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Sammendrag 

Dette forskningsprosjektet er en eksplorativ undersøkelse av realiseringen av verb + –ing, det 

som gjerne kalles «handlingsnominaliseringer», av statiske verb. Hovedformålet med 

oppgaven er å gjøre en kvalitativ studie av ulike statiske verb og deres eventuelle realisering 

og ikke-realisering av handlingsnominaliseringer, hjulpet av eksempler fra korpus. Jeg tar for 

meg to ulike kategorier av tilstandsverb og ser hvorvidt de tar handlingsnominalisering, og ser 

på egenskaper hos disse verbene for å forsøke å finne noen mulige årsaker til hvorfor de tar 

eller ikke tar handlingsnominalisering. 

I diskusjonen tar jeg for meg det jeg kaller «utvetydig imperfektive verb» og «tvetydig 

perfektive/imperfektive verb». Den første kategorien består av verb som hypotetisk kan 

forekomme kun som imperfektive, i alle omgivelser. Den andre kategorien består av verb som 

kan forekomme som enten perfektive eller imperfektive, altså de har ingen sterke restriksjoner 

med hensyn til aspekt og kan vinkles som det ene eller andre. Jeg tar for meg et lite knippe 

verb fra hver kategori som jeg diskuterer mot oppgavens teoretiske grunnlag og 

forventningene dette gir oss, og stiller ytterligere spørsmål ved dette og funnene. Resultatene 

understøtter i stor grad denne teoretiske bakgrunnen med noen mulige unntak. Tendensen i 

resultatene er at utvetydig imperfektive verb ikke tar handlingsnominaliseringer og at tvetydig 

perfektive/imperfektive verb kan ta handlingsnominaliseringer, men gjør det ikke i alle 

tilfeller. Videre indikerer resultatene at verbets inherente leksikalske aspekt har innvirkning 

på hvorvidt det kan handlingsnominaliseres eller ikke. 
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1 Innledning 

1.1 Formålet med oppgaven 

Dette prosjektet tar for seg nominaliseringer av statiske verb i norsk, primært av typen verb + 

–ing når det blir brukt til å betegne handlinger. Det er ett hovedmål jeg har satt meg fore, og 

det er å gjøre rede for deler av paradigmet for handlingsnominaliseringer av det jeg i 

oppgaven kaller utvetydig statiske/imperfektive verb, det vil si verb som kun har en statisk 

lesning i alle kontekster, ikke-dynamisk, versus et knippe potensielt ikke-utvetydige statiske 

verb. Jeg vil se hvorvidt denne typen verb kan avledes til handlingsnominaliseringer, altså 

substantiver som betegner en verbalhandling, ved suffikset –ing, og diskutere mulige årsaker 

til hvorfor paradigmet er som det er. Dette innebærer blant annet: å finne verb som er 

prototypiske og ikke-prototypiske medlemmer av kategoriene statiske verb og K-

tilstandsverb: gjøre rede for den prototypiske funksjonen og det konseptuelle innholdet til 

suffikset –ing: kategorisere og finne mulige årsaker til inndelingen av imperfektive verb som 

kan og ikke kan nominaliseres som handlinger. Jeg vil primært hente data fra korpuset 

NoWaC, med supplement hvor nødvendig fra LBK. Forskningsspørsmålet med underpunkter 

er dette: 

- Med utgangspunkt i forestillingen om at verbalsubstantiver på –ing gjerne viser til 

handlinger (dynamiske situasjoner), og tuftet på en hypotese om at det finnes 

utvetydig statiske verb, hvordan er da situasjonen for denne typen verb i norsk 

(tilstandsverb): vil de kunne nominaliseres til handlinger via –ing-suffikset? 

o Hvordan er situasjonen satt opp mot et knippe ikke-utvetydig statiske verb? 

o Kan vi finne noen systematikk og eventuelle semantiske årsaker til denne 

systematikken, eller er eventuelle realiseringer av handlingsnominaliseringer 

av disse verbene idiosynkratiske? 

Forskningsspørsmålet tar en del for gitt, men alt vil bli beskrevet og forklart i løpet av 

oppgaven. Problemstillingen er noe vid, men denne oppgaven er ment å være en eksplorativ 

studie av temaet, og derfor anser jeg det som hensiktsmessig å stille et spørsmål som kan 

favne om et bredt aspekt av temaet. Noen årsaker til at jeg landet på denne problemstillingen 

er en observasjon om at det intuitivt kan være vanskelig å forestille seg tilstander som 
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handlinger, at –ing er et veldig produktivt suffiks som kan legges til de fleste verbstammer, i 

henhold til Norsk Referansegrammatikk (Faarlund, Lie, og Vannebo 1997), samt at noen 

forskere (Rothmayr 2009; Taylor 1996) har lagt fram at imperfektive/statiske verb ikke kan 

nominaliseres til perfektive substantiver. Jeg ønsker da blant annet å undersøke om sistnevnte 

stemmer for norsk. Jeg har valgt å se i hovedsak på utvetydig statiske verb av flere grunner. 

Én grunn er at denne kategorien av verb, at den finnes, er en hypotese og vi får da, i alle fall 

innen omfanget av en oppgave som denne, delvis testet denne hypotesen. Hypotesen går på at 

det finnes en kategori verb som ikke kan fungere som perfektive/dynamiske verb. Etter min 

mening vil både positive og negative funn etter hypotesen være interessante og verdige en 

diskusjon og en søken etter mulige forklaringer. Et annet moment i oppgaven er å forsøke å si 

noe om forholdet mellom språklige realiseringer og ontologi tuftet på funnene, i den forstand 

at hvis en kan gjøre substantiver av verb som det er hypotetisert at kun kan betegne tilstander, 

så kan vi ha å gjøre med en slags diskrepans mellom ontologi og språklig realisering. I 

diskusjonen vil det bli brukt noen tester som er ment å avklare hvorvidt et verb er av typen 

verb med hendelsesargument, D-tilstandsverb eller K-tilstandsverb. Førstnevnte betegner verb 

som har såkalt «hendelsesargument»; sistnevnte betegner tilstandsverb som har eller ikke har 

hendelsargument, og det finnes verb som er tvetydige med hensyn til D/K-tilstand. K-

tilstandsverb kan kun være statiske, handlinger er dynamiske, kan disse verbene da 

forekomme som handlingsbetegnende nominaler av typen V + –ing? Dette er i hovedsak det 

jeg vil undersøke og diskutere i denne oppgaven. 

1.2 Teoretisk utgangspunkt og metode 

Det teoretiske utgangspunktet for denne oppgaven er i hovedsak Kognitiv Grammatikk, men 

jeg trekker også på teorier fra andre retninger innen lingvistikken. Kognitiv Grammatikk er 

skapt av Ronald Langacker og er en bruksbasert, kognitiv-funksjonalistisk tilnærming til 

språk. Jeg benytter meg av denne teorien fordi den virker spesielt formålsnyttig for en 

oppgave som denne hvor hovedformålet er gjøre rede for semantiske egenskaper ved et 

fenomen. Kognitiv Grammatikk kan være en noe avskrekkende teori å jobbe med, og det er, i 

henhold til skaperen selv, notorisk vanskelig å bruke teorien bra (Langacker 2008). 

Forhåpentligvis kommer jeg ut av dette uten å ha mistet for mye ansikt. 

Jeg bruker også teori tilknyttet feltet hendelsessemantikk. 
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Undersøkelsen bruker som nevnt materiale fra korpusene NoWaC og LBK. Jeg har valgt ut et 

knippe verb og eventuelle nominaliseringer av disse til analyse og diskusjon og tatt eksempler 

på bruken av disse fra korpusene, i tillegg til tall på forekomst.  

Jeg har lagt relativt stor vekt på å beskrive det teoretiske grunnlaget fordi det er litt uortodokst 

og bruker mange nye uttrykk, og gamle uttrykk på nye måter, og det er viktig å ha dette med 

seg inn i diskusjonen. 

1.3 Oppgavestrukturen 

Oppgaven består av seks kapitler medregnet innledningen. I kapittel 2 gir jeg en oversikt over 

bakgrunn og tidligere forskning på fenomenene nominalisering og aspekt (herunder statiske 

verb). Kapittel 3 gir en oversikt over det teoretiske grunnlaget, det vil si Kognitiv 

Grammatikk samt forestillingen om tilstandstyper og tester for disse. I kapittel 4 presenterer 

jeg metodevalget og litt om korpusene og korpuslingvistikk. Kapittel 5 inneholder diskusjon 

av funnene, og kapittel 6 er avsluttende med oppsummering og konklusjon. 
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2 Bakgrunn 

I dette kapitlet vil jeg presentere de to kjernebegrepene i prosjektet, nominalisering og aspekt. 

For hvert av begrepene vil jeg først gi en kort, generell innføring i hva de viser til, før jeg 

trekker fram noen utvalgte, faghistorisk viktige teoretiske bidrag. Nominalisering får plassen i 

avsnitt 2.1, fulgt av aspekt i 2.2. De fleste bidragene som presenteres her er innen en mer 

formalistisk tilnærming til språk, dette primært fordi det er blitt gjort mer forskning på 

fenomenene innen denne tilnærmingen, samt at flere av disse arbeidene regnes som klassiske i 

undersøkelsene av nominalisering og aspekt. Funksjonalistisk-kognitive tilnærminger vil i 

hovedsak presenteres i teorikapitlet, da oppgaven analyseres primært fra dette ståstedet, med 

verktøy også fra den formalistiske fløyen av lingvistikk. 

2.1 Nominalisering 

Nominalisering er et tema, som har vært – og er – mye diskutert innen språkvitenskapen, 

spesielt innen den generative tradisjonen, men også i den offentlige språkdebatten (f.eks. den 

såkalte «substantivsyken»1). Begrepet nominalisering kan vise til ord som har endret kategori 

fra en annen ordklasse (typisk verb eller adjektiv) til substantiv, eller selve prosessen som gir 

denne typen kategoriendring. Med andre ord kan vi si om ordet hopping at det er en 

nominalisering, samt at det som gir ordet denne formen, hopping – prosessen ordet går 

gjennom – er nominalisering. Nominaliseringer dannes typisk ved to prosesser: Avledning og 

konversjon. Avledning er en morfologisk prosess hvor et ord blir dannet av et annet ord, 

gjerne ved at det knyttes et affiks til det, f.eks barn -> barnlig, glad -> uglad. Konversjon er 

en prosess hvor et ord skifter ordklasse og form uten endring i stammen skrive -> (et) skriv, 

med vokalendring drepe -> drap, eller av ulike fonotaktiske2 årsaker skyte -> skudd. 

Konversjon regnes i NRG (Faarlund mfl. 1997) som en separat type orddanning fra 

avledning. Når et ord avledes eller konverteres, har det ikke nødvendigvis endret 

kategori/ordklasse3, men ved nominalisering skjer det som nevnt en kategoriendring, fra enten 

verb til substantiv, eller adjektiv til substantiv. Konversjon til substantiv kan regnes som 

nominalisering. 

                                                
1 Tendensen til overdreven eller unødvendig bruk av nominaliseringer, spesielt i fagspråk og «byråkratspråk», 

eks.: «Vi må utvikle kompetanse ...» -> «Vi må ha kompetanseutvikling ...». 
2 Prinsipper for hvilke- og hvordan fonemer (språklige lyder) kan kombineres i et språk. 
3 Se NRG (Faarlund, Lie, og Vannebo 1997) 



5 

 

Den typen nominaliseringer som er fokus i denne oppgaven er deverbale nominaliseringer,, 

også kalt deverbale substantiver eller verbalsubstantiver4, som da er substantiver avledet fra 

verb, f.eks. handle -> handling. De ulike typene verbalsubstantiver i norsk, vil presenteres i 

del 2.1.2. 

2.1.1 Utvalgt tidligere forskning 

Den kanskje viktigste årsaken til at det har vært forsket så mye på nominalisering – spesielt 

den deverbale typen – er den nevnte kategoriendringen som skjer. Hva er egentlig relasjonen 

mellom verb og avledet substantiv? Hvilke implikasjoner har denne relasjonen for lingvistisk 

teori og hvordan vi gjør rede for og representerer språk? I sin undersøkelse av 

nominaliseringer, Remarks on Nominalization (Chomsky 1970), argumenterer Chomsky for at 

nominaliseringer ikke utelukkende5 kan avledes via transformasjoner6, i motsetning til 

hvordan framgangsmåten hadde vært i tidligere utgaver av transformasjonell-generativ 

grammatikk hvor nominaliserte former avledes fra verb i syntaksen. Transformasjoner 

opererer kun på syntaktiske konstituenter. Chomsky argumenterer for at det er den 

«leksikalistiske hypotesen» som best kan gjøre rede for nominaliseringer. Hypotesen gir som 

følge at transformasjoner kun opererer i syntaksen, og at de da ikke kan brukes i 

avledningsmorfologi. Konsekvensen av dette var at man plasserte avledede former i 

leksikon7, hvor de er spesifiserte for bl.a. ordklassetilhørighet og seleksjonskriterier8. 

Hypotesen separerer altså syntaks og leksikon i to ulike moduler, og gir de ulike 

«arbeidsoppgaver» i grammatikken, og reflekterer med det også en av «kampene» i 

lingvistisk teori, om hvor man skal trekke skillet mellom grammatikk og leksikon. Chomsky 

viste også i samme artikkel at substantiver og verb deler visse argumenttakende egenskaper: 

1) The enemy destroyed the city 

2) The enemy’s destruction of the city 

                                                
4 I denne oppgaven vil jeg veksle litt mellom uttrykkene, men de viser alltid til det samme fenomenet. Med det 

sagt: deverbale nominaliseringer er det man oftest støter på i litteraturen. 
5 «Gerundium» er en type nominalisering som Chomsky hevder transformasjoner kan avlede. Disse finner vi 

bl.a. i engelsk, i uttrykk av typen John's being eager to please (Chomsky 1970). Vi har ikke disse formene i 

norsk. 
6 Begrepet har endret noe innhold i årenes løp, men det betegner, uten å gå for mye i detalj, en regeldrevet 

prosess som genererer en ny konstruksjon fra en eksisterende en. Et eksempel er aktiv -> passiv: Harald skjøt 

bjørnen -> bjørnen ble skutt av Harald. Den aktive, deklarative setningen genereres av et sett regler, og en 

transformasjon av den aktive setningen, gir oss passiven. 
7 Vår «indre ordbok». Noe generelt finner vi informasjon om ord, affikser, sammensetninger m.m. i leksikon. 
8 Hvilke argumenter ordet «velger». 



6 

 

Her tar nominaliseringen destruction argument i form av en preposisjonsfrase of the city, samt 

at enemy tar possessiv ‘s, ellers korresponderer uttrykkene til hverandre. Uttrykk 2) refererer 

til hendelsen i 1). 

Artikkelen til Chomsky er kanskje den utgivelsen som mest satte fart i forskningen på 

nominalisering – et språklig fenomen som er sagt å være «... structures showing categorially 

ambivalent behaviour» (Rathert og Alexiadou 2010) Dette sitatet viser til det at 

nominaliseringer kan ha trekk fra både det verbale og det nominale systemet, og i den 

forstand kan sies å befinne seg et sted imellom verb og substantiver kategorielt sett. 

Et av disse trekkene som har blitt diskutert er argumentstruktur. Først: et argument er et 

uttrykk, eller en «kjernedeltaker» i et uttrykk, som gjør det «fullstendig». I uttrykket Ronny 

vanner blomster har vi tre setningsledd (syntaktiske funksjoner): subjekt, verbal og objekt. 

Subjektet og objektet er her kjernedeltakerne i hendelsen verbet denoterer. I eksemplet over er 

det verbet som tar argumenter, men også nominaliseringer, adjektiver og preposisjoner kan ta 

argumenter (og har argumentstruktur). Ordene i ytringen har også semantiske roller, eller 

deltakerroller. Dette er roller, eller relasjoner som holder mellom nominal(er) og verbet i en 

ytring. I eksemplet over er Ronny «agens» (den som villet utfører handlingen), og blomster 

«tema» eller «patiens»9 (den/det en handling blir gjort mot). Dette er to av en rekke 

semantiske relasjoner — Frawley (1992), bl.a., opererer med tolv, men antallet varierer 

mellom forskere. 

Begrepet argumentstruktur har et noe ulikt innhold mellom forskere. For Grimshaw (1990) 

viser begrepet til «... the lexical representation of grammatical information about a 

predicate» (Grimshaw 1990). Hun trekker et skille mellom grammatiske argumenter og 

semantiske deltakere. Antakelsen er at argumentstruktur kan trekkes ut fra semantikken til et 

ord — at ordene i leksikon er spesifisert for bl.a. argumenttaking. De ordene som tar 

argumenter som manifesteres syntaktisk, har argumentstruktur, og denne er spesifisert i 

leksikon. I leksikon finner vi også informasjon om bl.a. aspekt, og ords semantiske roller, 

men rollene manifesteres ikke nødvendigvis syntaktisk (Grimshaw, 1990:2-5). Et eksempel på 

en representasjon av argumentstruktur er i henhold til Grimshaw (1990:4) verbet announce 

(annonsere), som spesifiserer i sin semantikk en agens, et tema, og et (mulig) mål, og disse 

                                                
9 Disse to begrepene blir i blant brukt om hverandre. Hvor begrepene holdes separat er «patiens» gjerne en 

entitet som undergår en endring pga handlingen, mens «tema» ikke undergår en endring (Frawley 1992). I 

mitt eksempel er det ikke urimelig at blomster er patiens, siden de blir næret av vanning. 
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rollene vil kunne manifesteres syntaktisk/grammatisk: hun annonserte avhandlingen til 

forskermiljøet. Argumentstruktur er altså et leksikalsk fenomen, som gir informasjon om de 

grammatiske egenskapene til et ord, men for Grimshaw er ikke syntaktiske egenskaper mulig 

å redusere til semantikk alene, men kommer også fra uavhengige, formelle grammatiske 

prinsipper (1990:4). Argumentstruktur står i en mellomposisjon mellom syntaks og 

semantikk, i at den bidrar til å spesifisere argumentene assosiert med et predikat, og deres 

semantiske forhold til predikatet. 

Grimshaw (1990) hevder at visse deverbale nominaliseringer tar argumenter, og at de har 

argumentstruktur. Dette gjelder de typene som i Grimshaws terminologi denoterer komplekse 

hendelser, kontra enkle hendelser, og resultater. (Grimshaw 1990:45). En typisk og velkjent 

— dog noe grovkornet — distinksjon mellom hendelser er den mellom prosesser og resultater 

(eller handlinger og tilstander). Grimshaw mener at denne distinksjonene ikke er tilstrekkelig 

i hennes undersøkelser, og har derfor denne ovennevnte tredelingen av hendelser. Disse ulike 

hendelsestypene kommer fra forestillingen om at verb har hendelsesstruktur (se bl.a. 

(Davidson 1967), og (Dowty 1979), dvs. at verb viser til noe som finner sted over tid, og 

denne tiden er delt opp i såkalte subintervaller og momenter – mindre «stykker» av tid hvor 

det kan skje enten en utvikling av hendelsen, eller ingen utvikling. En kompleks hendelse er 

ifølge Grimshaw en man kan bryte ned i aspektuelle underdeler (Grimshaw 1990:26). Hun gir 

som eksempel (ibid.) uttrykk av typen accomplishment (fra Vendler 1957/67). Et eksempel på 

denne typen uttrykk er: «Halvard ødela gitaren sin». De aspektuelle underdelene er her en 

aktivitet (ødeleggingen av gitaren), fulgt av en tilstand (at gitaren er ødelagt). Frasen 

ødeleggingen av gitaren er et eksempel på en kompleks nominal(isering) som da tar argument 

(av gitaren), og altså har argumentstruktur — implisitt har nominalet også aspektuelle 

underdelinger. Enkle hendelser og resultater har ifølge Grimshaw ikke aspektuelle underdeler, 

og av det følger det at de heller ikke har argumentstruktur. 

Grimshaw bygger altså videre på bl.a. Chomsky (1970), og utvider og utvikler verktøy vi har 

for å gjøre rede for hva forbindelsen er mellom verb og korresponderende substantiv. Foruten 

å gi en redegjørelse av argumentstruktur som noe forutsigbart og strukturert, så er det 

viktigste, for mine formål i denne oppgaven, at hun redegjør for argumentstruktur, som en 

funksjon av aspektet — og i det hele, semantikken — til korresponderende verb, i visse typer 

deverbale nominaliseringer. 
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Øivin Andersen har skrevet flere artikler om deverbale substantiver i norsk. Av disse er det 

spesielt to jeg kort vil trekke fram. Andersen (2005) viser at den antatte tilstedeværelsen av 

argumenstruktur i visse typer nominaliseringer (iht. Grimshaw), også gjelder for norsk, samt 

at visse typer nominaliseringer viser en prosess/resultat-polysemi. Eksempler på denne typen 

polysemi er: 

3) Han lagde en tegning av eiffeltårnet [Resultat] 

4) Tegning er strevsomme greier [Prosess] 

Polysemi er i Enger og Kristoffersen (2000) definert som «... to eller fleire ulike, men 

semantisk beslekta tydingar assosierte med det same uttrykket». Uttrykkene i 3) og 4) viser til 

henholdsvis en ferdig laget tegning av Eiffeltårnet (et resultat av «det å tegne») og «det å 

tegne». Andersen (2005:19) bruker begrepet systematisk polysemi. Et viktig aspekt ved dette 

begrepet er at det er hele klasser av ord som omfattes av polysemi, i dette tilfelle deverbale 

substantiver. Andersen (2005:21) viser også noen eksempler på at deverbale substantiver i 

norsk kan sies å ta argumenter på samme måte som verbene de er avledet fra: 

5) Fellingen av trærne 

Her tar fellingen argument (trærne) på samme måte som verbet felle tar argument, altså har vi 

tilfeller av argumentstruktur også hos deverbale substantiver i norsk. 

Andersen (2007) foreslår et sett med stadier norske deverbale substantiver går gjennom i en 

utvikling mot å bli mer perfektive. Forstillingen om perfektive substantiver kommer først og 

fremst fra Vendler (1967) og viser til avledede substantiver som har mistet alle verbale trekk 

og blitt helt og holdent substantiviske10. Andersen vil med andre ord vise at visse deverbale 

substantiver, over tid, går fra mer verbale (imperfektive substantiver) til mindre verbale 

(perfektive substantiver) i karakter. De to første stadiene er henholdsvis utvikling av 

nominaler med prosessbetydning og referanse, og utvikling av resultatbetydning fra disse 

igjen. Resultatbetydning er mer statisk i karakter enn prosesser, og stativitet er forbundet med 

nominaler, som typisk er mer «temporalt stabile» enn hva verb er. Dette stadiet i utviklingen 

hvor de deverbale substantivene blir mer perfektive, skaper en spenning mellom prosess- og 

resultatbetydning som generaliseres og leder til den tidligere nevnte systematiske polysemien 

i klassen deverbale substantiver. 

                                                
10 Det motsatte, imperfektive nominaler, har beholdt visse verbale trekk. 
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2.1.2 En oversikt over verbalsubstantiver I norsk 

I norsk har vi en rekke endelser som avleder substantiver fra verb. En god oversikt over disse 

er å finne i Norsk Referansegrammatikk (1997:97–103, 124). Andersen (2007:61) skriver at 

det norske verbalsubstantivsystemet er mer eller mindre komplett i at så å si alle verb har en 

nominalisert form11. Det vil si at de fleste norske verb kan ta et avledningssuffiks som danner 

et nominal. Visse verb tillater flere suffikser, for eksempel å frifinne er oppført i 

bokmålsordboka med både frifinnelse og frifinning, men ofte ser vi at verb kun tillater én 

nominal form. Dette kan ha en sammenheng med det som kalles blokkering. Sagt noe generelt 

er dette en morfologisk prosess hvor ytterligere former av et gitt ord ikke oppstår (eller 

blokkeres) fordi språket allerede har en eksisterende form av dette ordet som tjener sin hensikt 

(se Enger og Kristoffersen 2000:120)12. I det norske systemet kan vi, som nevnt, også se en 

omfattende polysemi av typen Andersen (2005 og 2007) legger fram. 

De viktigste suffiksene som danner substantiver, er -(n)ing, -else og -er| -ar. Av disse er -ing 

det mest produktive13 og kan legges til de aller fleste verbstammene vi har: aking, sykling, 

spising, hopping, men gjerne ikke eksistering, troing, elsking. Mange verb tar ikke -ning på 

grunn av fonologiske begrensninger. Etter -n, -nd, -er og -r og -l etter konsonant får vi kun -

ing: sykling. Suffikset -ing har gjerne en handlingsbetydning14, altså at det avledede 

verbalsubstantivet denoterer det å ake, det å sykle, osv., men vi finner også resultatbetydning i 

ord som avling; middel i ord som betaling, maling, og stedsbetydning i ord som helling, 

fylling (Faarlund, Lie og Vannebo 1997:99). 

Suffiksene -ing og -ning blir gjerne behandlet sammen i oversikter over dem fordi de regnes 

som varianter av det samme. Med det sagt så kan vi altså ofte se betydningsforskjeller mellom 

dem i former som bygging/bygning, skaping/skapning, tolking/tolkning, hvor vi finner et 

skille mellom handling/resultat. Suffikset –ing forekommer også en del i nynorsk f.eks. i 

ordene forståing, fornærming. Dette suffikset er hovedfokus i denne oppgaven, men da i 

lesningen nevnt over, det å + V, ikke i lesningen det har i nynorske ord som har en ekvivalent 

i bokmål på –else. 

