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Sammendrag 
Denne oppgaven plasserer seg innenfor forskningsfeltet norsk som andrespråk og studiens 

overordnede formål er å bidra til økt kunnskap om hvordan vi lærer språk. Selv om de fleste i 

dag er enige om at førstespråket påvirker andrespråkslæring, trenger vi mer kunnskap om når, 

på hvilke måter og hvilke områder dette skjer. I norsk og de fleste andre germanske språk, 

utenom engelsk, er det et krav om at verbalet alltid skal plasseres på andre plass i deklarative 

setninger. Dette kalles for V2 og blir regnet som et sjeldent språktrekk på verdensbasis. Videre 

er det kjent at V2 kan by på utfordringer for dem som har norsk som andrespråk. I denne 

masteroppgaven undersøker jeg om det forekommer transfer fra førstespråket til 

andrespråksgrammatikken hos innlærere av norsk med engelsk som førstespråk. Dette gjør jeg 

ved å undersøke i hvilken grad innlærerne aksepterer V2 og ikke-V2 (V3) i norske deklarative 

setninger med lette og tunge topikaliserte ledd. Resultatene som presenteres i oppgaven 

kommer fra en undersøkelse hvor 10 informanter med engelsk som førstespråk gjennomførte 

en skriftlig test bestående av akseptabilitetsvurderinger. Resultatene fra undersøkelsen viser at 

informantene har høy aksept for V2 i setninger med lette tematiserte ledd og er mer usikre på 

V2 i setninger med tunge tematiserte ledd. Resultatene tyder også på at informantene overfører 

V3 og at de har vanskeligheter med å avlære seg V3 i norske topikaliserte setninger, selv etter 

mange år med tilegnelse av norsk.  

 

 

Nøkkelord: norsk som andrespråk, verbplassering, V2-regel, ikke-V2, V3, generativ 

grammatikk, transfer, forfelt, topikalisert/tematisert ledd, akseptabilitetsvurderinger 
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1 Innledning 
Ifølge Statistisk sentralbyrå (2020) er det pr. 1. januar 2020 bosatt 979 254 innvandrere og 

norskfødte med innvandrerforeldre i Norge. Dette utgjør 18,2 % av totalbefolkningen her i 

landet. Som kommende norsklektor er det altså en kjensgjerning at jeg vil møte mange elever 

med norsk som andrespråk. Med hensyn til min profesjon, og i møte med fremtidige elever, vil 

det derfor være viktig å utvikle min kompetanse innenfor dette fagfeltet. Dette, i tillegg til en 

stor interesse for grammatikk og andrespråkstilegnelse, har ført til at nettopp syntaks og 

betydningen av førstespråk i andrespråkslæring er temaet for masteroppgaven min.  

 

Innenfor fagfeltet norsk som andrespråk er det et kjent fenomen at plassering av finitt1 verbal 

er utfordrende å beherske for innlærere av norsk (Eide, 2015, s. 82; Hagen, 2001). I norsk er 

det et krav om at verbalet alltid skal plasseres på andre plass i deklarative setninger, for 

eksempel «Igår spiste hun fisk». Dette kalles for V2 og blir regnet som et sjeldent språktrekk 

på verdensbasis. Det finnes ulike studier på dette området innenfor norsk som andrespråk 

(Brautaset, 1996) og språk med tilsvarende ordstilling (Bohnacker, 2006; Håkansson & 

Sayehli, 2002), men resultatene som foreligger har så langt ikke vært entydige, og det er 

dermed behov for flere undersøkelser (Berggreen & Tenfjord, 2011). På bakgrunn av dette har 

jeg valgt å undersøke verbplassering hos innlærere av norsk med engelsk som førstespråk. 

Hovedfokuset for denne oppgaven er å undersøke hvorvidt språkbruken til innlærere av norsk 

som andrespråk kan skyldes tverrspråklig innflytelse, såkalt overføring eller transfer, fra 

førstespråket. Dette gjør jeg ved å undersøke V2 og V3 i norske deklarative setninger med 

topikaliserte ledd, og med termen V32 referer jeg til verbet som tredje konstituent i setningen. 

Helt konkret innebærer dette at jeg vil undersøke følgende forskningsspørsmål:  

 

1) I hvilken grad aksepterer L2-innlærere av norsk med engelsk som førstespråk V2 i 
norske deklarative setninger med topikaliserte ledd?  

2) I hvilken grad aksepterer L2-innlærere av norsk med engelsk som førstespråk V3 i 
norske deklarative setninger med topikaliserte ledd? Skyldes dette transfer fra L1 
engelsk?  

3) Er det noen forskjell i aksepten av V2 og V3 i setninger med henholdsvis lette og tunge 
topikaliserte ledd?  

                                                
1 Verb i presens, preteritum eller imperativ.  
2 V3 er ikke nødvendigvis en vanlig forkortelse i andrespråkslitteraturen. Der brukes ofte non-V2. Jeg har valgt 
å kalle setningene som ikke har verbet på andreplass i helsetninger for V3, ettersom alle testsetningene mine 
tester at verbet står på andreplass (V2) eller tredjeplass (V3) i setningene.  
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Det empiriske materialet mitt består av en gjennomført skriftlig akseptabilitetsvurderingstest 
av innlærere med norsk som andrespråk (N2-innlærere) med engelsk som førstespråk (se 
kapittel 3). Jeg har samlet inn språkdata fra 10 informanter i alderen 14-19 år.   
 

Oppgaven er strukturert som følgende: Først gjør jeg rede for relevant teori for oppgaven. 

Videre presenterer jeg de metodiske valgene jeg har tatt og selve gjennomføringen av 

undersøkelsen. Deretter fremstilles resultatene fra undersøkelsen og en analyse av disse. 

Avslutningsvis sammenfatter jeg resultatene og konkluderer.  

 

Denne masteroppgaven er skrevet innen det teoretiske rammeverket generativ 

andrespråksgrammatikk. Av hensyn til oppgavens omfang har jeg valgt å ikke inkludere en 

innføring i grunnleggende syntaks. I stedet vil jeg fokusere på teori som er mer relevant for 

studiens fokusområde, men White (2003) og Eide (2015) gir en innføring i generativ 

andrespråksgrammatikk.  
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2 Teori 
I kapittelet som følger redegjør jeg for relevant teori. Først avklarer jeg noen sentrale begreper 

innen andrespråksinnlæring. Videre gjør jeg rede for verbplassering i norsk og engelsk, 

ettersom det er språket til N2-innlærere med engelsk som førstespråk som undersøkes i denne 

studien. Deretter presenterer jeg noen ulike teorier som forsøker å forklare utfordringene 

knyttet til verbplassering i et andrespråksperspektiv.  

 

2.1  Sentrale begreper     
Et begrep som må forklares nærmere er hva som menes med termen andrespråk. Med 

andrespråk mener jeg i denne sammenhengen andre, tredje, fjerde etc. lærte språk. Det vil si 

alle språk som blir lært etter førstespråket3. Denne spesifikasjonen gjør det også nødvendig å 

utdype hva «etter» innebærer. Det er blitt vanlig i forskningslitteraturen å sette et skille ved 

treårsalderen (McLaughlin, 1984, s. 101). Ved denne alderen kan man regne med at de 

strukturelle hovedtrekkene er etablert i førstespråket. To-eller flerspråklighet før treårsalderen 

kommer dermed under kategorien førstespråkstilegnelse, noe som betyr at man da kan sies å 

ha to (eller flere) språk som førstespråk. Det språket eller de språkene man lærer etter 

treårsalderen regnes da som andrespråk. Motivasjonen for å utforme definisjonene på denne 

måten kommer fra antakelser om at læring av to språk fra fødsel av minner mest om ordinær 

morsmålslæring, mens læring av språk nummer to etter treårsalderen skiller seg fra 

morsmålslæring på bestemte måter (Viberg, 1987). Informantene i denne studien har alle 

tilegnet seg norsk etter treårsalderen og førstespråket sitt (engelsk), noe som betyr at alle 

informantene i denne studien har norsk som andrespråket sitt. 

 

Når jeg i denne oppgaven bruker begrepene innlærerspråk eller mellomspråk refererer jeg til 

den systematiske språklige atferden til en innlærer av et språk nummer to, altså den 

observerbare språkbruken (Sharwood Smith, 1994, s. 7). Innenfor andrespråkslitteraturen 

betraktes mellomspråk som et språklig system på samme måte som naturlige språk. Det betyr 

at mellomspråket kan ses og beskrives som et eget språksystem med en intern logikk der 

                                                
3 Termene førstespråk og morsmål brukes ofte om hverandre (Monsen og Randen, 2017, s. 10). Begrepet 
morsmål er særlig mye diskutert da det for mange betyr det språket barnet lærer først, for mange språket en 
forstår best og for noen det språket barnet identifiserer seg med. Tidligere har man også brukt betegnelsen 
morsmål om det første språket en person lærer. Termen førstespråk betegner rekkefølgen språk er tilegnet i, men 
er nøytral i den forstand at termen ikke sier noe om hvor godt språket beherskes eller i hvor stor grad en person 
identifiserer seg med språket. På bakgrunn av dette velger jeg å bruke begrepet førstespråk fremfor det 
nærliggende begrepet morsmål.  
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elementer står i bestemte forhold til hverandre, forutsetter hverandre og danner mønstre 

(Berggreen & Tenfjord, 1991, s. 18). Mellomspråket dreier seg altså om det språket individer 

produserer på ulike stadier, når de er i ferd med å lære et nytt språk. Det nye språket som hun 

eller han er i ferd med å tilegne seg, kalles målspråket (Ryen & Selj, 2008, s. 225). Det er 

typisk for innlærerspråket at det på ulike måter avviker fra målspråket. Innlærerspråk er 

ustabile i den forstand at de er dynamiske og utvikler seg kontinuerlig etter hvert som 

innlæreren tilegner seg stadig mer av målspråket.  

 

2.2 Verbplassering  
2.2.1 Om verbplassering  
Det norske språket er bygget opp slik at uavhengig av hvilken frase som blir tematisert eller 

topikalisert, altså hvilken type frase som står først i setningen, vil det finitte verbet alltid stå i 

andre posisjon i deklarative hovedsetninger. På norsk omtaler vi dette fenomenet som V2-

regelen, og det er dette som danner grunnlaget for det som undersøkes i denne oppgaven. En 

av grunnene til at det er spesielt interessant å se på V2 i et andrespråksperspektiv handler om 

at verbplassering viser seg å være vanskelig å tilegne seg for innlærere av norsk som andrespråk 

(Eide, 2015, s. 82).  

 

Til å begynne med vil jeg gjøre rede for verbplassering i norsk og engelsk, ettersom det er 

språket til innlærere med engelsk som førstespråk som undersøkes i denne studien. Både norsk 

og engelsk er såkalte SVO-språk med leddfølgen subjekt-verbal-objekt (SVO) som språkets 

grunnstruktur. Selv om dette typologisk sett er en vanlig struktur, finner vi også SOV (f.eks. 

latin og japansk) og VSO (f.eks. irsk og klassisk hebraisk) som svært frekvente i språk rundt 

om verden. I norsk har omtrent 65% av deklarative hovedsetninger subjektet først (Eide, 2012, 

Eide og Sollid, 2010, 2011 gjengitt i Eide og Hjelde, 2018). I de resterende tilfellene er det noe 

annet som står i forfeltet, typisk et adverbial, og dette blir da «topik» eller «tema» for setningen. 

Den syntaktiske operasjonen som setter dette leddet først blir ut fra dette gjerne kalla 

topikalisering eller tematisering. Jeg vil bruke disse to begrepene om hverandre videre i denne 

oppgaven. I V2-språk, som norsk, vil topikalisering utløse kravet om V2, slik at verbet flytter 

forbi subjektet. Eksempel (1a) nedenfor viser en SVO-setning på norsk, mens setning (1b) viser 

en setning med topikalisert ledd. Her ser vi at verbet «spiste» har flyttet forbi subjektet «han».  
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(1) a. Han spiste kake.  

  

b. På lørdag spiste han kake. 

 

Topikalisering i ikke-V2-språk, som engelsk, har ikke et slikt krav om V2. Likevel har engelsk 

enkelte strukturer med en V2-lik karakteristikk. Disse likhetene vil jeg forklare nærmere når 

jeg i det som følger vil redegjøre for verbplassering i henholdsvis norsk og engelsk. 

 

2.2.2 Verbplassering i norsk  
V2-regelen i norsk innebærer at det finitte verbalet alltid vil stå på plass nummer to i 

deklarative hovedsetninger, og dette gjelder uansett hvilken leddstilling det er ellers i 

setningen, slik som eksempel (2a) og (2b) nedenfor viser. Her ser vi at verbalet, «spiste», i 

setningen (2a), der subjektet står som første ledd, får samme plassering som i setningen (2b), 

der adverbialet står som første ledd.  

 

(2) a. Hun spiste fisk i går.  

 

           b. I går spiste hun fisk.  

 

I det såkalte CP-TP-VP-systemet4 analyseres dette som at det finitte verbalet flytter til C-

posisjonen. Det finitte verbalet blir altså stående i C-posisjonen, uansett hva som inntar 

temaplassen i setningen5. Dette ser vi i (3), som viser trestrukturen til setning (2b), der verbet 

står i C og det tematiserte leddet «i går» står i [Spes, CP]: 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Av hensyn til oppgavens omfang er det ikke gitt en innføring i CP-TP-VP-systemet (eller X-bar-teori). I stedet 
vil jeg fokusere på kun det som er relevant for oppgaven, nemlig plassering av finitt verbal, men Åfarli og Eide 
(2003) gir en innføring i dette.  
5 Det finnes analyser, såkalt asymmetrisk V2, som antar at det finitte verbet kun flytter til C i setninger med 
topikaliserte ledd (f.eks. Westergaard, Lohndal, Alexiadou (2019). I såkalte asymmetriske V2-analyser antas det 
at verbet flytter til C i alle setningstyper, inkludert i subjektinitiale setninger. 
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(3)  

                                    
V2 er utbredt i de germanske språkene, deriblant tysk og de skandinaviske språkene. Selv om 

disse språkene inngår i den germanske språkfamilien, finnes det likevel germanske språk som 

ikke har kravet om V2, som for eksempel romanske språk og engelsk (Hawkins 2001).  

 

2.2.3 Verbplassering i engelsk  
Engelsk, ulikt andre germanske språk, har «mistet» V2-regelen (Eide og Hjelde, 2018). I 

engelsk språk er det ikke krav om V2, og dette genererer ulik struktur i engelske og norske 

deklarative hovedsetninger. Setning (4a) nedenfor viser en SVO-setning i engelsk, mens 

setning (4b) viser en setning med topikalisert ledd. Her ser vi at verbalet «had» ikke flytter til 

andreplass i setningen med topikalisert ledd.  

 

 

                  (4) a. She had fisk yesterday.  

                    

                       b. Yesterday she had fish.  

