disse avvikene i senere 

undersøkelser. Dette inkluderer en større forekomst av stamming på preposisjoner enn det en 

skulle forvente ut fra tidligere undersøkelser, i tillegg til at ordtrykk påvirker stavelser slik at 

de signifikant sjeldnere blir uttalt med brudd enn de resterende stavelsene når en ser de ulike 

variablene i sammenheng. 

Informantene i min undersøkelse er voksne og i hovedsak fra østlandsområdet. Senere 

undersøkelser av stamming og lingvistiske faktorer blant norsktalende barn, og med 

informanter med en annen sammensetning av dialekter, vil kunne gi informasjon som utfyller 

funnene i denne undersøkelsen. I tillegg vil eventuelle senere undersøkelser som fokuserer på 

lingvistiske faktorer i naturlig tale hos personer som stammer, kunne gi nyttig supplerende 

informasjon til funnene i denne undersøkelsen. 

Sammenhengen mellom lingvistiske faktorer og stamming er tidligere best beskrevet for 

engelskspråklige talere. Kun én undersøkelse har sett på denne sammenhengen med norske 

informanter (Preus et al., 1970). Denne undersøkelsen har flere metodologiske svakheter. 

Den største svakheten er at den ikke undersøker de lingvistiske faktorene i sammenheng. I 

min undersøkelse har jeg analysert datamaterialet med logistisk regresjon, og har vist at de 

ulike faktorene som påvirker stamming har en signifikant individuell effekt. Disse funnene 

kan av den grunn sies å være mer pålitelige enn funnene i den tidligere norske undersøkelsen. 
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Appendiks 
 

1. Søknad til Personvernombudet 

2. Tilbakemelding fra Personvernombudet 

3. Informasjonsskriv og samtykkeerklæring 

4. Hutte-tut-tut 
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Appendiks 1 

 

 
MELDESKJEMA
Meldeskjema (versjon 1.4) for forsknings- og studentprosjekt som medfører meldeplikt eller konsesjonsplikt
(jf. personopplysningsloven og helseregisterloven med forskrifter).
 

1. Intro

Samles det inn direkte
personidentifiserende

opplysninger?

Ja ● Nei ○ En person vil være direkte identifiserbar via navn,
personnummer, eller andre personentydige kjennetegn.

Les mer om hva personopplysninger.

NB! Selv om opplysningene skal anonymiseres i
oppgave/rapport, må det krysses av dersom det skal
innhentes/registreres personidentifiserende
opplysninger i forbindelse med prosjektet.

Hvis ja, hvilke? ■ Navn
□ 11-sifret fødselsnummer
□ Adresse
□ E-post
□ Telefonnummer
■ Annet

Annet, spesifiser hvilke Videoopptak av ansikter.

Skal direkte
personidentifiserende
opplysninger kobles til

datamaterialet
(koblingsnøkkel)?

Ja ○ Nei ● Merk at meldeplikten utløses selv om du ikke får tilgang
til koblingsnøkkel, slik fremgangsmåten ofte er når man
benytter en databehandler

Samles det inn
bakgrunnsopplysninger som

kan identifisere
enkeltpersoner (indirekte

personidentifiserende
opplysninger)?

Ja ○ Nei ● En person vil være indirekte identifiserbar dersom det
er mulig å identifisere vedkommende gjennom
bakgrunnsopplysninger som for eksempel
bostedskommune eller arbeidsplass/skole kombinert
med opplysninger som alder, kjønn, yrke, diagnose,
etc.

NB! For at stemme skal regnes som
personidentifiserende, må denne bli registrert i
kombinasjon med andre opplysninger, slik at personer
kan gjenkjennes.

Hvis ja, hvilke

Skal det registreres
personopplysninger

(direkte/indirekte/via IP-/epost
adresse, etc) ved hjelp av

nettbaserte spørreskjema?

Ja ○ Nei ● Les mer om nettbaserte spørreskjema.

Blir det registrert
personopplysninger på

digitale bilde- eller
videoopptak?

Ja ● Nei ○ Bilde/videoopptak av ansikter vil regnes som
personidentifiserende.

Søkes det vurdering fra REK
om hvorvidt prosjektet er

omfattet av
helseforskningsloven?