                                                
11 Noen unntak kan en lese om i Lødrup (1989:129ff.). 
12 Det at norsk har verb som tillater avledning til kun én substantivisk form, og verb som tillater flere, vil jeg 

undersøke nærmere seinere i oppgaven. 
13 Hyppighet i forekomst. Man skiller gjerne mellom type og token, hvor førstnevnte er antall ulike ord og 

sistnevnte forekomster av et gitt ord. 
14 Verbalsubstantiver som viser til en handling kalles også nomina actionis. 
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Suffikset -else er ikke produktivt på typenivå (se fotnote), men har høye forekomster på 

tokennivå (Andersen 2007). Vi ser dette suffikset mest i bokmål, og det kan knyttes til verbet, 

dannelse, stiftelse, men, forekommer ofte med et verb med prefiks: forseelse, utsettelse. Ord 

med -else har en rekke mulige betydninger. De kan denotere sinnstilstander som misunnelse, 

lidelse; resultat eller konsekvens av noe som er ytret i siktelse, begrunnelse; og rein 

verbalhandling (Faarlund et al. 1997) i ord som bevegelse, oversvømmelse. I noen tilfeller kan 

-ing og -else brukes om hverandre, utdanning/utdannelse, men som regel har de 

betydningsforskjeller: vekking/vekkelse, heving/hevelse. Andersen (2007) påpeker at det 

første paret er leksikalsk differensiert, vekking «det å vekke noen fra søvn e.l.» og vekkelse 

«det å vekke noen i en religiøs forstand». Det andre paret, heving/hevelse derimot viser til 

denne handling/resultat delingen: heving «det å heve (noe)» og hevelse «resultatet av 

heving». Når vi kun har verbalsubstantiv på -else har det gjerne ikke handlingsbetydning, 

begynnelse, berømmelse (Faarlund et al. 1997:101). 

Suffiksene -er/ -ar betegnes gjerne som nomina agentis (Faarlund et al. 1997:103), og viser 

oftest til en som utfører en handling, som i baker, fisker, maler. Vi finner suffiksene også i 

sammensetninger av typen mesterbygger, skihopper m.m. 

I tillegg til disse mest produktive suffiksene, har vi også -ling, som i lærling, rømling, hvor 

suffikset gir en denotasjon av den som gjør verbhandlinga; -sel/-sle, som i brensel, fengsel, 

fødsel, hørsel, hvor denotasjonen kan vise til selve handlinga, resultatet eller redskap; -nad, 

som i fagnad, freistnad, som i mest brukes i nynorsk og som gjerne viser til handling; og til 

slutt har vi –sjon, som kun knytter seg til latinske lånord, som emigrasjon, funksjon, 

eksplosjon, og kan betegne både handling og resultat (Faarlund et al. 1997:102-103). 

2.2 Aspekt 

Aspekt blir tradisjonelt delt opp i to typer: grammatisk aspekt og leksikalsk aspekt (også kalt 

aksjonsart). En klassisk definisjon av aspekt er å finne i Comrie (Comrie 1976:3): «aspects 

are different ways of viewing the internal temporal constituency of a situation». En typisk 

grammatisk distinksjon er den mellom perfektivt/imperfektivt aspekt, hvor man i det 

førstnevnte ser en situasjon som et hele, uten fokus på intern temporal struktur, og sistnevnte 

vektlegger intern temporal struktur: (eks. fra NRG s. 645). 
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6) Jon skrev brevet i går [Perfektiv] 

7) Mens han satt og skrev det, kom Per inn [Imperfektiv] 

Noen forskere reserverer begrepet aspekt til å gjelde kun for språk som uttrykker det i 

verbbøyinga, men her vil jeg trekke på bl.a. ovennevnte Comrie, samt NRG, og si at 

grammatisk aspekt også kommer til syne i språk som ikke har det uttrykt i verbbøyinga, men 

som heller uttrykker det via syntaktiske konstruksjoner. Grammatisk aspekt blir også kalt 

«viewpoint aspect» (Smith 1997) fordi det har å gjøre med hvordan språkbrukere ser en 

situasjon. I så måte kan man si at det er en «subjektiv kategori» (Faarlund et al., 1997:645). 

Det ikke uvanlig i litteraturen å trekke et klart skille mellom disse to typene aspekt når en vil 

vektlegge aspekt som uttrykt i morfologien (grammatisk aspekt), kontra aspekt som i 

karakteren til eventualiteter (Bach 1981, 1986)15 verb uttrykker, altså som en del av verbs 

semantikk (leksikalsk aspekt). Når det er sagt; disse to typene aspekt utelukker ikke 

hverandre, men interagerer gjerne på ulike vis (se bl.a. Smith 1997). Her vil jeg fokusere på 

leksikalsk aspekt, siden det er mest det relevante for oppgaven. 

2.2.1 Leksikalsk aspekt 

Som nevnt over dreier leksikalsk aspekt seg om verbs semantikk, nærmere bestemt 

egenskaper ved eventualiteter ulike verb uttrykker — måten noe finner sted i tid på. Dette til 

forskjell fra kategorien tempus, som dreier seg om talehandlingers tidsreferanse — når noe 

finner sted i tid, i forhold til et annet øyeblikk — noe som for øvrig legitimerer skillet mellom 

tempus og aspekt i utgangspunktet. Aspekt er med andre ord ikke-deiktisk16, til forskjell fra 

tempus, som er deiktisk.  

I NRG (Faarlund, Lie og Vannebo 1997:637) blir leksikalsk aspekt/aksjonsart definert slik: 

Aksjonsarten beskriver handlingas interne tidsforløp slik dette er fastlagt gjennom 

verbets eller verbfrasens semantikk. Aksjonsarten har altså å gjøre med egenskaper 

som ligger i selve verbalhandlinga som handling og kan derfor sies å  uttrykke iboende 

                                                
15 Dette uttrykket kan strengt tatt erstattes med «situasjon», men for ordens skyld holder jeg meg til 

«eventualitet», siden det blir mye brukt i litteraturen. Jeg må understreke at uttrykket her viser til beskrivelser 

av situasjoner, ikke til «situasjoner i verden». Eventualiteter inkluderer både hendelser og tilstander. 
16 Deiksis handler om måten et uttrykk er forankret til et punkt i en kontekst (Frawley 1992:274). 
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leksikalske forhold ved verbet. I motsetning til aspekt (grammatisk)17 kan den altså 

sies å være en mer «objektiv» kategori. 

Her inndeles aspekt i fire binære hovedkategorier: +/- durativ, +/- dynamisk, +/- telisk og +/- 

iterativ. I denne oppgaven vil jeg ikke benytte meg av det binære systemet i NRG, men jeg vil 

gjerne trekke fram deres redegjørelse av den dynamiske faktoren, som er relevant i denne 

oppgaven. Ifølge NRG (Faarlund mfl. 1997:638–39) krever hendelsen et dynamisk verb viser 

til «…en eller annen tilførsel av energi for å kunne realiseres, eller at handlinga innebærer en 

forandring» (Faarlund mfl. 1997:638–39). Et statisk verb (ikke-dynamisk i deres terminologi) 

er det motsatte, samt at det denoterer en vedvarende tilstand (ibid.). Sitatet over, samt den 

øvrige redegjørelsen av aspekt i henhold til NRG, bygger under noen av grunnantagelsene i 

denne oppgaven, nemlig at leksikalsk aspekt (aksjonsart) er en iboende egenskap ved verb og 

at en grunnleggende forskjell mellom dynamisk og statiske verb er at situasjonen statiske verb 

viser til, ikke krever tilførsel av energi. 

En grunnleggende inndeling innen leksikalsk aspekt er mellom hendelser og tilstander 

(Frawley 1992). Skillet mellom disse to typene eventualiteter er temmelig intuitivt; 

førstnevnte viser gjerne til noe som medfører en endring: «Lisa ble verdensmester i dødsing» 

(hun var ikke verdensmester, men ble det), mens sistnevnte viser til noe som ikke medfører 

endring: «Lisa er verdensmester i dødsing». Hendelser og tilstander er ontologiske kategorier 

som tilsvarer de aspektuelle forestillingene dynamisk og statisk (jf. Comrie 1976:48f.). Også 

for Dahl (2013) er forestillingen om endring sentral i hvordan vi uttrykker vår erfaring av tid. 

Sentrale spørsmål er hvordan vi erfarer virkeligheten, og hvordan vi representerer erfaringen 

språklig. Dahl trekker fram et argument fra Aristoteles, om at endring er essensielt i vår 

opplevelse av tid, og at vi trenger en «cognitively sound ontology» for å gjøre rede for 

språklige representasjoner av dette. Igjen ser vi da at en tilstand medfører ingen endring, den 

holder stabilt, mens en hendelse er forbundet med endring: «a verb is stative if it describes an 

event that remains constant through time and, crucially, does not involve internal change or 

action» (Evans og Green 2006:631). Vi trenger et også et litt mer finkornet begrepsapparat 

når vi skal analysere karakteren til forestillingen om leksikalsk aspekt. 

Den kanskje viktigste egenskapen til verb i denne sammenhengen er det som kalles telisitet. 

Verbs betydning kan kategoriseres i distinksjonen telisk/atelisk, som viser til forestillingen 

                                                
17 Min kommentar. I NRG skilles det mellom aspekt og aksjonsart.  
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om et endepunkt eller avgrensing av en hendelse (Filip 2012:721). Dette illustreres i 

eksemplene under. 

8) Halvard bygde sitt eget hus [Telisk] 

9) Halvard bygger på huset sitt [Atelisk] 

Den teliske setningen viser til en avsluttet hendelse, mens den ateliske viser til en uavsluttet 

hendelse. Et problem med kategorien telisitet, og leksikalsk aspekt for øvrig, er å definere hva 

den gjelder for. Er det eventualiteter i en ontologisk forstand, eller språklige uttrykk som har 

telisitet? Er aspekt en kategori for «hendelser i verden», eller språkbrukernes 

konseptualisering — språklige uttrykk av — hendelser? Litteraturen er delt på dette punktet, 

men i denne oppgaven støtter jeg meg til bl.a. Rothstein (2004), Dahl (1985, 2013), Binnick 

(1991) og Borik (2002), som alle argumenterer for at leksikalsk aspekt (og da også telisitet) er 

en kategori som gjelder for beskrivelse av situasjoner i verden, altså ikke situasjoner i en 

direkte ontologisk forstand. Jeg vil sitere Binnick (1991:184): 

We are not concerned here with reality, which is non-discrete: there are no spatial or 

temporal boundaries in nature, no lines demarcating here from there, now from then: 

nor do states in the real world neatly begin or end at points. It is language which 

represents the world as consisting of discrete blobs called situations […] 

Telisitet dreier seg da om språklig representasjon av hvordan talere konseptualiserer en 

eventualitet, om den har et endepunkt eller ikke. Comrie (1976:45) argumenterer for å snakke 

om «teliske situasjoner», heller enn teliske verb, siden situasjoner beskrives av verb pluss 

argumenter, og mener videre at det er vanskelig komme på setninger som må ha en telisk 

tolkning. Han trekker fram eksempelet «John is singing a song» (ibid.). Intuitivt vil nok 

denne tolkes som telisk, men en kan lett forestille seg at John konstant synger den samme 

sangen, noe som vil gjøre uttrykket atelisk. Telisitet er en egenskap ved setninger, med andre 

ord. Det er nyttig å gjøre en distinksjon mellom begrepene telisitet og avgrensning. 

Førstnevnte referer til forestillingen om et naturlig sluttpunkt/endepunkt for en eventualitet, 

og sistnevnte refererer til forestillingen om en temporal avgrensning av en eventualitet 

(Depraetere 1995).  

Det er ytterligere to konsepter som er sentrale innen leksikalsk aspekt: endring og temporalt 

omfang (Filip 2012:726–28). Endring kan finne sted i teliske og ateliske situasjoner. Statiske 

situasjoner er ateliske og impliserer ingen endring, mens de øvrige situasjonene i f.eks. 
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Vendlers klasseinndeling (jf. 2.2.2) alle er dynamiske og dermed har iboende en type endring, 

men uten nødvendigvis å være ateliske. Som Filip (Filip 2012:726) bemerker, er et sentralt 

spørsmål innen forskning på aspekt hva forskjellen er mellom teliske og ateliske 

tilstandsendringer. Hun trekker fram som to eksempler forskjellen på å nå og å bevege (reach 

og move), hvor førstnevnte brukes i teliske situasjonsbeskrivelser hvor handlingen ikke er 

«fullført» før målet er nådd, og sistnevnte brukes i ateliske situasjonsbeskrivelser hvor man 

ikke trenger nå et mål eller endepunkt før handlingen er «fullført». Begge verbene brukes dog 

i situasjoner som karakteriserer endring (ibid.). Et spørsmål innen forskningen på aspekt er da 

å kunne gjøre rede for og karakterisere disse typene av endring.  

Begrepet temporalt omfang fanger opp forskjellen mellom verb som denoterer situasjoner 

som skjer eller varer over tid, og situasjoner som er momentane eller punktuelle. En typisk 

momentan situasjon med tilstandsendring er slå, dø, omkomme o.l..18  

Endring, telisitet/avgrensning og temporalt omfang er altså tre sentrale konsepter i arbeidet 

med aspekt, og når de settes sammen, utgjør de fire aspektuelle hovedklasser (Filip 2012:726–

28): 

10) Fire aspektuelle hovedklasser (Filip 2012:728) 

 

Det er gjort flere ulike typer av klasseinndeling gjennom faghistorien, men I de aller fleste 

tilfeller kan vi se de samme grunnleggende konseptene gå igjen, dog med ulike navn.  

I denne oppgaven følger jeg bl.a. Rothstein (2004:33–35) og Rothmayr (2009) i at telisitet er 

en egenskap som tilhører fraser og setninger, men at verb kan kategoriseres inn i (aspektuelle) 

verbklasser av de typene vi har sett i dette avsnittet, og skal se nærmere på i neste avsnitt.  

Jeg følger da også NRG i at leksikalsk aspekt er et iboende trekk ved verb19. Verb har altså 

leksikalske egenskaper, som ligger til grunn fra inndelingen i de ulike klassene. Telisitet og 

                                                
18 Comrie (1976) og (Faarlund mfl. 1997) bl.a. kaller denne typen verb for semelfaktiver.  
19 I NRG er dog aksjonsart brukt om både verb og verbfrasers semantikk, mens jeg deler dem som nevnt inn i at 
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aspektuell klasse interagerer i at visse verb «tillater» telisitet på ulike måter (ibid.): han 

bygger et hus (telisk)/han bygger hus (atelisk). Dette betyr altså ikke at kontekst og 

språkbrukeres konseptualisering av situasjoner ikke har påvirkning på hvordan disse 

situasjonene uttrykkes språklig, men snarere at det også er fruktbart og, ikke minst, mulig å 

undersøke verb med utgangspunkt i deres «grunnleggende» denotasjoner av en eventualitet. 

2.2.2 Utvalgt tidligere forskning 

Det er spesielt tre arbeider som trekkes fram i utviklingen av forestillingen om leksikalsk 

aspekt: Ryle (2002), Vendler (1957/67) og gjerne Kenny (1963). Av disse tre er det Vendlers 

arbeid jeg vil trekke fram, da hans framstilling av aspektuelle klasser er den mest brukte i 

litteraturen, og også den jeg finner mest nyttig for mine hensikter. 

Vendler (1957/67) systematiserer de ulike måtene eventualiteter utfolder seg over tid på, inn i 

fire aspektuelle klasser: states, activities, achievements og accomplishments. Disse kan 

oversettes til norsk med hhv.: tilstand, aktivitet, oppnåelse, fullførelse. 

11) Tilstander: vite, tro, ønske, forstå [Statisk, durativ, uavgrenset] 

Aktiviteter: gå, hoppe, svømme [Dynamisk, durativ, uavgrenset] 

Oppnåelser: dø, gjenkjenne, nå [Dynamisk, punktuell, avgrenset] 

Fullførelser: bygge et hus, tegne en tegning [Dynamisk, durativ, avgrenset] 

Vendlers klassifikasjon bygger på forestillingene om endring, varighet og avgrensning 

(omtrent telisitet). Disse er blitt formalisert av Mourelatos (1978), hvor de aspektuelle 

klassene gjøres opp av en kombinasjon av tre binære trekk, dynamisk/statisk, 

durativ/punktuell og avgrenset/uavgrenset, som vi kan se i 11). Basert på dette kan vi gi 

uttrykk for noen generelle semantiske kvaliteter ved hver av klassene, som f.eks at 

«tilstander» er uendrete over tid, uten noen «naturlig» avgrensning, mens «oppnåelser» endres 

øyeblikkelig (tilstandsendring) og er avgrenset til ett øyeblikk. Statiske verb (tilstandsverb) 

har, til forskjell fra verb i de øvrige klassene, ingen agent som gjør noe.  

Vendler gjorde oppdelingen bl.a. på bakgrunn av observasjonen om at kun aktiviteter og 

fullførelse kan brukes i engelsk progressiv, av typen «she is drawing/she is drawing a picture 

                                                                                                                                                   
telisitet er en egenskap ved fraser, mens verb i seg selv har tilhørighet i aspektuelle klasser, basert på 

denotasjonen deres. 
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[prog]». Senere er denne observasjonen blitt tilbakevist, bl.a. av Dowty (1979), og 

Mourelatos (1978) som viser at mange av Vendlers oppnåelser kan brukes i engelsk 

progressiv, som «she is reaching the top/she is dying». Vendler (1967) presenterte et viktig 

begrep, homogenitet, for å skille mellom eventalitetene i klassene aktivitet og fullførelse. 

Skillet går på måten, eller typen endring uttrykkene denoterer. Aktiviteter er ifølge Vendler 

homogene, og de «… go on in time in a homogeneous way; any part of the process is of the 

same nature as the whole» (Vendler 1967:101)20. Et av Vendlers eksempler (ibid.) er at hvis 

en har løpt i en halvtime [aktivitet], så har en løpt i hvert øyeblikk av den halvtimen, men hvis 

en har løpt en kilometer [fullførelse], så har en ikke løpt en kilometer i hvert øyeblikk av det å 

løpe en kilometer. Med andre ord er ikke fullførelser homogene; de må nå endepunktet sitt før 

hendelsen/situasjonen kan sies å være fullført. Fullførelser består av suksessive faser i tid, 

mens en aktivitet er én enkelt prosess som ikke kan deles opp i faser (Vendler 1967:97–102). 

Filip (2012:731) bemerker at Vendlers fire klasser kan uttrykkes kun med konseptene 

suksessive faser og endepunkt: 

12) Figur fra Filip (2012:731) 

 

I sammenheng med Vendlers begrep om homogenitet vil jeg nå til slutt trekke inn konseptet 

subintervallegenskap fra Dowty (1979:140), samt vise hans fire primære aspektuelle klasser 

og noen av testene han legger til grunn for inndelingen. Subintervallegenskap er noe 

komplekst uttrykt i en ramme av Montague-semantikk, men siden jeg ikke skal bruke dette i 

oppgaven, vil jeg formulere det på en enklere måte i henhold til Rothmayr (2009:3): «… if a 

predicate is true at a certain time interval, it is also true for any subpart of this interval». I 

motsetning til Vendler mener Rothmayr at aktivitetsverb ikke er homogene, eller har 

subintervallegenskapen, fordi de ikke er homogene når tidsintervallet blir lite nok. Hun 

trekker fram det å klappe en katt, hvor man ikke lenger klapper en katt hvis man deler opp 

tidsintervallene hvor aktiviteten foregår, i små nok biter; til slutt kan man ikke si at en klapper 

en katt lenger (Rothmayr 2009:3–4). Et statisk verb er da et verb med subintervallegenskap, 

                                                
20 Men, som vi kan se under, er ikke Rothmayr av samme oppfatning, og det er henne jeg støtter meg til her. 
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det vil si et verb hvor tilstanden holder i alle mulige inndelinger i tidsintervaller. Dette 

uttrykkes også av Frawley (1992:148), om statiske verb/tilstander: «They are characterized by 

continous or homogeneous temporal distribution of time over all parts of the interval in which 

they occur». 

Det er verdt å merke seg at, basert på tilnærmingen min om at leksikalsk aspekt (og språk for 

øvrig) er uttrykk for representasjoner av virkeligheten/verden (jf. sitatet fra Binnick s.11), så 

må forestillingen om subintervallegenskap tas som en idealisering. Jeg tar det standpunktet at 

subintervallegenskap fungerer som en nyttig heuristikk for å undersøke (statiske) verb, men 

jeg mener ikke at en tilstand nødvendigvis holder fullstendig homogent over alle 

tidsintervaller. Men for å analysere et språklig fenomen er dette som sagt et nyttig verktøy.   

Dowty opererer som nevnt med fire primære aspektuelle klasser. Disse er revidert fra de 

klassene Vendler (1967) og Kenny (1963) la fram.  

13) Tilstander: sove, være, elske 

Aktiviteter: bråke, rulle, regne (vær) 

Enkle tilstandsendringer: innse, merke, tenne 

Komplekse tilstandsendringer: strømme fra X til Y, oppløse 

Et av de viktigste bidragene til Dowty (1979), foruten denne reviderte aspektmodellen, er at 

han etablerte en aspektanalyse (eller kalkulus) som også blir brukt i dag innen mer 

formalsemantiske tilnærminger til leksikalsk aspekt. Kort fortalt forente han 

intervallsemantikk med operatorer fra generativ semantikk, gjerne kalt DO (agentivt), 

BECOME (tilstandsendring) og CAUSE (årsak). En fullstendig redegjørelse av dette er langt 

utenfor denne oppgavens rekkevidde, men det er et veldig viktig punkt i veien opp til der vi er 

i dag. Med det sagt er Dowtys aspektkalkyle blitt kritisert fra flere retninger og den eneste av 

operatorene som består i dag er BECOME (se bl.a. Filip (2012:732–35) for mer om Dowtys 

aspektkalkyle).  

2.3 I sum 

I dette kapitlet har vi sett på nominalisering og aspekt. Det har blitt trukket fram visse bidrag 

jeg mener er viktige for å få en oversikt over de to fenomene, men det er umulig å gi en 

fullstendig oversikt. Begge disse fenomenene er komplekse og det er blitt forsket mye på 
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dem, så dette kapitlet, samt teorikapitlet, er ment å ruste leseren (og forfatteren) til å ta fatt på 

oppgavens spørsmål om hvordan primært –ing-nominalisering av statiske verb realiseres i 

norsk, og hvilke konsekvenser dette har for Aspektbevaringshypotesen til Fábregas og 

Marín21.  

                                                
21 Mer om dette i teorikapitlet. 
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3 Teori 

I dette kapitlet vil det teoretiske grunnlaget for analysen bli gjennomgått. I oppgaven trekkes 

det på teori fra flere tilnærminger til språk. Dette vil fungere komparativt, men de ulike 

teoretiske tilnærmingene vil i hovedsak tjene som supplerende for hverandre, sånn at det blir 

mulig å gi et mer fullstendig bilde av fenomenet som beskrives. Tilnærmingen i oppgaven er 

av funksjonalistisk-kognitiv art, men det er, sånn jeg ser det, få og små problemer knyttet til 

det å trekke på verktøy og forestillinger også fra mer formelle rammeverk (3.1). Det viktigste 

er at verktøyene er formålstjenlige for oppgaven, og egner seg til å besvare den. Vi vil se at 

det er mye overlapp i tilnærmingene, i tillegg til små forskjeller, som forventet. Flere av de 

teoretiske utgangspunktene er beskrevet i kapittel 2, men vil også nevnes kort her, når 

relevant. Det vil bli gjort rede for Kognitiv Grammatikk (Langacker 1987a, 1991, 2008) (3.2). 

Det vil også bli gjort rede for kategorisering av ordklassene substantiv og verb (3.3), da disse 

er sentrale for de språklige fenomene som beskrives. I dette kapitlet vil vi også se nærmere på 

bl.a. ulike foreslåtte syntaktiske tester for stativitet og foreslåtte typer av stativitet (3.4), samt 

aspektbevaringshypotesen (3.5). 

3.1 Litt om teori generelt 

En teori kan sies å være en antagelse, eller et sett med antagelser, om noe — et fenomen 

(Johannessen, Rafoss, og Rasmussen 2018:29). I denne oppgaven trekker jeg veksler på flere 

ulike teoretiske rammeverk – en pragmatisk tilnærming, noe som kan være utfordrende. Hvis 

en har som mål å sammenligne teoriers validitet i en analyse av de samme dataene, så må en 

gjerne velge teorier som opererer med ulike antagelser om studieobjektet for å få interessante 

resultater, men hvis en skal bruke teorier mer eklektisk, enten ved å kombinere eller supplere, 

så er det et viktig poeng å finne teorier som går sammen. En vitenskapelig beskrivelse av 

språk lar seg knapt gjennomføre uten teori, hvilket betyr at en må forholde seg til ulike teorier 

om språk, men det er ikke dermed sagt at en er nødt til å ta stilling til de «dypere» antagelsene 

og spørsmålene en teori forsøker å finne svar på, f.eks. hvorvidt språkevnen er kognitivt 

autonom eller ei. En kan fint bruke språkteorier kun basert på potensialet deres for beskrivelse 

og besvarelse22. I lingvistikken har de to hovedretningene, gjerne omtalt som formalistisk23 og 

                                                
22 Det finnes for øvrig en såkalt «teorinøytral» måte å beskrive språk på fra R. M. W. Dixon (2009), som benyttes 

innen bl.a. språktypologien.  
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funksjonalistisk tilnærming, tradisjonelt blitt sett på som fundamentalt uenige i de 

bakenforliggende antagelsene deres om språkets natur, og diskursen mellom forskere innen de 

to retningene har vært polemisk, heller preget av god vilje. I dag er landskapet et litt annet. 