 

 

Eksempel (5) nedenfor viser trestrukturen til setning (4b). Her ser vi den engelske ekvivalenten 

til setning (2b), der adverbialet er tematisert:  
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(5)  

                         
 

I analysen av de norske setningene blir det finitte verbalet stående i C-posisjonen, mens her (5) 

ser vi at det finitte verbalet blir stående i V-posisjon i engelsk.  

 

(6) Hun spiste fisk i går.  

 

(7) She had fish yesterday.  

 

I eksemplene ovenfor (6) og (7) ser den norske og engelske setningen lik ut, men man går altså 

ut ifra at det leksikalske verbet flytter til C-posisjon i den norske setningen, mens det forblir i 

V-posisjon i den engelske setningen.  

 

Selv om engelsk ikke har et generelt krav om V2 i deklarative hovedsetninger, finnes det 

likevel noe som ligner på V2-kravet i enkelte kontekster; det Rizzi (1996) omtaler som «rest-

V2» (engelsk: residual V2). Rest-V2 dreier seg også om subjekt-verb-inversjon, men det 

oppstår kun med hjelpeverb. Hovedverb i engelsk blir ikke flyttet til V2-posisjonen, og om 

det ikke opptrer et modalverb, hjelpeverb eller kopula i setningen, må man sette inn verbet do 

for å oppfylle V2-kravet (eller inversjonskravet). Slik rest-V2 finner man for eksempel når 

man har adverb eller adverbial i forfelt som inneholder en negativ kvantor (8a), når man har 
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setningsnegasjon (8b), eller hv-spørresetninger der spørrefrasen ikke er subjektet (8c). 

Eksemplene nedenfor (8a-c) er hentet fra Eide & Hjelde (2018, s. 30):  

 

(8) a. Never/Not once did she complain about her life. 

            b. She didn´t/did not complain about her life. 

            c. Why would/did she complain about her life?  

 

I den generative litteraturen blir denne typen inversjon analysert som flytting av verbet til 

venstre for subjektet («V-til-C»-flytting). Til tross for at denne flyttingen bare forekommer i 

noen få konstruksjoner i engelsk, er Rizzi (1996, s. 64) klar på at denne typen av flytting 

hører sammen med «vanlig V2». I engelsk er altså V2-regelen avgrenset til enkelte 

konstruksjoner, mens V2-regelen finnes i alle deklarative hovedsetninger på norsk. 

 

2.2.4 Verbplassering oppsummert   
Forskjellen i verbplassering mellom engelsk og norsk gjør seg særlig gjeldende ved 

tematisering, som vist ved representasjonene i (9a) og (9b). Mens verbet blir stående i C-

posisjon, og dermed som setningsledd nummer to, foran subjektet i norsk, blir det stående i V-

posisjon og dermed som setningsledd nummer tre, etter subjektet i engelsk:  

 

(9) a. I går spiste hun fisk.  

 

b. Yesterday she had fish.  

 
For en innlærer av norsk med engelsk som førstespråk, kan denne forskjellen mellom språkene 

resultere i avvik fra målspråket. Noe som kan resultere i at plassering av finitt verbal kan være 

et problematisk aspekt ved andrespråksinnlæring.  

 

2.3 Kompetanse og performanse  
Sentralt i generativ grammatikk eksisterer et skille mellom begrepsparet kompetanse og 

performanse. Chomsky introduserte denne grunnleggende måten å se språk på  

i Aspects of the Theory of Syntax (1965). Eide og Busterud (2015, s. 19) sidestiller Chomskys 

begrep kompetanse med (ubevisst) grammatisk kunnskap, mens performanse brukes om 

produksjon av språklige uttrykk, og de observerbare ytringene som er et resultat av denne 
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produksjonen. Jeg velger å presentere begrepene kompetanse og performanse ytterligere 

ettersom det er kompetansen som er forskningsobjektet innenfor den generative 

andrespråksforskningen. Dette innebærer at de L2-teoriene jeg presenterer videre i oppgaven 

er generative teorier om andrespråkstilegnelse og da kompetanse i L2.  

 

Eide og Busterud (2015, s. 19) fremhever at det tidligere innenfor det generative rammeverket 

var vanlig med det man kaller for et såkalt WYSIWYG-perspektiv på språkinnlærerens 

produksjon. WYSIWYG er et engelsk akronym for what you see is what you get, og står i 

denne sammenhengen for en type teori som antar et relativt direkte forhold mellom det vi kan 

observere av en språkbrukers produksjon og de antakelsene vi lager oss om det mentale 

systemet som ligger bak denne produksjonen. Som Eide og Busterud (2015, s. 45) påpeker 

videre problematiserer nyere teorier dette forholdet fordi det kan oppstå store 

uoverensstemmelser mellom en innlærers kompetanse og performanse. I noen tilfeller er det 

klart at kunnskapen om systemet er større enn det språkinnlæreren klarer å produsere, eller 

omvendt, at kunnskapen er mer begrenset enn deler av produksjonen tyder på. Disse 

uoverensstemmelsene gjør det utfordrende å få innsikt i kompetansen gjennom å studere 

performansen. De nyere teoriene om språktilegnelse måtte altså ta innover seg slike 

uoverensstemmelser mellom kunnskapen språkbrukeren har, forstått som den internaliserte, 

mentale representasjonen, og det observerbare produktet av denne kunnskapen. I den 

generative grammatikken er det kompetansen som er forskningsobjektet da det er den man er 

interessert i, slik Eide og Busterud (2015, s. 45) bekrefter i følgende:  

 

Det er den grammatiske kompetansen som er studieobjektet for det generative 
rammeverket, og det er primært det underliggende mentale systemet vi er interessent i 
å kartlegge. Et viktig spørsmål innen språkvitenskapen generelt og 
andrespråksforskningen spesielt dreier seg dermed om hvordan man kan få tilgang til 
den grammatiske kompetansen. 
 

 
I nyere tid er det kommet flere teorier som har et mer nyansert syn, og som argumenterer for 

at det i større grad er et indirekte forhold mellom kompetanse og performanse.  

 

2.4 Utvalgte teorier om andrespråktilegnelse  
Innenfor den generative andrespråksforskningen har det lenge vært fokusert på forskjeller og 

likheter mellom førstespråkstilegnelse og andrespråkstilegnelse. Det er blitt publisert en rekke 
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teorier om andrespråksstilegnelse som har ulike tilnærminger til universalgrammatikkens (UG) 

og førstespråksgrammatikkens rolle i andrespråktilegnelsen. Nyere andrespråksteorier drøfter 

også grunnleggende spørsmål knyttet til hvordan det å lære seg et nytt språk påvirkes av 

tidligere tilegnede språk og tilgjengeligheten til den antatt medfødte språklæringsmodulen hos 

mennesker. 

 

To begreper som står sentralt i den generative grammatikken er begrepene transfer og aksess. 

Disse blir særlig brukt i forbindelse med teorier om hvordan tidligere tilegnede språk påvirker 

det å lære seg et nytt språk. Transfer dreier seg om at innlæreren overfører trekk eller språklige 

elementer fra et tidligere tilegnet språk til det språket som er under innlæring. Det er mange 

ulike faktorer som sies å påvirke transfer, noen av disse er for eksempel nylig bruk av språk 

(Williams & Hammarberg, 1998; Poulisse, 1997, Poulisse og Bongaerts, 1994, gjengitt i De 

Angelis, 2007, s. 35) eller likheter mellom språk, også kalt typologisk distanse (Kellerman, 

1977). Transfer kan ofte være merkbart i språkbrukeren mellomspråk, og likheter og forskjeller 

mellom førstespråket og målspråket kan påvirke innlærerens andrespråkslæring og 

språkforståelse. Dette viser seg i form av det som ofte har blitt kalt positiv og negativ transfer 

(Lado, 1957). Trekk ved målspråket som innlæreren mestrer bedre på grunn av tilsvarende 

trekk i førstespråket, kalles for positiv transfer. På samme måte, kan utputt på målspråket som 

avviker fra normen være resultat av forskjeller mellom førstespråket og målspråket. Disse 

avvikene som stammer fra språklig påvirkning fra førstespråket, kalles for negativ transfer 

(Lado, 1957). Mens transfer brukes om språklige elementer som overføres direkte fra et 

tidligere tilegnet språk, går begrepet aksess ut på hvorvidt innlæreren har tilgang til UG i 

innlæringsprosessen av et andrespråk i voksen alder. Med andre ord, hvor stor grad innlæreren 

har mulighet til å endre innstilling på parameterne som allerede er stilt inn til tidligere tilegnede 

språk. Det er lansert en rekke teorier om andrespråkslæring med ulike tilnærminger til 

universalgrammatikkens (UG) rolle i andrespråkstilegnelsen. Videre presenterer jeg kort noen 

av de teoriene som står sentralt innenfor andrespråkforskningen i dag.  

 

Den potensielle rollen til UG i andrespråkstilegnelsen er blitt diskutert på en stadig mer 

finmasket og sofistikert måte gjennom de siste tiårene, og da med særlig fokus på 

grammatikkens parametre (Eide & Busterud, 2015, s. 44).  En andrespråksinnlærer har per 

definisjon tilegnet seg et språk fra før, og en kunne enkelt tenke seg at egenskaper ved dette 

første språket smitter over på tilegnelsen av språk nummer to. Et sentralt spørsmål innen den 

generative grammatikken dreier seg om hvorvidt språklæringsmodulen i det hele tatt er 
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tilgjengelig i voksnes språkinnlæring, og om de parameterne som barnet setter når det utsettes 

for innputt er satt for alltid, eller om man kan endre på parameter-verdiene. To teorier som 

forsøker å kaste lys over dette spørsmålet er hypotesen om uriktig tilegnelse av funksjonelle 

trekk (FFFH – Failed Functional Features Hypothesis) (Hawkins og Chan, 1997) og hypotesen 

om full overføring, full aksess (FTFA – Full Transfer, Full Access) (Schwartz og Sprouse, 

1994, 1996). Verken FFFH eller FTFA er såkalte WYSIWYG-teorier, noe som innebærer at 

begge teoriene antar at det kan være et ganske indirekte forhold mellom språkbrukerens 

performanse og kompetanse. Det er også verdt å nevne at begge teoriene er svært utbredte i 

generativ andrespråksforskning og de fleste senere teorier bygger på eller forholder seg til disse 

to modellene (Jin et al., 2015, s. 271).  

 

2.4.1 Hypotesen om uriktig tilegnelse av funksjonelle trekk 
Ifølge hypotesen om uriktig tilegnelse av funksjonelle trekk (Failed Functional Feature 

Hypothesis, forkortet FFFH-teorien) (Hawkins og Chan, 1997) må all språktilegnelse, også 

andrespråkstilegelse, foregå innenfor rammene av universalgrammtikken (UG) (Jin et al., 

2015, s. 245). Men selv om UGs mer generelle prinsipper er virksomme i all språktilegnelse, 

betyr ikke dette at UGs parametere er involvert i andrespråsktilegnelsen. Ifølge FFFH-

hypotesen er det slik at parameterverdier for (enkelte typer av) funksjonelle trekk er 

utilgjengelige for endring etter en kritisk periode for språkinnlæring. For denne typen 

parametriske trekk overfører andrespråksinnlæreren parameterverdiene/trekkene fra sitt 

førstespråk uavhengig av om disse er like eller ulike verdiene i målspråket (Jin et al., 2015, s. 

252). Ifølge FFFH kan man altså ikke tilegne seg nye funksjonelle trekk i voksen alder, men 

man kan tilegne seg andre typer trekk, 6så lenge det ikke er funksjonelle trekk, og da har det 

ikke noe å si om trekkene finnes i førstespråket eller ikke. FFFH-hypotesen ble opprinnelig 

formulert under GB-teorien, men senere videreutviklinger av denne hypotesen er tilpasset 

minimalismeprogrammet (Chomsky 1995). I den nyere hypotesen er forskjellen mellom 

tolkbare og ikke-tolkbare trekk relevant, hvor ikke-tolkbare trekk kan ses på̊ som rent 

formelle trekk, mens tolkbare trekk er formelle trekk med semantisk innhold. Den nyere 

versjonen hevder at utolkbare trekk som ikke finnes i førstespråket, ikke er tilgjengelige i 

andrespråkslæring, og kan dermed ikke få en ny verdi i mellomspråket til 

andrespråksinnlærere. Alle andre typer trekk – dvs. prinsipper, operasjoner, alle typer 

                                                
6 Den nye versjonen av FFFH-hypotesen kalles også for Tolkbarhetshypotesen. Se for eksempel Hawkins 
(2004) eller Adger (2003).   
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tolkbare trekk, samt utolkbare trekk som også finnes i førstespråket – stiller UG derimot fritt 

til disposisjon også for andrespråksinnlæring. Det er altså utelukkende ikke-tolkbare trekk 

som ikke finnes i førstespråket som blir deaktivert og utelukket fra andrespråkslæring (Jin et 

al., 2015, s. 254). Dersom verbflytting er en funksjonell parameter eller et ikke-tolkbart trekk, 

kan dette forklare hvorfor innlærere av norsk som andrespråk har problemer med plassering 

av finitt verbal i norske setninger (V2).  

 

2.4.2 Hypotesen om full transfer, full aksess 
I kontrast til FFFH, står teorien om Full transfer, Full aksess (Full Transfer Full Access, 

forkortet FTFA) opprinnelig formulert av Schwartz og Sprouse (1994, 1996). Ifølge FTFA 

antar man at alle parameterne i universalgrammatikken er tilgjengelige for omstilling og kan 

endre verdi også i andrespråk, uavhengig av innlærerens alder. Dermed kan parameter-verdiene 

som overføres fra førstespråket resettes etter innputt fra andrespråket (Jin et al., 2015, s. 261). 

Derfor vil det i prinsippet være mulig å oppnå morsmålslik kompetanse i det nye språket (Eide 

& Busterud, 2015, s. 45). Ulike forhold (f.eks. motivasjon og innputt) kan virke inn på 

innlæringen slik at kompetansen i praksis likevel ikke blir helt morsmålslik, men det er ikke 

UG som stiller seg i veien for dette. Dersom V2-plassering er en funksjonell parameter, vil 

man ifølge FTFA kunne tilegne seg V2-plassering, i alle fall etter hvert (full aksess). Samtidig 

antar FTFA at det er full transfer (altså overføring av V3) i dette tilfellet.  