Ja ○ Nei ● NB! Dersom REK (Regional Komité for medisinsk og
helsefaglig forskningsetikk) har vurdert prosjektet som
helseforskning, er det ikke nødvendig å sende inn
meldeskjema til personvernombudet (NB! Gjelder ikke
prosjekter som skal benytte data fra pseudonyme
helseregistre).

Dersom tilbakemelding fra REK ikke foreligger,
anbefaler vi at du avventer videre utfylling til svar fra
REK foreligger.

2. Prosjekttittel

Prosjektittel Lingvistiske faktorer i stamming i norsk. Oppgi prosjektets tittel. NB! Dette kan ikke være
«Masteroppgave» eller liknende, navnet må beskrive
prosjektets innhold.

3. Behandlingsansvarlig institusjon

Institusjon Universitetet i Oslo Velg den institusjonen du er tilknyttet. Alle nivå må
oppgis. Ved studentprosjekt er det studentens
tilknytning som er avgjørende. Dersom institusjonen
ikke finnes på listen, har den ikke avtale med NSD som
personvernombud. Vennligst ta kontakt med
institusjonen.

Avdeling/Fakultet Det humanistiske fakultet

Institutt Institutt for lingvistiske og nordiske studier

4. Daglig ansvarlig (forsker, veileder, stipendiat)
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Fornavn Sverre Stausland Før opp navnet på den som har det daglige ansvaret for
prosjektet. Veileder er vanligvis daglig ansvarlig
ved studentprosjekt.

Veileder og student må være tilknyttet samme
institusjon. Dersom studenten har ekstern veileder,
kanbiveileder eller fagansvarlig ved studiestedet stå
som daglig ansvarlig.

Arbeidssted må være tilknyttet behandlingsansvarlig
institusjon, f.eks. underavdeling, institutt etc.

NB! Det er viktig at du oppgir en e-postadresse som
brukes aktivt. Vennligst gi oss beskjed dersom den
endres.

Etternavn Johnsen

Stilling Førsteamanuensis

Telefon 22856942

Mobil

E-post stausland.johnsen@iln.uio.no

Alternativ e-post sverre.johnsen@gmail.com

Arbeidssted Universitetet i Oslo

Adresse (arb.) Institutt for lingvistiske og nordiske stuier

Postnr./sted (arb.sted) 0317 Oslo

5. Student (master, bachelor)

Studentprosjekt Ja ● Nei ○ Dersom det er flere studenter som samarbeider om et
prosjekt, skal det velges en kontaktperson som føres
opp her. Øvrige studenter kan føres opp under pkt 10.

Fornavn Eli

Etternavn Muus

Telefon

Mobil 46769927

E-post elimuu@student.iln.uio.no

Alternativ e-post eli.88.m@gmail.com

Privatadresse Frostaveien 9A

Postnr./sted (privatadr.) 7068 Trondheim

Type oppgave ● Masteroppgave
○ Bacheloroppgave
○ Semesteroppgave
○ Annet

6. Formålet med prosjektet

Formål Prosjektets formål er å undersøke hvilke
lingvistiske/språklige faktorer som har innvirkning på
stamming i norsk. Lingvistiske faktorer som kan øke
sannsynligheten for at en person som stammer vil
stamme på et gitt ord, kan for eksempel være hvilken
ordklasse ordet tilhører, om det er trykksterkt eller
trykksvakt og om det er langt eller kort. Slike faktorer er
undersøkt for blant annet engelsk og tysk, men det er
ikke tidligere gjort for norsk. Prosjektet vil undersøke om
de faktorene som gjelder for engelsk og tysk også
gjelder for norsk.

Redegjør kort for prosjektets formål, problemstilling,
forskningsspørsmål e.l.

7. Hvilke personer skal det innhentes personopplysninger om (utvalg)?

Kryss av for utvalg □ Barnehagebarn
□ Skoleelever
□ Pasienter
■ Brukere/klienter/kunder
□ Ansatte
□ Barnevernsbarn
□ Lærere
□ Helsepersonell
□ Asylsøkere
□ Andre
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Beskriv utvalg/deltakere De det innhentes opptak av er personer som deltar i
doktorgradsprosjektet "Stammebehandling - hva hjelper
for hvem?". Dette prosjektet blir utført av logoped Hilda
Sønsterud ved Statped sørøst, fagavdeling språk/tale,
og er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og
helsefaglig forskningsetikk Helse Sør-Øst.
(http://www.stamming.no/nyheter/post-DfPPQ-vil-du-
delta-i-forskningsprosjektet-stammebehandling-hva-
hjelper-for-hvem)

Med utvalg menes dem som deltar i undersøkelsen
eller dem det innhentes opplysninger om.