Mange av dagens lingvister, på tvers av teoretisk «tilhørighet», vil nok være enige om at 

målet med språkanalyse er å belyse og beskrive individers språk, så vel som å undersøke og 

beskrive de mentale strukturene og prosessene som står bak språkbruk og språkstrukturer 

(Taylor 1996:21). Det kan sies å være en rådende enighet om at språket er et mentalt, 

kognitivt, fenomen (ibid.). Videre er et språks grammatikk ment å ideelt sett være en hypotese 

for hva en språkbruker faktisk vet, noe bl.a. både generativ grammatikk og kognitiv 

grammatikk er fullt enige om (Taylor 1996:22). En språkteori bør vurderes på grunnlag av en 

rekke kriterier, ifølge Taylor (1996:23): den bør være deskriptivt adekvat (kunne gjøre rede 

for språkdata), økonomisk (ha minimale antagelser om området den dekker), begrenset (i 

mulige redegjørelser for et sett data), eksplisitt (i karakteristikken av postulerte entiteter) og 

motivert (i at det er tydelig hvorfor teorien er som den er). 

Kognitiv-funksjonalistiske og formelle rammeverk 

Så langt har funksjonalisme og kognitivisme blitt framstilt som det samme, men det er teknisk 

sett ikke helt nøyaktig, og det kan være hensiktsmessig å beskrive dem kort, hver for seg. Det 

er noe variasjon blant forskere i inndelingen av tilnærmingene, men ofte blir kognitiv 

lingvistikk regnet som en type funksjonalisme. Uansett inndeling, så er funksjonelle teorier 

tuftet på en forestilling om at språk og språkstrukturer først og fremst må forstås ut ifra 

hvilken funksjon språket tjener, at språket formes og begrenses av funksjon, og at språket 

primært sees på som et kommunikasjonsverktøy. Et språks egenskaper er med andre ord 

formet av funksjonene språket har, og kan språkstrukturer kan forklares ved å vise til 

språkbruk. Både funksjonalistisk og kognitiv lingvistikk er i prinsippet det som gjerne kalles 

bruksbaserte, det vil si at de legger stor vekt på hvordan språk brukes, i deres beskrivelse av 

det, og bruker da typisk korpus med store mengder data. En representant for en rent 

funksjonalistisk tilnærming finner vi i Hallidays rammeverk Systemisk Funksjonell 

Grammatikk (SFG) (se Halliday (2014)). Rent funksjonelle tilnærminger setter gjerne diskurs 

i hovedsetet, med semantikk som en konsekvens av språk i bruk. Vi finner kjente versjoner av 

                                                                                                                                                   
23 En grammatikk må ikke nødvendigvis være generativ og formalistisk, derfor bruker jeg uttrykket formalistisk, 

for å gjøre en distinksjon mellom de to.  Med det sagt, formelle grammatikker er gjerne generative.  
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denne tilnærmingen også i Hopper og Thompson (1985) (jf. 3.3), samt en noe radikal variant i 

Paul Hoppers «Emergent Grammar» (se Hopper (1987)).  

En av de grunnleggende antagelsene innen kognitiv lingvistikk er at språket bl.a. reflekterer 

tankene våre via symboler – språkelementer – og at å undersøke språk da er å undersøke 

konseptualisering, så vel som hvordan språkets symbolske og interaktive funksjoner realiseres 

(Evans og Green 2006:5–6). Språkstrukturer reflekterer generelle kognitive evner, og hvordan 

vi mennesker kategoriserer, prosesserer og erfarer verden. Det som skiller kognitiv lingvistikk 

ut innen funksjonalisme er at det vektlegger språkets semiologiske funksjon, og at dets 

interaktive funksjon er helt avhengig av konseptualisering (Langacker 2008:7–8). Det finnes 

en rekke formalistiske tilnærminger til grammatikk, den meste kjente av dem er Chomskys 

generative lingvistikk. Formalisme innen språkvitenskapen er, som nevnt, ikke nødvendigvis 

det samme som generativisme, men et fellestrekk er antagelsen om at grammatikk kan 

uttrykkes systematisk med et sett, eller strenger, av abstrakte symboler/tegn og regler, som er 

i stand til å generere de mulige setningene i et språk. En videre antagelse som gjøres innen 

spesielt sentrale versjoner av generativ grammatikk, er at en grammatikk, denne 

«komputasjonelle tingen» som undersøkes, er autonom og modulær. Det vil si at språkevnen 

er separat fra øvrige kognitive evner, og at den består av en rekke uavhengige prinsipper 

(Taylor 1996:29). Som nevnt er det bred enighet om at språket er et mentalt fenomen, men det 

er uenighet om bl.a. den kognitive organiseringen av språkevnen. Innen kognitiv lingvistikk 

anses ikke språkevnen som en separat, og modulær «komputasjonell» enhet, men heller som 

en sum av generelle kognitive evner hos mennesket.  

Til tross for noe teoretisk uenighet er det flere teoretiske aspekter som er kompatible mellom 

rammeverkene. Et eksempel finner vi i det som kalles «leksikalisme» som ble fremmet av 

Chomsky (1970) (jf. 2.1.1, og Grimshaw om argumentstruktur i samme seksjon), altså at 

syntaktiske konfigurasjoner kommer av egenskaper ved ord, sammen med generelle 

syntaktiske prinsipper (Taylor 1996:48). I den konstruksjonalistiske tradisjonen blir en 

konstruksjon (et etablert mønster for kombinasjonen av ord og fraser) sett på som en enhet 

med egenskaper som ikke nødvendigvis kan forutsies av egenskaper til konstruksjonens 

konstituenter og måten de kombineres på; tvert imot kan konstruksjonens egenskaper være 

uforutsigbare (Taylor 1996:49). Dette er tilsynelatende inkompatibelt med leksikalisme og 

argumentstruktur siden syntaktisk struktur der er i stor grad forutsigbar. Innen Kognitiv 

Grammatikk finner vi også konstruksjoner, i motsetning til regler, men fordi Langacker 
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opererer med et kontinuum mellom leksikon og grammatikk (og da konstruksjoner) så er det 

ikke nødvendigvis noen inkompatibilitet å finne mellom leksikalisme og konstruksjonisme i 

dette rammeverket (Taylor 1996:50, 57ff.). Dette er fordi en leksikalsk enhet i KG har et sett 

med mulige elaborasjoner (jf. 3.2) som realiseres på ulike måter i ulike komplekse uttrykk 

(konstruksjoner), hvilket vil si at det vi kan kalle argumentstruktur kommer av en leksikalsk 

enhets konseptuelle innhold, samt hvordan enheten inngår i konstruksjonen den forekommer i 

(Taylor 1996:96). Det er ingen prinsippiell forskjell mellom betydninga til ord og 

konstruksjoner for Langacker, og syntaks er i seg selv betydningsfull, sånn at man finner 

betydningen til et komplekst uttrykk i dets komponenter og konfigurasjonen de forekommer i 

(Taylor 1996:44–45). Dette betyr at en variant av argumentstruktur er mulig å bruke i en 

analyse innen Kognitiv Grammatikk. 

3.2 Kognitiv grammatikk 

Kognitiv Grammatikk (KG) er en språkteori/teori om grammatikk av Ronald Langacker innen 

den funksjonalistisk-kognitive tradisjonen. Her vil jeg presentere teorien i relativt korte trekk, 

med fokus på de aspektene ved den som er mest relevante for oppgaven, og gjøre rede for 

begrepsapparatet som benyttes i KG og da mye av analysen. Hvordan KG behandler 

substantiv og verb, vil presenteres i 3.3.  

Innen KG er et sentralt ståsted at grammatikk/språk er symbolsk av natur; dette blir gjerne 

referert til som den symbolske tesen. Langacker trekker inspirasjon fra bl.a. Saussure, men en 

forskjell er at i KG anses det språklig tegnet for å være konvensjonelt heller enn arbitrært, og 

jeg vil også legge til at det språklige tegnet kan sies å være kontingent. En grammatikk 

karakteriseres ved hjelp av kun tre typer enheter: fonologiske, semantiske og symbolske 

(Langacker 2008:5). En symbolsk enhet består av en fonologisk og en semantisk enhet – et 

form/betydning par. Et ord er symbolsk fordi det utgjøres av en fonologisk og en semantisk 

enhet, men påstanden til Langacker betyr også at alle aspekter ved språk er symbolske, det 

være seg syntaks og syntaktiske kategorier, fonologi, morfologi, leksikon og semantikk. Alle 

kategorier som inngår i en beskrivelse av språk er i seg selv betydningsfulle og kan beskrives 

ved å benytte kun de tre enhetene Langacker postulerer. KG følger en hypotese om svak 

autonomi, som sier at funksjonelle og semantiske faktorer ikke fullt ut bestemmer grammatisk 

struktur, selv om de motiverer den (Langacker 2008:6). En grammatikk i KG er definert som 
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et strukturert inventar av konvensjonelle språklige enheter (Langacker 1987a:489); 

kunnskapen en språkbruker har om etablerte språklige konvensjoner.  

Langacker forfekter i KG en konseptuell/kognitiv semantikk. Her er betydning identifisert som 

konseptualisering assosiert med språklige uttrykk:  

Though it is a mental phenomenon, conceptualization is grounded in physical reality; 

it consists in activity of the brain, which functions as an integral part of the body, 

which functions as an integral part of the world. (Langacker 2008:4)  

Semantisk representasjon regnes i KG som «konvensjonalisert konseptuell struktur» (Taylor 

1996:74). Språklige betydninger er i tillegg grunnet i sosial interaksjon; de blir forhandlet 

fram av samtalepartnere basert på vurderinger av felles kunnskap, tanker og intensjoner 

(ibid.). Begrepet konseptualisering er ment å fange opp betydningers dynamiske natur, i 

motsetning til det mer statiske uttrykket konsept, og det omfatter alle former og nyanser av 

vår mentale erfaring via prosessering. De forestillingene som knyttes til språklig betydning er 

ikke transparente, hvilket vil si at det ikke er et 1–til–1 forhold mellom betydning og verden. 

Mennesker skaper og manipulerer mentale rom (Langacker 2008:35), kort fortalt kognitive 

konstrukter som er en representasjon av virkeligheten – forestilte verdener, og vi benytter av 

oss av metaforer, hvor trekk fra et konseptuelt domene overføres på et annet domene 

(Langacker 2008:36). Et (kognitivt) domene er «[…] any kind of conception or mental 

experience. The definition is very broad, intended to provide a uniform way of referring to 

anything exploited as the conceptual basis for linguistic meaning». (Langacker 2008:50) 

Settet med domener i en semantisk struktur er en domenematrise. Domener kan være 

grunnleggende (kognitivt ikke-reduserbare; tid, rom m.m.) og ikke-grunnleggende, og det vil 

typisk være flere domener involvert i en enhets betydning. Substantivet fly, for eksempel, har 

betydning forankret i blant annet domenene rom, fysisk objekt, reise, fly (som måte å reise, og 

som konsept i seg selv), mekanikk og så videre. Langacker bedyrer at det er vanskelig å skulle 

gi en fullstendig oversikt over domenene som vekkes i en hver setning og et hvert uttrykk, 

men at det, om ikke annet, er mulig å gjøre rede for det primære domenet 

(instansieringsdomenet), samt mindre sentrale, men viktige, domener. For konkrete 

substantiver som fly vil instansieringsdomenet typisk være rom. Vi ser her at det å kunne 

gjøre rede for sentrale domener i et uttrykks konseptuelle innhold er viktig når vi skal gjøre en 

analyse innen Kogntiv Grammatikk. Vi skal se senere at forestillingen om domene er tett 

knyttet til bl.a. de sentrale begrepene profil og base. 
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Et sentralt begrep i KG for beskrivelse av grammatikk og semantikk er construal24. Betydning 

har et konseptuelt innhold og en måte å vinkle dette innholdet på. Vinkling er en generell 

kognitiv evne som gjør oss i stand til å forestille oss og framstille et konsept eller en situasjon 

på ulike måter. Alle symbolske strukturer har en viss måte å vinkle sitt konseptuelle innhold 

på. Langacker deler de ulike komponentene av vinkling inn i fire klasser: Spesifisitet, 

fokusering, prominens/saliens og perspektiv, og vi må ta kort for oss noen aspekter ved disse 

klassene. 

En situasjon kan karakteriseres med ulik grad av spesifisitet – detaljnivå eller oppløsning. Mer 

spesifikk/detaljert vinkling, tilsvarer mindre grad av skjematisitet. En mer spesifikk 

karakteristikk av et skjema er en instans som elaborerer skjemaet med mer finkornet 

informasjon enn det skjemaet inneholder (disse forestillingene presenteres mer utførlig 

under). Et skjema er «an abstract characterization that is fully compatible with all the 

members of the category it defines […]; it is an integrated structure that embodies the 

commonality of its members […]» (Langacker 1987a:371). Skjemaer regnes som fullt ut 

konsepter, på samme linje som et skjemas elaboreringer eller instanser, som er mer detaljerte 

konsepter; disse er helt kompatible med skjemaets spesifikasjoner. Skjemaer er 

gjennomgående i all kategorisering og generalisering i KG. De er essensielle i alle aspekter av 

språkstruktur, og alle språklige generaliseringer oppstår via skjematisering fra mer spesifikke 

strukturer (Langacker 2008:57). Skjema/instans-relasjonen har en analogi i taksonomiske 

hierarkier, med skjema som hyperonym og instans som hyponym. Et eksempel på denne 

typen relasjon er konseptet [BOLIG]25 som er skjematisk for en rekke ulike konsepter, som 

[REKKEHUS], [ENMANNSBOLIG], [LEILIGHET], med mer, men også ordklasser, 

suffikser, syntaktiske kategorier, fonemer, for å ta noen eksempler, har skjemaer.  

Fokusering viser til det å velge ut det konseptuelle innholdet som presenteres språklig, og 

hvordan det organiseres inn en forgrunn og bakgrunn (eller figure/ground) basert på kontekst 

og kommunikativt formål (Langacker 2008:57). Eksempler på dette kan vi finne i 

kategorisering for øvrig, hvor noe (figure) kategoriseres basert på og relativt til noe annet 

(ground), og perseptuelle fenomener som synets fokuseffekt. Et annet aspekt ved fokusering 

er komposisjon ved symbolsk komplekse uttrykk (Langacker 2008:60). 

                                                
24 Her oversatt med begrepet vinkling.  
25 Jeg følger konvensjonen i KG med å vise til konsepter med store bokstaver mellom klammeparenteser. 
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Diagram for symbolske strukturer (representeres av boksene rundt S og P-strukturene) og økende symbolsk kompleksitet 

(Langacker 2008:15): 

 

For våre hensikter her er alle nominaliseringer eksempler på symbolsk komplekse uttrykk i at 

de består av flere komponenter – flere symbolske strukturer – som danner betydningen til det 

aktuelle uttrykket. En nominalisering som hopping består to symbolske enheter – hopp(e) + 

ing – som danner bakgrunn for den symbolske enheten hopping, som er forgrunn. De to 

symbolske enhetene som danner hopping er komponentstrukturer i en sammensatt symbolsk 

struktur. Denne økende graden av symbolsk kompleksitet er det som tradisjonelt kalles 

konstituens i lingvistikken. Strukturene som utgjør komplekse uttrykk har ulik grad av saliens 

og bidrag til den forestillingen de danner (Langacker 2008:61). Et uttrykk har en 

compositional path (komposisjonell sti). Dette begrepet viser til hvordan et uttrykks betydning 

knyttes til komponentene det består av, i suksessive organisasjonsnivåer; det vil si hvordan 

sammensetningen av ulike symbolske strukturer, i ulike hierarkiske nivåer, går sammen for å 

danne betydning (Langacker 2008:60–61).  

Langacker (2008:60) gir som eksempel [LIPSTICK MAKER] for å illustrere et uttrykks komposisjonelle sti, utgjort av 

symbolske strukturer og økende symbolsk kompleksitet mot en forgrunn/bakgrunn. 

 

Forestillingen om komposisjonell sti, gjør at vi også kan gjøre rede for uttrykk som i en eller 

annen grad ikke gir mening semantisk sett. Langacker (2008:62) gir eksemplet «firesidet 

trekant», hvor betydningen til uttrykket ikke gir mening fordi den semantiske sturkturen til 
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komponentene er inkonsekvente, men komponentene er i seg selv allikevel meningsfulle og 

følger en komposisjonell sti for å utgjøre et fullgodt uttrykk, med en noe absurd betydning. 

Et videre viktig aspekt ved fokusering er forestillingen om scope (som oversettes her 

framover som omfang). Et uttrykk har basis i en rekke konseptuelle domener, og uttrykket har 

også en gitt utstrekning i hvor mye det dekker av et domene; for hvert domene har uttrykket et 

omfang, som er dekningen i domenet (Langacker 2008:62). Dette er noe komplisert forklart, 

men omfang dreier seg om en kognitiv begrensning i hvor mye vi evner å prosessere, samt 

hva som er relevant for et uttrykks betydning. Uttrykk har et maskimalt omfang i et domene 

(hvor mye det dekker av domenet), samt et umiddelbart omfang (delen av et domene som er 

direkte relevant for hensikten) (Langacker 2008:63); dette aspektet trekker også på 

forestillingen om forgrunn/bakgrunn. Langacker (2008:64) gir som eksempel 

konseptualiseringene [ALBUE] og [HÅND] for å illustrere forestillingen omfang: 

 

Det maksimale omfanget til albue er hele menneskekroppen, mens det umiddelbare omfanget 

er armen, med albuen profilert. For hånd gjelder det samme, med selve hånden som profilert 

entitet. Det maskimale omfanget er ikke større enn hva som er relevant for 

konseptualiseringen.  

Eksempler på klassen prominens/saliens finner vi i bl.a.  prototyper, som per definisjon er 

mer prominente enn sine ekstensjoner, og som Langacker nevner (Langacker 2008:66), ser vi 

uttrykk for klassen også i opposisjoner som konkret/abstrakt, eksplisitt/implisitt, hvor 

relasjonen er mer prominent/mindre prominent. De viktigste begrepene for analysen fra 

klassen prominens/saliens er profilering og trajektor/landemerke-distinksjonen. Profilen  er 

definert som entiteten26 som designeres av en semantisk struktur (Langacker 1987a:491). Et 

uttrykks profil er det som er fokusert på innen dets umiddelbare omfang, sånn at profilen kan 

                                                
26 Som defineres som «[…] anything that might be conceived of or referred to in describing conceptual structure: 

things, relations, quantities, sensations, changes, locations, dimensions, and so on. It is specifically not required 

that an entity be discrete, separately recognized or cognitively salient» (Langacker 2008:98). Representeres av en 

firkant i KGs diagrammer. 
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sies å være det uttrykket designerer eller refererer til innen dets (konseptuelle) base 

(Langacker 2008:66). I diagrammene Langacker benytter seg av er profilen representert av 

tjukke linjer (se figuren under). Uttrykk profilerer enten en ting eller en relasjon27 (se 3.3.1 

for definisjon). En base er bredt definert som et uttrykks maksimale omfang i sin 

domenematrise, og snevert definert som et uttrykks umiddelbare omfang i det aktive domenet; 

igjen, det er i dette umiddelbare omfanget profilen befinner seg (Langacker 2008:66). For å 

illustrere dette kan vi igjen ta substantivet fly som eksempel. Uttrykket har en rekke domener 

som er relevante for betydningen av det. Hvilken domenebakgrunn er det fly er profilert 

innen? Det mest relevante vil være rom, men det er også nødvendig å trekke på flere av de 

domenene som er nevnt tidligere for at uttrykket skal referere til det det gjør. Fly profilerer en 

maskin med vinger som har en gitt funksjon (å fly, men kanskje også transportere mennesker, 

gods osv.) i en konseptuelt kompleks base. Den mest prominente deltakeren i en profilering er 

trajektoren (tr), entiteten som vinkles som det primære fokuset i konseptualiseringen, Ofte – 

men ikke nødvendigvis – er det enda en deltaker i en profilering, kalt landemerke (lm), det 

sekundære fokuset i konseptualiseringen (Langacker 2008:70). Uttrykk kan ha samme 

konseptuelle innhold, med samme profil, men kan være ulike i hvilken entitet som er trajektor 

og landemerke, noe som illustreres i dette eksemplet fra Langacker (2008:71), med 

preposisjonene over og under:  

 

Disse to uttrykkene er tilsvarende med unntak av fordelingen av trajektor og landemerke 

mellom tingene – hele relasjonen blir profilert. Den eneste forskjellen mellom de to ligger 

altså i at det primære fokuset i a) er tingen X, som er over tingen Y i domenet for rom, og det 

motsatte i b). Denne relasjonen kan illustreres med disse eksemplene: 

1) Bildet (tr) henger over sofaen (lm) 

2) Sofaen (tr) står under bildet (lm) 

                                                
27 Ting representeres av en sirkel, og relasjon av streker/linjer med piler i KGs diagrammer. 
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I mange tilfeller vil trajektor og landemerke tilsvare et uttrykks subjekt og objekt. 

Perspektiv handler om relasjonen mellom taler/lytter (eller viewer, seer, i en metaforisk 

forstand). Et typisk tilfelle er at taler og lytter befinner seg sammen på et gitt sted og snakker 

om situasjoner i verden, som er en situasjon vi kan forestille oss fra eksempel 1) og 2) over. 

Men vi kan enkelt forestille oss situasjoner hvor taler og lytter ikke er på samme sted, f.eks. 

en telefonsamtale: «her (på Island, talers lokasjon) blåser det kraftig»; eller de er separert av 

tid via en historiebok: «nå (etter slaget ved Leipzig i 1813) ble Napoleon nødt til å trekke seg 

tilbake»; eller situasjoner hvor de er i bevegelse: «landskapet raser forbi i stor fart nå».  

Poenget er at talesituasjonen (ground) –  legger føringer for hvordan vi uttrykker oss og 

tolkningen av utsagnene våre, og er derfor en sentral del av et uttrykks betydning. Begrepet 

talesituasjon viser til samtalepartnerne, situasjonen, og omgivelsene de befinner seg som tid 

og sted (Langacker 2008:78). Talesituasjonen fungerer som referansepunkt, og i så måte 

legger den føringer for bl.a. uttrykk for nominal bestemhet og tempus. Innenfor klassen 

perspektiv finner vi også det Langacker (2008:79) kaller den temporale dimensjonen; denne 

vil presenteres i sammenheng med verb i 3.3. 

Semantikk er i KG ensyklopedisk; det vil si at alle fasetter av vår generelle kunnskap om det 

en entitet viser til, bidrar til betydningen av uttrykk som viser til denne (Langacker 1987a:63, 

1987b:55). Ulike fasetter av kunnskapen har ulik grad av sentralitet, hvilket vil si at noen 

fasetter alltid aktiveres ved bruken av et gitt uttrykk, mens andre fasetter aktiveres sjeldent, til 

kun i marginale tilfeller. Kontekstuelle faktorer spiller en sentral rolle i språklig betydning; 

sentralitet kan overstyres av kontekst og er et spørsmål om grad, ikke absolutter (Langacker 

2008:39). En konsekvens av denne ensyklopediske tilnærmingen til semantikk er bl.a. at det 

ikke er mulig å trekke et distinkt skille mellom semantikk og pragmatikk, men at disse to 

apektene ved språk heller danner et kontinuum, eller en gradering (ibid.).  

Kognitiv Grammatikk hevder at det er spesielt fire kognitive prosesser som manifesteres i 

språk; disse er: assosiasjon (etablering av psykologiske forbindelser, som den mellom 

semantisk og fonologisk struktur i en symbolsk ansamling), automatisering (mestring og 

etablering via repetisjon; et eksempel er leksikalske enheter som oppstår via 

rutinisering/konvensjonalisering), skjematisering (trekke ut fellestrekk fra erfaringer og 

etablere en forestilling/konsept med høyere abstraksjonsnivå), kategorisering (tolke erfaring 

utifra eksisterende strukturer; bedømme elementer som tilsvarende) (Langacker 2008:16–17). 

Av disse bør kategorisering/kategori beskrives nærmere  
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Kategorisering er avhengig av skjematisering, sånn at skjemaet [BOLIG] definerer en 

kategori som har instanser som inkluderer de som er nevnt over. Kategorisering ligger da i det 

å bedømme for eksempel [LEILIGHET] som bestående av nok likheter til kategorien 

[BOLIG] til å være en instans av dette skjemaet; man sammenlikner en entitet med et skjema. 