 

2.4.3 Grensesnitthypotesen  
En tredje teori om andrespråktilegnelse jeg vil trekke frem er Grensesnitthypotesen (The 

Interface Hypothesis) (Sorace og Filliaci, 2006). Grensesnitthypotesen er et forsøk på å 

forklare ikke-målspråkslik atferd som vedvarer selv blant L2-innlærere på et avansert nivå i 

andrespråket. Et viktig aspekt i denne hypotesen er at L2-innlærere prosesserer grammatikk 

annerledes enn L1-talere, og at dette kan forklare en del av utfordringene de har i prosessen 

ved å lære seg nytt språk. Interface er grensesnittet mellom ulike deler av språket, som f.eks. 

mellom syntaks og pragmatikk. Ifølge grensesnitthypotesen er språkstrukturer som involverer 

et grensesnitt mellom syntaks og andre kognitive domener vanskeligere å tilegne seg enn 

strukturer som ikke involverer dette grensesnittet. Dette fører til variasjon selv ved de 

avanserte stadiene av tilegnelsen, hvor innlæreres grammatikk, selv på et avansert og 

målspråkslikt nivå, vil produsere ikke-målspråkslike strukturer, noe som fører til forskjeller i 

produksjon og forståelse sammenlignet med L1-talerne. Dersom L2-innlærere prosesserer 
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grammatikk annerledes enn L1-talerne slik grensesnitthypotesen hevder, kan dette forklare 

hvorfor innlærere av norsk har større vanskeligheter med V2 i enkelte strukturer enn andre. 

 

2.5 Tidligere forskning om V2 og inversjon  
Det finnes en rekke andrespråksstudier av V2-regelen/inversjonsstrukturen i norsk og andre 

V2-språk (Nistov, 1991; Hagen, 1992, 1995, 1996; Brautaset, 1996). Fenomenet har blitt 

studert fra ulike teoretiske utgangspunkt og med ulike metoder, men de aller fleste er stort sett 

enige i at dette trekket er utfordrende for innlærere.  

 

Innenfor disse teoriene er det flere som har undersøkt hvordan pragmatiske trekk påvirker riktig 

og feil inversjon. Når det gjelder forekomster av uriktig inversjon er det vanlig å skille mellom 

feilinvertering, overinvertering og underinvertering (Hagen, 1992). Feilinvertering innebærer 

at innlæreren har forstått at verbet skal flyttes, men flytter det til feil posisjon. Feilinvertering 

inneholder også andre typer feil ved inversjon, for eksempel at man flytter mer enn det finitte 

verbet. Overinversjon er en overgeneralisering av inversjonsregel, hvor informantene 

overinverterer og bruker inversjon der det ikke skal være inversjon i målspråket, for eksempel 

etter subjunksjoner. Underinvertering innebærer derimot at innlæreren unnlater å invertere i 

tilfeller der verbet skulle ha bli flyttet, noe som gir opphav til avvikende ordstilling. Ettersom 

jeg i denne oppgaven har som mål å undersøke aksepten av V2 og V3 i hovedsetninger med 

tematiserte ledd, og ikke undersetninger, er det kun feilinvertering og underinvertering som er 

relevant for denne studien. Hagen (1992, 1995, 1996) har forsket på inversjon i norsk 

sammenheng, der han har forsøkt å finne et system i inversjonslæringen hos innlærere av norsk. 

Basert på sine resultater konkluderer Hagen med at de fleste innlærere ser ut til å ha færre 

problemer med feilinvertering, men at det er vanskeligere å unngå underinvertering (gjengitt i 

Berggreen & Tenfjord, 2011, s. 268). Ett av funnene til Hagen er at setninger med tunge 

foranstilte ledd med et høyt antall ord, ser ut til å være underinverteringsdrivende hos innlærere 

av norsk.  

 

En studie som støtter disse funnene er en undersøkelse gjennomført av Eide og Hjelde (2018). 

Studien er en case-studie av informanten «Lena» som undersøker V2 og ikke-V2 hos 

arvspråkstalere av norsk i USA. Selv om det i dette tilfellet dreier seg om nerdarvingsspråk og 

ikke andrespråk, er dette likevel interessant å sammenligne med, ettersom det i begge tilfeller 

er snakk om individer som kan norsk og engelsk. Det som er svært interessant med denne 
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studien er at informanten Lena gjør spesielt mange «feil» i forbindelse med V2, og hun bryter 

med V2-regelen i 62% av de topikaliserte setningene. Videre finner Eide og Hjelde (2018) 

evidens for at Lena har større vanskeligheter med V2 i tilfeller med tunge topikaliserte ledd, 

enn det hun har i setninger med lette foranstilte ledd (Eide & Hjelde, 2018).  

 

Når det gjelder V2 i forbindelse med transfer, er dette blitt forsket på av blant andre Bohnacker 

(2006). Hun argumenterer for full transfer av både leksikalske og funksjonelle projeksjoner. I 

studien av to grupper svenske innlærere av tysk, oppdaget nemlig Bohnacker (2006) at det var 

en sammenheng mellom graden av V2 i målspråket og alle språkene innlæreren kunne fra før7. 

De svenske innlærerne som hadde engelsk som S2, hadde nemlig påfallende lavere grad av 

korrekt bruk av V2 enn de svenske innlærerne som ikke kunne engelsk fra før. Bohnacker 

(2006) peker på at både svensk og tysk er V2-språk, mens engelsk ikke er det, og at den 

internaliserte engelskkunnskapen derfor var med på å forstyrre innlæringen av V2. Derimot 

synes kunnskap fra førstespråket å lette innlæringen av V2 i målspråket. Ettersom V2 hører til 

blant de funksjonelle projeksjonene, er dette en sterk indikator på full transfer av alle 

projeksjonsnivå. Basert på undersøkelsen konkluderte Bohnacker (2006) videre med at alle 

språk innlæreren kan fra før, påvirker innlæringen av et nytt språk. 

 

Marit Westergaard (2003) har også forsket på V2 i forbindelse med transfer. Hun undersøkte 

hvordan innlærere med norsk som førstespråk overfører V2 i tilegnelsesprosessen av engelsk. 

Dette testet hun på 100 barn i klassetrinnene 1 til 7, ved bruk av akseptabilitetsbedømmelser, 

oversetting og setningspreferanse. Resultatene hennes viste at det var en «massiv overføring 

av V2-ordstilling» (Westergaard, 2003, s. 85) og hun fant ut at dette særlig gjaldt i topikaliserte 

setninger der transferen fra norsk ordstilling (XVS) var overveldende. Videre fant hun også ut 

at dette ikke bare gjaldt i de tidlige stadiene, men at denne funksjonen faktisk så ut til å vedvare 

hos noen barn, selv etter mange år med engelskundervisning. Funnene hennes viste at 

innlærerne må «avlære» seg V2-regelen fra førstespråket i prosessen ved å lære engelsk og at 

dette er en utfordring for innlærere.  

 

Det eksisterer en god del forskning om V2 og inversjon, men resultatene er langt fra entydige. 

Dette er en av grunnene til at jeg ønsker å undersøke verbplassering hos innlærere av norsk 

                                                
7 De som ikke hadde engelsk som S2, viste 100% korrekt bruk etter bare fire måneder, mens de svenske 
innlærerne som hadde engelsk som S2, viste 45% brudd på V2-kravet. Dette gjelder muntlig bruk av V2 i 
setninger med tematisering av andre ledd enn subjektet.  
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som andrespråk. Helt konkret innebærer dette at jeg vil undersøke i hvilken grad L2-innlærere 

av norsk med engelsk som førstespråk aksepterer V2 og V3 i norske deklarative setninger med 

topikaliserte ledd, og om informantenes V3-vurderinger kan skyldes transfer fra L1 engelsk. 

Og videre, hvorvidt det finnes noen forskjell i aksepten av V2 og V3 i setninger med 

henholdsvis lette og tunge topikaliserte ledd. 
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3 Metode  
I kapittelet som følger vil jeg presentere de metodiske valgene jeg har tatt. Først vil jeg 

begrunne valget av metode. Videre redegjør jeg for informantutvalget ved å presentere 

informantene og deres språkbakgrunn. Deretter vil jeg presentere testkategoriene, før jeg videre 

forklarer utformingen av testen, gjennomførelsen av undersøkelsen og studiens potensielle 

feilkilder.  

 
3.1 Valg av metode   
For at jeg i denne studien skal kunne si noe om informantenes tilegnelsesprosess av V2 må jeg 

forsøke å få tilgang til informantenes grammatiske kompetanse. VanPatten og Benati (2010, s. 

73) definerer den grammatiske kompetansen som følgende: «A complex interaction of abstract 

constraints and principles of language that interact to make sentences look the way they look 

to us». Det dreier seg altså om en persons ubevisste, lingvistiske kunnskap, noe som kan være 

ganske kompleks og abstrakt. At man ikke kan undersøke den enkeltes grammatiske 

kompetanse direkte, bidrar til at man møter på store metodiske utfordringer når man ønsker å 

si noe om en persons internaliserte grammatikk jf. diskusjon i 2.3 (forrige kapittel).  

 

Ved å bruke performansedata som språkdata kan man si noe indirekte om den underliggende 

grammatiske kompetansen til informanten. Med tidene har det blitt utviklet en rekke ulike 

eksperimentelle metoder som gjør det mulig å hente inn slik språkdata. De ulike metodene man 

kan velge mellom samler inn ulike typer data. En metodisk tilnærming som kunne vært aktuell 

for dette forskningsprosjektet, hadde vært opptak av spontan tale. Dette kalles ofte for 

naturalistiske data, og en fordel med denne typen data er at de er mer «naturlige» enn data fra 

tester. Likevel kunne denne tilnærmingen vært problematisk fordi det ikke finnes noen garanti 

for at informantene vil produsere de ønskede grammatiske fenomenene i løpet av en kort 

samtale. Det er for eksempel ikke gitt at informantene hadde produsert deklarative 

hovedsetninger med lette og tunge topikaliserte ledd. I tillegg bekrefter Shütze (2011, s. 211) 

at man har liten kontroll over dataene dersom man benytter seg av spontan tale. 

 

En annen mulig metode kunne vært å gjennomføre en longitudinell studie, altså en studie hvor 

jeg kunne fulgt informantene over lengre tid og samlet inn spontan tale. Denne metoden er 

svært tidkrevende, og ville ikke vært mulig å gjennomføre innenfor denne oppgavens rammer. 

Videre kunne det også vært aktuelt å samle inn data fra tekstkorpus. Dersom jeg hadde benyttet 
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meg av korpus som metodisk tilnærming, kunne jeg i dette tilfellet sagt noe om de engelske 

innlærernes tilegnelse av verbplassering i norsk. Likevel ville jeg utelukkende kunne sagt noe 

om informantenes performanse knyttet til verbplassering, og ikke noe om selve kompetansen 

til informantene. Siden det i hovedsak er innlærerens kompetanse man ønsker å undersøke 

innenfor den generative grammatikken (Eide & Busterud, 2015, s. 45), vil bruk av korpus 

dermed by på store metodiske utfordringer (Johannessen, 2003). For det første er det ikke gitt 

at jeg ville funnet setninger med akkurat de kombinasjonene av setningsledd som jeg ønsker å 

undersøke. Det er med andre ord ikke gitt at jeg i dette tilfellet ville funnet deklarative 

hovedsetninger med lette og tunge topikaliserte ledd. For det andre ville også bruk av korpus 

gjort det vanskelig å undersøke såkalte negative data, altså grammatiske strukturer som ikke 

godtas av informanten i dens aktuelle mellomspråk. Ettersom jeg er interessert i å si noe om 

informantenes kompetanse, er det viktig for meg å kunne undersøke slike negative data. Jeg er 

altså interessert i å vite om enkelte setninger (både grammatiske og ugrammatiske) eller 

konstruksjoner er mulige i den enkelte innlærers grammatikk, i dette tilfellet hvorvidt 

informantene godtar enkelte setningskonstruksjoner med V3-plassering i norsk. På bakgrunn 

av dette endte jeg opp med å bruke en eksperimentell metode hvor jeg utformet en test, som 

ved bruk av akseptabilitetvurderinger8, har til hensikt å teste informantenes9 tilegnelsesprosess 

av V2 i norsk. En akseptabilitetstest fungerer slik at informantene får utdelt en skriftlig test 

bestående av ulike setninger de skal vurdere grammatisk. Det innebærer altså at deltakerne 

vurderer hvorvidt de ulike setningene er akseptable eller ikke i norsk ved å krysse av på en 

skala. Valg av skala diskuteres i kapittel 3.2.4.  

 

Ved bruk av slike akseptabilitetsvurderinger vil informantene bruke sin grammatiske 

kompetanse idet de vurderer setningers akseptabilitet, og på denne måten kan jeg gjøre meg 

antakelser om informantenes materialisering av UG. Siden denne typen språkdata gir en 

indirekte tilgang til informantenes grammatiske kompetanse, kan den dermed bidra til å 

indikere hvilke underliggende grammatiske strukturer, for eksempel V2, som er til stede i 

informantenes mellomspråk. Data fra akseptabilitetvurderingene går ikke under kategorien 

produksjonsdata, da produksjonsdata mest sannsynlig ikke inneholder konstruksjoner som 

                                                
8  Jeg velger å bruke begrepet akseptabilitetsvurdering fremfor det nærliggende begrepet 
grammatikalitetsvurdering. Disse begrepene blir ofte brukt som synonymer, men jeg velger som Mackey og 
Gass (2005) og Ionin (2012) å bruke akseptabilitetvurdering fremfor grammatikalitetsvurdering. Mackey og 
Gass (2005) og Ionin (2012) begrunner valget med at grammatikalitet er noe abstrakt og dermed kan det ikke 
spørres om direkte, og at man snarere gjør antagelser om grammatikalitet basert på akseptabilitet (s. 49).  
9 En mer utfyllende presentasjon av informantene og deres språkbakgrunn vil forekomme i kapittel 3.2.1. 
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informanten ikke aksepterer (Mackey og Gass, 2005, s. 49). Shütze (2011) er blant dem som 

påpeker viktigheten av negativ evidens. Han understreker at når det gjelder innsamling av 

informasjon om hvilke konstruksjoner en språkbruker ikke godtar, er 

akseptabilitetsvurderinger den beste metoden å benytte seg av. Ettersom andrespråksinnlærere 

ikke får systematisk negativ innputt,10 vil avvisningen av ikke-akseptable konstruksjoner ikke 

kunne baseres på innputt, men snarere den internaliserte grammatikken til informanten (Shütze, 

2011, s. 210). Likevel må det nevnes at også denne typen språkdata kun gir en indirekte tilgang 

til informantenes grammatiske kompetanse (White, 2003, s. 18). De ulike 

setningskonstruksjonene som vurderes av informantene kan dermed kun gi indikasjoner om 

informantenes tilegnelse av V2.  

 

Denne studien kan kategoriseres som en tverrsnittstudie ettersom jeg observerer et bestemt 

antall observasjonsenheter på ett enkelt tidspunkt. I forbindelse med analyse av data, fremhever 

White (2003, s. 55) følgende: «Although group results can be quite informative, they can also 

be misleading, concealing properties of individual grammars». La oss si at grupperesultatene 

viser at informantene aksepterer halvparten av setningene med V3-konstruksjoner. Dette kan 

for eksempel både skyldes at halvparten av informantene aksepterer alle setningene med denne 

konstruksjonen, eller at informantene bevisst velger å akseptere halvparten av setningene i 

testen. Dette viser hvordan et ensformig fokus på grupperesultater lett kan føre til feilaktige 

konklusjoner om den enkeltes internaliserte grammatikk. På bakgrunn av dette har jeg valgt å 

benytte meg av en blanding av kvalitativ og kvantitativ tilnærming til data, som betyr at jeg vil 

analysere resultatene både på individnivå og på gruppenivå. Ettersom mellomspråkets 

utvikling hos den enkelte antas å bli styrt av UG, er det svært viktig å undersøke 

andrespråkstilegnelsen på individnivå i tillegg til gruppenivå (White, 2003, s. 55).  