Rekruttering/trekking Utvalget til dette prosjektet er alle som deltar i logoped
Sønsteruds prosjekt, se ovenfor.

Beskriv hvordan utvalget trekkes eller rekrutteres og
oppgi hvem som foretar den. Et utvalg kan trekkes
fra registre som f.eks. Folkeregisteret, SSB-registre,
pasientregistre, eller det kan rekrutteres gjennom
f.eks. en bedrift, skole, idrettsmiljø eller eget nettverk.

Førstegangskontakt Logoped Sønsterud vil dele ut informasjonsskriv og
samtykkeerklæring til deltakerne i sitt prosjekt. Jeg vil
ikke ha noen form for direkte kontakt med deltakerne i
prosjektet.

Beskriv hvordan kontakt med utvalget blir opprettet og
av hvem.

Les mer om dette på temasidene.

Alder på utvalget □ Barn (0-15 år)
□ Ungdom (16-17 år)
■ Voksne (over 18 år)

Les om forskning som involverer barn på våre nettsider.

Omtrentlig antall personer
som inngår i utvalget

18

Samles det inn sensitive
personopplysninger?

Ja ○ Nei ● Les mer om  sensitive opplysninger.

Hvis ja, hvilke? □ Rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk,
filosofisk eller religiøs oppfatning
□ At en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt
for en straffbar handling
□ Helseforhold
□ Seksuelle forhold
□ Medlemskap i fagforeninger

Inkluderes det myndige
personer med redusert eller

manglende
samtykkekompetanse?

Ja ○ Nei ● Les mer om pasienter, brukere og personer med
redusert eller manglende samtykkekompetanse.

Samles det inn
personopplysninger om

personer som selv ikke deltar
(tredjepersoner)?

Ja ○ Nei ● Med opplysninger om tredjeperson menes opplysninger
som kan spores tilbake til personer som ikke inngår i
utvalget. Eksempler på tredjeperson er kollega, elev,
klient, familiemedlem.

8. Metode for innsamling av personopplysninger

Kryss av for hvilke
datainnsamlingsmetoder og
datakilder som vil benyttes

□ Papirbasert spørreskjema
□ Elektronisk spørreskjema
□ Personlig intervju
□ Gruppeintervju
□ Observasjon
□ Deltakende observasjon
□ Blogg/sosiale medier/internett
□ Psykologiske/pedagogiske tester
□ Medisinske undersøkelser/tester
□ Journaldata

Personopplysninger kan innhentes direkte fra den
registrerte f.eks. gjennom spørreskjema,intervju, tester,
og/eller ulike journaler (f.eks. elevmapper, NAV, PPT,
sykehus) og/eller registre (f.eks.Statistisk sentralbyrå,
sentrale helseregistre).

NB! Dersom personopplysninger innhentes fra
forskjellige personer (utvalg) og med
forskjellige metoder, må dette spesifiseres i
kommentar-boksen. Husk også å legge ved relevante
vedlegg til alle utvalgs-gruppene og metodene som skal
benyttes.

Les mer om registerstudier her.

Dersom du skal anvende registerdata, må variabelliste
lastes opp under pkt. 15

□ Registerdata

■ Annen innsamlingsmetode

Oppgi hvilken Innsamlingsmetoden for dette prosjektet vil være å få
overført videoer fra en ekstern harddisk tilhørende
logoped Hilda Sønsterud til en ekstern harddisk
tilhørende Eli Muus, studenten som utfører prosjektet.

Tilleggsopplysninger Personopplysningene som skal samles inn er
videoopptak av ansikter. Disse opptakene er allerede
gjort av logoped Sønsterud i hennes
doktorgradsprosjekt, se ovenfor. Dette prosjektet skal
kun ha tilgang til disse opptakene som allerede er gjort;
ingen nye opptak skal gjøres.