Kategorier er gjerne såkalt fuzzy, eller uklare, hvilket vil si at visse instanser av en kategori er 

mer sentrale enn andre, mer representative for kategorien (jf. 3.3). Hvis vi tenker oss en 

struktur A, og en struktur B: hvis sammenlikningen/kategoriseringen av strukturene gir full 

kompatibilitet mellom A og B, så har vi tilfeller av en instans som elaborerer et skjema, men 

hvis A og B ikke er konsekvente, det vil si hvis A og B har konflikter i spesifikasjonen deres, 

har vi et tilfelle av at B er en ekstensjon (modifisering av A’s spesifikasjoner) av en prototype 

A (Langacker 1987a:371, 2008:17–18). En prototype er «a typical instance of a category, and 

other elements are assimilated to the category on the basis of their perceived resemblance to 

the prototype; there are degrees of membership based on degrees of similarity» (Langacker 

1987a:371). KG behandler kategorisering via protoype og via skjema som iboende beslektede 

kategoriseringsmåter, og som aspekter av et forent fenomen (ibid.). Langacker (2008:17–18) 

gir som eksempel ring, som kan ha ulike skjemaer som varierer i abstraksjon fra «sirkulært 

smykke som bæres på fingeren» til «sirkulær entitet». En ring av typen en har på fingeren er 

en elaborasjon av skjemaet [RING] (A), men en boksering (B) er en ekstensjon av en 

prototype, siden en boksering ikke er en «sirkulær entitet» (men firkantet), men er uansett 

gruppert inn i denne kategorien på grunn av en assosiasjon og forestilling om likhet mellom A 

og B.  

Eksempel på kategoriserende relasjoner, med eksemplet ring. Solide piler representerer elaborering av skjema; stipla piler 

ekstensjon av prototype; solide bokser indikerer mest prototypisk konsept (Langacker 2008:37). 
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3.3 Substantiv og verb i Kognitiv Grammatikk 

De grammatiske kategoriene substantiv og verb har ført til mye hodebry for språkforskere, 

filosofer m.m. gjennom tidene, med hensyn til hvordan man kan karakterisere dem. I moderne 

lingvistikk har man typisk vært enige om at de semantiske definisjonene av ordklassene innen 

«skolegrammatikken» – altså at substantiv viser til navn på ting, personer og steder og verb 

viser til, handlinger; noe som skjer – ikke er en god nok karakteristikk for å fange alle 

nyansene i kategoriene innen et gitt språk, og spesielt ikke i et tverrspråklig perspektiv. Det 

har blitt gjort flere forsøk på å karakterisere kategoriene substantiv og verb; de er gjerne blitt 

definert etter sine syntaktiske realiseringer, men det er også fremmet definisjoner tuftet på 

hvilken funksjon ord tjener i ytringer, og også på semantisk grunnlag, altså etter betydning. 

Det man kan si rimelig sikkert, i en slags utbrodering av skolegrammatikken, er at selv om 

substantiv ikke nødvendigvis viser til ting, personer og steder, så er steder, personer og ting i 

de fleste tilfeller substantiver; tilsvarende er ikke alle verb handlinger, men de fleste 

handlinger er verb (Frawley 1992:68, 194). Både substantiv og verb kan karakteriseres 

syntaktisk som en formklasse, dvs. at de defineres på bakgrunn av sine formelle eller 

strukturelle trekk fra måten de manipuleres syntaktisk (Frawley 1992:63, 141). Dette 

manifesteres i norsk i hvilke plasser de innehar i setninger, samt numerus, genus, tempus med 

mer. Det er allikevel vanskelig å se bort i fra den klart konsekvente semantikken som ligger 

bak begge kategoriene, og ifølge Frawley (1992:63) så har semantikk en «… direct effect on 

the structural aspects of language, in this case categoriality, the status of form classes as 

classes». Vi kan gi en noe bredere semantisk karakteristikk av ordklassene ved å si at 

substantiver typisk denoterer entiteter, verb hendelser, og fra sitatet over kommer vi da fram 

til at klassene er nettopp klasser (også) på grunn av klassemedlemmenes semantikk. Det er for 

øvrig ikke uvanlig at semantikere bruker begrepene entitet og hendelse, heller enn substantiv 

og verb, for å gjøre klar distinksjonen mellom syntaks og semantikk. Siden denne oppgaven 

tar utgangspunkt i Kognitiv Grammatikk, hvor alle aspekter av språk er et kontinuum, er ikke 

denne distinksjonen like relevant. 

Et interessant tilfelle av en funksjonalistisk tilnærming til ordklassene finner vi i Hopper og 

Thompson (1985), hvor den generelle påstanden er at kategoriene «substantiv» og «verb» blir 

påført kategoritilhørighet gjennom diskurs, og at det er funksjonen ordene har i en gitt diskurs 

som er den primære faktoren som gir ordene kategoritilhørighet, med semantiske faktorer som 

sekundære. Kategoritilhørighet er også et spørsmål om prototypikalitet, som viser seg 
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semantisk (et prototypisk verb kan sies å være en perseptibel, kinetisk hendelse), men viktigst, 

i diskurs, hvor et prototypisk verb vil være en ordform som «assert the occurrence of an event 

of the discourse»; et prototypisk substantiv er en form som refererer til en deltaker i en 

diskurs (Hopper og Thompson 1985:156–57). Dette er interessant i forbindelse med 

nominaliseringer av statiske verb, hvor verken verbbase eller nominalisert form kan sies å 

være prototypiske representanter for sine kategorier. Et eksempel på dette er det deverbale 

substantivet lukting avledet av lukte: «det foregår gjerne litt lukting og sånt når bikkjer 

møtes». Fra definisjonen etter funksjon, så befinner lukting seg mellom begge ordklassene, i 

at det kan ikke sies å tjene en prototypisk funksjon som verken substantiv eller verb, altså at 

formen ikke klart referer til en deltaker, ei heller en hendelse. Også i Hopper og Thompsons 

tilnærming markeres kategoriene i morfosyntaksen, men forskjellen fra en rent syntaktisk 

betinget kategoritilhørighet ligger i at også disse markørene er betinget av formenes funksjon 

i en diskurs. Denne ikke-prototypikaliteten til nominaliseringen vil ifølge Hopper og 

Thompson (1985:168, 174) vise seg i morfosyntaksen ved at formen «mangler» flere 

grammatiske trekk som ellers viser seg ved prototypiske former. Nettopp dette ser vi også er 

tilfellet i norsk, samt tverrspråklig, at nominaliseringer har færre verbale trekk, og er heller 

ikke fullt ut substantiver med hensyn til hvilke morfosyntaktiske trekk de tar. 

3.3.1 Substantiv og verb 

Kognitiv Grammatikk erkjenner viktigheten av funksjoner og diskurs i etablering og utvikling 

av språkstrukturer, men hevder at ordklassene substantiv og verb kan gis en reint semantisk-

konseptuell definisjon mer i tråd med den «forestillingsbaserte» som beskrevet over, altså at 

substantiver viser til ting, og verb viser til noe som skjer. Dette gjøres ved å trekke på flere av 

begrepene i KG som vi har sett i 3.2, samt noen ytterligere begreper, som vil bli gjort rede for 

i dette avsnittet. 

Langackers påstand er at substantiv og verb kan karakteriseres fullstendig på det prototypiske, 

så vel som det skjematiske nivået, hvor sistnevnte innebærer at alle kategorimedlemmer, selv 

de mer perifere i en funksjonell eller syntaktisk tilnærming, vil falle under den samme 

karakteristikken, gitt at skjemaet er på et tilstrekkelig høyt/abstrakt nivå. Prototypene til 

substantiv og verb er konseptuelle arketyper, hhv. fysisk objekt og deltakere i en «kraft-

dynamisk» hendelse, som er grunnet i en grunnleggende måte vi mennesker erfarer verden på 

(Langacker 2008:103), og fra disse arketypene etableres det skjemaer som i sin mer abstrakte 
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natur kan favne over større og flere domener enn prototypene. En sentral del av 

karakteristikken av ordklassene er profilering (jf. 3.2), av den grunn at det som avgjør et 

uttrykks grammatiske kategori er hva som profileres; det som fokuseres på i den aktuelle 

konseptualiseringen (Langacker 2008:98). Dette betyr at ordklasser må defineres etter hva 

som profileres. Langacker postulerer i tillegg spesielt fire kognitive evner som er sentrale for 

karakteristikken av substantiv og verb. Disse er de kognitive evnene våre til gruppering, 

reifisering, å gripe relasjoner, og å spore relasjoner gjennom tid (2008:104).  

En enkel karakteristikk av entitet, ting og relasjoner (Langacker 2008:99): 

 

Et substantiv er i KG definert skjematisk som et uttrykk som profilerer en ting, som igjen er 

definert som ethvert produkt av gruppering og reifisering (Langacker 2008:105). Gruppering 

er, kort fortalt, evnen vår til å oppfatte entiteter som sammenhengende – en gruppe, og 

reifisering er evnen vår til å forestille oss en gitt gruppe som en enhetlig entitet i seg selv. 

Innen KG er da uttrykk som hund, styre, slagsmål, vakuum, kategori, konsept, fisker osv. alle 

ting, altså tilhørende kategorien substantiv, fordi uttrykkene profilerer et produkt av 

gruppering og reifisering. Alle disse uttrykkene utgjøres av flere entiteter som grupperes og 

reifiseres, f.eks. hundens bein, hode, hale, ører og så videre.  

Verb defineres skjematisk som et uttrykk som profilerer en prosess, som igjen er definert som 

en kompleks relasjon som utvikles og skannes sekvensielt over tid, og dette skjemaet er 

avhengig av de to ovennevnte kognitive evnene å gripe relasjoner og å spore dem gjennom tid 

(Langacker 2008:108–12). Å gripe relasjoner innebærer å forstå flere entiteter som tilhørende 

den samme mentale erfaringen, og de må også ha en etablert forbindelse mellom seg 

(Langacker 2008:108). Forskjellen mellom gruppering og å gripe relasjoner er at ved 

sistnevnte fenomen fokuseres det på forbindelsene mellom de aktuelle entitetene, ikke 
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gruppen. Relasjoner kan være enkle eller komplekse, dvs. bestående av hhv. ett enkelt 

komponent, eller flere komponenter (jf. Figur over), kalt states28.  

3.3.2 Tellelig/masse og perfektiv/imperfektiv 

Et fokus innen Kognitiv Grammatikk, som også illustrerer ideen om grammatikk som et 

kontinuum godt, er de to underklassene av substantiv og verb, henholdsvis 

tellelig/massesubstantiv og perfektive/imperfektive verb. Langacker argumenterer for at disse 

underklassene har sterke paralleller på tvers av ordklassene, og at vi kan karakterisere parene 

tellelig/perfektiv og masse/imperfektiv som tilsvarende (Langacker 2008:128).  

Tellelige og massesubstantiver kan karakteriseres prototypisk som henholdsvis «objekter» og 

«substanser», men disse konseptene er ikke fullt ut dekkende for kategorimedlemmene. For å 

kunne redegjøre for disse semantisk, må en med andre ord grave litt dypere. Langacker mener 

at de grammatiske forskjellene mellom de to typene substantiv, som bl.a. tellelighet, kun er 

symptomatiske for dypere konseptuelle forskjeller mellom dem (Langacker 2008:131). De to 

typene substantiv er i tillegg veldig fleksible i KG. Det vil si at substantiver ikke rigid tilhører 

den ene eller andre klassen, men kan tilhøre begge, avhengig av hva slags konseptuelt innhold 

språkbrukere gir dem. Dette kan illustreres med ordet vin: vin er en populær, alkoholholdig 

drikk/dette er den perfekte vinen! Altså kan man ikke nødvendigvis si at et substantiv 

definitivt tilhører en bestemt klasse, men derimot kan en si at et gitt substantiv konvensjonelt 

sett tilhører en bestemt klasse, men er fleksibelt med hensyn til klassetilhørighet (Langacker 

2008:142–46).  

I KG er et tellelig substantiv definert som en ʺtingʺ som vinkles slik at den er avgrenset innen 

det umiddelbare omfanget (IS – immediate scope) i sitt instansieringsdomene (jf. 3.3 for mer 

om begrepene i definisjonen), og et massesubstantiv defineres tilsvarende, men det er 

uavgrenset (Langacker 2008:132). Avgrensning er her et teknisk begrep som viser til hvorvidt 

det finnes en grense for de entitetene som utgjør konseptet innen IS. Et fly består av flydeler 

som til sammen utgjør flyet, og flyet er en avgrenset ting mot omgivelsene, derfor er fly i 

denne forstanden et avgrenset konsept – det samme gjelder for øvrig for vin i det tellelige 

eksemplet over. Vin som en masse, er derimot uavgrenset i eksemplet over, siden substantivet 

der viser til all vin/vin som en abstrakt størrelse. Avgrensning er også en karakteristikk hos 

                                                
28 Jeg vil bruke state(s) for å vise til komponentene, ikke tilstander i bl.a. Vendlers forstand, for å unngå 

begrepsforvirring.  
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verb, noe vi skal se på om litt. Avgrensning kan også gjelde på andre grunnlag enn mot 

omgivelsene: et fly identifiseres som nettopp et fly ikke bare kontrastert mot omgivelsene 

sine, men og, som nevnt, fordi det utgjøres av et sett komponenter som gjør det til et fly, men 

også på grunn av funksjonen det fyller, altså å fly (jf. Langacker 2008:137). Disse ulike 

formene for avgrensning går gjerne hånd i hånd, og avgrensing er ofte såkalt «fuzzy», altså 

uklart. 

Tellelig/massedistinksjonen etter Langacker (2008:133): 

 

I tillegg til avgrensning skiller vi de to underklassene av substantiv og verb etter 

forestillingene om homogenitet/heterogenitet, komprimerbarhet29 og 

repliserbarhet/utvidbarhet (jf. Langacker 2008:139–142). Vi kan nok en gang ta vin som 

eksempel. Når vin vinkles som et massesubstantiv, er det homogent i at det vinkles som 

kvalitativt samme substans (selv om all vin selvfølgelig ikke er identisk, men dette er ikke 

salient i denne sammenhengen); komprimerbart fordi enhver mengde vin er fortsatt et utsnitt 

eller en delmengde av vin, og ikke-repliserbart/utvidbart i at det ikke er mulig å sette en 

grense for hvor vin begynner og slutter (altså er det uavgrenset).  

For perfektive og imperfektive verb i KG, gjelder de samme grunnleggende forestillingene 

som for substantiv, altså avgrensning, homogenitet/heterogenitet, komprimerbarhet og 

repliserbarhet/utvidbarhet. I tillegg har ikke verb en rigid tilhørighet i enten den perfektive 

eller imperfektive klassen, men har heller en «flytende» grad av tilhørighet, altså likt som for 

substantiver. Som Langacker (2008:148) skriver, så har verb som regel en primær 

klassifisering, men mange av dem kan fungere som perfektiv eller imperfektiv. Dette er altså 

kompatibelt med forestillingen om at det finnes verb som kun fungerer imperfektivt, i det at 

flytende kategoritilhørighet er en tendens, og ikke nødvendigvis gjeldende for alle 

ordklassemedlemmer. Begrepsbruken i KG er som nevnt noe ulik den som blir benyttet av 

                                                
29 Homogenitet/heterogenitet og komprimerbarhet er mer eller mindre tilsvarende subintervallegenskap (jf. 2.2). 
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f.eks. Vendler. Imperfektive verb i KG tilsvarer Vendlers ʺstatesʺ/tilstander; perfektive verb 

tilsvarer Vendlers øvrige tre klasser, og er det som gjerne kalles dynamiske verb.  

Definisjonen av perfektive/imperfektive verb er tilsvarende den for underklassene av 

substantiver, men gjelder for en prosess i stedet for en ting. Verb betegner prosesser og 

instansieringdomenet deres er alltid tid. Et verb er avgrenset, likt som for substantiv, dersom 

det finnes en grense for settet av entiteter og relasjoner som utgjør konseptet innen dets 

umiddelbare omfang. For verb er disse entitetene et sett med states (jf. 3.3.1), og 

distinksjonen hetero-/homogenitet for verb kommer av hvorvidt disse konstituerende states er 

like eller ulike hverandre, med andre ord om prosessen endres over tid eller ikke. Verbet vite, 

som i «jeg veit at Oslo er en by», er uavgrenset, altså imperfektivt, fordi det ikke finnes noen 

grense i konseptualiseringen for hvor lang tid det strekker seg over, og det er homogent, siden 

alle states er tilsvarende hverandre (i alle fall konseptuelt) – det utvikler/endrer seg ikke over 

tid. Verbet slå, som i «jeg skal slå deg i fjeset», er derimot perfektivt siden prosessen slå er 

avgrenset i tid, og det er heterogent fordi prosessen utvikler seg over tid, altså med ulike 

states. Komprimerbarhet for verb handler om hvorvidt hvert eneste tidsintervall i en gitt 

prosess er en instans av denne prosessen eller ei (Langacker 2008:154).  Hvis du vet noe 

(imperfektivt), så vet du det gjennom hvert intervall i prosessen; hvis du slår noen 

(perfektivt), så har du ikke slått noen f.eks. halvveis i gjennomføringen – prosessen må nå sitt 

endepunkt. Verb kan også repliseres, likt tellelige substantiv, men dette er et trekk kun ved 

perfektive verb. Dersom et primært imperfektivt verb kan repliseres, må det være vinklet som 

avgrenset. Langacker (2008:154) trekker fram adverbialfrasen igjen og igjen som en indikator 

på replisering: det er merkelig å skulle vite noe igjen og igjen, men å slå noen igjen og igjen 

er helt konvensjonelt (til tross for at det er ganske ufint).  

Perfektiv/imperfektiv-distinksjonen etter Langacker (2008:153): 
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Og et diagram over parallellismen mellom tellelig/massesubstantiv og perfektive/imperfektive 

verb, etter Langacker (2008:153): 

 

En liten merknad her før neste avsnitt er at notasjonen her er litt uheldig da eksempel (d) i det 

nederste diagrammet er en representasjon av et typisk perfektivt verb, men det som blir 

framstilt i (a) over – et forenklet diagram, er strengt tatt et limiting case (jf. Langacker 

2008:153–154), en homogen ting eller prosess som er heterogen på grunn av sin avgrensning; 

eksempler er sjø, plen ulike uttrykk for transiente fenomener, svømme, sove med mer. For 

ordens skyld er det altså (d) som representerer et prototypisk perfektivt verb. 

3.3.3 Nominalisering i Kognitiv Grammatikk 

Nominalisering i Kognitiv Grammatikk skiller seg litt fra hvordan nominalisering er gjort 

rede for i kapittel 2. Et kjernekonsept her er endring av profil (jf. Kap 3.), noe som er et 

tilfelle av metonymi. Metonymi er det som oppstår når et uttrykk som vanligvis profilerer en 

entitet, blir brukt til å profilere en annen, nært beslektet entitet (Langacker 2008:69); et typisk 

eksempel på dette finner vi i bruken av «Det hvite hus» som referanse til USA’s president og 

dennes stab, heller enn bygget, eller tilfeller hvor «Slottet» kommer med utsagn. Videre er 

nominalisering innen Kognitiv Grammatikk et tilfelle av konseptuell reifisering eller 

tingliggjøring; et uttrykk som profilerer en entitet/entiteter,30 avledes til å profilere en ting 

som på en eller annen måte er relatert til den ikke-nominale basen. 

                                                
30 Husk: dette inkluderer også relasjoner (jf. 3.3. og 3.3.1) 
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Langacker skiller, i FCG 2 (1991), mellom noen ulike typer nominalisering og hvordan de 

uttrykkes i KG; dette er ikke en fullstendig oversikt, og vi vil bare se kort på noen av de her; 

de vil bli diskutert mer utdypende i kapittel 5. Husk også at alle språklige elementer er 

betydningsfulle ifølge KG, det vil si at det er avgjørende å kunne gjøre rede for det 

semantiske innholdet til nominaliseringssuffikser eller nominaliserte fraser, for å komme fram 

til betydningen til komposittet.  

En type nominalisering er en hvor profilen til et verb endres til en nominal entitet som er 

inherent i verbets struktur, gjerne trajektoren, som i en fisker, baker, jogger osv., altså det som 

kalles nomina agentis (Langacker 1991:23). Andre muligheter for alternativ profil er verbets 

iboende landemerke (den drepte, beleirede), instrument eller lokasjon. Nominaliseringer av 

denne typen, avledninger fra verbbase, er et kompositt (N) av en verbbase (V) og et 

nominaliserende element (NR), og det er NR som bestemmer profilen til komposittet. Med 

andre ord, hvis NR er et suffiks som betegner V’s inherente trajektor som profil, så vil 

komposittet N profilere denne og samtidig beholde det konseptuelle inholdet til V. Dette ser 

vi bl.a. i de nevnte nomina agentis over, hvor f.eks. nominaliseringen baker har verbet bake 

som avledningsbase pluss suffiks, som til sammen designerer en som «gjør» det å bake, altså 

profilerer verbets inherente trajektor. Med det sagt så fungerer Nominaliseringer av denne 

typen som tellelige substantiver, og har disses karakteristikker (jf. 3.3.2). Som vi skal se i 

kapittel 5, er det mange av verbene denne oppgaven tar for seg som ikke avledes til hverken 

nomina agentis eller episodiske nominaliseringer. 

Episodiske nominaliseringer finner vi i uttrykk som bl.a. eksplosjon, krangel og kast. Disse 

uttrykkene er avledet fra perfektive verb og designerer en enkelt episode av prosessen, dvs. at 

en avgrenset region – de entitetene som utgjør konseptets IS – er profilen til 

nominaliseringen. Med unntak av eksplosjon illustrerer eksemplene over tilfeller av 

konversjon (jf. 2.1) 

Her følger et diagram over veien fra verb til nominalisert element, fra Langacker (2008:119): 
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Verb og infinitiv profilerer relasjoner; infinitiven har ikke sekvensiell skanning, og 

substantivet profilerer en ting, indikert av den tjukke sirkelen rundt relasjonene i IS. 

De episodiske nominaliseringene over er tellelige substantiver, men vi finner også perfektive 

verb som nominaliseres med et profilskifte men som fungerer som massesubstantiver. Dette 

gjelder uttrykk som soving, spising, sykling, det som gjerne kalles nomina actionis eller 

handlingsnominaliseringer. Denne typen nominalisering er som tidligere nevnt det 

hovedvekten av oppgaven dreier seg om. I tillegg har vi verbalsubstantiver med suffiksene     

-sjon og -else som også kan vise til handlinger i norsk (jf. 2.1.2). Det nominaliserende leddet, 

suffikset –ing, bidrar til å vinkle et uttrykk som et uavgrenset og homogent (alle ʺstatesʺ er 

like) (masse)substantiv fra et avgrenset og heterogent verb. Denne forestillingen er sentral i 

denne oppgaven, da et av spørsmålene er hvorvidt verbale uttrykk som allerede profilerer 

uavgrensede og homogene konseptualiseringer, altså statiske/imperfektive verb, kan ta et 

suffiks som bidrar til denne samme vinklingen. Hvis de tar dette suffikset som indikerer en 

handlingsnominalisering, er det rimelig å anta at det tjener en videre språklig funksjon og da 

også bidrar til et uttrykks konseptuelle innhold. Mer om dette i kapittel 5.  

Handlingsnominaliseringer avledet med -ing, profilerer ifølge Langacker (1991:27–31) en 

«abstrakt substans», i det at profilen er helt tilsvarende fysiske substanser som vann, sand, vin 

o.l., men denoterer noe som ikke er håndgripelig. Skjematisk er disse to typene substanser 

med andre ord nærmest ekvivalente. Et verbalsubstantiv som sykling kan brukes i de samme 

omgivelsene som f.eks. vann: 

3) Sykling/svømming/jogging er en god treningsform 

4) Vann/saft/øl er en god tørsteslukker 

En forskjell mellom tingene som profileres av disse to uttrykkene, ligger i det at sykling 

instansieres i domenet tid. Sykling er en avledning fra verbet sykle, og verb viser per 

definisjon til prosesser som er forankret i tid. Det forekommer altså ikke et skifte i konseptets 

primære domene. Det som derimot skjer, er at den sekvensielle skanningen, som er et 

kjennetegn ved prosesser, faller bort, og gjør uttrykket deverbalt og vinklet holistisk, dette i 

tillegg til det tidligere nevnte profilskiftet. Bortfall av sekvensiell skanning og profilskifte 

gjelder for øvrig for alle typer deverbale substantiver. 
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3.4 Utvetydighet, tester og tilstandstyper 

Dette underkapitlet tilhører både det teoretiske så vel som det metodologiske grunnlaget for 

denne oppgaven i det at testene jeg legger fram er brukt i søkene etter aktuelle verb til 

diskusjonen. 

Forestillingen om utvetydige statiske verb har jeg hentet primært fra Rothmayr (2009), som i 

hovedsak tar for seg tyske verb men også noen eksempler fra bl.a. engelsk, spansk og finsk. 

Utvetydig statiske verb inkluderer bl.a. såkalt subjekt-opplever, dativ-opplever, verb med 

preposisjonsfrase (PP) komplement, og måleverb (Rothmayr 2009:109). Som vi kan se fra 

denne listen, så blir det benyttet syntaktiske så vel som semantiske kriterier i klassifiseringen. 