 

3.2 Informantutvalg 
For å se nærmere på andrespråkstilegnelsen av V2 i norsk, undersøkte jeg dette hos innlærere 

med engelsk som førstespråk og norsk som andrespråk. Jeg valgte innlærere med samme 

førstespråk for å undersøke om informantene overfører språklige fenomener som 

verbplassering fra morsmålsgrammatikken til andrespråksgrammatikken. Det er dermed 

viktig at språkdataene drøftes i lys av informantenes førstespråk. DeKeyser (2013, s. 57) 

påpeker at informantene i en transferstudie bør ha samme førstespråk for å begrense antall 

                                                
10 Innputt som inneholder ikke-akseptable konstruksjoner. 
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variabler knyttet til førstespråk. For å kunne si noe om transfer var det dermed særlig viktig at 

alle informantene som deltok hadde engelsk som førstespråk. Det ville trolig vært mer ideelt 

å kun bruke informanter med engelsk som førstespråk og som lærer seg norsk som 

andrespråk, altså informanter som ikke kunne andre andrespråk enn norsk. Hadde man funnet 

disse informantene, kunne man utelukket innflytelse fra andre språk, men slike informanter 

viste seg å være vanskelig å finne. Dette skyldes trolig at informantenes alder er mellom 14-

19 år, da det er sannsynlig at de vil ha lært et fremmedspråk nummer tre i skolen, noe som 

dermed gjorde det vanskelig å finne informanter som «bare» kunne språkene engelsk og 

norsk. Likevel valgte jeg dette aldersspennet da jeg ville ha informanter som var gamle nok 

til å kunne gjennomføre en skriftlig test. Dermed måtte jeg etter hvert endre søket til å også 

gjelde personer med engelsk som førstespråk, men med norsk som ett av sine andrespråk.  

 

Informantene i denne studien går på en videregående skole som tilbyr International 

Baccalaureate (IB) -programmet11. Som nevnt ovenfor søkte jeg informanter med engelsk 

som førstespråk og som lærer seg norsk som andrespråk. På den aktuelle skolen viste det seg 

å være flere informanter med den språkkombinasjonen jeg søkte. Ved hjelp av svært 

samarbeidsvillige lærere på den aktuelle skolen fikk jeg dele ut informasjonsskriv og 

samtykkeerklæring12 til de elevene lærerne anså som aktuelle for studien min. I den 

forbindelse bør det også nevnes at forskningsprosjektet ble meldt inn og godkjent av Norsk 

senter for forskningsdata (NSD) i forkant av datainnsamlingen. De vurderte at behandlingen 

av personopplysninger i prosjektet var i samsvar med personvernlovgivningen, noe som betyr 

at jeg har behandlet informantene og dataene på en etisk forsvarlig måte. Det ble også hentet 

inn foreldresamtykke fra informantene under 16 år, ettersom NSD godkjente at informantene 

over 16 år kunne samtykke selv.  

 

Selv om informantene også kunne andre språk enn engelsk og norsk, var dette såkalte ikke-

V2 språk13. Dette var noe jeg eventuelt kunne utelukke ettersom alle informantene måtte 

svare på spørsmål om deres språkbakgrunn i et spørreskjema som ble gitt i forkant av 

                                                
11 IB-programmet er forkortelse for International Baccalaureate, som er en gruppe av tre 
undervisningsprogrammer og deres tilhørende eksamener, og er etablert av International Baccalaureate 
Organization (IBO). Disse undervisningsprogrammene er bygget på undervisningssystemer fra rundt omkring i 
verden, uten å være basert på noen av dem spesifikt. IB-programmet er anerkjent verden over og en rekke skoler 
i Norge tilbyr slike IB-program. Informasjonen er hentet fra: www.ibo.org. 
12 Se vedlegg 3.  
13 Språkene kunne være SVO språk, men det var da viktig at dette var språk som ikke hadde V2-regel. Se tabell 
1 for hvilke språk informantene kan.  
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undersøkelsen. I utgangspunktet var det totalt 20 elever som tok testen, men jeg endte opp 

med å måtte ekskludere 10 av disse fra studien når jeg i ettertid gikk gjennom skjemaene om 

språkbakgrunnen deres. Ti av deltakerne ble tatt bort da de viste seg å enten ha norsk som 

førstespråk eller hadde startet innlæringen av norsk og engelsk samtidig, noe som ofte 

omtales som simultan tospråklighet (Engen & Kulbrandstad, 2004). Derfor egnet de seg ikke 

som informanter og ble fjernet fra undersøkelsen. Da undersøkelsen ble gjennomført var det 

altså 10 informanter som deltok, i tillegg til en norsk kontrollgruppe som bestod av 5 

personer. Informantene som deltok varierer i alder fra 14-19 år og totalt var det 4 gutter og 6 

jenter.  

 

3.2.1 Presentasjon av informantene 
Tabell 1 nedenfor presenterer informantene og deres språkbakgrunn. Oversikten er utarbeidet 

med utgangspunkt i et spørreskjema14 informantene fylte ut i forbindelse med 

grammatikktesten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
14 Se vedlegg 2.  
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ID Kjønn 
[K/M] 

Alder Startalder norsk  S2 Opphold  
i Norge [år] 

Egenvurdering  
(nivå 1-6)  

A K 14 12 

arabisk (VSO) 

spansk (SVO uten V2) 
2 4 

B K 15 6 urdu (SOV) 10 5 

C M 15 12 

hindi (SOV) 

bengali (SVO uten V2) 

spansk (SVO uten V2) 

2,5 4 

D K 15 13 spansk (SVO uten V2) 2 4 

E K 16 15 Ingen 1 2 

F M 16 13 tamil (SOV) 4 3 

G M 16 10 fransk (SVO uten V2) 6 4 

H M 16 14 

chewa (SVO uten V2) 

tumbuka 

Tonga 

1,5 3 

I K 18 13 

tagalog 

fransk (SVO uten V2) 
5 4 

J K 19 14 

somali (SOV) 

arabisk (VSO) 
5 3 

 

Slik det kommer til syne i tabellen ovenfor ble det samlet inn språkdata fra 10 informanter med 

engelsk som førstespråk, i alderen 14-19 år. Når det gjelder skillet mellom hva som er 

andrespråkstilegnelse hos barn og andrespråkstilegnelse hos voksne, har det vist seg å være 

vanskelig å sette et nøyaktig aldersskille mellom de to. Schwartz (2004) argumenterer for et 

aldersskille ved alderen syv år (Schwartz, 2004, s. 48), mens Lakshmanan (2009) definerer 

andrespråkstilegnelse hos barn etter barnet har fylt tre år og før barnet når pubertetsalder. 

Dersom en tar utgangspunkt i Schwartz aldersskille ved syv år, er det kun en av informantene 

i studien (informant B) som har lært andrespråket som barn, mens resten av informantene kan 

regnes som voksne andrespråktilegnere. Resten av informantene befinner seg på en startalder 

mellom 10 og 15 år som vil si at de er i eller etter pubertetsalder, noe som betyr at de ifølge 

Lakshmanan (2009) kan betraktes som voksne andrespråkstilegnere. At informantgruppa er 

sammensatt av informanter i ulik alder, kan medføre variasjon i språklige ferdigheter. Dermed 

Tabell 1: Presentasjon av informantene. Tallene 1-6 under «Egenvurdering» viser til ferdighetsnivåer basert på Felles europeiske 
referanseramme for språk (CEFR), der nivå 1 stemmer overens med CEFR nivå A1, nivå 2 stemmer overens med nivå A2, osv.  
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vil det være viktig å være oppmerksom på disse individuelle forskjellene mellom informantene 

i analysen av språkdataene.  

 

3.2.2 Informantenes norsknivå 
Informantene som deltok i studien ble ikke nivåtestet før de ble valgt som informanter til 

undersøkelsen. Whong og Wright (2013) fastslår at det er svært få forskere som faktisk 

nivåtester informantene før de gjennomfører undersøkelsene sine. Dette skyldes ofte at det å 

utføre en reliabel og valid nivåtest vil være like tidkrevende som selve undersøkelsen, noe som 

også gjelder for min undersøkelse. Dersom jeg hadde gjennomført en nivåtest, hadde det trolig 

vært mest aktuelt å utføre den såkalte «cloze-testen», men den har ikke blitt validitetstestet 

(Whong og Wright, 2013, s. 76). Den er også blitt kritisert for hvorvidt man kan validere en 

nivåtest der informanter i ulik alder og med ulik kognitiv utvikling skal bedømmes ut fra 

samme skala (Hulstijn, 2010, s. 195). På bakgrunn av dette har jeg valgt å ikke teste 

informantenes norsknivå selv og har dermed ikke et objektivt mål på informantenes nivå i 

norsk.  

 

For å likevel vite noe om ferdighetsnivået til informantene, ba jeg dem vurdere sitt eget nivå i 

norsk på en skala fra 1-6 i spørreskjemaet om språkbakgrunnen deres15. Nivåskalaen er hentet 

fra Dahl, Listhaug og Busterud (under review) og innebærer korte beskrivelser av 

ferdighetsnivåer basert på Felles europeiske referanseramme for språk (CEFR), der nivå 1 

stemmer overens med CEFR nivå A1, nivå 2 matchet nivå A2, etc. (Dahl et al, under review, 

s.9). Tabell 2 viser denne nivåskalaen:  

 

                                                
15 Se vedlegg 2.  
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Som tabell 1 viser, svarte informantene alt fra nivå 2 (grunnleggende nivå) til nivå 5 (kompetent 

språkbruker) når de skulle vurdere sitt eget ferdighetsnivå i norsk med utgangspunkt i Tabell 

2. Kun én informant (informant E) vurderer seg selv på et grunnleggende nivå hvor han kan 

kjenne igjen og bruke vanlige ord og enkle setninger (nivå 2). Tre av informantene (Informant 

F, H og J) anså seg selv som selvstendige språkbrukere som kan forstå hovedinnholdet i 

 
Nivå 

(skala 1-6)  
    

Navn Beskrivelse 

1 
Grunnleggende 

nivå 

 
Jeg kan kjenne igjen og bruke enkle ord og uttrykk 

 

2 
Grunnleggende 

nivå 

 
Jeg kan kjenne igjen og bruke vanlige ord og enkle 

setninger, og kan kommunisere på et grunnleggende nivå 
 

3 
Selvstendig 
språkbruker 

 
Jeg kan forstå hovedinnholdet i standard tale, og jeg kan 

snakke og/eller skrive sammenhengende om temaer som er 
kjente for meg 

 

4 
Selvstendig 
språkbruker 

 
Jeg kan snakke ganske flytende, og kan forstå lengre, 
sammenhengende tale om litt vanskelige temaer hvis 
temaet er kjent for meg, og jeg kan skrive detaljert om 

mange forskjellige temaer. 
 

5 
Kompetent 
språkbruker 

 
Jeg kan uttrykke meg flytende og spontant. Jeg kan forstå 

sammenhengende tale, også når den ikke er tydelig 
strukturert, og jeg kan bruke språket effektivt i sosiale og 

faglige sammenhenger. 
 

6 
Kompetent 
språkbruker 

 
Jeg forstår uten problemer det aller meste av det jeg leser 

og hører, og jeg kan uttrykke meg flytende, spontant og 
presist. 

 
Tabell 2 : nivåskalaen informantene skulle ta utgangspunkt i når de skulle vurdere nivået sitt i norsk.  Dette tar utgangspunkt i det 
europeiske rammeverket for språknivå.  
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standard tale, og snakke og/eller skrive sammenhengende om temaer som er kjente (nivå 3). 

Videre var det fem informanter (Informant A, C, D, G og I) som vurderte seg selv som 

selvstendige språkbrukere som mestrer å snakke ganske flytende, og som kan forstå lengre, 

sammenhengende tale om litt vanskelige temaer dersom temaet er kjent, i tillegg til at de kan 

skrive detaljert om mange forskjellige temaer. Videre viste det seg å være kun en av 

informantene (Informant B) som vurderte seg selv som en kompetent språkbruker som kan 

uttrykke seg flytende og spontant. Informanten kan forstå sammenhengende tale og bruke 

språket effektivt i både sosiale og faglige sammenhenger, uavhengig av om strukturene er 

tydelige eller ikke. Selv om denne nivåskalaen kan gi en indikasjon på ferdighetsnivået til 

informantene, må det likevel tas i betraktning at dette ikke er et objektivt mål av informantenes 

språknivå.  

 

Informantgruppen er en sammensatt gruppe med informanter i ulik alder, med ulik startalder i 

norsk og det varierer hvor lenge de har lært seg norsk og bodd i Norge. Det er særlig viktig at 

man er oppmerksom på disse individuelle forskjellene når man analyserer språkdataene. Det 

vil for eksempel variere hvor mye norskundervisning informantene har hatt og hvor mye 

norskinnputt de har fått. Det kom tydelig frem at informantene benytter seg mest av engelsk 

hjemme sammen med familie og på skolen. Videre oppga fire av informantene at de 

kommuniserer en del på norsk med venner i fritiden. Selv om det kan forekomme individuelle 

ulikheter mellom informantene, velger jeg likevel å inkludere alle resultatene ettersom jeg er 

bevisst på denne forskjellen. Dessuten er det også sannsynlig at andre faktorer enn antall timer 

norskundervisning kan påvirke den enkeltes tilegnelsesprosess av norsk som andrespråk.  

 
3.2.3 Testkategoriene  
Testen består av totalt 48 setninger som er i tråd med Mackey og Gass anbefaling om at tester 

for voksne ikke bør overskride 50 setninger (2005, s. 52). Disse 48 setningene fordeles over 

fire kategorier (1, 2, 3 og 4) som videre består av to underkategorier hver (a, b). Kategori 1 

består av seks akseptable konstruksjoner med V2 i deklarative hovedsetninger med lette 

topikaliserte ledd (a) og seks ikke-akseptable 16  konstruksjoner med V3 i deklarative 

hovedsetninger med lette topikaliserte ledd (b). Kategori 2 består av seks akseptable 

konstruksjoner med V2-plassering i deklarative hovedsetninger med tunge topikaliserte ledd 

(a) og seks ikke-akseptable konstruksjoner med V3-plassering i deklarative hovedsetninger 

                                                
16 De akseptable setningene er i tråd med morsmålsbrukernes grammatikk, mens de ikke-akseptable setningene 
er ikke i tråd med den internaliserte grammatikken til morsmålsbrukere av norsk.  
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med tunge topikaliserte ledd (b). Jeg valgte å ha seks setninger innenfor hver kategori, ettersom 

for få testsetninger kan reflektere tilfeldige svar, og ikke en konsekvent grammatikk. Hamilton 

(1996) understreker viktigheten av å ha flere testsetninger innen hver setningstype: «A more 

realistic measure reliably distinguishing between systematic and chance response pattern might 

be based on six to eight tokens per stimulus type [...] but I am not aware of any SLA studies 

which have measured for systematicity using such a standard». Videre bør det nevnes at jeg 

tester setninger med leksikalske verb i kategori 1 og 2 og ikke setninger med hjelpeverb. Dette 

ble gjort bevisst fordi jeg heller ville undersøke et begrenset utvalgt setningstyper på en grundig 

måte. Det bør også påpekes at testsetningene i kategori 1 og 2 ikke er av typen som har rest-V2 

(residual V2) i engelsk, men at alle disse setningene er V3 i engelsk.  