9. Informasjon og samtykke
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Oppgi hvordan
utvalget/deltakerne informeres

■ Skriftlig
□ Muntlig
□ Informeres ikke

Dersom utvalget ikke skal informeres om behandlingen
av personopplysninger må det begrunnes.

Les mer her.

Vennligst send inn mal for skriftlig eller muntlig
informasjon til deltakerne sammen med meldeskjema.

 Last ned en veiledende mal her.

NB! Vedlegg lastes opp til sist i meldeskjemaet, se
punkt 15 Vedlegg.

Samtykker utvalget til
deltakelse?

● Ja
○ Nei
○ Flere utvalg, ikke samtykke fra alle

For at et samtykke til deltakelse i forskning skal være
gyldig, må det være frivillig, uttrykkelig og informert.

Samtykke kan gis skriftlig, muntlig eller gjennom en
aktiv handling. For eksempel vil et besvart
spørreskjema være å regne som et aktivt samtykke.

Dersom det ikke skal innhentes samtykke, må det
begrunnes.

10. Informasjonssikkerhet

Spesifiser De personidentifiserende opplysningene er videoopptak
av ansikter. Disse opptakene vil lagres på en ekstern
harddisk. Ingen andre personidentifiserende
opplysninger enn opptak av ansikter skal samles inn.

NB! Som hovedregel bør ikke direkte
personidentifiserende opplysninger registreres sammen
med det øvrige datamaterialet.

Hvordan registreres og
oppbevares

personopplysningene?

□ På server i virksomhetens nettverk
□ Fysisk isolert PC tilhørende virksomheten (dvs. ingen
tilknytning til andre datamaskiner eller nettverk, interne
eller eksterne)
□ Datamaskin i nettverkssystem tilknyttet Internett
tilhørende virksomheten
□ Privat datamaskin
■ Videoopptak/fotografi
□ Lydopptak
□ Notater/papir
■ Mobile lagringsenheter (bærbar datamaskin,
minnepenn, minnekort, cd, ekstern harddisk,
mobiltelefon)
□ Annen registreringsmetode

Merk av for hvilke hjelpemidler som benyttes for
registrering og analyse av opplysninger.

Sett flere kryss dersom opplysningene registreres på
flere måter.

Med «virksomhet» menes her behandlingsansvarlig
institusjon.

NB! Som hovedregel bør data som inneholder
personopplysninger lagres på behandlingsansvarlig sin
forskningsserver.

Lagring på andre medier - som privat pc, mobiltelefon,
minnepinne, server på annet arbeidssted - er mindre
sikkert, og må derfor begrunnes. Slik lagring må
avklares med behandlingsansvarlig institusjon, og
personopplysningene bør krypteres.

Annen registreringsmetode
beskriv

Hvordan er datamaterialet
beskyttet mot at

uvedkommende får innsyn?

Datamaterialet oppbevares på en ekstern harddisk som
bare Eli Muus, studenten som utfører prosjektet, har
tilgang til. Harddisken vil være passordbeskyttet.

Er f.eks. datamaskintilgangen beskyttet med
brukernavn og passord, står datamaskinen i et låsbart
rom, og hvordan sikres bærbare enheter, utskrifter og
opptak?

Samles opplysningene
inn/behandles av en

databehandler?

Ja ○ Nei ● Dersom det benyttes eksterne til helt eller delvis å
behandle personopplysninger, f.eks. Questback,
transkriberingsassistent eller tolk, er dette å betrakte
som en databehandler. Slike oppdrag må
kontraktsreguleres.Hvis ja, hvilken

Overføres personopplysninger
ved hjelp av e-post/Internett?

Ja ○ Nei ● F.eks. ved overføring av data til samarbeidspartner,
databehandler mm.

Dersom personopplysninger skal sendes via internett,
bør de krypteres tilstrekkelig.

Vi anbefaler for ikke lagring av personopplysninger på
nettskytjenester.

Dersom nettskytjeneste benyttes, skal det inngås
skriftlig databehandleravtale med leverandøren av
tjenesten.

Hvis ja, beskriv?

Skal andre personer enn
daglig ansvarlig/student ha

tilgang til datamaterialet med
personopplysninger?

Ja ○ Nei ●

Hvis ja, hvem (oppgi navn og
arbeidssted)?

Utleveres/deles
personopplysninger med

andre institusjoner eller land?