Ifølge Rothmayr kan det ikke påtvinges en hendelseslesning på denne typen verb. I tillegg 

skilles det mellom to sorter tilstandstyper31, «Davidsontilstander» og «Kimtilstander» 

(heretter henholdsvis D-tilstand og K-tilstand). Rothmayr (2009) og Maienborn (2005, 2008) 

viser til en rekke tester for å avgjøre hvorvidt et gitt verb er statisk, og hvorvidt det da er en 

D-tilstand eller K-tilstand. K-tilstandsverb er de eneste som kan sies å være utvetydig statiske, 

eller sagt på en annen måte: et utvetydig statisk verb er et verb som kun tillater en K-

tilstandslesning/tolkning. Derfor er det viktig for diskusjonen i denne oppgaven å få klarlagt 

metoder, utenom de mer introspeksjonsbaserte, som kan avdekke disse verbene. I tillegg 

finnes det verb som kan leses som enten D- eller K-tilstand (Rothmayr 2009:37–107), altså 

verb som er tvetydige med hensyn til tilstandstype. Eksempler på denne typen verb finner vi i 

bl.a. omringe (som i det tidligere eksemplet hæren omringer byen (D-tilstand)/muren 

omringer byen (K-tilstand)), hindre og i sanseverb som se, smake og høre. 

De ovennevnte tilstandstypene har ontologiske karakteristikker som gir oss et sett med 

språklige tester. K-tilstander, som er den mest relevante typen for denne oppgaven, har disse 

egenskapene (fra Maienborn (2008:113))32: 

                                                
31 I kapittel 2 er hendelsesstruktur etter Davidson (1967) blitt nevnt kort. Davidson argumenterer for at det finnes 

et skjult hendelsesargument E i strukturen til dynamiske verb. Dette er ikke fokusert på i denne oppgaven, men 

nevnes kort for å gi en kontekst til begrepet «Davidsontilstand». Davidsonargumenter kan være enten 

hendelsesargumenter eller tilstandsargumenter. For mer om Davidsonargumentet, se også Rothmayr (2009), 

Maienborn (2008) og Kratzer (1995). 
32 En del av eksemplene er oversatt, av meg, for å illustrere overføringsverdiene deres for norsk. De vil alltid ha 

referanse til kilden sånn at en kan sjekke de opprinnelige eksemplene. 
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5) K-tilstander har disse ontologi 

6) ske egenskapene: 

a) De kan ikke persiperes direkte og har ingen lokasjon i et gitt sted. 

b) De er tilgjengelige for (høyere) kognitive operasjoner. 

c) De kan lokaliseres i tid. 

7) Fra punkt 5) følger disse språklige diagnostikkene: 

a) K-tilstandsuttrykk kan ikke fungere som infinitivskomplementer til sanseverb og kan 

ikke kombineres med lokative modifikatorer. 

b) K-tilstandsuttrykk er tilgjengelige for anaforisk referanse. 

c) K-tilstandsuttrykk kan kombineres med temporale modifikatorer. 

Punktene i 6) gir oss med andre ord et sett grammatiske tester for hvorvidt vi har å gjøre med 

en K-tilstand eller ei. K-tilstander kan ifølge Rothmayr (2009:30) ikke avledes til 

hendelsesnominaliseringer33, i norsk bl.a. nomina actionis (-ing nominalisering) og 

nominaliseringer på –sjon. Implikasjonen her er nettopp at utvetydige tilstandsverb (kun K-

tilstand), og tilstandslesninger av verb med potensiell K-tilstand av ulike typer nominaliserte 

former, ikke vil kunne nominaliseres til hendelser. Et spørsmål som melder seg, og som vi vil 

gå inn på i kapittel 5, er hvorvidt denne generaliseringen holder vann i det norske materialet 

som blir undersøkt i denne oppgaven. Som vi kan se av punkt 5), er K-tilstander ontologisk 

sett abstrakte «objekter» (jf. Rothmayr (2009:8)), og i så måte sammenlignbare med 

karakteristikken av massesubstantiver som abstrakte «substanser» i Kognitiv Grammatikk.  

K-tilstander kan ikke fungere som infinitivskomplement til sanseverb (eksempel 7) og 8) fra 

Maienborn (2008:110))34: 

8) Jeg så Bardo sove 

9) *Jeg så tomatene veie en kilo 

                                                
33 Hendelse er som nevnt et teknisk begrep (jf. 2.2.1). 
34 «*» indikerer ukonvensjonelt eller markert uttrykk, altså noe antagelig de fleste morsmålstalere vil synes er et 

underlig uttrykk. 
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Denne testen indikerer at sove ikke er en K-tilstand, men veie, er det, i dette tilfellet; verbet 

veie kan også ha en hendelseslesning, som i «jeg så Knut veie reker». Sanseverb har som 

nevnt gjerne en tvetydig lesning som perfektive eller imperfektive avhengig av kontekst, som 

i verbene smake, føle, høre og lukte, men kommer også i f.eks. kun perfektive varianter som 

lytte og kjenne. Disse er dermed ikke så interessante for analysen i denne oppgaven, med 

unntak av det at de er kandidater for testen over. 

I hovedsak finner vi argumentet for forskjellen mellom verb med K-tilstand og de med D-

tilstand i hvordan de tar adverbiell modifisering (Maienborn 2008). Dette kommer fra 

Davidson, hvor det blir argumentert for at adverbialer indikerer nærværet av et Davidson 

hendelsesargument. Fra dette følger det at adverbiell modifisering vil være veldig begrenset 

for K-tilstander, siden verb enten har D- eller K-tilstand. 

Et eksempel på denne begrensningen finner vi hos måtesadverbialer som, naturlig nok, 

forteller oss noe om måten en hendelse utfolder seg på (Rothmayr 2009:32): 

10) *Paul eier sparsommelig/generøst mye penger 

11) Carol sitter stille/rett som en strek ved bordet 

Verbet sitte leses som et D-tilstandsverb siden det tar modifisering av måtesadverbial – altså 

er uttrykket helt konvensjonelt. Verbet eie derimot «feiler» denne testen, og er derfor et K-

tilstandsverb. Som en konsekvens av dette vil ikke verbet eie kunne ta 

hendelsesnominaliseringer, som igjen gjør det til en kandidat for analyse- og diskusjonsdelen 

i denne oppgaven. Dette er i alle fall tanken bak testen. Om det er tilfelle i praksis at K-

tilstander ikke kan nominaliseres som hendelser vil behandles i kapittel 5.  

K-tilstander kan i tillegg ikke kombineres med lokative modifikatorer (Maienborn 2008:111): 

12) Bardo sover i hengekøya 

13) *Tomatene veier en kilo ved siden av paprikaen/i hengekøya 

En forutsetning med denne testen er at modifikatoren ikke er såkalt rammesettende. En 

rammesettende modifikator er et ledd som modifiserer en hel setning, mens det man vil se på 

med lokativtesten over er modifisering av verbet, ikke hele setningen. 
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Til slutt kan K-tilstander lokaliseres i tid, men for våre hensikter her med å disambiguere 

mellom K- og D-tilstander så er ikke dette en spesielt nyttig test siden også D-tilstander kan 

lokaliseres i tid. 
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4 Metode 

I dette kapitlet vil jeg gjøre rede for metodebruken i oppgaven. Jeg vil gå gjennom hvorfor jeg 

har valgt å bruke korpus, fordeler og svakheter ved det, samt, noen bemerkninger om bruken 

av introspeksjon i analysen av materiale. Jeg nærmer meg forskningsspørsmålet på en 

kvalitativ måte, underbygd av korpussøk. Fra korpussøkene trekker jeg fram eksempler for å 

illustrere poenger og argumentasjon, og jeg vil også bruke søkene til å underbygge påstandene 

om tilstedeværelse og/eller mangel på nominalisering av ulike statiske verb. Jeg vil forsøke å 

besvare forskningsspørsmålet mitt med en semantisk analyse av et knippe verb som alle er 

vurdert av meg som utvetydig statiske i verbbasens denotasjon35, da hjulpet av korpustreff og 

ulike tester for å etablere hva som kan sies å være et statisk verb kontra et dynamisk, og et 

knippe tvetydig dynamisk/statiske verb. For ordens skyld vil jeg gjenta forskningsspørsmålet 

mitt her; dette er også å finne i kapittel 1. 

- Med utgangspunkt i forestillingen om at verbalsubstantiver på –ing gjerne viser til 

handlinger (dynamiske situasjoner), og tuftet på en hypotese om at det finnes 

utvetydig statiske verb, hvordan er da situasjonen for denne typen verb i norsk 

(tilstandsverb): vil de kunne nominaliseres til handlinger via –ing-suffikset? 

o Hvordan er situasjonen satt opp mot et knippe ikke-utvetydig statiske verb? 

o Kan vi finne noen systematikk og eventuelle semantiske årsaker til denne 

systematikken, eller er eventuelle realiseringer av handlingsnominaliseringer 

av disse verbene idiosynkratiske? 

Av hensyn til oppgavens omfang er det umulig å ta for seg samtlige norske statiske verb i 

analysen. Et viktig poeng er at korpussøkene i så stor grad som mulig skal reflektere nåtidig 

språkbruk, og helst ikke fange opp mer eller mindre arkaiske betydninger av ordene. I tillegg 

anser jeg det som viktig å få så mange treff som mulig på verbene jeg søker på, sånn at 

forskningsspørsmålet kan besvares på et mer solid grunnlag. Til dette trenger jeg et relativt 

stort korpus.  

Et annet viktig poeng i denne oppgaven er at det jeg vil forsøke å vise, ikke er absolutter, men 

heller tendenser i det norske nominaliseringssystemet. Dette formuleres godt av Traugott og 

                                                
35 For definisjon, tester m.m., se teorikapitlet. 
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Dasher (2001:87): «One would not expect absolute 100 percent regularity from strategic 

interaction, subject as it is always to human intervention». Språket er et produkt av 

menneskelig interaksjon, og språkstrukturer blir konvensjonaliserte ved bruk, og en kan ikke 

forvente fullt ut regularitet i språkstrukturer — unntak er å forvente, med andre ord. En følge 

av dette er at det allikevel er mulig å gjøre generaliseringer basert på funnene mine, selv om 

jeg skulle finne noen uventede og/eller marginale tilfeller av nominalisering, men at disse 

generaliseringene ikke vil være antydninger om absolutte trekk ved systemet, men heller da, 

som nevnt, tendenser i systemet. 

4.1 Metodevalg 

Valget av metode er typisk tuftet på hvilke forskningsspørsmål en har, men det finnes også 

andre faktorer som virker inn. Spesielt kan ens oppfatning av hva som er språkforskningens 

objekt (se f.eks. Dyvik (1995)), påvirke hvilke(n) metode® en benytter seg av. Men den 

primære faktoren vil som regel være nøyaktig hvilke språklige fenomener en vil undersøke, 

samt det teoretiske utgangspunktet en tar. For eksempel har det i tidligere tider vært sånn at 

teoretisk lingvistikk har vært preget av såkalte «lenestolslingvister», men dette ser ut til å ha 

avtatt i noen grad, med årene (jf. (Fillmore 1991; Siemund 2011:11–15)), og mange forskere 

har om ikke annet erkjent nytten av korpus, til tross for at korpuslingvistikken og bruk av 

korpus heller ikke unnslipper kritikk. Metodevalget påvirkes gjerne også av om en har en 

teori eller hypotese som en vil teste, eller om en vil bygge teori i utgangspunktet. Det kan 

selvsagt også forekomme at en oppdager nye forskningsspørsmål i arbeidet med data. Uansett 

tilfelle må metoden en velger, være den som best kan svare på forskningsspørsmålene.  

Det er det vanlig å skille mellom kvalitative og kvantitative metoder eller tilnærminger. En 

kvantitativ tilnærming innebærer å samle inn mye data, nok av det til at man kan utarbeide en 

statistisk analyse: «in other words, we can put quantitative data into numbers, figures and 

graphs, and process it using statistical ([…]) procedures» (Rasinger 2013:10). Mengden data 

trenger altså ikke være enorm for å gjøre en kvantitativ analyse, men nok til  å tjene formålet. 

En kvalitativ tilnærming «deals with how something is, as opposed to how much/many» 

(Rasinger 2013:10). Her er mengden data ikke så kritisk som i kvantitative tilnærminger da 

formålet ikke er å gjøre en statistisk analyse. Med en kvalitativ tilnærming må en bruke teori 

for å tolke og analysere et knippe data, da gjerne for å bygge og/eller videreutvikle teori. I 

kvantitative tilnærminger er en for øvrig også nødt til å ta kvalitative hensyn. Det er vanskelig 
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å se for seg en språkvitenskapelig undersøkelse som ikke tar hensyn til kategorier av hva en 

forsker på. Uansett hvilken tilnærming en tar, så er det et poeng å søke så høy reliabilitet og 

validitet som mulig. Dette betyr hhv. at metoden en bruker kan brukes gang på gang, og 

produserer (i det minste ca.) det samme resultatet hver gang, og at metoden faktisk måler det 

den skal (Rasinger 2013:27–30). Dette er kanskje spesielt viktig i en kvantitativ tilnærming, 

men bør også etterstrebes ved en kvalitativ tilnærming.  

4.1.1 Teoretisk utgangspunkt 

For å undersøke nominaliseringer av statiske verb (spesielt –ing) har jeg primært tatt 

utgangspunkt i teorier i forskning innen hendelsessemantikk (event-semantics), men selve 

analysen vil jeg ikke formalisere med den typisk brukte predikatsanalysen (predicate 

calculus), men heller tilnærme meg materialet fra en mer funksjonalistisk-kognitiv vinkel. Det 

å analysere materialet fra denne vinkelen, tuftet på mye teori fra mer formelle tilnærminger til 

språk, er litt uvanlig og utradisjonelt, men, etter min mening, finnes det ingen gode grunner til 

at det skal være et problem (jf. 3.1). Jeg bruker teori fra bl.a. hendelsessemantikk fordi det er 

blitt gjort mye forskning innen nominalisering og aspekt der, og fordi jeg er enig i flere av 

ståstedene om semantikk som formuleres der, og jeg mener videre at det er nyttig og fullt 

mulig og akseptabelt å bruke disse ståstedene i en funksjonalistisk-kognitiv analyse. I begge 

retningene er studieobjektet det samme, men den teoretiske tilnærmingen til objektets art 

(f.eks. hvor mye en vektlegger språk i bruk som det primære, det kognitive grunnlaget for 

språkstrukturer, eller menneskers predisposisjon til språkbruk), er noe ulik. En teori er et 

verktøy for å undersøke et studieobjekt, og jeg bruker de verktøyene jeg mener er best egnet 

til å beskrive de nyansene jeg undersøker ved objektet.  

Utgangspunktet for denne oppgaven er, som nevnt (jf. Kap. 1), en observasjon om at hvis 

nominaliseringssuffikset –ing gjerne gir handlingsdenotasjon, altså at det har betydning i seg 

selv, så vil det nødig kunne feste seg til statiske verb, spesielt utvetydig statiske verb. Dette 

fordi en handling bl.a. har noen som utfører den (jf. Dynamisk aspekt), gjerne medfører 

endring, ikke er konstant over hele tidsforløpet. Tanken er da at reifisering av utvetydige 

tilstandsverb nødig gir opphav til (primært) handlingsnominaliseringer (nomina actionis) på 

grunn av at verbene i utgangspunktet har en semantikk som gjør at de kun forekommer i en 

statisk betydning36. Jeg tar utgangspunkt i at relasjonen mellom språk og tanke – språklige 

                                                
36 Definert av bl.a. subintervallegenskap (se bl.a. 2.2.2). 
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realiseringer av konsepter – ikke er 1-til-1, men at konsepter helt klart representeres i og av 

språket, og at dette også gir seg uttrykk i en semantisk grunnet systematikk (kognitiv-

semantisk «motivasjon», om en vil) innen nominaliseringer av (utvetydig) statiske verb.  

4.1.2 Forskningsspørsmåla 

Mine forskningsspørsmål skal i hovedsak besvares kvalitativt. Som nevnt vil jeg underbygge 

påstandene mine med data fra korpussøk, sånn at jeg ikke bedriver synsing, men forskning (jf. 

4.1). Utover det vil ikke selve antallet treff i korpussøkene være særlig relevant i besvarelsen 

av oppgaven, annet enn for å vise at f.eks. forakting ikke forekommer, samt at det finnes 

marginale tilfeller som hating, misunning. Som nevnt i 4., har oppgaven to hovedspørsmål, 

som hvert har følgespørsmål. Hovedfokuset mitt er å se om det finnes noen semantisk basert 

systematikk i hvordan nominalisering av statiske verb realiseres i norsk. For å gjøre dette, 

baserer jeg meg på en grunnantagelse om at verb har iboende aspektuell informasjon — at 

aspekt er en leksikalsk egenskap, og ut ifra dette kan jeg ta for meg en klasse verb som utviser 

samme type aspekt, nemlig statiske verb. Situasjonen er dog ikke fullt så enkel som at statiske 

verb er kun statiske. Det finnes en rekke verb som er tvetydige dynamisk/statisk, som 

illustrert av verbet omringe i uttrykkene  

1) Hæren omringer byen (dynamisk) 

2) Muren omringer byen (statisk) 

I 3) er det en agent som handler, og derfor får omringe en dynamisk/aktiv lesning, mens det i 

4) ikke har et agentivt subjekt, og derfor får en statisk lesning. Jeg har valgt å undersøke det vi 

kan kalle utvetydig statiske verb. Det vil si verb som kun forekommer i en tilstandslesning. 

Dette er verb av typen forakte, frykte, misunne m.m., og de er typisk (men ikke utelukkende) 

verb som denoterer ulike mentale/emosjonelle tilstander. De kan være både teliske og ateliske 

(jf. 2.2.1), avhengig av kontekst, men de viser i seg selv alltid til tilstander, ikke endring av 

tilstand. Jeg har valgt å undersøke statiske verb av flere grunner, bl.a. rett og slett for å 

forenkle gjennomgangen av søkene; jeg antar at denne klassen statiske verb vil få relativt få 

eller ingen treff på bl.a. –ing. Viktigst er dog det at utvetydig statiske verb kan sies å være 

mer «prototypiske» tilstandsverb enn hva tvetydig statiske verb er37. Siden oppgaven 

nødvendigvis må begrenses, tar jeg for meg den «reneste» typen statiske verb, for å fokusere 

                                                
37 Dette utdypes i både kap 3. og 5. 
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oppgaven. Jeg vil analysere og kategorisere verbene ved bruk av et knippe verktøy (som 

beskrevet i bl.a. teorikapitlet) for å kunne svare på begge hovedspørsmålene. Jeg vil også sette 

dynamiske og statiske verb opp mot hverandre med analyseverktøyene mine, for å illustrere 

forskjellene mellom dem, og for på den måten å vise nytteverdien til verktøyene i 

beskrivelsen av statiske verb. Basert på analysen av funnene i behandlingen av det første og 

primære forskningsspørsmålet er tanken at jeg kan bruke dette til å besvare det sekundære 

forskningsspørsmålet. 

4.2 Korpus 

Et korpus kan defineres på noe ulike måter. Gries og Newman (2013:258) gir en generell 

beskrivelse av et korpus som «a body of naturally occurring language», og dette er kanskje 

det eneste trekket som kan sies å gjelde for alle typer korpus, uavhengig av komposisjon og 

bruksområde. For mine hensikter i denne oppgaven vil jeg sitere Johansson (1998:3): «A 

computer corpus is a body of texts put together in a principled way and prepared for 

computer processing». Tatt sammen med den ovennevnte beskrivelsen av korpus så har vi her 

en fin beskrivelse av hva som er et aktuelt korpus for mine formål. Basert på dette kan vi si at 

f.eks. en ordbok ikke vil gå under rubrikken korpus. Som vi skal se under, så finnes det noen 

variabler som det er greit å ta hensyn til når en velger ut korpus en skal bruke i prosjektet sitt. 

4.2.1 Korpuslingvistikk og bruk og valg av korpus 

Bruk av korpus kan være formålstjenlig innen de fleste undersøkelse av språklige fenomener, 

men ved bruk av korpus (for ikke å snakke om generelt sett) bør en ha relativt klare 

formeninger om hvilke språklige trekk en vil undersøke, da ikke alle korpus fokuserer på det 

samme språklige materialet. Korpus varierer også i om de kan sies å være representative for 

et språk eller en varietet, og om de er balanserte med hensyn til hvilke tekstkilder og typer de 

bruker, sånn at de gir større grad av variasjon (Gries og Newman 2013:258–59). Men, som 

Johannessen (2003:147) påpeker, så kan ingen korpus sies å være fullt ut representative for 

alle språkbrukere. Et korpus er for  øvrig ikke nødt til å være verken representativt, eller 

balansert for å være nyttig, men et prototypisk korpus er gjerne begge deler, ifølge Gries og 

Newman (2013:258). En ulempe ved korpus er at de er begrenset med hensyn til omfang, 

balanse og tidsperioden innholdet er fra. Når det er sagt så er nominalisering såpass frekvent i 
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både skrift og tale, at jeg ikke ser for meg at det vil være noen vanskeligheter med å finne nok 

eksempler. 

Korpuslingvistikk er teoriuavhengig, men har kanskje først og fremst blitt brukt av typologer 

og ellers språkforskere som har en bruksbasert tilnærming til språk. Uttrykket betegner det å 

studere språk gjennom korpus med et sett etablerte metoder. Korpuslingvistikk er en 

distribusjonell disiplin, hevder Gries og Newman (2013:274), siden de strengt tatt kun kan gi 

svar på hvor og hvor ofte språklige enheter forekommer (i et gitt korpus), hvor disse enhetene 

forekommer med hensyn til andre enheter, og hvordan de brukes i kontekst. Tre metoder eller 

verktøy kan er spesielt viktige innen korpuslingvistikken: frekvenslister, kollokasjoner 

(sekvenser av ord som forekommer sammen) og konkordans (viser søkeord i kontekst) (Gries 

og Newman 2013:274–78). I oppgaven bruker jeg i all hovedsak konkordanssøk. Å benytte 

seg av korpuslingvistikk er en god framgangsmåte når man undersøker språk innen kognitivt 

eller funksjonalistisk teoretisk rammeverk. Dette er fordi disse rammeverkene legger stor vekt 

på språk i bruk, og at det er gjennom bruk og konvensjonalisering at språkstrukturer oppstår 

og utvikler seg.  

Å bruke korpus kvalitativt kan være å bruke det som «et hav man kan fiske ut passende fisk 

fra», ifølge Johannessen (2003:149). Det vil si at en kan finne eksempler på fenomener en 

søker etter, eksempler på fenomener en ikke aktivt søker etter, samt å finne hypotetiserte 

mønstre eller nye mønstre i det aktuelle språket/de aktuelle språkene. Korpussøk kan med 

andre ord by på overraskelser. Korpus er i så måte et nyttig verktøy for å teste ens egne 

intuisjoner om språk, f.eks. det at statiske verb gjerne ikke tar suffikset –ing.  

Korpus er gjerne grammatisk tagget. Det vil si at ordene i korpuset er annotert (eller merket) 

med kategorier, som ordklasse, besthemtet, tall, kjønn og så videre. Dette gjør at en kan søke 

etter ord basert på et eller flere av disse trekkene, samt søke på strenger og kombinasjoner av 

ord med bestemte kategorier, eller søke på en streng av kategorier, former m.m.. I denne 

oppgaven har jeg valgt å bruke grammatisk taggede korpus for å forenkle arbeidet med å finne 

passende og riktig type treff.  

Korpus kommer i to varianter: skriftspråkskorpus og talemålskorpus. De aller fleste korpus er 

av den førstnevnte typen, i hovedsak fordi det er mye enklere med hensyn til tid og kostnad å 

utvikle dem sammenlignet med talemålskorpus (Johannessen 2003:142–44). 

Skriftspråkskorpus er også gjerne større enn talemålskorpus, og for mine hensikter er det 
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viktig å bruke et stort korpus for å få mange treff, sånn at påstandene blir solid underbygd. Jeg 

har primært brukt korpuset NoWaC, men også supplert med Leksikografisk Bokmålskorpus. 

Jeg vil beskrive korpusene i mer detalj under, i 3.2.2. 

4.2.2 Litt om korpusene 

NoWaC (Norwegian Web as Corpus)38 

NoWaC er et web-basert korpus for bokmål og består av 700 millioner ord som er blitt samlet 

inn mellom november 2009 og januar 201039. Dette ble gjort ved å gå laste ned og prosessere 

alle dokumenter på .no-domenet og bearbeide dem på ulike måter, sånn at det kan bygges et 

korpus av dataene. Det ble bl.a. fjernet duplikater, tokenisert (det å dele inn en tekst i 

språklige enheter), lemmatisert (det å gruppere et ords bøyningsformer) og POS-tagget (Part-

Of-Speech-tagging, det vil si tagget for ordklasse). NoWaC er, som nevnt, et bokmålskorpus, 

men pga den i mange tilfeller identiske ortografien mellom bokmål og nynorsk, så er det 

tilfeller av feilklassifisering, sånn at en også finner eksempler på nynorsk i korpuset, men 

hovedvekten av innholdet er allikevel bokmål40 (Guevara 2010). Korpuset er estimert å 

inneholde 3% – (<)15% (men korpuset bør inneholde over 15%, basert på metoden som 

brukes for å nå tallene) av bokmålsteksten som er indeksert av Google, og kan sies å være et 

rimelig representativt korpus, sammenlignet med tall fra tilsvarende korpus for italiensk og 

tysk, som ligger på henholdsvis 3% og 7% (Guevara 2010:5). Det at korpuset er satt sammen 

av sider fra internett betyr at det også inneholder tekst fra mer «uformelle» sjangre, f.eks. 

blogger og fora for ulike diskusjoner med mer, i tillegg til mer «formelle» sjangre. Tekster i 

disse «uformelle» sjangrene kan ofte ha et mer muntlig preg, og dette betyr gjerne mer kreativ 

bruk av språk, og da et språk som ikke nødvendigvis er like konvensjonelt som det en ser 

ellers. Tanken er da at ved å bruke NoWaC så vil vi kanskje få se flere treff på 

nominaliseringer, om enn marginale, som ikke forventes å forekomme i utgangspunktet. 