 

Kategori 1 og 2 ble valgt for å kunne teste aksepten for setninger med V2 og V3 i norsk, mens 

kategori 3 og 4 er fyllsetninger som har til hensikt å distrahere informantene fra de faktiske 

testkategoriene ved å teste andre grammatiske fenomener (Ionin, 2012, s. 42). Fyllsetningene 

gir informasjon om hvorvidt den eksperimentelle metoden fungerer slik den er ment til å 

fungere. På denne måten bidrar kategori 3 og 4 til å sikre testens validitet. Det var viktig at 

fyllsetningene ikke skulle være verken vanskeligere eller lettere enn testsetningene, slik at de 

ikke skulle skille seg ut. Derfor bestod fyllsetningene av setningskonstruksjoner som 

tilsynelatende ligner testsetningene, både når det gjelder kompleksitetsgrad og lengde på 

setningene. Totalt utgjorde fyllsetningene halve testen med sine 24 av 48 setninger. Kategori 

3 består av seks akseptable konstruksjoner med hv-spørreord (a) og seks ikke-akseptable 

setninger med hv-spørreord, med en helt tilfeldig «feil» plassering av ord (b). Videre bestod 

kategori 4 av seks akseptable subjektinitiale konstruksjoner (a) og seks ikke-akseptable 

subjektsinitiale konstruksjoner som inneholder setninger med doble finitte verb. Tabell 3 

nedenfor viser en oversikt over kategoriene med eksempelsetninger 17: 

 

 

 

 

 

 

                                                
17 Se vedlegg 1 for alle setningene i testen.  
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Kategori        Beskrivelse      Type                              Eksempel Antall 

1a 

Lette topikaliserte 

ledd med V2-

plassering 

akseptable En dag var hun veldig lei seg. 6 

1b 

Lette topikaliserte 

ledd med V3-

plassering 

ikke-

akseptable 
En dag hun var skikkelig syk. 6 

2a 

Tunge topikaliserte 

ledd med V2-

plassering 

akseptable Noen dager i uka jobber han i butikk. 6 

2b 

Tunge topikaliserte 

ledd med V3-

plassering 

ikke-

akseptable 
Noen dager i uka hun spiser fisk. 6 

3a 
Fyllsetninger, 

spørresetninger 
akseptable Hvor skal du bo i Oslo? 6 

3b 
Fyllsetninger, 

spørresetninger 

ikke-

akseptable 
Hvor skal på tur i vinterferien du? 6 

4a 

Fyllsetninger, 

subjektsinitiale 

setninger 

akseptable Foreldrene hennes gledet seg til å se henne. 6 

4b 

Fyllsetninger, 

subjektsinitiale 

setninger med doble 

verb 

ikke-

akseptable 
Lillesøsteren går i barnehage går i byen. 6 

 
 
 
3.2.4 Testutforming  
Når man skal vurdere grammatikalitet er det ofte hensiktsmessig å bruke en skala, særlig for 

å sikre at svaralternativene blir mest mulig like for alle informantene, og at svarene blir 

sammenlignbare (Hårstad et al., 2017, s. 141). På bakgrunn av dette valgte jeg å benytte meg 

av en Likert-skala da jeg skulle utforme selve testen. Ved bruk av en slik skala skal 

informanten vurdere en setning på en tallskala, hvor lavest tall (1) betyr at setningen er 

uakseptabel, og høyest tall (8) betyr at setningen er helt akseptabel. Jeg valgte å bruke 

 
Tabell 3: testkategoriene med eksempelsetninger. 
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tommel opp og tommel ned som tydelig grammatikalsk kontrast mellom de akseptable og 

ikke-akseptable setningene i testen. Dette gjorde jeg i hovedsak for å unngå å bruke tekst for 

å beskrive ytterpunktene av skalaen, da det kan være problematisk ettersom man ikke vet 

hvordan disse tekstene hadde blitt tolket av informantene. Dersom informantene tolker 

teksten ulikt, kan det påvirke testens validitet. Videre valgte jeg bevisst å ikke inkludere et 

«vet ikke»-alternativ, da det kunne ført til at informantene benyttet seg av dette alternativet 

fremfor å gjøre en akseptabilitetsvurdering basert på norskkunnskapene sine (Ionin, 2012, s. 

42). Årsaken til at jeg valgte en skalalengde fra 1 til 8 med par antall svarmuligheter, er fordi 

at odde antall svarmuligheter kunne ført til at informantene valgte svaralternativet i midten, 

noe som kan oppstå som en lettvint løsning, og som dermed ville hatt samme funksjon som et 

«vet ikke» alternativ. Ettersom jeg ikke ønsket dette, valgte jeg en skala med partall fra 1 til 

8. Etter at jeg hadde laget de ulike testkategoriene og testsetningene brukte jeg et nettbasert 

randomiseringsprogram (random.org) for å sortere setningene i randomisert rekkefølge.  

I forkant av datainnsamlingen ønsket jeg å sjekke om instruksene var tydelig formulert slik at 

deltakerne forstod hva de skulle gjøre. Ettersom jeg ønsket å bruke alle de aktuelle 

kandidatene i studien, var det vanskelig å gjennomføre en pilottest med innlærere av norsk 

med engelsk som førstespråk. Derfor valgte jeg å pilotere testen på en innlærer av norsk, men 

her valgte jeg en innlærer med italiensk og ikke engelsk som førstespråk ettersom jeg ønsket 

at de ti andre aktuelle informantene skulle delta i selve studien. Ionin (2012, s. 42) påpeker at 

en test bør piloteres før den benyttes på informantene for å avsløre eventuelle svakheter ved 

testen. Personen som gjennomførte piloteringen brukte i underkant av 45 minutter og ga i 

etterkant tilbakemelding på at instruksene var tydelige og at vedkommende forstod hva han 

skulle gjøre. I tillegg til dette har jeg også kontrollert testen ved å ha en kontrollgruppe med 

fem personer med norsk som førstespråk18. Kontrollgruppa bestod av fem individer i 

aldersgruppa 16-19 år, noe som betyr at disse var i samme aldersgruppe som informantene 

som deltok i studien. Kontrollgruppens resultater vil bli presentert sammen med 

informantenes resultater i kapittel 4.  

 

3.2.5 Gjennomføring av testen  
Jeg var selv til stede under datainnsamlingen. Informantene gjennomførte testen skriftlig med 

penn og papir, noe som dermed innebar at jeg kunne teste alle de aktuelle informantene på ett 

og samme tidspunkt. Jeg fikk låne et klasserom på den aktuelle skolen, og fikk testet alle 

                                                
18 Disse vil senere i oppgaven (empirikapitlet) omtales som K1, K2, K3, K4 og K5.  
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samtidig etter skoletid. På denne måten hadde jeg kontroll på selve testsituasjonen, altså hva 

som ble sagt til informantene og hvilke spørsmål som ble stilt i forbindelse med testen etc. 

Før jeg satte i gang selve testen forklarte jeg hvordan de skulle besvare testen. De fikk 

beskjed å sitte for seg selv og ikke diskutere svarene med andre, og at de kunne spørre meg 

om ord de ikke forstod. Jeg informerte også informantene om at de måtte vurdere setningene 

ut fra grammatikalitet og ikke den semantiske betydningen til setningen (Mackey og Gass, 

2005, s. 53). Etter at informantene hadde gjennomført testen ba jeg dem fylle ut et 

spørreskjema med spørsmål om alder og språkbakgrunn. Dette ble bevisst gitt ut separat til 

informantene i etterkant av testen slik at det skulle være fullt fokus på selve testen under 

gjennomførelsen. Informantene ble ikke opplyst om de ulike kategoriene eller hva som ble 

undersøkt. Ved å gjøre disse metodiske grepene begrenses potensielle feilkilder slik at 

testresultatene i så stor grad som mulig vil kunne gi et faktisk bilde av informantenes 

språkkunnskaper.  

 

3.2.6 Potensielle feilkilder 
Hvilken måte man velger å samle inn data på er helt avgjørende for sluttresultatet, og det er 

særlig viktig at man finner en metode som forhindrer mest mulig feilkilder.  

 

Som nevnt ovenfor var jeg selv til stede under gjennomføringen av undersøkelsen. Fordi jeg 

skulle gi noen beskjeder i forkant av undersøkelsen, var det viktig for meg å gi mest mulig 

beskjeder felles, men likevel var det noen av informantene som hadde et par spørsmål til testen 

utover det jeg hadde gitt dem beskjed om. Jeg fikk kun et par spørsmål om ord de ikke forstod 

og som jeg oversatte for dem. Jeg fortalte dem at de også kunne bruke digitalt oppslagsverk til 

å oversette enkeltord, noe som i utgangspunktet ikke skulle være problematisk, men de kan 

selvsagt ha sneket seg til å oversette setninger eller deler av setninger utover ordnivå. Dette 

kunne eventuelt ha svekket funnene mine, men ettersom jeg selv var tilstede under hele 

undersøkelsen synes ikke denne problemstillingen å være relevant fordi ingen av elevene endte 

opp med å bruke mobiltelefon. Informantene valgte heller å rådføre seg med meg når de var 

usikre.  

 

Det må også tas i betraktning at det kan oppstå andre bakenforliggende faktorer som kan 

påvirke informantenes resultater. Noen eksempler på slike faktorer kan være lærevansker eller 

lese- og skrivevansker. Dersom noen av informantene har lese- og skrivevansker kan dette 
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påvirke hvordan han eller hun oppfatter en setning, og dermed også hvordan han eller hun 

vurderer setningen. Dette er faktorer som jeg ikke har hatt noe mulighet til å kartlegge før 

datainnsamlingen, dermed er det uvisst om noen, eventuelt hvor mange som har vært påvirket 

av dette.  

 

Til slutt bør det også påpekes at det alltid vil være en risiko for at noen av informantene har 

krysset av i enkelte tilfeller uten å ha faktisk vurdert setningen. Faktorer som utålmodighet 

eller kjedsomhet kan føre til responsstrategier hos informantene som kan gi misvisende 

resultater.  
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4 Resultater 
I dette kapitlet vil jeg presentere de resultatene jeg har samlet inn fra undersøkelsen. I denne 

oppgaven ble det undersøkt i hvilken grad informantene aksepterer V2 og V3 i norske 

deklarative setninger med topikaliserte ledd. Videre ble det undersøkt hvorvidt V3-

vurderingene kan skyldes transfer fra førstespråket engelsk, og om det er noen forskjell i 

aksepten av V2 og V3 i setninger med henholdsvis lette og tunge topikaliserte ledd. Som nevnt 

i metodekapitlet, inspiserer jeg resultatene både på individnivå og på gruppenivå ettersom et 

ensidig fokus på grupperesultater lett kan føre til feilaktige konklusjoner om den enkeltes 

internaliserte grammatikk (White, 2003, s. 55). Først presenterer jeg språkdataene på 

gruppenivå, deretter på individnivå hvor jeg vil se nærmere på resultatene til hver enkelt 

informant. Til slutt oppsummerer jeg kapittelet ved å sammenfatte hva resultatene viser når det 

gjelder informantenes vurderinger av V2 og V3. 

 

4.1 Resultater på gruppenivå  
4.1.1 Testsetninger med lette topikaliserte ledd (Kategori 1)  
De første setningene jeg vil se nærmere på er akseptabilitetsvurderingene av testsetningene 

med lette topikaliserte ledd (F.eks. «I går spiste jeg fisk»). Her var det to ulike underkategorier 

med testsetninger; a) setninger med lette topikaliserte ledd og verbet i andre posisjon (V2) og 

b) setninger med lette topikaliserte ledd med verbet i tredje posisjon (V3). Alle de lette 

tematiserte leddene hadde fraser bestående av to ord. Disse var «I går», «En dag», «Forrige 

uke», «I fjor», «Neste uke» og «På mandager». Hver underkategori (a og b) bestod av seks 

testsetninger som hver ble vurdert på en skala fra 1-8.  Kategori 1 inneholder setninger som 

har til hensikt å teste aksepten for setninger med V2 og V3 i norske deklarative setninger med 

lette topikaliserte ledd. Figur 1 nedenfor illustrerer informantenes resultater fra denne 

kategorien:  
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Figur 1: informantenes (og kontrollgruppens) resultater fra kategori 1b og 1b.  

 
Resultatene illustrert i figur 1 viser at det er stor forskjell på gjennomsnitt i kategori 1a og 

kategori 1b. Det viste seg å være en høy aksept for V2 med et gjennomsnitt på 6,7, 

sammenlignet med V3, med et gjennomsnitt på 4,1. Dette tyder på at informantene aksepterer 

V2 i større grad enn V3 i setninger med lette topikaliserte ledd. Likevel viste det seg å være 

stor variasjon innad i gruppen på hvor ulikt de aksepterte V2-setninger i forhold til V3-

setninger. Både informant A og H viser seg å ha omtrent lik aksept for V2 og V3 i setninger 

med lette topikaliserte ledd, mens informant F har lav aksept for V3-setningene sett i 

sammenheng med V2-setningene. Videre viser resultatene at kontrollgruppen svarer som 

forventet, de har både høy aksept av V2 og lav aksept av V3. Her er det særlig interessant å 

legge merke til at kontrollgruppen vurderer V3-setningene som 1, mens ingen av L2-talerne 

gir dem så lav vurdering. L2-talerne ser altså ikke ut til å avvise setningene i like stor grad som 

kontrollgruppen.  