● Nei
○ Andre institusjoner
○ Institusjoner i andre land

F.eks. ved nasjonale samarbeidsprosjekter der
personopplysninger utveksles eller ved internasjonale
samarbeidsprosjekter der personopplysninger
utveksles.

11. Vurdering/godkjenning fra andre instanser

Søkes det om dispensasjon
fra taushetsplikten for å få

tilgang til data?

Ja ○ Nei ● For å få tilgang til taushetsbelagte opplysninger fra
f.eks. NAV, PPT, sykehus, må det søkes om
dispensasjon fra taushetsplikten. Dispensasjon søkes
vanligvis fra aktuelt departement.

Hvis ja, hvilke
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Søkes det godkjenning fra
andre instanser?

Ja ○ Nei ● F.eks. søke registereier om tilgang til data, en ledelse
om tilgang til forskning i virksomhet, skole.

Hvis ja, hvilken

12. Periode for behandling av personopplysninger

Prosjektstart

Planlagt dato for prosjektslutt

10.10.2016

15.05.2017

Prosjektstart Vennligst oppgi tidspunktet for når kontakt
med utvalget skal gjøres/datainnsamlingen starter.

Prosjektslutt: Vennligst oppgi tidspunktet for når
datamaterialet enten skalanonymiseres/slettes, eller
arkiveres i påvente av oppfølgingsstudier eller annet.

Skal personopplysninger
publiseres (direkte eller

indirekte)?

□ Ja, direkte (navn e.l.)
□ Ja, indirekte (bakgrunnsopplysninger)
■ Nei, publiseres anonymt

NB! Dersom personopplysninger skal publiseres, må
det vanligvis innhentes eksplisitt samtykke til dette fra
den
enkelte, og deltakere bør gis anledning til å lese
gjennom og godkjenne sitater.

Hva skal skje med
datamaterialet ved

prosjektslutt?

■ Datamaterialet anonymiseres
□ Datamaterialet oppbevares med personidentifikasjon

NB! Her menes  datamaterialet, ikke publikasjon. Selv
om data publiseres med personidentifikasjon skal som
regel øvrig data anonymiseres.Med anonymisering
menes at datamaterialet bearbeides slik at det ikke
lenger er mulig å føre opplysningene tilbake til
enkeltpersoner.

Les mer om anonymisering.

13. Finansiering

Hvordan finansieres
prosjektet?

Prosjektet er en masteroppgave. Studenten mottar
studielån. Prosjektet blir ikke finansiert utover dette.

14. Tilleggsopplysninger

Tilleggsopplysninger Mitt prosjekt, "Lingvistiske faktorer i stamming i norsk",
vil bruke videoopptak av personer som stammer som
datamaterialet. Disse opptakene er i sin helhet gjort av
logoped Hilda Sønsterud i forbindelse med hennes
prosjekt, "Stammebehandling - hva hjelper for hvem?".
Mitt prosjekt skal ikke gjøre noen nye opptak, men ha
innsyn i Sønsteruds opptak, og meldes til NSD fordi
disse opptakene skal brukes på en ny måte. Jeg vil ikke
ha noen form for kontakt med deltakerne i Sønsteruds
prosjekt. Sønsterud vil dele ut informasjonsskriv og
samle inn samtykkeerklæringer for mitt prosjekt.
Sønsteruds prosjekt er godkjent av Regionale komiteer
for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Helse Sør-
Øst.
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Sverre Stausland Johnsen
Institutt for lingvistiske og nordiske studier Universitetet i Oslo
Postboks 1102 Blindern
0317 OSLO
 
Vår dato: 24.10.2016                         Vår ref: 50220 / 3 / STM                         Deres dato:                          Deres ref: 
 
 
TILBAKEMELDING PÅ MELDING OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
 
Vi viser til melding om behandling av personopplysninger, mottatt 26.09.2016. Meldingen gjelder
prosjektet:

Personvernombudet har vurdert prosjektet, og finner at behandlingen av personopplysninger vil være
regulert av § 7-27 i personopplysningsforskriften. Personvernombudet tilrår at prosjektet
gjennomføres.
 
Personvernombudets tilråding forutsetter at prosjektet gjennomføres i tråd med opplysningene gitt i
meldeskjemaet, korrespondanse med ombudet, ombudets kommentarer samt
personopplysningsloven og helseregisterloven med forskrifter. Behandlingen av personopplysninger
kan settes i gang.
 