NoWaC er et såpass stort korpus, at treffene vil være relativt talende for bruk av 

nominalisering i norsk bokmål.  

 

                                                
38 https://www.hf.uio.no/iln/tjenester/kunnskap/sprak/korpus/skriftsprakskorpus/nowac/.  
39 Prosedyren for å opprette NoWaC kan en lese mer om her http://wacky.sslmit.unibo.it/doku.php.  
40 Det forventes også at et antall andre språk er tilstede i korpuset, deriblant engelsk (Guevara 2010:4). 

https://www.hf.uio.no/iln/tjenester/kunnskap/sprak/korpus/skriftsprakskorpus/nowac/
http://wacky.sslmit.unibo.it/doku.php
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Leksikografisk Bokmålskorpus (LBK)41 

LBK er et representativt og vektet bokmålskorpus, med tekster fra perioden 1985 til 2013, 

bestående av omtrent 100 millioner ord. Korpuset er balansert med hensyn til en bestemt type 

modell, basert på undersøkelser av hvilke teksttyper, og hvilket omfang av disse, en 

«gjennomsnittsleser» typisk kommer over. Korpuset har hentet tekster fra disse kategoriene: 

- Sakprosa: 45 % 

- Skjønnlitteratur: 35 % 

- Aviser og periodika: 10 % 

- • TV-teksting: 5 % 

- Upublisert materiale, småtrykk: 5 % 

Korpuset er annotert, sånn at en kan søke på ord fra de ulike ordklassene, med grammatiske 

trekk, og det er tagget med Oslo-Bergen-taggeren42. Tekstene i korpuset er merket med 

informasjon om hvilke tekstkategorier de hører til, samt bibliografisk informasjon, sånn at en 

kan avgrense søkene etter kategori, verk, utgiver og lignende. I denne oppgaven blir LBK 

brukt primært som supplement til NoWaC i tilfeller av treff på uventede nominaliseringer. 

4.2.3 Søkene 

I denne oppgaven er fokuset på spesielt –ing nominaliseringer, men jeg har også gjort søk på 

de øvrige nominaliseringstypene i norsk bokmål. Framgangsmåten for å få de riktige treffene 

har vært relativt enkel: i begge korpusene, NoWaC og LBK, har jeg tatt for meg en liste med 

statiske verb, og så søkt på hvert verb med nominaliseringssuffiks. Dette blir seende sånn ut i 

CQP query i Glossa43, søkeverktøyet for begge korpusene, med eksemplet elsking: 

[word=»elsking» %c & ((pos=»n»))]44. Søkene har først blitt gjort i NoWaC, og hvis det 

dukker opp uventede resultater, har det samme søket blitt gjentatt i LBK, for å se om de 

uventede resultatene reproduseres der. Et problem med søkene er at det iblant blir så mange 

treff at det ikke er mulig å gå gjennom alle for å se at det er riktig type treff, f.eks. for 

verbalsubstantivet beundring, med 1834 treff i NoWaC. I de tilfellene har jeg foretatt 

                                                
41 https://www.hf.uio.no/iln/tjenester/kunnskap/sprak/korpus/skriftsprakskorpus/lbk/.  
42 Se http://www.tekstlab.uio.no/obt-ny/ for mer om Oslo-Bergen-taggeren.  
43 https://www.hf.uio.no/iln/om/organisasjon/tekstlab/tjenester/glossa/.  
44 Jeg anser disse søkene som enkle å reprodusere, og i tillegg er de relevante treffene lagt fram i kapittel 5, 

derfor har jeg de ikke med i et vedlegg. 

https://www.hf.uio.no/iln/tjenester/kunnskap/sprak/korpus/skriftsprakskorpus/lbk/
http://www.tekstlab.uio.no/obt-ny/
https://www.hf.uio.no/iln/om/organisasjon/tekstlab/tjenester/glossa/
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stikkprøver blant treffene for på den måten å få et overblikk over hvor stor diskrepansen 

eventuelt vil være. Derfor er ikke alle tallene jeg oppgir helt nøyaktige, det vil si, det er mulig 

at tallene for riktige treff egentlig er noe lavere. I NoWaC har jeg også kommet over en del 

feiltagging mellom substantiv og verbform av de aktuelle nominaliseringene, noe som også er 

blitt tatt høyde for i stikkprøvene og i presentasjonen av materialet. Dette byr på noen 

problemer i reliabiliteten til søkene, men vurderes i de fleste tilfeller som ikke-kritisk, siden 

det viktigste ikke er det nøyaktige antallet treff, men heller en anslagsvis mengde. En annen 

faktor er at korpusene er skriftspråkskorpus, og spesielt i NoWaCs tilfelle vil det forekomme 

skrivefeil, noe som kan innebære flere treff på en ordform en hva som faktisk er intendert av 

språkbrukerne, så vel som færre treff. Det har blitt foretatt søk på samtlige typer av 

nominalisering (samt konversjonsformer) (jf. 2.1.2). For å gjenta, disse formene er: -ing/-

ning, -ling, -else, -sel, -nad, -sjon, -er, -skap og konversjon.  I den innledende 

kategoriseringen av søkene har jeg brukt tester fra Maienborn (2005, 2008) og Rothmayr 

(2009) og skjemaer fra KG for å vurdere hvorvidt verbene kan vurderes som (potensielt) 

imperfektive og så søkt på de ulike mulige nominaliseringene av disse. Kriteriene jeg har satt 

for hva som er relevante treff, er med andre ord relativt enkle: de må være 

nominaliseringsformer av de relevante verbene for oppgaven.  

4.2.4 Kort om semantisk analyse av nominalisering 

Til tross for at det i denne oppgaven blir benyttet i hovedsak relativt etablerte teoretiske 

verktøy i analysen, så er det vanskelig å komme bort ifra noe bruk av forskerens egen 

intuisjon og introspeksjon i en semantisk analyse. Introspeksjon har en rekke mangler, men 

også en rekke fordeler (Johannessen 2003:139–40).  

Aspekt er et notorisk vanskelig felt å undersøke, og til tross for at begrep som statisk og 

dynamisk har relativt klare definisjoner, så ser jeg mye uenighet i litteraturen om hvilke verb 

som sies å være statiske/dynamiske. Selv har jeg for eksempel støtt på flere tilfeller hvor jeg 

intuitivt, og etter analyse, er uenig i ulike forskeres klassifisering av statiske verb, og hvilke 

verb som sies å tilhøre denne klassen.  Dette betyr nødvendigvis at også mine resultater vil 

være åpne for diskusjon og uenighet. Det er allikevel ikke sånn at det er fundamental uenighet 

det her er snakk om; begrepsapparatet og analyseverktøyene fungerer, men med rom for at det 

ikke er 100 prosent enighet i resultater og analyse. Et interessant spørsmål i oppgaven er 
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nettopp hvorvidt teoriene kan gi konsekvente resultater i analysen, til tross for at de er fra 

ulike språkteoretiske retninger og har ulike grunnantagelser om språkets natur.  
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5 Funn og diskusjon 

I dette kapitlet vil jeg gjøre rede for funnene mine av realiseringen av –ing-nominaliseringer 

av statiske verb. Jeg vil analysere et knippe verb og –ing-nominaliseringen av disse, og belyse 

de semantiske egenskapene ved dem. Underspørsmålene (se under) vil også besvares i dette 

kapitlet. Funnene vil i hovedsak kategoriseres semantisk, basert på Kognitiv Grammatikk, og 

jeg vil også trekke inn bl.a. tilstandstype (K-state/D-state) og et antall konstruksjoner de kan 

forekomme i. Jeg vil også gjøre rede for hvorfor verbene regnes som statiske i min oppgave 

(jf. 3.3 og 3.4). Kategoriene er ment å reflektere språklig representasjon av konsepter, slik at 

kjernen i analysen er semantisk. Se 2.1.2 for de typiske betydningene av –ing i norsk. 

Kapitlet vil gi svar på problemstillingen: 

- Med utgangspunkt i forestillingen om at verbalsubstantiver på –ing gjerne viser til 

handlinger (dynamiske situasjoner), og tuftet på en hypotese om at det finnes 

utvetydig statiske verb, hvordan er da situasjonen for denne typen verb i norsk 

(tilstandsverb): vil de kunne nominaliseres til handlinger via –ing-suffikset? 

o Hvordan er situasjonen satt opp mot et knippe ikke-utvetydig statiske verb? 

o Kan vi finne noen systematikk og eventuelle semantiske årsaker til denne 

systematikken, eller er eventuelle realiseringer av handlingsnominaliseringer 

av disse verbene idiosynkratiske? 

5.1 Generelt om diskusjonen 

Formålet med denne delen av oppgaven er primært å se om det er mulig å gi en entydig 

semantisk-konseptuell redegjørelse for statiske verbs nominaliseringer på –ing, med 

utgangspunkt i Kognitiv Grammatikk. For å gjøre dette vil jeg også trekke noe på de øvrige 

nominaliserende suffiksene i norsk. Hensikten er i første rekke å se om en reint semantisk (i 

henhold til KG) redegjørelse tuftet på KG er plausibel, og om den kan forklare realiseringen 

av nominaliseringer av statiske verb. For å undersøke dette nærmere vil jeg trekke på flere 

ulike aspekter av både verbenes og nominaliseringenes egenskaper. Begrepsapparatet som 

brukes, kommer hovedsakelig fra Kognitiv Grammatikk (jf. 3.2), men det vil også bli brukt 

noen begreper og perspektiver fra mer formalistiske tilnærminger til språk (jf. kapittel 2). 
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Sentrale begreper fra KG som benyttes i analysen, er bl.a. domene, profil/base, 

perfektiv/imperfektiv, vinkling, omfang, komposisjon med mer. Siden analysen trekker mest på 

Kognitiv Grammatikk, vil jeg videre i oppgaven primært bruke uttrykket «imperfektivt verb» 

for «statisk verb». En antagelse i utgangspunktet er at en eventuell systematikk ikke vil være 

uten unntak eller marginale tilfeller, da språklige regulariteter oftere er sosiale konvensjoner 

med et og annet unntak enn unntaksløse «jernregler».  

Korpustreffene viser et omfang av forekomsten av nominaliseringer, som naturlig nok er 

begrenset til en del av korpusets inventar. Fra dette omfanget vil jeg argumentere for og imot 

at det finnes tendenser i nominaliseringssystemet som kan beskrives semantisk, basert på 

forskjellene i betydning til suffiks (primært –ing) og verb. Intuisjonen er at det kan se ut til å 

være en inkompatibilitet mellom kjernefunksjonen, eller den prototypiske funksjonen, til 

suffikset –ing og verbene jeg tar for meg, som i stor grad vil hindre realiseringen av suffikset. 

Det at det er en foreslått «inkompatibilitet», betyr ikke at det ikke kan finnes forekomster av 

utvetydig statiske verb + -ing; det er, igjen, kun en hypotetisert tendens i språkbruken som her 

menes å kunne være et resultat av en «semantisk diskrepans», om man vil, mellom verb og 

suffiks. Språkbrukere er kreative og i stand til å forestille seg en enorm rekke 

konseptualiseringer og forestillinger, og benytter seg flittig av metaforer og referanser til 

«virtuelle» entiteter (Langacker 2008:4), med mer, som på ulike måter kan realiseres i språket 

og lede til enkeltforekomster av nye språkformer; dette kan også med tiden føre til nye 

konvensjonaliserte former og enhetsstatus (jf. 3.2). Overraskelsen bør derfor kanskje ikke 

være så stor, om en i arbeidet sitt med et språklig fenomen oppdager at det dukker opp 

uventede data, idiosynkrasier, «hull i systemet» med mer. 

Oppgaven beveger seg i så måte også inn på forholdet mellom konseptualiseringer og 

språklige realiseringer av disse, i at det som undersøkes, er språklige enheter som viser til noe 

som er relativt grunnleggende ved vår tilværelse: distinksjonen mellom tilstander og 

hendelser (og under dette, handlinger). Dette vil si at undersøkelsen også får et ontologisk 

aspekt ved seg. Deverbale nominaliseringer er nominaler (ting ihht. KG) som kan navngi 

hendelser; nominaliseringer på –ing navngir som regel handlinger. Kan ord som navngir 

tilstander (imperfektive verb) være avledningsbase for ord som navngir handlinger? Hva, om 

noe, kan svaret på dette og liknende spørsmål i så fall fortelle oss om relasjonen mellom 

språk, tanke og verden? Kan de gi oss svar på noe om «væren»? Vi bør være litt forsiktige når 

vi beveger oss i dette terrenget hvor vi gir ontologiske karakteristikker tuftet på observasjoner 
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om språk, men, når det er sagt: noe av formålet med Kognitiv Grammatikk er å knytte 

kognisjon, språkets funksjon og grammatikk sammen. Derfor kan en si at vi, ved å bruke KG, 

også forsøker å si noe om nettopp denne ovennevnte relasjonen, og vi beveger oss i dette 

terrenget noe implisitt.  

Tidligere i oppgaven (jf. 4.1.2) har vi sett at det samme verbet kan ha både hendelses- og 

tilstandslesning: 

1) Hæren omringer byen (hendelse) 

2) Muren omringer byen (tilstand) 

Men, i denne oppgaven er, som tidligere nevnt, fokus på det vi kan kalle utvetydige 

statiske/imperfektive verb, altså verb som er foreslått å ikke kunne vise til noe annet enn 

tilstander, og som en konsekvens da ikke burde kunne nominaliseres og endre betydning; det 

vil si verb som ikke vil kunne avledes til handlingsdenoterende substantiv. Hvis man 

aksepterer premisset om at det kan finnes en klasse utvetydig imperfektive verb, betyr det 

altså at det dukker opp en del interessante spørsmål angående den ovennevnte relasjonen 

mellom språk, tanke og verden, i tillegg til forskningsspørsmålene for øvrig. Jeg vil for ordens 

skyld nevne her at et av standpunktene i denne oppgaven, er at konseptualisering ikke blir 

direkte uttrykt i språket. 

Korpussøkene i denne oppgaven er basert på en liste over det som er blitt vurdert som 

utvetydig statiske verb, samt er det i tillegg blitt gjort noen søk på dynamiske verb for å 

illustrere forskjeller og likheter. Opprinnelig var listen over statiske verb på noe over 70 verb, 

men den har blitt kortet ned til rundt 40, for å forsøke å fokusere oppgaven, da formålet er å 

gjøre en kvalitativ undersøkelse. Kriteriene for vurderingen av utvetydighet er blitt gjort rede 

for i 3.4, og det er disse, sammen med definisjoner på stativitet og min egen intuisjon, som er 

blitt lagt til grunn. For en del av verbene er utvetydigheten vurdert som usikker. Prinsipielt 

kunne den vurderingen selvsagt gjelde for alle verbene, da det ikke er praktisk mulig å teste et 

verb for stativitet i alle tenkelige situasjoner og språklige kontekster – en må bare stole på at 

testene som er blitt brukt, er gode nok og har den nytteverdien som er postulert. Et formål 

med diskusjonen er også å «teste testene». 

I henhold til NRG kan –ing legges til de fleste verbstammer, og jeg har tidligere trukket fram 

bl.a. Andersen (2007) som skriver at det norske systemet for deverbale nominaliseringer er 
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mer eller mindre komplett, altså at mer eller mindre alle verb har en eller flere mulige 

nominaliseringer. Det er dog interessant å se på mulige restriksjoner og hull, og eventuelle 

lingvistiske årsaker til disse restriksjonene og hullene.  

En liten repetisjon kan være nyttig her: verb, statiske/imperfektive verb og nominalisering 

illustreres i KG på denne måten (jf. 3.3.2 og (Langacker 2008:119, 153)): 

 

1. Fra verb til substantiv i KG 

 

2. substantiv og verb i KG 

 

Skjemaet 2.f skal, i teorien, da gjelde for alle imperfektive/statiske verb. Skjema 2.c 

representerer episodiske substantiver; handlingsnominaliseringer vil, i teorien, bære 

uavgrensede. For å gjenta: et verb instansieres i domenet tid (t) og er en prosess: en relasjon 

mellom entiteter som utvikler seg over tid og skannes sekvensielt (tjukk t-linje). Imperfektive 

verb profilerer en homogen, avgrenset og fokusert del av en situasjon (IS), men relasjonen i 

seg selv er uavgrenset, det vil si at den ikke har en begynnelse og slutt; hvilken som helst del 

av relasjonen kan profileres og denotere det samme innholdet. Verbet vite hevdes her å være 
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imperfektivt, altså vil det være en instans av skjemaet 2.f, illustrert over. En nominalisering av 

vite er et tilfelle av en endring av profil (metonymi jf. 3.3.3) fra prosess til ting, samt en 

summarisk, heller enn sekvensiell, skanning, indikert i diagram 1.c av at linjen t er tynn. 

Nominalisering er da, i henhold til KG, et profilskifte, og den typen profilskifte vi ser i 1.c, 

kan vi kalle en konseptuell reifikasjon, eller en tingliggjøring av en prosess.  

Eksemplene i 1) og 2) over, er forskjellige kun i det at subjektet i 1) er et nominal som 

profilerer en heterogen, tellelig ting (skjema 2.a), mens subjektet i 2) profilerer en homogen, 

tellelig ting (skjema 2.b). Denne forskjellen i profilering er nok til at verbet omringe, veksler 

mellom å være henholdsvis perfektivt og imperfektivt, siden homogenitet er et sentral trekk 

ved massesubstantiver og imperfektive verb. 

5.2 Diskusjon 

Et sentralt element i diskusjonen om de ulike nominaliseringene er å beskrive det 

nominaliserende affikset –ing. Vi må ha en hypotese om dets semantiske innhold og funksjon 

for å beskrive betydningen til de ulike komposittene av V + –ing. Oppgaven så langt har ledet 

fram til at vi forventer å ikke finne handlingsnominaliseringer av verbene vi tar for oss. Dette 

gir potensielt en antydning om hva –ing ikke gjør, nemlig det kombineres ikke med K-

tilstandsverb. I tillegg kan vi bruke Kognitiv Grammatikk til redegjøre for et skjema for –ing. 

Som det har blitt ledet opp til i denne oppgaven så følger jeg KG i at –ing fungerer som et 

reifiserende element, og at komposittet V + –ing da typisk betegner en ting som instansieres i 

domenet tid – siden verb alltid har tid som sitt primære domene – som noe uavgrenset og 

homogent og uten sekvensiell skanning, altså vinkles uttrykket imperfektivt og holistisk. 

Suffikser har ikke nok semantisk innhold til å stå på egne bein som selvstendige uttrykk, de er 

høyst skjematiske. Vi kan si at –ing prototypisk reifiserer prosesser og vinkler noe sentralt 

ved en prosess sitt semantiske innhold som en abstrakt ting.  

Suffikset er veldig produktivt i norsk og vi kan derfor finne mange eksempler på denne 

prototypiske funksjonen, særlig da i nominaliseringer av perfektive verb: sykling, hopping, 

kjøring, sparking, måking og så videre. Nominaliseringer av denne typen vil i Kognitiv 

Grammatikk være instanser av skjemaet i figur 1.c over, men uavgrensede, og de vil oppføre 

seg som massesubstantiver som er representert i skjema 2.c. Det vil si at typisk vil 

handlingsnominaliseringer være vinklet som en konseptuell reifisering av en prosess – et sett 
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relasjoner skannet sekvensielt – hvor det profilerte skifter fra relasjonene til nettopp prosessen 

som en ting (skjema 1.c). Tingen som profileres får sitt konseptuelle innhold fra verbbasen, 

sånn at sykling av sykle ikke vil betegne noe som ikke har med sykling å gjøre, men heller, 

noe abstrakt og omfattende, sykling som et fenomen og alt det konseptuelle innholdet som 

finnes i dette fenomenet. I tillegg vil da en typisk handlingsnominalisering, siden den fungerer 

som et massesubstantiv, profilere en entitet (samlebetegnelse for ting eller relasjon) som 

uavgrenset og homogen (skjema 2.c). 

I sum: nominaliseringer på –ing vinkler en prosess som en ting og det er tingen som 

profileres; suffikset avleder primært handlingsnominaliseringer – uttrykk som betegner selve 

handlingen/prosessen – som fungerer som massesubstantiver fra perfektive verb.  

Begrepene som blir brukt her «handlingsnominalisering», «hendelse» og 

«perfektiv/imperfektiv» er blitt gått gjennom i kapittel 2 og 3. V + –ing blir gjerne kalt 

«handlingsnominalisering» og er en type «hendelse» etter hendelssemantikk. En handling som 

skyte, sykle, vaske, bygge blir gjerne sett på som noe dynamisk, en handlingsnominalisering 

som skyting, sykling, vasking, bygging blir også sett på som noe dynamisk. I KG ser med 

andre ord bildet litt annerledes ut, siden V + –ing betegner imperfektive situasjoner, altså 

ikke-dynamiske situasjoner som homogene masser. Denne typen nominaliseringer har 

allikevel verbalhandlingen som sentralt figurerende i sin denotasjon, det vil si at begrepet 

«handlingsnominalisering» vil bli brukt som betegnelse for komposittet V + –ing.  

Selv om –ing er hovedfokus i oppgaven kan det også være nyttig å se litt på de øvrige 

nominaliserende suffiksene i norsk, sånn at vi kan lettere se hva som eventuelt gjør –ing 

distinkt. Intensjonen her er altså i en forstand å beskrive konvensjonene for bruken av det 

nominaliserende elementet –ing, og å se om det eventuelt tjener andre funksjoner enn hva 

som er etablert. Fra alt dette kan vi kanskje få en type definisjon som er blitt nevnt tidligere i 

oppgaven, nemlig at V + –ing betegner «det å V». Denne «omskrivende» definisjonen er 

imperfektiv likt det et massesubstantiv V + –ing betegner, og uttrykkets semantiske innhold er 

på et høyere abstraksjonsnivå enn V, altså tilsvarende V + –ing. Vi kommer ikke til å ta for 

oss samtlige verb, men heller diskutere rundt noen særlig interessante og forsøke å 

kategorisere på bakgrunn av likheter vi ser mellom ulike verb. 
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Tabell 1: NoWaC-treff på –ing. 

Verb -ing Verb -ing Verb -ing 

Vite 2 Respektere 3 Savne 2 

Kunne 0 Forakte 0 Forgude 12 

Koste 0 Frykte 0 Passe 0 

Beundre 1834 Misunne 19 Tåle 0 

Akte 0 Verdsette 620 Avsky 0 

Stinke 0 Nyte 21 Mislike 16 

Hate 9 Like 3 Mistro  0 

Kjenne 1074 Assosiere 26 Eie 1 

Besitte 0 Tro 2 Eksistere 0 

Håpe 9 Bo 0 Inneholde 0 

Leve 2 Vare 0   

 

Tabellen viser de verbene som jeg anser som relevante for analysen og hvor mange treff jeg 

har fått i NoWaC på –ing former av dem. Noen av verbene har litt usikker status med hensyn 

til K/D-tilstand. Det er overveiende relativt få treff, men det finnes som en kan se også noen 

unntak, sånn som kjenne og beundre. Jeg har også tatt med hjelpeverbet kunne i oversikten. 

Det har vært vanskelig å skille mellom bruken av det som hjelpeverb og bruken av det som å 

ha lært noe og tilsvarende. 

Noen verb som av Rothmayr blir framstilt som utvetydig imperfektive i tysk er ikke det i 

norsk. Dette gjelder blant annet noen måleverb, som måle og vare. Verbet måle er ganske 
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interessant siden det kan nominaliseres til måling, men dette nominalet kan fungere både som 

tellelig- og massesubstantiv: 

3) Det er blitt foretatt mange målinger av den kosmiske bakgrunnsstrålingen gjennom 

tidene 

4) Ring oss nå! Vi er eksperter på måling! 

Hvilket vil si, ut ifra de teoretiske premissene lagt fram så langt, at måle er tvetydig K/D-

tilstand, noe som er verdt å påpeke siden det er brukt som typenavnet på en klasse K-

tilstandsverb hos Rothmayr (2009:131-135).  

5.2.1 Utvetydig imperfektive verb 

Vi kan godt begynne med verbet vite som jeg anser som et prototypisk imperfektivt verb, og 

et prototypisk K-tilstandsverb. Det vil si at det er et kategorimedlem jeg anser som den beste 

representanten for kategoriene imperfektive verb og K-tilstandsverb siden det innehar alle de 

viktigste egenskapene for kategorimedlemskap. Det er derimot ikke et prototypisk medlem av 

kategorien verb da dennes medlemmer er typisk perfektive, transitive, og gjerne D- eller D/K-

tilstander. I så måte vil vi forvente at analysen av vite vil kunne overføres og gjelde for andre 

kategorimedlemmer. Verbet vite feiler alle testene nevnt i 3.4 og det er da et verb som går inn 

under kategorien K-tilstandsverb og det er nødvendigvis derfor også imperfektivt, dvs. det er 

uavgrenset, homogent – alle states er like, det er komprimerbart – alle states er en instans av 

prosessen, og det er ikke-repliserbart – du kan ikke vite igjen og igjen. Testen med sanseverb 

til infinitiv er strengt tatt en test for imperfektivitet – kun imperfektiver kan være infinitiv til 

sansverb. Den forteller oss ikke noe direkte om tilstandstype, annet enn at hvis verbet ikke 

feiler testen kan det ikke være utelukkende imperfektivt. 