 

4.1.2 Testsetninger med tunge topikaliserte ledd (Kategori 2)  
De andre setningene jeg vil se nærmere på, er akseptabilitetsvurderingene av testsetningene 

med tunge topikaliserte ledd (F.eks. «Hver kveld før hun legger seg gjør hun lekser»). Denne 
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kategorien bestod av to underkategorier med testsetningene; a) setninger med tunge 

topikaliserte ledd og verbet i andre posisjon (V2) og b) setninger med tunge topikaliserte ledd 

med verbet i tredje posisjon (V3). De tunge tematiserte leddene som ble benyttet i kategori 2a 

bestod alle av fraser eller setninger med 4-X antall ord. Disse var «Noen dager i uka», «Hver 

kveld før hun legger seg», «At barna hennes ikke likte sterk mat», «Fordi foreldrene elsker 

fransk mat», «Å spille fotball i hagen» og «Hvis barna badet i vannet». De tunge tematiserte 

leddene som ble benyttet i kategori 2b er konstruert slik at de ligner på de i 2a ved at de har 

samme kompleksitet og antall ord. Disse var «Noen dager i uka», «Hver mandag etter han har 

spist middag», «At barna ville spise fisken faren hadde laget», «Fordi sjokolade er usunt», «Å 

spille sjakk i kantina» og «Hvis hun får sove godt om nettene». I likhet med den første 

kategorien bestod hver underkategori (a og b) av seks testsetninger som hver ble vurdert på en 

skala fra 1-8. Kategori 2 inneholder setninger som har til hensikt å teste aksepten for setninger 

med V2 og V3 i norske deklarative setninger med tunge topikaliserte ledd. Figur 2 nedenfor 

illustrerer informantenes resultater fra denne kategorien:  

 

 
Figur 2: informantenes (og kontrollgruppens) resultater fra kategori 2a og 2b.  
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Figur 2 viser informantenes resultater i kategori 2, altså i hvilken grad informantene aksepterer 

V2-konstruksjoner og V3-konstruksjoner i setninger med tunge topikaliserte ledd. Sett i 

sammenheng med figur 1, viser figur 2 en mindre forskjell på gjennomsnitt for kategori 2a og 

kategori 2b. Gjennomsnittet på V2-konstruksjoner i tunge topikaliserte ledd ligger på 5,3, mens 

gjennomsnittet på V3-konstruksjoner ligger på 4,0. Det betyr at snittet for V3-setningene i 

kategori 1 og 2 er ganske likt, mens snittet for V2-setningene er mye lavere i setningene i 

kategori 2 (for L2-innlærerne). Innad i gruppen har hverken informant A, B, C, D, E, G, H eller 

J en større forskjell enn 1,8 på hvordan de aksepterer V2 og V3 i setninger tunge topikaliserte 

ledd. Dette er særlig interessant ettersom informant B, C, D, E og G hadde en større forskjell i 

vurderingen av V2 og V3 i kategori 1 (se figur 1). Videre viser resultatene at kun to av 

informantene (informant F og I) har en større forskjell i vurderingene av V2 og V3 i setninger 

med tunge topikaliserte ledd. Informant F har en differanse på 4,0, mens informant I har en 

differanse på 2,5 i disse vurderingene. Sett i sammenheng med figur 1, tyder disse resultatene 

på at store deler av gruppen er mer usikre på verbplassering i setninger med tunge topikaliserte 

ledd. Videre er det også verdt å merke seg at informant G og H skiller seg ut ved at begge 

aksepterer V2 og V3 tilnærmet likt, men at de aksepterer V3 i litt større grad enn V2.  

 

4.1.3 Verbplassering i lette versus tunge topikaliserte ledd  
Et av forskningsspørsmålene i denne oppgaven dreiet seg om hvorvidt innlærerne aksepterer 

V2 og V3 forskjellig i setninger med henholdsvis lette og tunge topikaliserte ledd. For å 

illustrere hva resultatene viser har jeg valgt å presentere dataene som ble presentert i figur 1 

og 2 på en alternativ måte i figur 3 og 4 nedenfor. Figur 3 viser aksept for V2 i setninger med 

lette og tunge topikaliserte ledd, mens figur 4 viser aksept for V3 i setninger med lette og 

tunge topikaliserte ledd:  
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Figur 3: gjennomsnittvurderingene til informantene (og kontrollgruppen) i kategori 1a og 2a.  
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Med utgangspunkt i figur 3 og 4, viser resultatene at informantene har lavere aksept for V3-

konstruksjoner (ikke-akseptable setninger) enn de har for V2-konstruksjoner (akseptable 

setninger). Likevel må det påpekes at det ikke er snakk om en avvisning av V3, noe som særlig 

kommer til syne når man ser det i sammenheng med kontrollgruppens vurderinger. I tillegg 

viser resultatene at graden av aksept for V2-konstruksjoner synker når det er tyngre ledd, mens 

graden av aksept for V3 holder seg tilnærmet lik uavhengig tyngden på de topikaliserte 

leddene. Informantene vurderer altså V3-setningene likt uavhengig av det topikaliserte leddet, 

mens V2-setningene vurderes ulikt avhengig av type tematisert ledd. Innad i gruppen kan man 

se at informant A og J er de eneste som har en større spredning enn 1,0 på hvordan de aksepterer 

V3 i lette og tunge topikaliserte ledd. Informant A aksepterer i større grad V3 i lette enn i tunge 

topikaliserte ledd (se figur 3). Informant A viser seg å ha samme mønster også for V2-

setningene (se figur 3), noe som tyder på at aksepten for setninger med tunge tematiserte ledd 

er generelt lavere. Videre viser resultatene at det er lite forskjell på hvordan resten av gruppen 

har vurdert V3 i henholdsvis lette og tunge topikaliserte ledd.  

 

4.1.4 Fyllsetninger: Resultater fra kategori 3 og 4  
Kategori 3 og 4 inneholdt fyllsetninger. Kategori 3 bestod av seks akseptable setninger med 

hv-spørreord (a) og seks ikke-akseptable setninger med hv-spørreord, med en helt tilfeldig 

ugrammatisk plassering av ord (b). Kategori 4 bestod av seks akseptable subjektinitiale 

setninger (a) og seks ikke-akseptable subjektinitiale setninger med doble finitte verb. 

Fyllsetningene utgjorde totalt halvparten av setningene i testen, og figur 5 og 6 nedenfor 

illustrerer informantenes resultater fra disse kategoriene:  
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Figur 5: informantenes gjennomsnittvurderinger fra kategori 3a og 3b (fyllsetninger.)  

 
Figur 6: informantenes resultater fra kategori 3a og 3b (fyllsetninger). 
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Resultatene fra kategori 3 og 4 er avgjørende for gyldigheten til resultatene fra de andre 

kategoriene. Som figur 5 og 6 viser, avviser de fleste informantene i stor grad 

ugrammatikalske setninger og aksepterer de grammatikalske. Man kan se at informant H 

skiller seg ut ved at han svarer nokså midt på skala på fyllsetninger og testsetninger, noe som 

tyder på at han svarer nokså usikkert på hele testen. Dette vil jeg komme tilbake til i kapittel 

4.2.1 når jeg redegjør for de individuelle resultatene. Videre ser man at kontrollgruppen 

svarer som forventet, altså at de svarer i de ytre endene av skalaen. Disse resultatene fra 

fyllsetningene tyder på at testen fungerer slik den er ment å fungere, og dermed bidrar disse 

resultatene til å styrke gyldigheten og påliteligheten til resultatene fra de andre kategoriene.  

 
4.1.5 Skår og spredning 
For å estimere informantenes norskkunnskaper valgte jeg å utregne to faktorer; skår og 

spredning. Skåren forteller hvor godt de har svart på testen, med andre ord hvor rett eller galt 

de svarer på testen19. Dette skal ses i sammenheng med spredning. Spredning kan brukes som 

et estimat på hvor sikker informanten er på sine akseptabilitesvurderinger. For eksempel vil 

en informant som svarer på ytterendene av skalaen ha en høy spredning, noe som tyder på at 

informanten er sikker på sine svar. Motsatt antar man at en informant som er usikker på 

setningene svarer tettere mot midten av skalaen, og derfor får en mindre spredning. For å 

regne ut informantenes skår som presenteres i tabell 4 nedenfor, har følgende formel blitt 

brukt:  

 

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 = 336 − * (8 − 𝑣𝑢𝑟𝑑𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔)
	

56789:5;<8

				+ * (𝑣𝑢𝑟𝑑𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 − 1)
	

?56789:5;<8

 

 

I alle de akseptable setningene i testen (1a, 2a, 3a, 4a) trekker man informantens vurdering fra 

maksimumsverdien i testen (8), og summerer disse tallene. For de uakseptable setningene i 

testen (1b, 2b, 3b, 4b) trekkes minimumsverdien (1) fra informantenes vurdering, og disse 

summeres. Summen av disse to tallene trekkes fra 336 (som er maksimal verdi hvis man svarer 

alt «feil» på testen) for at høy skår skal tilsvare et godt resultat på testen, noe som betyr at desto 

høyere skår i tabellen nedenfor, desto mer «korrekt» har man svart på testen. Tabell 4 nedenfor 

viser informantene og kontrollgruppens skår og spredning:  

 

                                                
19 Testen i sin helhet, altså inkludert fyllsetningene. 
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Informant Skår Spredning 

A 223 2,5 

B 244 2,2 

C 242 2,1 

D 250 2,3 

E 207 1,4 

F 279 2,7 

G 242 2,5 

H 176 1,0 

I 272 2,7 

J 250 2,5 

K1 324 3,3 

K2 336 3,5 

K3 333 3,5 

K4 334 3,5 

K5 332 3,5 

 

 

Resultatene viser at kontrollgruppen med norsk som førstespråk (K1, K2, K3, K4, K5) skårer 

betydelig høyere enn informantene i studien. Selv informant F, som fikk den høyeste skåren 

blant informantene, har en betydelig lavere skår enn alle de fem som utgjorde kontrollgruppen. 

Når det gjelder spredningen i svarene til informantene ser denne ut til å ha en sammenheng 

med skåren. Dette tyder på at informanter som er veldig sikre (og som skårer høyt) har høy 

spredning fordi de har benyttet seg av ytterpunktene på skalaen, mens de som skårer lavt er 

mer usikre, dermed har de lav spredning (svarer mest 4-5 på skalaen). Eksempelvis viser tabell 

4 at informant H har en lav skår sammenlignet med de andre, og man kan se at spredningen 

hans også er lav. Dette betyr at han har svart «mildere» på skalaen enn resten av informantene 

på hele testen, derav også en lavere skår på testen. Som figur 3 og 4 viser, så vurderer informant 

Tabell 4: informantenes og kontrollgruppens skår og spredning. Resultatene i denne 
tabellen er inkludert fyllsetningene 
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H de grammatiske (V2) og de ugrammatiske (V3) setningene forholdsvis likt. I motsetning til 

informant H, kan man se at de fem som utgjør kontrollgruppen20 har høy skår og høy spredning. 

Kontrollgruppen svarer altså som forventet, noe som tyder på at testen fungerer og dermed 

bidrar disse resultatene til å styrke gyldigheten og påliteligheten til både testsetningene og 

fyllsetningene. Ved analyse av tabell 4 ovenfor kan man se en positiv korrelasjon mellom skår 

og spredning. Ettersom denne korrelasjonen er positiv, vil det si at informanter som gjør 

korrekte vurderinger også er mer sikre på svarene. Dette samsvarer med antagelsen om at 

«flinkere» innlærere har større konfidens i vurderingene. Ytterligere bygger dette på de 

metodiske valgene, siden det viser at informantene tar i bruk muligheten til å svare «usikker». 

Testen var designet slik at informantene skulle ha mulighet til å svare at de var usikre på 

setningene. Hvis det ikke hadde vært noen korrelasjon, vil dette indikere at informantene ikke 

brukte denne muligheten, og derav vil det tyde på en dårlig designet test.  

 

4.2 Resultater på individnivå 
For å kategorisere enkeltinformantene ble det laget 7 potensielle klasser. Først vil jeg 

beskrive disse, deretter vil jeg plassere informantene i de ulike klassene basert på deres 

vurderinger. Klasse 1-3 er basert på potensielle svar for V2-setningene, mens klasse 4-7 er 

basert på potensielle svar for V3-setningene, noe som betyr at alle informantene blir plassert i 

èn klasse for V2 og èn klasse for V3. Det bør nevnes at man kan tenke seg andre mulige 

kombinasjoner enn de 7 klassene som blir presentert i det som følger, men jeg vil kun nevne 

disse 7 ettersom alle informantene lot seg plassere i to av disse klassene.  

 

Et problem med numerisk akseptabilitetsvurdering er at resultatene kan være misvisende. For 

eksempel vil en vurdering på 5 være på den positive enden på skalaen, men det antas at 

informanten er veldig usikker og det er derfor vanskelig å skille dette mellom bevisst høy 

aksept eller usikkerhet hos informanten. For å unngå slike tilfeller deles akseptabilitetsgraden 

opp i tre nivåer: bevisst lav aksept (1-3,5), usikker (3,5-5,5) og bevisst høy aksept (5,5-8). De 

7 potensielle klassene som blir presentert nedenfor er basert på disse tre nivåene:  

                                                
20 K1, K2, K3, K4 og K5.  



 40 

 

I klasse 1 har informanten(e) høy aksept for V2 i 

setninger med lette topikaliserte ledd og usikker aksept 

for V2 i setninger med tunge topikaliserte ledd. 

Dersom dette er tilfellet, ser informantene ut til å ha en 

grunnleggende aksept for V2, men ikke god nok 

kompetanse til å vurdere korrekt i mer utfordrende 

setninger.  

 

 

I klasse 2 har informanten(e) usikker aksept for V2 i 

både setninger med lette og tunge topikaliserte ledd. 

Informanten(e) har altså svart nokså midt på skalaen 

på alle V2-setningene. Dette betyr at informanten(e) 

ikke ser ut til å ha tilegnet seg V2 ettersom de er 

usikre på om det er akseptable setninger.  

 

 

 

I klasse 3 har informanten(e) høy aksept for V2 i både 

setninger med lette og tunge topikaliserte ledd. Dette 

vil bety at informanten(e) har tilegnet seg V2 ettersom 

grammatikken deres tillater V2-setningene i stor grad.  

 

 

 

Klasse 4 dreier seg om aksepten av V3. I denne 

klassen har informanten(e) usikker aksept i både 

setninger med lette og tunge tematiserte ledd. Dette vil 

bety at informanten(e) ikke har lært seg at V3-

plassering er ugrammatisk i målspråket og at 

informanten(e) er generelt usikker på om V3 er 

akseptabelt i den norsk grammatikk. 

 

Figur 7 viser klasse 1 for V2. 

Figur 8 viser klasse 2 for V2.  

Figur 9 viser klasse 3 for V3.  

Figur 10 viser klasse 4 for V3.  
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I klasse 5 har informanten(e) lav aksept for V3 i både 

setninger med lette og tunge tematiserte ledd. Dette 

vil bety at informanten(e) har lært seg at V3-

plassering ikke er korrekt i norsk grammatikk 

ettersom de ikke aksepterer dette i verken setninger 

med lette eller tunge tematiserte ledd.  

 

 

I klasse 6 har informanten(e) høy aksept for V3 i 

lette, men usikker aksept for V3 i tunge. Her kan det 

tenkes at informanten(e) får til å «oversette» den lette 

setningen, og fordi at det stemmer overens med 

førstespråket, aksepterer de V3. Derimot på de 

tyngre setningene kan det tenkes at informantene har 

problemer med å forstå setningene, og derfor svarer 

usikkert.  