Det gjøres oppmerksom på at det skal gis ny melding dersom behandlingen endres i forhold til de
opplysninger som ligger til grunn for personvernombudets vurdering. Endringsmeldinger gis via et
eget skjema, http://www.nsd.uib.no/personvern/meldeplikt/skjema.html. Det skal også gis melding
etter tre år dersom prosjektet fortsatt pågår. Meldinger skal skje skriftlig til ombudet.
 
Personvernombudet har lagt ut opplysninger om prosjektet i en offentlig database,
http://pvo.nsd.no/prosjekt. 
 
Personvernombudet vil ved prosjektets avslutning, 15.05.2017, rette en henvendelse angående
status for behandlingen av personopplysninger.
 
Vennlig hilsen

Kontaktperson: Siri Tenden Myklebust tlf: 55 58 22 68
Vedlegg: Prosjektvurdering

50220 Lingvistiske faktorer i stamming i norsk
Behandlingsansvarlig Universitetet i Oslo, ved institusjonens øverste leder
Daglig ansvarlig Sverre Stausland Johnsen
Student Eli Muus

Kjersti Haugstvedt
Siri Tenden Myklebust
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Personvernombudet for forskning
 

Prosjektvurdering - Kommentar                                                                                          
Prosjektnr: 50220

 
FORMÅL
Formålet med prosjektet er å undersøke hvilke lingvistiske/språklige faktorer som har innvirkning på stamming
i norsk.
 
PROSJEKTET
Masterstudent vil analysere videoopptak av personer som deltar i doktorgradsprosjektet "Stammebehandling -
hva hjelper for hvem?". Dette prosjektet blir utført av logoped Hilda Sønsterud ved Statped sørøst, fagavdeling
språk/tale, og er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Helse Sør-Øst.
(http://www.stamming.no/nyheter/post-DfPPQ-vil-du-delta-i-forskningsprosjektet-stammebehandling-hva-
hjelper-for-hvem)
 
REKRUTTERING
Utvalget rekrutteres ved at doktorgradsstipendiaten deler ut informasjonsskriv og samtykkeerklæring på vegne
av masterstudent.
 
INFORMASJON OG SAMTYKKE
Utvalget informeres skriftlig om prosjektet og samtykker til deltakelse. Informasjonsskrivet er godt utformet.
 
SENSITIVE OPPLYSNINGER
Vi vurderer at det behandles sensitive opplysninger om helseforhold. Vi har derfor endret dette punktet i
meldeskjemaet.
 
DATASIKKERHET
Personvernombudet legger til grunn at alle data og personopplysninger behandles i tråd med Universitet i Oslo
sine retningslinjer for innsamling og videre behandling av forskningsdata og personopplysninger. Ettersom det
skal behandles sensitive personopplysninger, anbefaler vi at opplysningene krypteres.
 
PROSJEKTSLUTT OG ANONYMISERING
Forventet prosjektslutt er 15.05.2017. Ifølge prosjektmeldingen skal innsamlede opplysninger da anonymiseres.
Anonymisering innebærer å bearbeide datamaterialet slik at ingen enkeltpersoner kan gjenkjennes. Det gjøres
ved å:
- slette direkte personopplysninger (som navn/koblingsnøkkel)
- slette/omskrive indirekte personopplysninger (identifiserende sammenstilling av bakgrunnsopplysninger som
f.eks. bosted/arbeidssted, alder og kjønn)
- slette digitale videoopptak
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Vil	du	være	med	i	et	forskningsprosjekt	om	hvordan	
språklige	faktorer	påvirker	stamming?	

	
	
	
Hvem	utfører	prosjektet?	
Jeg,	Eli	Muus,	masterstudent	i	lingvistikk	ved	Universitetet	i	Oslo,	skal	utføre	prosjektet	
som	min	masteroppgave.	Sverre	Stausland	Johnsen,	førsteamanuensis	ved	Institutt	for	
lingvistiske	og	nordiske	studier	ved	Universitetet	i	Oslo,	skal	veilede	oppgaven.	
	