5) *Jeg så han vite dette             (sanseverb til infinitv) 

6) *Kjetil visste tungt (mye) om Europa (måtesadverbial) 

7) *Else veit mye om Europa hjemme hos naboen (lokativ) 

Merk at det er måtesadverbial testen i 6) går på. Kjetil kan f.eks. vite grådig mye om Europa, 

men da fungerer grådig som forsterker til mye. Vi er altså ute etter å teste for 

«måtesmodifisering» av verbet. 
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Verbet vite har ingen avgrensning på prosessens varighet i tid, og det er vanskelig å komme 

på modifiseringer som gjør at dette ikke alltid er tilfellet. En kan kanskje tenke seg at noen vil 

si «jeg visste at han skulle til Canada, og så glemte jeg det, men så fikk jeg vite det igjen», 

men dette har ikke noen innvirkning på hvorvidt konseptualiseringen er uavgrenset eller ei. 

Husk at avgrensning ikke er det samme som telisitet. Et uttrykk som profilerer noe uavgrenset 

kan ta slutt på et tidspunkt, men profilen til uttrykket ikke fokuserer på begynnelse og slutt. 

Selv om en kan si at jeg-personen har visste noe og så glemt det men så fått vite det igjen, så 

kan en dele dette opp i to instanser av viting som begge er uavgrenset i sitt omfang. Videre er 

det for så vidt ikke så lett å si at en har visst noe så konkret som at noen skal til Canada uten 

at det er implisitt at en fortsatt vet det. Et tilsvarende eksempel er «jeg veit hva ho heter, men 

jeg kommer ikke på det». Dette eksemplet, likt det foregående, er ikke eksempler på en 

perfektiv lesning av vite siden det ikke finnes noen iboende grense på prosessens varighet i 

verbets umiddelbare omfang, altså, profilen til vite er i begge tilfeller uavgrenset. 

Som vi kan se i tabell 1, over, så har vi kun 2 treff i NoWaC på viting, noe som er tilstrekkelig 

lite til å si at tendensen er at vite ikke tar -ing. Dette er ikke uventet, tuftet på analysen av vite 

som K-tilstand og Rothmayrs antagelse om at K-tilstander ikke kan nominaliseres til 

hendelser. Leksemet for øvrig har litt i underkant av 500.000 treff i korpuset, for å sette et 

referansegrunnlag, prosenten –ing-former er altså forsvinnende liten, mens et verb som kjøre 

(dynamisk) har om lag 150.000 treff på leksemsøk, og ca 11.000 tilfeller av -ing. Dette 

forteller oss bl.a. at den relative frekvensen til viting er veldig lav. Her er de to eksemplene på 

viting fra NoWaC:  

8) …kanskje en tur til Tysklaaaand [sic], og det er det som er artig med viting. Man gjør 

det aldri. (NoWaC, 14406211) 

9) …før hvem denne fantastiske mannen er, men du vet jo hva man sier om viting. Man 

gjør det aldri. (NoWaC, 17768337) 

Selv om resultatet for vite er forutsigbart ut i fra den teoretiske bakgrunnen i oppgaven, så er 

det absolutt verdt å problematisere. Denne typen problematisering vil også kunne utvides til å 

gjelde for de verbene i tabell 1 som har flere treff på handlingsnominalisering. Noen av disse 

verbene vil behandles seinere i diskusjonen.  
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Til tross for tendensen så ser vi jo her allikevel et faktisk tilfelle av viting i bruk – i tillegg har 

jeg brukt det selv i paragrafen over. Det er ikke helt godt å si konteksten til ytringen i 

eksemplene 6) og 7), men det er relativt tydelig hvilken betydning viting har, selv om det 

definitivt er en markert form. Viting er noe en (aldri) gjør. Det ville vært mer konvensjonelt å 

bruke den «perifrastiske» varianten, for eksempel det er det som er artig med å vite (noe), 

eller lignende. Men det er vel ikke noe iboende galt eller uforståelig med uttrykket viting?  

Dette er viktig å trekke fram fordi det illustrerer det vi allerede har vært innom gjentatte 

ganger, nemlig at språksystemet er plastisk og at det er vanskelig å si noe definitivt her om 

hva som går an eller ei av kombinasjonen V + –ing. Hvis en aksepterer viting som en markert 

men mulig form, så er en interessant følge av dette at hvis Rothmayr har rett i at K-tilstander 

ikke kan nominaliseres til hendelser, så kan ikke viting være et tilfelle av 

handlingsnominalisering (jf. 3.4). Sagt på en annen måte så kan ikke viting betegne en 

handling ifølge Rothmayr. Men hva betegner viting da? 

Ifølge Taylor (1996) kan det være nyttig å heller si at «handlingsnominaliseringer» vinkler 

noe som vanligvis er perfektivt (handlinger/hendelser) som noe imperfektivt (uavgrenset, 

massesubstantiv), og dette er jo mer eller mindre det vi her har som skjematisk for denne 

typen nominalisering. Dette kunne vært en vei rundt dette tilsynelatende problemet, hadde det 

ikke vært for at vite er imperfektivt i utgangspunktet, i alle fall i henhold til testene vi bruker. 

Systemene for nominalisering i engelsk og norsk er ikke direkte sammenlignbare, men Taylor 

nevner at iboende imperfektive ytringer i engelsk ikke er kompatible med 

handlingsnominaliseringer (Taylor 1996:274). Hvis vi overfører til norske forhold betyr dette 

at i henhold til både Taylor og Rothmayr vil ikke viting forekomme som 

handlingsnominalisering, noe som for så vidt understøtter mine funn i det at formen kun har 

to treff. Og motsatt må da viting eventuelt betegne noe annet enn handling. 

Men, igjen, hvis en aksepterer viting som en mulig form, siden den jo forekommer, sitter vi da 

igjen med noen få muligheter hvis vi følger NRG på de ulike betydningene av V + -ing: enten 

er viting en resultatnominalisering, eller så er det nærmere middel eller lokasjon. Det er ikke 

åpenbart at noen av disse alternativene er en riktig lesning av viting.  

10) *?mye lesing fører til viting 

Det finnes en etablert konversjon av vite, nemlig viten, som kan brukes i tilsvarende 

kontekster: 
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11) mye lesing fører til viten 

Hvorvidt viten i ytringen i 11) skal leses som handling eller resultat er etter min mening åpent 

for debatt. 

Hvis viten leses som handlingsbetegnende kan det tyde på at en grunn til at nominaliseringen 

viting ikke forekommer er at konversjonsformen blokkerer denne bruken. Viten er for øvrig 

definert i bokmålsordboka som det å vite noe, som er mer eller mindre tilsvarende 

definisjonen til handlingsnominaliseringer. Er da viting blokkert av viten? 

Et aspekt ved blokkering er at former som blokkeres i en forstand er forventet å forekomme, 

eller, sagt på en annen måte, en gitt form kunne like gjerne ha forekommet, men den gjør ikke 

det grunnet tilstedeværelsen av en mer «egnet» og/eller etablert form. For eksempel kaller vi 

noen som stjeler en tyv, ikke en stjeler, selv om det å kalle noen en stjeler er helt innafor i 

henhold til norsk morfologi. Det vil si at tyv har enhetstatus og er helt konvensjonell, mens 

stjeler ikke er det. Som vi ser av tabell 1 over så er det få forekomster av nominaliseringer av 

imperfektive verb med –ing, men til sammenligning er det mange av verbene som kan 

konverteres. 

Argumentet jeg prøver å fremme er at viting kunne vært en fullgod form som betegner det å 

vite, men korpustreffene tilsier at den ikke er fullgod, den er ikke konvensjonell. Vi bør 

forsøke å skissere noen mulige årsaker.  

Konversjon 

Her følger en tabell over de imperfektive verbene og treff på konversjonsformer av dem. Det 

har vært krevende å skulle avgjøre hva som er konversjon og hva som ikke er det i en del 

tilfeller. Jeg har derfor tatt med alle tallene, selv de som kanskje eller antagelig ikke er 

konversjon. Vi skal ikke ta for oss alle ordene, så nøyaktig hvilke former de aktuelle 

konversjonene har vil vises når de skrives om.  
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Tabell 2: Oversikt over konversjoner og mulige konversjoner av de relevante verbene 

Verb Konversjon Verb Konversjon Verb Konversjon 

Vite 5342 Respektere 35837 Savne 5967 

Kunne 45 Forakte 2879 Forgude 0 

Koste 6768 Frykte 18218 Passe 13895 

Beundre 0 Misunne 0 Tåle 40 

Akte 0 Verdsette 0 Avsky 1563 

Stinke 339 Nyte 0 Mislike 0 

Hate 11838 Like 0 Mistro  670 

Kjenne 0 Assosiere 26 Eie 4367 

Besitte 0 Tro 46163 Eksistere 5783 

Håpe 27730 Bo Vanskelig å 

tallfeste. 

Inneholde 61281 

Leve 149924 Vare 0   

 

Som vi kan se i tabell 2, over, har mange av verbene konversjonsformer. Substantiver 

konvertert fra verb betegner enten verbalhandling generelt eller enkelttilfeller av 

verbalhandling (Faarlund mfl. 1997:124). Vi tar vite –> viten som eksempel i en analyse av –

ing versus konversjon. Vi kan analysere formen viten skjematisk som et kompositt bestående 

av verb pluss et nominaliserende element som sammen utgjør et substantiv: V + NR –> N, 

hvor NR er realisert som fonologisk /n/. Videre består den semantiske strukturen til vite av en 

homogen prosess som betegner relasjonen mellom en ting som er en erfarende trajektor (den 

som vet noe) og en entitet som er et abstrakt landemerke (det som vites); dette landemerket vil 

kunne spesifiseres i en ytring, for eksempel: 
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12)  jeg veit at Chile er et land!  

Hvi det er riktig at konversjoner viser til verbalhandling eller enkelttilfeller av verbalhandling, 

må det være sånn at NR elaborerer V og profilerer prosessen holistisk. Da vil det være rimelig 

å si at viten betegner den abstrakte tingen det å vite fra tr – vite – lm. 

13) …samt innføring i hvordan de senere selv kan skaffe seg mer viten og innsikt i fagene 

og deres metoder… (NoWaC, 199850) 

14) Kan viten være farlig? (NoWaC, 2334143) 

15) Med vår viten kan vi aldri få nok kontroll på klimaet til at vi kan unngå en istid 

(NoWaC, 2601827) 

Vi kan forsøke oss på en alternativ analyse inspirert av Langacker (1991). Den er stort sett 

tilsvarende den over, med forskjellen at NR elaborerer V og endrer komposittets profil til 

landemerket til vite, det vil si det som vites. Altså betegner viten noe sånt som «det som 

vites», og er i så måte nær synonymt med kunnskap. Substantiver på –skap betegner oftest 

abstrakter, relasjoner eller egenskaper (Faarlund mfl. 1997:106).  

16) Kan kunnskap være farlig? 

17) Med vår kunnskap kan vi aldri få nok kontroll på… 

Basert på den alternative analysen kan vi argumentere for at viten ikke betegner 

verbalhandlingen, eller et enkelt tilfelle av verbalhandlingen, men heller et produkt eller en 

følge av verbalhandlingen. Gitt at analysen holder vann kan vi si at konversjonen av vite ikke 

blokkerer viting siden uttrykkene ikke betegner det samme.  

Men, Viten har også en noe tilsvarende distribusjon som handlingsnominaliseringer, som vi 

kan se i 18) og 19), jf. 14) og 15): 

18) Kan /spising/sykling/kasting/hopping/kjøring/betaling være farlig? 

19) Med vår/sånn spising/sykling/kasting/hopping/kjøring/betaling kan vi aldri få… 

Gitt disse to analysene så er det ikke entydig at konversjonen blokkerer viting og at viten 

betegner en handling av å vite. I tillegg kommer det momentet inn at reint intuitivt så er 
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hverken det å vite eller vite en handling. At viten da skal betegne verbalhandlinga, som strengt 

tatt ikke er en handling, er ikke så lett å forstå. At Kirsti veit at månen er lagd av ost er ikke 

noe hun gjør, det er ikke en handling, det er en tilstand og et produkt av informasjon hun har 

samlet inn. At konversjoner kun kan betegne verbalhandling kan dog være et tilfelle av litt 

unøyaktig språkbruk i litteraturen, men for meg kan det virke som at vite ikke kan leses som 

en handling. 

Vi har da to mulige følger av analysene: i tilfellet blokkering av viting har konversjon og 

viting tilsvarende funksjoner, de betegner det å vite; hvis ikke blokkering så har ikke vite 

muligheter for å betegnes som handling, siden formene ikke har tilsvarende funksjoner og –

ing betegner handlinger. Men, uansett hvilken analyse vi følger så betegner konversjonene 

noe imperfektivt/masselikt og homogent. Igjen, gitt at analysen er korrekt, så ser det ut til at 

imperfektiver kan nominaliseres til «imperfektiver» i norsk, altså fra det inherent imperfektive 

vite til det masselike viten. Vite kan ikke nominaliseres til en hendelse (perfektiv), og dette 

støtter Rothmayrs påstand at K-tilstander ikke kan ta hendelsesnominalisering. Vite kan heller 

ikke ta handlingsnominalisering, altså –ing-formen, noe som underbygger Taylors påstand. 

Dette blir til en viss grad også et definisjonsspørsmål: hvis vi ikke regner en konversjon som 

betegner selve verbalhandlingen som en handlingsnominalisering, så stemmer det 

ovennevnte, altså at vite ikke tar handlingsnominalisering. Fra dette følger det at hvis 

konversjonen betegner en handling, så kan man uttrykke vite som en handling, selv om 

konseptet ikke kan «handlingsnominaliseres», altså er det mer et spørsmål om terminologi 

enn semantikk. Dette er interessant å problematisere, men jeg vil allikevel fortsette å lene meg 

på den etablerte terminologien, sånn at «handlingsnominalisering» fortsatt viser til V + –ing 

framover. 

Det finnes også verb som kan handlingsnominaliseres og konverteres. Noen av disse har 

konversjoner som kan fungere både perfektivt og imperfektivt, blant annet kjøre og synge. 

Disse verbene har med andre ord full dekning i aksen perfektiv/imperfektiv mellom 

nominalisering ved –ing og konversjon. I tillegg viser de at konversjoner kan fungere 

perfektivt og imperfektivt. De perfektive formene er de tellelige, et kjør og en sang, mens de 

imperfektive er masselike, (mye) kjør på jobb, jeg elsker sang. 

Med andre ord ser det så langt ut til at de imperfektive verbene vi tar for oss her som ikke 

handlingsnominaliseres allikevel kan betegne handlinger som masser via konversjon – hvis 

verbet i utgangspunktet betegner handling, eller de kan ikke betegne handlinger overhodet.  
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Verbene kan ikke betegne hendelsessubstantiver, altså substantiver som betegner perfektivt 

noe som gjøres.  

Tilbake til prototypiske verb 

Hvis vi nå setter vite som prototypisk for kategoriene imperfektive verb og K-tilstandsverb, så 

er det flere verb som viser de samme semantiske trekkene som vite og kan sies å være 

medlemmer av de nevnte kategoriene, blant annet: eie, tåle, besitte, inneholde, vare45.  

20) *Kjetil eide/tålte/besatt/inneholdt/varte tungt … 

21) *Else eier/tåler/besitter/inneholder/varer hjemme hos naboen 

Verbene feiler testene og de samsvarer med skjemaet for imperfektive verb i figur 2.f. De 

betegner homogene prosesser siden alle states er konseptuelt tilsvarende hverandre. Sagt i 

(relativ) klartekst: alle tilfeller av å eie, tåle, besitte osv. er kvalitativt det samme. Prosessene 

er komprimerbare i det at et hvert utsnitt av states, eller tidsintervaller, er en instans av 

prosessen. Verbene er i tillegg ikke-repliserbare: det kan ikke settes en klar grense for hvor 

prosessene i seg selv begynner og slutter.  

Som vi kan se av tabell 1 fikk jeg få til ingen treff på handlingsnominaliseringer av disse 

verbene. Eiing har ett treff, ellers ingen treff på de øvrige verbene.  

22) Det er ikke eiing, siden målet ikke er at han skal tape diskusjon eller noe, men rett og 

slett… (NoWaC, 38991301) 

Her blir eiing brukt i forstanden være bedre enn. Denne betydningen av eie har kommet mer 

og mer inn i språket. Siden det feiler testene, også i den nyere betydningen, har jeg valgt å ta 

verbet med som kategorimedlem, men dette kan så klart diskuteres. Hvis eie i betegnelsen 

være bedre enn fungerer perfektivt så kan vi kanskje forvente å finne flere tilfeller av eiing 

framover. Når det gjelder besitte fikk jeg 2706 treff på besittelse. Dette er ikke et produktivt 

suffiks og ifølge NRG (Faarlund mfl. 1997:101) betegner avledninger med dette suffikset som 

regel ikke handlinger når vi ikke finner –ing i tillegg. Dette stemmer her siden vi ikke finner 

besitting og jeg har ikke funnet besittelse med en perfektiv betegnelse. Noen eksempler: 

23) Leka Fiskefor AS er også i besittelse av de aktuelle gjenstander… (NoWaC, 271594) 

                                                
45 Vare har også en nå sjelden betydning, iakkta, speide. Jeg har forsøkt å kontrollere for den i søkene. 
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24) Valdenserne var i besittelse av håndskrifter med en innholdsmessig kvalitet som langt 

overgikk pavekirkens manuskripter. (NoWaC, 697488) 

Både eie og besitte har –er/ar-former, såkalte nomina agentis. Disse formene betegner i de 

fleste tilfeller trajektoren til en prosess, den som eier. Jeg fant ingen tilfeller av tåler, men det 

er strengt tatt ikke noe i veien for å være en tåler. Dette er litt på siden av oppgaven siden 

disse formene ikke kan betegne handlinger eller hendelser for øvrig, kun tellelige agenter, 

men så langt jeg kan se kan alle verbene fra listen ta –er/ar, og det er en fullt ut skjematisk og 

forutsigbar avledning: V + NR –> N, hvor N profilerer trajektoren til prosessen46. 

Tabell 3: Handlingsnominalisering og konversjon av noen former. 

Verb –ing Konversjon 

Eie 1 4364 «Eie» 

Tåle 0 40 «Tål» 

Besitte 0 0 

Inneholde 0 - «Innhold»? 

Vare 0 0 

 

Som vi kan se i tabell 3 er det bare eie som har et betydelig antall konversjoner. Jeg fant 40 

tilfeller av «tål» og lemmasøk på tåle ga i NoWaC 33291 treff, altså er varianter av tåle 

relativt frekvente men konversjoner av disse har lav forekomst, bare ca 0,12%. Eie ga 76229 

treff på lemma og 4364 treff på konversjonsformen, tilsvarende ca 5,7% av treffene. 

Angående inneholde er jeg i tvil om hvilken vei en eventuell avledning har gått, om vi kan si 

at innhold er en konversjon, og eventuelt om inneholde heller kommer av innhold. Uansett 

tilfelle fungerer inneholde som et K-tilstandsverb i henhold til testene. Jeg fikk 5 treff på 

varing men samtlige var skrivefeil av adjektivet varig. 

                                                
46 Et alternativ er for øvrig å analysere det som ekstensjon (Langacker 1987a:472–74). Analysene er kompatible. 
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Som forutsett finner vi altså ikke handlingsnominaliseringer av disse verbene, i tillegg til vite. 

Det er også kun eie som med sikkerhet tar konversjon. Denne konversjonen fungerer primært 

som et uavgrenset massesubstantiv i betydningene besittelse: 

25) Jeg har 10 hektar granskog i mitt eie! 

26) Dette bildet er nå mitt dyreste eie! 

Betydninga kan argumenteres for å betegne enten det å eie, eller det som eies, hvis vi påfører 

den semantiske analysen og diskusjonen for vite og viten her. Men konversjonen eie har ikke 

en tilsvarende distribusjon som viten: 

27) *Kan eie være farlig? 

28) *?Med vårt eie kan vi aldri få nok kontroll på… 

Denne konversjonen forekommer i all hovedsak som betegnende besittelsen til en ting, 

familiens/statens/folkets/mitt eie, altså i en imperfektiv forstand, og jeg vil også hevde at dette 

uttrykket profilerer landemerket til den verbale prosessen. Det vil si at konversjonen eie ikke 

betegner selve verbalhandlinga, hvilket også vil si at den heller ikke blokkerer for en mulig 

handlingsdenoterende eiing. Det ser for øvrig ut til at relasjonen mellom eie og besitte er 

tilsvarende den mellom viten og kunnskap, altså kan de erstatte hverandre i like kontekster47, 

kanskje grunnet meget nærliggende betydninger.  

Vi kan finne argumenter i Fábregas og Marín (2011, 2012) for at siden verbroten til de 

prototypiske verbene er utvetydig imperfektive, altså K-tilstander, så kan ikke komposittet 

betegne en hendelse, altså noe aktivt og perfektivt. I artiklene argumenterer forfatterne for sin 

hypotese om aspektbevaring (Aspect Preservation Hypothesis (APH)) hos deverbale 

substantiver. Hypotesen sier at all aspektuell informasjon i en nominalisering må komme fra 

verbet. Verb som kan brukes perfektivt og imperfektivt vil da kunne nominaliseres som både 

hendelses- og tilstandesbetegnende; dersom de ikke er tvetydige kan de kun nominaliseres til 

«sin aspekttype», altså perfektiv –> tellelig/perfektiv og imperfektiv –> masse/imperfektiv. 

Dette tilsier at K-tilstander ikke skal kunne nominaliseres til hendelsesbetegnelser, altså 

tilsvarende Rothmayrs påstand. I tillegg skal da ikke utvetydige hendelser, altså 

                                                
47 Med unntak av i faste uttrykk som odel og eie. 
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konseptualiseringer som er perfektive i alle kontekster, kunne nominaliseres som 

masse/imperfektiv. Det siste poenget er utenfor denne oppgavens omfang å undersøke videre. 

Den overveiende tendensen er at ingen av de foreslåtte prototypiske K-tilstandsverbene tar 

handlingsnominaliseringer. Men vi har allikevel noen få tilfeller av handlingsnominaliseringer 

av disse verbene, noe som indikerer at de kan fungere som handlingsnominaliseringer, men at 

de konvensjonelt sett ikke gjør det. Verbene kjennetegnes av at de kun kan forekomme som 

imperfektiver i alle kontekster, i henhold til et sett tester og analyse. Og, gitt at analysen av 

disse verbene holder vann, så kan de potensielt heller ikke realiseres substantivisk som 

handlingsbetegnende. Substantivsformene av disse verbene betegner et produkt av andre 

prosesser som leder opp til disse substantivenes betegnelse, og disse prosessene er en del av 

substantivenes maksimale omfang. Følger vi denne argumentasjonen så kan altså ikke 

utvetydige imperfektiver betegne handlinger. At verbene ikke kan handlingsnominaliseres er i 

tråd med påstandene til både Taylor og Rothmayr. Taylors påstand og mangelen på funn av V 

+ –ing for disse kategorimedlemmene understøtter også den foreslåtte funksjonen og 

egenskapene til suffikset –ing. 

5.2.2 Tvetydig perfektive/imperfektive verb 

Mange av verbene jeg behandler i oppgaven er representanter for det som i litteraturen gjerne 

kalles psykologiske verb (psych verbs). Dette er verb som uttrykker mentale tilstander og 

følelser:  

29) Ruben liker/avskyr/hater/frykter/verdsetter/forstår/respekterer/beundrer goa trance 

Typisk for disse verbene er at enten trajektor eller landemerke fungerer som erfarer av en 

mental tilstand eller følelse. Det vil si at trajektoren ikke har agens, altså er det ikke noen som 

gjør noe eller agerer på noe vis, det er noen som opplever noe. At det ikke er noen som agerer 

er typisk for tilstander. I eksemplene i 30) er Ruben erfarer av ulike tilstander relativt til goa 

trance; relasjonen Ruben (tr) og goa trance (lm) gjennom tid er profilert.  

Et interessant trekk ved verbene som er trukket fram over er hvordan de tar testene med 

sanseverb til infinitiv, måtesadverbial og lokativ: 

30) *? Jeg så Ruben like/avsky/hate/frykte/verdsette/forstå/respektere/beundre goa trance 
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31) *? Ruben likte/avskydde/hatet/fryktet/verdsatte/forstod/respekterte/beundret tungt goa  

32)  ? Else liker/avskyr/hater/frykter/verdsetter/forstår/respekterer/beundrer noe hjemme 

hos naboen 

Ved første øyekast er det ikke nødvendigvis noe ugrammatisk med sanseverb til infinitiv av 

psykologiske verb. Å se noen like/avsky/hate og så videre er reint intuitivt en mulighet. Jeg 

har ikke data på forekomster av denne typen uttrykk, men det ville ikke vært overraskende om 

vi ville finne mange. Et argument for at testen allikevel viser et «ugrammatisk» uttrykk er at 

en i praksis ikke ser disse psykologiske tilstandene. Det en i så fall ser er uttrykk for disse 

tilstandene. Med andre ord, hvis en ser Ruben avsky goa trance vil det være uttrykt for 

eksempel i ansiktsuttrykket hans og/eller ved at han forlater området hvor goa trancen spilles, 

og det vil i alle tilfeller kreve tolkning å si at følelsen er avsky. Hvis en godtar at det ikke går 

an å se psykologiske tilstander direkte og aksepterer ytringene i 30) som grammatiske, betyr 

det at betydningen til verbene har metonymisk ekstensjon i at verbene betegner uttrykk for 

følelser og kun indirekte indre tilstander, i alle fall i denne konteksten. 