 

I klasse 7 har informanten(e) usikker aksept for V3 i 

lette og lav aksept for V3 i tunge. Dette er en 

vanskelig klasse, for det tilsvarer at informanten er 

«flinkere» i tyngre setninger, noe som går imot 

antagelsen om at tyngre setninger er vanskeligere å 

vurdere. En alternativ hypotese vil være at 

informanten synes setningen er vanskeligere å forstå, 

og derav tenker at den er feil.  

 

I avsnittene som følger ser jeg nærmere på hver enkelt informants resultater fra kategori 1 og 

2, og jeg vil plassere informantene etter de ulike tilfellene som ble presentert ovenfor. Dette 

vil jeg gjøre med utgangspunkt i figur 1 - 4.  

 

 

Figur 11 viser klasse 5 for V3.  

Figur 12 viser klasse 6 for V3.  

Figur 13 viser klasse 7 for V3. 
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4.2.1 Informantenes individuelle resultater 
Informant A er 14 år og begynte å lære seg norsk da hun var 12 år. Resultatene hennes fra 

kategori 1 viser at hun har akseptert V2 noe lavere enn gruppens gjennomsnitt på 6,7. Hun har 

likevel en relativt høy aksept for både V2 og V3 i lette topikaliserte ledd med en 

gjennomsnittvurdering på 6,2 i akseptable setninger (V2) og 5,8 i ikke-akseptable setninger 

(V3). Videre viser resultatene fra kategori 2 at informanten ser ut til å være mer usikker på 

verbplassering i setninger med tunge topikaliserte ledd med en gjennomsnittvurdering på 4,3 

for V2 og 4,0 for ikke-akseptable setninger med V3. Informanten ser altså ut til å ha en høyere 

aksept for V2 i setninger med lette topikaliserte ledd enn setningene med tunge topikaliserte 

ledd. I tillegg til dette, aksepterer også informanten i større grad ikke-akseptable setninger (V3) 

i lette topikaliserte ledd med en gjennomsnittvurdering på 5,8, enn det hun gjør i tunge 

topikaliserte ledd med en gjennomsnittvurdering på 4,0. På bakgrunn av disse resultatene lar 

informant A seg plassere i klasse 1 for V2 og 6 for V3.  

 

Informant B er 15 år og begynte å lære seg norsk da hun var 6 år. Resultatene fra kategori 1 

viser at informant B har høy aksept for V2 i lette topikaliserte ledd med et gjennomsnitt på 7,5, 

og en gjennomsnittvurdering på 4,3 for ikke-akseptable setninger (V3-konstruksjoner) i lette 

topikaliserte ledd. Ettersom 4,3 ligger nokså midt på skalaen, kan dette tyde på at informanten 

er usikker på V3 i setningene i kategori 1b. Når det gjelder kategori 2 aksepterer hun i større 

grad V2 (gjennomsnittvurdering på 5,7) enn V3 (gjennomsnittvurdering på 4,5) i setninger med 

tunge topikaliserte ledd. Her svarer også informanten midt på skalaen, noe som kan tyde på at 

hun også er usikker på V3 i setninger med tunge topikaliserte ledd i likhet med setningene med 

lettere topikaliserte ledd. I likhet med informant A har også informant B større aksept for V2 i 

lette enn i tunge topikaliserte ledd. Når det gjelder vurderingene av V3, viser figur 4 at 

informant B har en tilnærmet lik aksept av V3 i lette og tunge topikaliserte ledd med en 

gjennomsnittvurdering på 4,5 i tunge og 4,3 i lette topikaliserte ledd. På bakgrunn av disse 

resultatene lar informant B seg plassere i klasse 3 for V2 og 4 for V3.  

 

Informant C er 15 år og begynte å lære seg norsk da han var 12 år. Resultatene fra kategori 1 

viser at informant C ligger rundt gruppens gjennomsnitt når det gjelder både akseptabiliteten 

av V2 og V3 i setninger med lette topikaliserte ledd. Informanten viser høyere aksept for V2 

(6,7) enn V3 (4,0) i setninger med lette topikaliserte ledd. Også informant C viser seg å vurdere 

V3-setningene i kategori 1a ganske midt på skalaen. Selv om det er tydelig at han har høyere 
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aksept for V2-setningene, er det altså ikke noen tydelig avvisning av V3, noe som kan tyde på 

at informanten er usikker på V3 i disse setningene. Ved å se på resultatene fra kategori 2 ser 

informanten ut til å være mer usikker på V2 i setninger med tunge tematiserte ledd. Her har 

han en gjennomsnittvurdering på 4,3 i akseptable setninger (V2) og 3,2 i ikke-akseptable 

setninger (V3). Han har altså en lav aksept for V3 i setninger med tunge topikaliserte ledd, og 

en usikker aksept i setningene med lette topikaliserte ledd. Det kan tenkes at dette skyldes en 

av to forklaringer: a) antagelsen om at setninger med lette topikaliserte ledd er lettere, er feil, 

eller b) at informanten synes setningene med tunge topikaliserte ledd er vanskeligere og derfor 

antar at disse setningene er feil. Ettersom den første antagelsen (a) stemmer i de fleste andre 

tilfeller (lavere gjennomsnitt i V2 for setninger med tunge topikaliserte ledd enn i lette), så 

antas det at informant C passer inn i den andre alternative hypotesen (b). På bakgrunn av disse 

resultatene lar informant C seg plassere i klasse 1 for V2 og 7 for V3.  

 

Informant D er 15 år og begynte å lære seg norsk da hun var 13 år. Resultatene hennes fra 

kategori 1 viser at hun har en betydelig større aksept av setninger med V2-konstruksjoner med 

en gjennomsnittvurdering på 6,2 enn V3-konstruksjoner med en gjennomsnittvurdering på 3,0. 

Informanten har en lav gjennomsnittvurdering på 3,0 i ikke-akseptable setninger, noe som kan 

tyde på at informanten forstår at V3 ikke er en akseptabel setning i målspråket. I kategori 2 har 

informanten en gjennomsnittvurdering på 5,3 i akseptable setninger (V2-konstruksjoner) og 

3,5 i ikke-akseptable setninger (V3-konstruksjoner) i setninger med tunge tematiserte ledd, noe 

som betyr at informanten har lav aksept på V3 i både lette og tunge tematiserte ledd, noe som 

igjen kan tyde på at hun vet at V3 ikke er grammatisk i norsk leddstilling. Informanten ligger 

under gruppens gjennomsnitt i vurderingene av V3 (se figur 4). Videre har hun noe større 

aksept for V2 i lette (gjennomsnittvurdering på 6,2) enn i tunge tematiserte ledd 

(gjennomsnittvurdering på 5,3), men ikke en betydelig forskjell på de to. På bakgrunn av disse 

resultatene lar informant D seg plassere i klasse 1 for V2 og 5 for V3.  

 

Informant E er 16 år og begynte å lære seg norsk da hun var 15 år. Resultatene hennes fra 

kategori 1 viser at hun har større aksept for setninger med V2-konstruksjoner med en 

gjennomsnittvurdering på 6,7 enn for V3-konstruksjoner med en gjennomsnittvurdering på 4,5. 

Selv om informanten har en relativt høy aksept av V2 i lette topikaliserte setninger, har også 

denne informanten svart nokså midt på skalaen i setningene med V3-konstruksjoner. Det er 

altså ingen tydelig avvisning av V3 selv om aksepten er lavere enn for V2. Dette kan tyde på 

at informanten er usikker på om V3 er akseptabelt i målspråket.  I kategori 2, hvor informanten 
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skulle vurdere setninger med V2 og V3 i setninger med tunge topikaliserte ledd, har 

informanten en gjennomsnittvurdering på 5,3 i akseptable setninger (V2) og 4,3 i ikke-

akseptable setninger (V3). I likhet med de andre informantene, og som forventet i forkant av 

undersøkelsen, aksepterer også denne informanten V2 i setninger med lette tematiserte ledd i 

større grad enn V2 i setninger med tunge tematiserte ledd (se figur 3). Informanten aksepterer 

altså i høy grad V2 i lette topikaliserte setninger, men har svart nokså midt på skalaen både når 

det gjelder V3 i lette topikaliserte setninger, i tillegg til V2 og V3 i tunge topikaliserte setninger. 

Disse resultatene tyder på at informanten er usikker på verbplassering i norsk, og at hun er mer 

usikker når setningene blir mer komplekse. På bakgrunn av disse resultatene lar informant E 

seg plassere i klasse 1 for V2 og 4 for V3.  

 

Informant F er 16 år og begynte å lære seg norsk da han var 13 år. Informant F er den 

informanten som har høyest skår på testen, og har størst spredning på skalaen i svarene sine (se 

tabell 4). Resultatene fra kategori 1 viser at informanten har størst aksept av V2 i lette 

topikaliserte ledd med en gjennomsnittvurdering på 7,7, samtidig om han har lav aksept for 

uakseptable setninger (V3) med en gjennomsnittvurdering på 2,7. I kategori 2 aksepterer han 

V2 i tunge topikaliserte ledd noe lavere enn i lette topikaliserte ledd, men har likevel høyest 

aksept av gruppen med en gjennomsnittvurdering på 6,3. Informanten skiller seg fra resten av 

gruppen ved å ha en lav aksept for V3 i setninger med tunge tematiserte ledd 

(gjennomsnittvurdering på 2,3). Informanten har altså ganske høy aksept av V2 i lette og tunge 

tematiserte ledd og aksepterer i lav grad uakseptable setninger (V3) i både setninger med lette 

og tunge tematiserte ledd. Disse resultatene tyder på at informant F har tilegnet seg V2-regel i 

norsk og mestrer denne i stor grad, i tillegg til å ha lært seg at V3 ikke er grammatisk i norsk. 

På bakgrunn av disse resultatene lar informant F seg plassere i klasse 3 for V2 og 5 for V3.  

 

Informant G er 16 år og begynte å lære seg norsk da han var 10 år. Resultatene fra kategori 1 

viser at informant G har høy aksept av V2 i lette topikaliserte ledd med en 

gjennomsnittvurdering på 7,3. I tillegg viser resultatene at han har en gjennomsnittvurdering 

på 5,2 for V3 i setninger med lette topikaliserte ledd, noe som kan tyde på at vedkommende 

aksepterer begge deler, men V3 i litt lavere grad. Videre viser resultatene fra kategori 2 at 

informanten har en tilnærmet lik grad av aksept av V2 og V3 i tunge topikaliserte ledd. Her 

aksepterer faktisk informanten litt mer av uakseptable setninger (V3) med en 

gjennomsnittvurdering på 5,5 enn akseptable setninger (V2) med en gjennomsnittvurdering på 

5,3. Informant G har i likhet med de andre informantene en større aksept for V2 i lette enn i 
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tunge topikaliserte ledd, men begge er relativt høyt på skalaen. Informanten viser seg å ha 

nesten samme skår på V2-setningene med tunge topikaliserte ledd som på V3-setningene med 

lette topikaliserte ledd. Når det gjelder informantens vurderinger av V3-konstruksjoner, viser 

figur 4 at han svarer relativt høyt på skalaen i lette (5,2) og tunge topikaliserte setninger (5,5). 

Her ligger han nesten over på akseptsiden av skalaen, dermed er det tydelig at disse 

konstruksjonene på ingen måte avvises, noe som kan tyde på at informanten er usikker på om 

V3 er grammatisk korrekt i norsk. På bakgrunn av disse resultatene lar informant G seg plassere 

i klasse 1 for V2 og 4 for V3.  

 

Informant H er 16 år og begynte å lære seg norsk da han var 14 år gammel. Sett i sammenheng 

med de andre informantene har informant H den laveste gjennomsnittvurderingen på 

akseptable setninger (V2) i kategori 1 med et snitt på 5,3. Videre viser resultatene at det er 

relativt liten forskjell på hvordan han vurderer V2 og V3 i lette topikaliserte setninger, med en 

gjennomsnittvurdering på 4,7 i de ikke-akseptable setningene (V3). I kategori 2 er det også 

relativt liten forskjell på hvordan informanten H vurderer V2 og V3 i setninger med tunge 

tematiserte ledd. Her ligger gjennomsnittvurderingene på 4,7 i V2-konstruksjonene, mens 

snittet på V3-konstruksjonene ligger på 4,8.  Informanten ser altså ut til å ha relativt liten 

forskjell på hvordan han aksepterer V2 i lette og tunge topikaliserte setninger, og har generelt 

en lav aksept av V2 sammenlignet med gruppen (se figur 3). Når det gjelder V3-kontuksjonene, 

har informanten usikker aksept for V3 i både lette topikaliserte setninger med en 

gjennomsnittvurdering på 4,7 og i tunge topikaliserte setninger med en gjennomsnittvurdering 

på 4,8, noe som kan tyde på at informanten er usikker på verbplassering. På bakgrunn av disse 

resultatene lar informant H seg plassere i klasse 2 for V2 og 4 for V3. Informant H skiller seg 

ut ved å svare usikkert på skalaen i alle fyllsetningene i likhet med testsetningene. Dette kan 

man også se på hans lave spredning på 1,0 (se tabell 4). Dermed vil det være vanskeligere å 

trekke sikre konklusjoner basert på informant H sine vurderinger, ettersom det kan tenkes at 

informanten bare er usikker på alt eller svarer litt tilfeldig.  

 

Informant I er 18 år og begynte å lære seg norsk da hun var 13 år gammel. Resultatene hennes 

fra kategori 1 viser hun har en stor forskjell på hvordan hun har akseptert V2 og V3 i lette 

topikaliserte setninger med en gjennomsnittvurdering på 6,5 i akseptable setninger (V2) og 3,2 

i uakseptable setninger (V3). Resultatene fra kategori 2 viser at hun ligger nær gruppens 

gjennomsnitt når det gjelder vurderingene av V2 i tunge topikaliserte setninger, der hun har en 

gjennomsnittvurdering på 5,0. Likevel viser hun lav aksept av V3 i tunge topikaliserte ledd 
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med en gjennomsnittvurdering på 2,5. Som forventet, og i likhet med de andre informantene, 

har hun en høyere aksept for setninger med V2 i lette enn i tunge topikaliserte ledd. I tillegg til 

dette, vurderer informanten V3 som ikke-akseptable setninger både når det gjelder de med lette 

(3,2) og de med tunge topikaliserte ledd (2,5). Disse resultatene tyder på at informanten i stor 

grad har lært seg at V3 ikke er akseptabelt i norsk grammatikk. På bakgrunn av disse resultatene 

lar informant I seg plassere i klasse 1 for V2 og 5 for V3. 

 

Den siste informanten, informant J, er 19 år og begynte å lære seg norsk i en alder av 14. 