	
Hva	går	prosjektet	ut	på?	
Jeg	vil	undersøke	hvordan	språklige	faktorer	som	ordklasse,	trykk	og	tonelag	påvirker	
sannsynligheten	for	brudd	i	talen	til	personer	som	stammer.	I	studier	av	andre	språk	er	
det	funnet	sammenhenger	mellom	stamming	og	blant	annet	ordklasse,	trykk	og	
setningsposisjon.	Jeg	vil	undersøke	om	de	samme	sammenhengene	gjelder	i	norsk.	For	å	
undersøke	dette	for	norsk,	trenger	jeg	opptak	av	talen	til	personer	som	stammer.	
	
	
Hvorfor	blir	jeg	kontaktet?	
Du	blir	kontaktet	fordi	du	er	med	i	prosjektet	”Stammebehandling	–	hva	hjelper	for	
hvem?”,	hvor	Hilda	Sønsterud	har	gjort	opptak	av	deg.	Hilda	gir	deg	dette	
informasjonsskrivet	på	mine	vegne,	fordi	jeg	ikke	vet	hvem	du	er.	Det	vil	jeg	heller	ikke	
få	vite	hvis	du	ikke	ønsker	å	være	med	i	dette	prosjektet.	
	
	
Hva	må	jeg	gjøre	for	å	være	med	i	prosjektet?	
Det	eneste	du	trenger	å	gjøre	for	å	være	med	i	prosjektet	er	å	samtykke	til	at	jeg	får	
tilgang	til	videoopptak	som	allerede	er	gjort	av	deg	som	en	del	av	prosjektet	
”Stammebehandling	–	hva	hjelper	for	hvem?”.	Samtykkeerklæring	til	dette	finner	du	på	
neste	ark.	Jeg	vil	transkribere	opptakene	og	analysere	det	språklige	innholdet.	Analysen	
vil	som	sagt	fokusere	på	språklige	faktorer	(ordklasse,	setningsposisjon,	trykk,	
konsonant/vokal,	lengde)	og	ikke	på	innholdet	i	det	som	blir	sagt.	Min	tilgang	til	
opptakene	vil	opphøre	ved	prosjektslutt	i	mai	2017.	
	
	
Vil	prosjektet	ha	fordeler/ulemper	for	meg?	
Prosjektet	vil	ikke	ha	noen	direkte	fordeler	eller	ulemper	for	deg.	Videoopptakene	av	
deg	vil	behandles	konfidensielt	og	vil	bare	bli	sett	av	meg	og	min	veileder.	Ingen	
personidentifiserende	opplysninger	vil	publiseres.		Ved	å	delta	i	studien	vil	du	bidra	til	
en	større	forståelse	for	hvordan	språk	og	stamming	henger	sammen	i	norsk.	
	
	
Er	det	frivillig	å	delta?	
Det	er	helt	frivillig	å	delta	og	du	kan	når	som	helst	trekke	deg	fra	prosjektet	uten	å	oppgi	
noen	grunn.	Dette	gjelder	også	etter	at	samtykkeerklæringen	er	underskrevet.	
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Prosjektet	er	meldt	til	Personvernombudet	for	forskning,	NSD	–	Norsk	senter	for	
forskningsdata	AS.	
	
Har	du	spørsmål	om	prosjektet	kan	du	kontakte	meg,	Eli	Muus,	på	epost:	
elimuu@student.iln.uio.no,	eller	på	telefon:	46	76	99	27.	
	
Veileder,	Sverre	Stausland	Johnsen,	er	tilgjengelig	på	epost:	
stausland.johnsen@iln.uio.no,	og	på	telefon:	22	85	69	42.	
	
Vennlig	hilsen	
Eli	Muus	
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Samtykkeerklæring	
	
Jeg	vil	med	dette	tillate	at	videoopptak	gjort	av	meg	som	en	del	av	prosjektet	
”Stammebehandling	–	hva	hjelper	for	hvem?”	blir	gjort	tilgjengelig	for	Eli	Muus	til	bruk	i	
hennes	masteroppgave.	
	
Jeg	har	mottatt	skriftlig	informasjon	om	prosjektet	og	mine	rettigheter	som	deltaker,	og	
er	villig	til	å	delta	i	prosjektet.	
	
	
	
	
	
	
	
___________________________________________________________	
Deltakers	underskrift	
	
	
	
	
	
	
___________________________________________________________	
Sted	og	dato	
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