At testen gir et noe ambivalent resultat er allikevel litt trøblete. Gitt at vi kan finne relativt 

mange forekomster av tilsvarende uttrykk som dem i 30), nok eksempler til å stadfeste at 

sånne uttrykk er mer eller mindre konvensjonelle, så kan psykologiske verb brukes i infinitiv 

til sanseverb. Hvis testen er ment å fortelle oss noe om faktisk bruk av disse psykologiske 

verbene og at bruken tilsier at de kun er K-tilstander, så er det ikke sikkert at den er særlig 

treffsikker, i alle fall i konteksten av norsk. Samtidig kan en argumentere for at uttrykk som 

de i 30) tolket helt eksplisitt, uten implikasjonen at det en ser er uttrykk for følelser, strengt 

tatt ikke vil forekomme som infinitiv til sanseverb av mer ontologiske årsaker. Vi kan ikke se 

noe så abstrakt og gjemt som følelser og mentale tilstander, men de finnes jo. Med andre ord 

må det da være den sistnevnte konseptualiseringen som testes, ikke den hvor vi kan se 

manifestasjoner av følelser. Eller alternativt kan det være en mangel ved testen når den brukes 

til å teste norske uttrykk. Dette er en test for imperfektivitet, ikke tilstandstype (Rothmayr 

2009:31) men hvis testen feiler så kan det da indikere at disse psykologiske verbene er 

tvetydige D/K-tilstander, siden de da kan fungere både perfektivt og imperfektivt, hvilket vil 

si at verbene ikke er prototypiske K-tilstandsverb, som igjen vil si at vi kanskje kan se et ulikt 

paradigme for disse enn hva vi ser for de prototypiske verbene. Selv om eksemplene i 30) kan 

betegne uttrykk for emosjonelle tilstander, heller enn tilstandene som sådan, så virker det ikke 

riktig å konkludere med at de da ikke er imperfektive; verbene viser da til imperfektive 
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konseptualiseringer. Det er antagelig heller et tilfelle av at testen ikke fanger opp noe som er 

språkspesifikt for norsk. I tillegg ser vi at verbene ser ut til å feile testen i 32). Totalt er dette 

en sterk indikator på at disse verbene ikke er utvetydige K-tilstandsverb. 

Jeg har markert ytringene i 31) som potensielt ugrammatiske siden det ikke er åpenbart for 

meg at disse er «uakseptable». Hvis vi erstatter tungt med hardt for eksempel blir ytringene 

mer «akseptable» etter min sosiolekt.  

Tabell 4: Noen tvetydig perfektive/imperfektive verbs –ing-former og konversjoner. 

Verb –ing Konversjon 

Like 3 0 

Avsky 0 1615 «Avsky» 

Hate 9 10319 «Hat» 

Frykte 0 18218 «Frykt» 

Verdsette 620 0 

Forstå 296 (Nynorsk og i 

betegnelsen til –else-form) 

13613 «Forstand» 

Respektere 0 35837 «Respekt» 

Beundre 1834 0 

 

Jeg fikk 3 treff på liking som ikke var på engelsk i NoWaC, bl.a.: 

33) Liking betyr ikke nødvendigvis mer salg (NoWaC, 29165416) 

34) Dere slo ikke av – men så hele programmet – som betyr høy liking (NoWaC, 

41226105) 

Det virker rimelig å tolke uttrykket i 33) som å like i en kontekst av sosiale medier, hvilket 

betyr at verbet ikke er en utvetydig K-tilstand, siden «å like noe» i denne konteksten betyr å 
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trykke på et ikon, altså en handling. I 34) modifiseres liking av høy noe som kan indikere at 

det fungerer som tellelig substantiv. Vi får her litt den samme situasjonen som med viting, det 

vil si disse uttrykkene forekommer, men de er marginale i korpuset – som referansepunkt har 

lemmaet like nesten 450.000 treff. Men, som vi ser, handlingsnominaliseringer er mulige. En 

forskjell mellom like og vite er at like kan betegne perfektive situasjoner, noe vite ikke kan. 

Dette kan vi se av et uklart testresultat for like samt at betegnelsen som er lagt fram i 33) er en 

handling.  

Vi har også 9 tilfeller av hating. Her får man flere søketreff men brorparten av disse er på 

engelsk. Vi har også noen tilfeller av bestemt form hatingen. 

35) …enten det er sein tirsdagskveldblogging eller hating. (Nytt ord. Hating er aktiviteten 

du driver med når du setter deg… (NoWaC, 9074442) 

36) Ikke utifra hatingen av Andresen, dømmes dere han til å mislykke. (NoWaC, 

35392450) 

Personen skriver det selv: hating er en aktivitet, altså betegner ordet en verbalhandling, hate 

tar handlingsnominalisering. Dette kan være et resultat av at ordet hate ikke fungerer som 

utvetydig imperfektivt, altså at følelsen kan konseptualiseres som noe en gjør, f.eks. ved å 

aktivt hate, eller aktivt rette hatet mot noe/noen. Hvis dette er tilfellet så har det ingen 

innvirkning på påstandene til Rothmayr, Taylor og APH. Vi kan se at suffikset fungerer som 

reifiserende og vinkler uttrykket som imperfektivt, altså det fungerer som forutsett. Dette 

virker ikke som en urimelig analyse. Alternativt er denne analysen feil og hating er en 

handlingsnominalisering fra en utvetydig imperfektiv rot, noe som vil hatt større 

konsekvenser for Rothmayr og Taylors påstander samt APH. Det er ikke helt åpenbart for 

meg at ikke hate skal kunne fungere perfektivt. Men da kan en for så vidt også si det samme 

om vite. Vite feiler dog alle testene, og det er vanskelig å konseptualisere det tilsvarende de 

psykologiske tilstandene vi har tatt for oss over, altså at en kan på en eller annen måte se 

manifesterte uttrykk for vite. Hate har i tillegg konversjonen hat som kan fungere både som 

tellelig- og massesubstantiv: 

37) Jeg føler et intenst hat 

38) Men vi behøver en antropologi om hat. (NoWaC, 239687) 
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Dette vil i henhold til APH være fullt mulig med et verb som kan betegne både perfektive og 

imperfektive situasjoner.  

Jeg skrev innledningsvis at verb som betegner psykologiske tilstander har en erfarende 

trajektor, men som vi har sett så har disse verbene en mulig perfektiv lesning som handling. 

Dette indikerer at trajektoren potensielt kan fungere som agent i visse tilfeller.  

Verbet frykte er interessant her i det at siden det tilsynelatende feiler testene, så kunne vi 

forventet at det ville kunne handlingsnominaliseres, men vi har ingen treff på –ing eller andre 

avledninger ved suffiks. Vi finner også 18218 tilfeller av konversjonen frykt. Denne later til å 

kunne fungere både som en avgrenset og en uavgrenset konseptualisering: 

39) Det er farlig å la frykten ta overhånd. Frykt gjør at både sunn fornuft og viktige 

prinsipp blir satt til side i kampen mot… (NoWaC, 14128) 

Dette vil si at frykte oppfører seg likt verbene i 5.2.1 i at det ikke tar handlingsnominalisering, 

men det har derimot en konversjonsform som kan betegne noe perfektivt og imperfektivt, 

ulikt verbene i 5.2.1. 

Verdsetting har 620 treff på handlingsnominalisering og det er usikkert hvorvidt det er 

utvetydig imperfektivt i henhold til testene. Her fungerer dog testene fordi verdsette kan 

betegne en handling: 

40) Maleriet er verdsatt til 190,50,- 

Og det kan betegne en abstrakt tilstand: 

41) Ragnar verdsetter en god prat 

Verbet har i tillegg ca 800 treff på verdsettelse. Substantivene på –ing og –else ser ut til å ha 

tilsvarende distribusjon: 

42) Vi har fått en foreløpig verdsetting/verdsettelse av eiendommen 

43) Folkets verdsetting/verdsettelse av barokken kan ikke overvurderes 

Det kan være noen mindre betydningsforskjeller mellom formene, for eksempel at verdsetting 

har mer fokus på selve verbalhandlingen og verdsettelse mer fokus på resultatet, men i så fall 
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later det til å være utlignet i eksempler som de over. Hvis vi ikke kan spore 

betydningsforskjeller så har vi her et tilfelle av reint semantisk overlapp.  

Til slutt tar vi for oss verbet beundre som har klart flest treff på –ing – 1834 – av alle verbene 

jeg har søkt på. Verbet har ingen konversjonsform og det kan fungere som nomina agentis en 

beundrer.  

44) Jeg er full av beundring for det de gjør, for deres hengivenhet, for at de daglig bryr 

seg… (NoWaC, 1206614) 

45) Derfor blir beundringen fra juryen enda større når eieren tar bilen på en prøvekjøring 

som går fra Chicago… (NoWaC, 1834825) 

Jeg har ikke funnet noen tellelige former av beundring, men det kan bestemmes i entall, selv 

om det i seg selv ikke nødvendigvis betyr at beundringen er avgrenset innen IS. Vi kan utvide 

analysen som er basert på infinitiv til sanseverb-testen og argumentere for at beundring også 

er sansbart i den forstand at beundring kan manifesteres som noe en ser. Jeg synes dog at det 

er litt vanskeligere å gripe at beundre betegner dette. Hvis det ikke er en gangbar analyse kan 

det være andre aspekter ved beundre jeg ikke får fatt på. Eventuelt er dette et unntak fra den 

øvrige analysen av ikke-prototypiske verb, altså har vi her et verb som kan 

handlingsnominaliseres men ikke kan fungere perfektivt til tross for at det feiler testene. Altså 

går det imot forestillingene om at imperfektiver ikke kan hendelsesnominaliseres. Det vil også 

gå imot Taylors påstand om at kun perfektiver tillater handlingsnominalisering. 

Den overveiende tendensen for de «ikke-prototypiske» verbene er at de ikke er utvetydige K-

tilstander og de tar gjerne hendelsnominaliseringer i en eller annen form, og de har også 

gjerne konversjoner som kan betegne perfektive og imperfektive konseptualiseringer. 
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6 Oppsummering og konklusjon 

I dette forskningsprosjektet har jeg sett på handlingsnominaliseringer av imperfektive verb, 

noen såkalt utvetydig imperfektive, noen tvetydig perfektive/imperfektive. Vi har sett på et 

lite utvalg verb som skal representere disse to kategoriene av verb, og disse er blitt analysert 

ved hjelp av noen tester for imperfektivitet og tilstandstype, samt Kognitiv Grammatikk. 

Prosjektet er en eksplorativ undersøkelse hvor jeg sett på et fenomen, nominalisering av 

statiske verb, og forsøkt å stille spørsmål om dataene samt analyseverktøyene jeg har brukt. I 

tillegg har jeg kommet med mulige analyser av de ulike fasettene jeg har tatt for meg av 

fenomenet, som forhåpentligvis kan fungere som et utgangspunkt for videre forskning og gi 

nye problemstillinger. 

6.1 Resultater 

I diskusjonen har jeg trukket på tester hentet primært fra Rothmayr (2009). Jeg har satt 

funnene mine opp mot hennes forestilling om at K-tilstander ikke kan ta 

hendelsesnominaliser, og sett hvorvidt dette holder vann i dataene jeg har undersøkt. I tillegg 

har jeg sett hvordan funnene står seg overfor en påstand fra Taylor (1996) om at 

handlingsnominaliseringer kun avledes fra perfektive uttrykk. Vi har også trukket på 

Aspektbevaringshypotesen (Fábregas og Marín 2011, 2012) som sier at all aspektuell 

informasjon i, i vårt tilfelle, nominaliseringer må komme fra verbet. Det betyr blant annet at 

verb som kun kan fungere imperfektivt ikke kan betegne perfektive konseptualiseringer.  

I løpet av diskusjonen har vi sett at samtlige av disse påstandene tenderer til å stemme overens 

med dataene, med et mulig unntak i beundre, som det ikke er tydelig for meg at kan fungere 

perfektivt. Med andre ord, hvis vi skal la dataene styre oss, som jeg vil si er det vi bør, så er 

det mulig at resultatene ikke bygger helt og fullt opp under de nevnte påstandene. Beundring 

er handlingsnominaliseringen med flest treff, og hvis ikke verbet kan fungere perfektivt så går 

dette imot påstandene til Rothmayr og Taylor; det er en handlingsnominalisering fra et K-

tilstandsverb. APH står seg derimot, siden det er et imperfektivt verb som er avledningsbase 

til et massesubstantiv, altså en uavgrenset ting, analogt til et imperfektivt verb. Ellers er 

tendensen at alle de nominale avledningene vi har sett på underbygger påstandene til samtlige 

forskere. 
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Et tema i diskusjonen har vært hvorvidt det er riktig å si at konversjon betegner 

verbalhandlinga ved former som viten. Hvis vi har verb som kan sies å være utvetydig 

imperfektive (dette blir et spørsmål om hvorvidt testene kan stoles på) så vil strengt tatt ikke 

verbet kunne denotere handling overhodet. Av de verbene vi tok for oss i denne kategorien 

var det kun vite som med sikkerhet har en konversjonsform, og det er etter min mening 

usikkert hvorvidt denne betegner handling eller ei. Dersom den er handlingsbetegnende kan 

det være at denne formen blokkerer viting. Vi ser av de andre formene jeg diskuterte i 5.2.1 at 

de har tilsvarende egenskaper som, og for eie vil det si at også der kan det være en mulig 

blokkering av eiing. Av de tvetydige perfektive verbene har fem av åtte konversjoner. Disse 

kan tilsynelatende fungere både som tellelige- og massesubstantiver. Dette er også i 

overensstemmelse med de nevnte påstandene over. 

Etter min mening kan vi ikke si noe entydig eller endelig om systematikk innen 

nominalisering av imperfektive verb basert på resultatene som er lagt fram her. Vi kan 

derimot si noe om tendensen basert på et mindre antall verb. Tendensen er at de utvetydig 

imperfektive verbene nødig tar handlingsnominalisering, mens de tvetydig 

perfektive/imperfektive har flere tilfeller av handlingsnominalisering, men heller ikke der er 

det store tall. At den sistnevnte kategorien av verb tar handlingsnominaliseringer er ikke 

uforutsigbart basert på det teoretiske grunnlaget i oppgaven. Tilsvarende er det ikke 

uforutsigbart at utvetydig imperfektive verb tenderer mot å ikke ta handlingsnominaliseringer. 

Resultatene tilsier at den initielle beskrivelsen av suffikset –ing beskriver egenskapene til 

handlingsnominaliseringer på en god nok måte for dette formålet. En kan beskrive funksjonen 

og den semantiske strukturen til suffikset på en mer eller mindre finkornet måte, det vil si en 

kan benytte seg av skjemaer for det handlingsnominaliserende suffikset på ulike 

abstraksjonsnivåer. 

I sum indikerer resultatene at verbets inherente leksikalske aspekt har innvirkning på hvorvidt 

et gitt verb kan handlingsnominaliseres. 

6.2 Videre forskning 

Prosjektet mitt er begrenset til en liten mengde data. I så måte er et godt startpunkt å ta for seg 

større mengder data og se om tendensene holder seg, både for handlingsnominalisering som 

sådan men også teoriene og påstandene som er blitt brukt og har kommet fram her. I tillegg 
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ville det vært interessant å se på hvordan og om transitivitet spiller inn i imperfektive verbs 

muligheter for nominalisering. En ting jeg ikke tok tak i i denne oppgaven er hvorvidt 

språkbrukeres følelse for språket eventuelt veileder bruken, eller ikke-bruken, av 

handlingsnominaliseringer til disse verbene. Jeg har brukt korpus, men det forteller oss lite 

om språkbrukernes holdning og følelse for fenomenet. Er det kun konvensjoner i spill, eller er 

det slik som det indikeres i denne oppgaven, at V + –ing betegner noe som gjerne ikke vil 

avledes av utvetydig imperfektive verb? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

  Litteraturliste 

Andersen, Øivin. 2005. «Noen sentrale egenskaper ved deverbale nominaliseringer i norsk 

bokmål». Nordiske studier i leksikografi 7, 2005. Rapport fra konferanse om 

leksikografi i Norden, Volda 20.-24. mai, 2003 16–28. 

Andersen, Øivin. 2007. «Deverbal nouns, lexicalization and syntactic change». Nordic 

Journal of Linguistics 30:55–86. 

Bach, Emmon. 1981. «On time tense and aspect: an essay in English metaphysics». S. 63–81 i 

Radical pragmatics, redigert av P. Cole. New York: Academic Press. 

Bach, Emmon. 1986. «The algebra of events». Linguistics and Philosophy 9(1):5–16. 

Binnick, Robert I. 1991. Time and the verb: a guide to tense and aspect. New York/Oxford: 

Oxford University Press. 

Borik, Olga. 2002. Aspect and reference time. Utrecht, Nederland: Netherlands graduate 

school of linguistics (LOT). 

Chomsky, Noam. 1970. Remarks on Nominalization. redigert av R. A. Jacobs og P. S. 

Rosenbaum. Massachusets: Waltham. 

Comrie, Bernard. 1976. Aspect: an introduction to the study of verbal aspect and related 

problems. Cambridge: Cambridge University Press. 

Dahl, Östen. 1985. Tense and aspect systems. Oxford/New York: Blackwell Publishing. 

Dahl, Östen. 2013. «How telicity creates time». Journal of slavic linguistics 21(1):45–76. 

Davidson, Donald. 1967. «The Logical Form of Action Sentences». i The Logic of Decision 

and Action, redigert av N. Rescher. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press. 

Depraetere, Ilse. 1995. «On the necessity of distinguishing between (un)boundedness and 

(a)telicity». Linguistics and philosophy 18(1):1–19. 

Dixon, Robert M. W. 2009. Basic linguistic theory. Bd. 1: Methodology. Oxford: Oxford 

University Press. 

Dowty, David R. 1979. Word meaning and Montague Grammar: the semantics of verbs and 

times in Generative Semantics and Montague’s PTQ. Dordrecht, Reidel. 

Dyvik, Helge. 1995. «Språk, språklig kompetanse og lingvistikkens objekt». S. 20–41 i 

Språklig kompetanse: hva er det, og hvordan kan det beskrives?. Bd. 11, Oslo-studier 

i språkvitenskap, redigert av C. Fabricius-Hansen og A. M. Vonen. Oslo: Novus 

forlag. 

Enger, Hans-Olav og Kristian Emil Kristoffersen. 2000. Innføring i norsk grammatikk: 

morfologi og syntaks. Oslo: Landslaget for norskundervisning/Cappelen akademisk 

forlag. 



80 

 

Evans, Vyvyan og Melanie Green. 2006. Cognitive linguistics: an introduction. Edinburgh: 

Edinburgh University Press. 

Fábregas, Antonio og Rafael Marín. 2011. «Syntax-semantics mapping in nominalizations: 

Davidsonian- and Kimian-states». University of Stuttgart. 

Fábregas, Antonio og Rafael Marín. 2012. «The role of aktionsart in deverbal nouns: state 

nominalizations accross languages». Journal of Linguistics 48(1):35–70. 

Filip, Hana. 2012. «Lexical aspect». S. 721–51 i The Oxford handbook of tense and aspect, 

redigert av R. I. Binnick. Oxford: Oxford University Press. 

Fillmore, Charles J. 1991. «‘Corpus linguistics’ vs. ‘computer-aided armchair linguistics’». S. 

35–66 i Nobel symposium 82 Stockholm. Bd. 65, Trends in linguistics. Studies and 

monographs, redigert av J. Svartvik. De Gruyter Mouton. 

Frawley, William. 1992. Linguistic Semantics. New York: Routledge, Taylor & Francis 

Group. 

Faarlund, Jan Terje, Svein Lie, og Kjell Ivar Vannebo. 1997. Norsk Referansegrammatikk. 

Oslo: Universitetsforlaget. 

Gries, Stephan Th. og John Newman. 2013. «Creating and using corpora». S. 257–88 i 

Research methods in linguistics, redigert av R. J. Podesva og D. Sharma. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

Grimshaw, Jane. 1990. Argument Structure. Cambridge, Massachusetts/London, England: 

The MIT Press. 

Guevara, Emiliano Raul. 2010. «NoWaC: a large web-based corpus for Norwegian». S. 1–7 i 

Proceedings of the NAACL HLT 2010, sixth web as corpus workshop. Association for 

computational linguistics. 
http://www.hf.uio.no/iln/om/organisasjon/tekstlab/prosjekter/nowac/index.html 

Halliday, Michael A. K. 2014. Halliday’s introduction to Functional Grammar. 4. utg. 

redigert av C. M. I. M. Matthiessen. London/New York: Routledge, Taylor & Francis 

Group. 

Hopper, Paul J. 1987. «Emergent Grammar» redigert av J. Aske, N. Beery, L. Michaelis, og 

H. Filip. Berkeley Linguistics Society 13:139–57. 

Hopper, Paul J. og Sandra A. Thompson. 1985. «The iconicity of the universal categories 

‘noun’ and ‘verb’». S. 151–83 i Iconicity in syntax. Bd. 6, Typological studies in 

language, redigert av J. Haiman. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing 

Company. 

Johannessen, Janne Bondi. 2003. «Innsamling av språklige data: informanter, introspeksjon 

og korpus». S. 133–71 i På språkjakt: problemer og utfordringer i språkvitenskapelig 

datainnsamling. Unipub forlag. 

Johannessen, Lars E. F., Tore W. Rafoss, og Erik B. Rasmussen. 2018. Hvordan bruke teori?: 

Nyttige verktøy i kvalitativ analyse. Oslo: Universitetsforlaget. 



81 

 

Johansson, Stig. 1998. «On the role of corpora in cross-linguistic research» redigert av S. 

Johansson og S. Oksefjell. Corpora and cross-linguistic research 24:3–24. 

Kenny, Anthony J. P. 1963. Action, emotion and will. New York: Humanities Press. 

Knudsen, Rune L. og Ruth Vatvedt Fjeld: LBK2013: «A Balanced; annotated national corpus 

for Norwegian Bokmål.» Proceedings of the workshop on lexical semantic resources for NLP 

at NODALIDA 2013; May 22-24; 2013 Oslo; Norway. NEALT Proceedings Series 19. 

Kratzer, Angelika. 1995. «Stage-level and individual-level predicates.» S. 125–75 i The 

Generic Book, redigert av G. N. Carlson og F. J. Pelletier. Chicago: University of 

Chicago Press. 

Langacker, Ronald W. 1987a. Foundations of Cognitive Grammar. Bd. 1: Theoretical 

prerequisites. Stanford, California: Stanford University Press. 

Langacker, Ronald W. 1987b. «Nouns and verbs». Language 63(1):53–94. 

Langacker, Ronald W. 1991. Foundations of Cognitive Grammar. Bd. 2: Descriptive 

application. Stanford, California: Stanford University Press. 

Langacker, Ronald W. 2008. Cognitive grammar: a basic introduction. New York: Oxford 

University Press. 

Lødrup, Helge. 1989. Norske Hypotagmer, en LFG-beskrivelse av ikke-verbale hypotagmer. 

Novus forlag. 

Maienborn, Claudia. 2008. «On Davidsonian and Kimian states». S. 107–30 i Existence: 

semantics and syntax. Bd. 84, Studies in linguistics and philosophy, redigert av I. 

Comorovski og K. von Heusinger. Dordrecht: Springer. 

Mourelatos, Alexander P. D. 1978. «Events, processes and states». Linguistics and philosophy 

9:415–34. 

Rasinger, Sebastian M. 2013. Quantitative research in linguistics: an introduction. 2. utg. 

London/New York: Bloomsbury Academic. 

Rathert, Monika og Artemis Alexiadou, red. 2010. The Semantics of Nominalizations Across 

Languages and Frameworks. Berlin: De Gruyter Mouton. 

Rothmayr, Antonia. 2009. The structure of stative verbs. Amsterdam/Philadelphia: John 

Benjamins Publishing Company. 

Rothstein, Susan. 2004. Structuring events: a study in the semantics of lexical aspect. Malden, 

massachusetts: Blackwell Publishing. 

Ryle, Gilbert. 2002. The concept of mind. Ny University of Chicago utgave. Chicago: 

University of Chicago. 

Siemund, Peter, red. 2011. Linguistic universals and language variation. Berlin/New York: 

De Gruyter Mouton. 



82 

 

Smith, Carlota. 1997. The parameter of aspect. 2. utg. Dordrecht, Boston, London: Kluwer 

Academic Publishers. 

Taylor, John R. 1996. Possessives in English: an exploration in Cognitive Grammar. New 

York: Oxford University Press. 

Traugott, Elizabeth C. og Richard B. Dasher. 2001. Regularity in semantic change. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Vendler, Zeno. 1967. «Verbs and times». i Linguistics in philosophy. Ithaca, New York: 

Cornell University Press. 

 



83 

 

 

 