Resultatene fra kategori 1 viser at informant J ligger på gruppens gjennomsnitt sammen med 

informant C. Informanten viser betydelig høyere aksept for V2 i lette topikaliserte setninger 

med en gjennomsnittvurdering på 6,7 enn for V3 med en gjennomsnittvurdering på 4,0. Her 

svarer informanten midt på skalaen, noe som kan tyde på at hun er usikker på om V3 er 

akseptabelt i målspråket, men relativt sikker på at V2 setningene er akseptable setninger. Når 

det gjelder kategori 2, viser resultatene at informanten har en relativt høy aksept for akseptable 

setninger (V2) med en gjennomsnittvurdering på 6,2, og usikker aksept for V3 med en 

gjennomsnittvurdering på 5,2. Informanten aksepterer V2 tilnærmet likt i lette og tunge 

topikaliserte ledd, noe som kan tyde på at informanten har tilegnet seg V2-regel i norsk og 

behersker dette i stor grad. Ettersom hun har usikker aksept for V3-konstruksjonene tyder dette 

på at informanten er usikker på om V3 er grammatisk i målspråket. På bakgrunn av disse 

resultatene lar informant J seg plassere i klasse 3 for V2 og 4 for V3.  

 

Figur 14 og 15 på neste side, viser en oversikt over hvor mange informanter som lot seg 

plassere i de ulike klassene:  
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Figur 14 viser hvor mange som lot seg plassere i de ulike V2-klassene  

 
 

 
Figur 15 viser hvor mange som lot seg plassere i de ulike V3-klassene  

 
Som figur 14 og 15 viser, ser man at majoriteten plasserer seg i klasse 1 for V2 og klasse 4 

for V4. Majoriteten har altså høy aksept for V2 i setninger med lette topikaliserte ledd og 

usikker aksept for V2 i setninger med tunge topikaliserte ledd. I tillegg har de usikker aksept 

for V3 i både setninger med lette og tunge topikaliserte ledd. 
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4.3 Kort oppsummering av resultatene 
Grupperesultatene viser at informantene generelt har en høyere aksept for V2 enn for V3. Alle 

informantene viser seg å ha en høyere aksept for V2 i setninger med lette topikaliserte ledd enn 

i setninger med tunge topikaliserte ledd. Resultatene viser at snittet for V2-setningene er mye 

lavere i setningene for kategori 2 enn for kategori 1, noe som tyder på at det er lettere å vurdere 

setninger med lette topikaliserte ledd. Når det gjelder V3-setningene, altså den strukturen de 

har i engelsk, så er snittet for V3-setningene i kategori 1 og 2 ganske lik. V3-setningene 

vurderes med andre ord ganske likt uavhengig av det topikaliserte leddet, mens V2-setningene 

vurderes ulikt avhengig av type topikalisert ledd. Selv om resultatene viser at informantene har 

en høyere preferanse for V2, avviser de likevel ikke V3. Sett i sammenheng med 

kontrollgruppen, som vurderer setningene som forventet, så vurderer disse V3-setningene som 

1, mens ingen av L2-talerne gir dem en så lav vurdering, noe som kan tyde på at de ikke avviser 

setningene men er usikre på V3. Videre så vi at de fleste informantene lot seg plassere i klasse 

1 for V2 og klasse 4 for V3. 
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5 Analyse   
I kapittelet som følger vil det bli utført en analyse av språkdataene med utgangspunkt i de 

følgende forskningsspørsmålene; 1) I hvilken grad aksepterer L2-innlærere av norsk med 

engelsk som førstespråk V2 i norske deklarative setninger med topikaliserte ledd? 2) I 

hvilken grad aksepterer L2-innlærere av norsk med engelsk som førstespråk V3 i norske 

deklarative setninger med topikaliserte ledd? Skyldes dette transfer fra L1 engelsk? 3) Finnes 

det noen forskjell i aksepten av V2 og V3 i setninger med henholdsvis lette og tunge 

topikaliserte ledd? I det som følger vil jeg diskutere disse forskningsspørsmålene i lys av 

relevant teori som ble presentert tidligere i kapittel 2. Først vil jeg diskutere informantenes 

aksept av V2, deretter vil jeg diskutere informantenes aksept av V3 og hvorvidt det 

forekommer transfer fra førstespråket engelsk.  

 

5.1 Informantenes aksept av V2  
Det første forskningsspørsmålet i denne oppgaven dreiet seg om hvorvidt L2-talerne av norsk 

med engelsk som førstespråk aksepterer V2 i norske deklarative setninger med topikaliserte 

ledd. Som nevnt tidligere i oppgaven, har V2 blitt studert fra ulike teoretiske utgangspunkt og 

med ulike metoder, men de aller fleste er stort sett enige om at dette trekket er en utfordring 

for L2-innlærere. Det er altså et kjent fenomen innen andrespråkslitteraturen at 

verbplassering er vanskelig å beherske for innlærere av norsk (Eide, 2015, s. 82). Ettersom 

informantene i denne studien ikke har V2-språk som førstespråket sitt eller i andre tilegnede 

språk, kan det dermed tenkes at det vil være utfordrende for disse innlærerne å tilegne seg V2 

i norsk som andrespråk.  

 

Resultatene viste at informantgruppen hadde en høy gjennomsnittvurdering på 6,7 for V2-

setninger med lette topikaliserte ledd, og 5,3 for V2-setninger med tunge topikaliserte ledd. I 

kapittel 4.2 ble det presentert 7 ulike potensielle klasser som informantene ble plassert i 

basert på deres akseptabilitetvurderinger av V2 og V3. Klasse 1-3 var potensielle svar på 

akseptabilitetsvurderingene av V2-setningene, og disse var følgende: I klasse 1 hadde 

informanten(e) en høy aksept for V2 i setninger med lette topikaliserte ledd og usikker aksept 

for V2 i setninger med tunge topikaliserte ledd. I klasse 2 hadde informanten(e) usikker 

aksept for V2 i både setninger med lette og tunge topikaliserte ledd. Mens I klasse 3 hadde 

informanten(e) høy aksept for V2 i både setninger med lette og tunge topikaliserte ledd. 
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Resultatene viste at det var en generell tendens i gruppa til at informantene tilhørte klasse 1, 

hvor informantene hadde høy aksept for V2 i setninger med lette tematiserte ledd og var mer 

usikre på V2 i setninger med tunge tematiserte ledd.  

 

Her kan man stille spørsmål ved hva som bør kunne regnes som aksept hos informantene, 

ettersom de vurderer setningene på en skala fra 1 til 8. Det vil alltid forekomme individuelle 

forskjeller på hvor ekstremt informantene svarer når de benytter seg av skalaen, altså hvor 

høy spredning informantene har når de vurderer setningene. Og det er viktig at dette tas i 

betraktning når man analyserer språkdataene. Det kan for eksempel tenkes at noen vil svare 8 

dersom de synes det er en helt akseptabel setning i målspråket, mens andre kan være like 

sikre men kanskje vurdere setningen som 7 i stedet for 8. På bakgrunn av dette har en 

gjennomsnittvurdering i denne oppgaven blitt regnet som «aksept» dersom informanten(e) 

har vurdert setningene som 5,5 eller høyere på skalaen. Når en informant bruker denne siden 

av skalaen og gir setningene en høyere vurdering enn 5,5 vurderer jeg dette som at 

informanten har gitt en bevisst høy aksept og dermed antar at informanten vurderer dette som 

en akseptabel setning i målspråket norsk. Ettersom informantene hadde en aksept på høyere 

enn 5,5 for V2 i setninger med lette topikaliserte ledd, viser dette at informantene aksepterer 

V2 i disse setningene. Her bør det nevnes at man kan utelukke at informantenes høye aksept 

av V2 i setninger med lette topikaliserte ledd skyldes transfer. Ettersom informantene i denne 

studien ikke har V2 for tilsvarende strukturer i førstespråket eller andre tilegnede språk kan 

man utelukke at aksepten for V2 i norsk dreier seg om såkalt positiv transfer av V2 (Lado 

1957), altså trekk ved målspråket som innlæreren mestrer bedre fordi hun har tilsvarende 

trekk i førstespråket. Ettersom ingen av informantene hadde V2-språk som førstespråk eller 

andre tilegnede språk, kan man dermed utelukke at aksepten for V2 som de viser i norsk 

skyldes transfer fra et annet språk.  

 

Selv om informantene ser ut til å ha tilegnet seg V2, er det likevel en forskjell mellom 

informantene og kontrollgruppen med L1-talere, da kontrollgruppen hadde en 

gjennomsnittvurdering på 7,9 for V2-setningene med tunge topikaliserte ledd (kategori 2a). 

Videre viste resultatene at det hos L2-innlærerne var en forskjell i vurderingen av V2 på tvers 

av setningstype 1 og 2. Informantene hadde høy aksept for V2 i setninger med lette 

topikaliserte ledd, men var mer usikre på V2 i setningene med tunge tematiserte ledd. Dette 

kan tyde på at informantene har en grunnleggende aksept for V2, men at de har større 

vanskeligheter for å ha målspråkslike vurderinger i mer utfordrende setninger. Ettersom 
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informantene hadde høy aksept for V2 i setninger med lette topikaliserte ledd og var mer 

usikre på V2 i setningene med tunge tematiserte ledd, ser det dermed ut til at grammatikken 

deres tillater V2, men man ser at de strever mer når setningene blir mer komplekse. Graden 

av aksept for V2-konstruksjoner der dermed ut til å synke når det er tyngre ledd som 

tematiseres. Dette stemmer overens med funnene til Eide og Hjelde (2018) hvor informanten 

Lena hadde større vanskeligheter med V2 i tilfeller med tunge forfelt. Selv om det i Eide og 

Hjeldes (2018) studie dreier seg om nedarvingsspråk, er det likevel interessant å 

sammenligne med deres funn, ettersom det i begge tilfeller er snakk om flerspråklige 

individer som kan norsk og engelsk. Videre støtter det også funnene til Hagen 

(1992,1995,1996) om at tunge foranstilte ledd, altså foranstilte ledd med høyt antall ord, 

oftere viser seg å være underinverteringsdrivende. Ettersom alle setningene med tunge 

topikaliserte ledd bestod av flere antall ord (4-8) enn setningene med lettere topikaliserte ledd 

(2), kan dette forklare hvorfor informantene også i denne studien har større vanskeligheter 

med å vurdere V2 i setningene med tyngre foranstilte ledd enn i setningene i med lettere 

foranstilte ledd.  

 

Videre er det interessant at alle informantene i studien viste seg å ha en lavere aksept for V2 i 

setninger med tunge topikaliserte ledd enn i setningene med lette topikaliserte ledd. Selv også 

informantene som skåret høyest på testen (f.eks. informant F) hadde lavere aksept i 

setningene med tunge topikaliserte ledd. Her er det tydelig at det er «mer på gang» og at 

informantene dermed har vanskeligere for å ha målspråklike vurderinger i setningene med 

tyngre tematiserte ledd. Det kan tenkes at årsaken til dette er knyttet til innlærernes 

prosessering av andrespråket. Ifølge The Interface Hypothesis (Sorace og Filiaci, 2006) 

prosesserer L2-innlærere grammatikk annerledes enn L1-talere, noe som kan forklare en del 

av utfordringene innlærerne har. Dette kan være årsaken til at informantene har større 

vanskeligheter for å ha målspråkslike vurderinger i setningene med de tyngre tematiserte 

leddene. Det kan tenkes at det vil være enda mer å prosessere for dem og dette kan forklare at 

komplekse strukturer vil være vanskeligere for L2-innlærere, og at de derfor vil gjøre flere 

feil på slike strukturer enn på enklere strukturer som setningene med de lettere tematiserte 

leddene. 
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5.2 Informantenes aksept av V3  
I likhet med V2, ble også informantenes aksept av V3 testet i norske deklarative setninger 

med topikaliserte ledd. Det andre forskningsspørsmålet i denne oppgaven dreiet seg om 

hvorvidt L2-talerne av norsk med engelsk som førstespråk aksepterer V3 i norske deklarative 

setninger med topikaliserte ledd, og hvorvidt dette kan skyldes transfer fra L1 engelsk.  

 

Resultatene viste at informantgruppen hadde en gjennomsnittvurdering på 4,1 for V3-

setningene med lette topikaliserte ledd, og 4,0 for V3-setninger med tunge topikaliserte ledd. 

I likhet med V2-setningene, ble informantene også inndelt etter ulike klasser basert på deres 

akseptabilitetsvurderinger av V3-setningene. Disse var følgende: Klasse 4 hvor 

informanten(e) hadde usikker aksept i både setninger med lette og tunge tematiserte ledd. 

Klasse 5 hvor informanten(e) hadde lav aksept for V3 i både setninger med lette og tunge 

tematiserte ledd. Klasse 6 hvor informanten(e) hadde høy aksept for V3 i lette, men usikker 

aksept for V3 i tunge, og klasse 7 hvor informanten(e) hadde usikker aksept for V3 i lette og 

lav aksept for V3 i tunge. Her viste resultatene at den største delen av informantgruppen 

tilhørte klasse 4, hvor de hadde usikker aksept i både setninger med lette og tunge 

topikaliserte ledd, noe som tyder på at disse informantene er usikre på V3 i norske 

topikaliserte setninger.  

 

Selv om informantene ikke har høy aksept for V3, ser de likevel ikke ut til å avvise V3 og 

dette er interessant. Ettersom informantene vurderte setningene på en skala fra 1 til 8 kan 

man stille spørsmål ved om det faktisk er snakk om avvisning eller ikke. Man ser at det 

generelt er stor forskjell i bruken av 1 på skalaen blant informantene. Kontrollgruppen bruker 

tallene på ytterkantene av skalaen (1 eller 8) i stor grad, mens L2-informantene bruker av og 

til 8, og noen ganger 7, men bruker lite 1. For å undersøke om det er snakk om en faktisk 

avvisning av V3 eller ikke, kan man se på vurderingene av de ikke-akseptable setningene i 

fyllsetningene for å se hvordan informantene benyttet seg av skalaen på disse. Når man ser på 

vurderingene av fyllsetningene i kategori 3b og 4b bruker informantene de laveste tallene, 

altså 1, 2 og 3 når de vurderer de ikke-akseptable fyllsetningene. Dette tyder på at 

informantene tar i bruk hele skalaen når de vurderer, og dermed kan ikke en vurdering på 3 

eller 4 sies å være en avvisning hos informantene. Dermed tyder resultatene på at 

informantene har en høyere preferanse for V2, men at de ikke tydelig avviser V3 i norske 

deklarative setninger med tematiserte ledd. Det ser dermed ut til at grammatikken deres 
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tillater begge deler, men at de har en preferanse for den ene, og da den målspråkslike 

konstruksjonen. Det at informantene svarer midt på skalaen kan tyde på at de er mer usikre på 

om V3-setningene er grammatisk i norsk sammenlignet med V2-setningene. På skalaen fra 1-

8 er det ikke noe midtpunkt, noe som gjør at 3 og 4 er de tallene som er nærmest midten. Og 

likevel er de på «firersiden», altså «aksept-siden», og ikke på «treersiden». Derfor tyder dette 

heller på usikkerhet enn avvisning hos informantene. Det er ikke unaturlig å tenke seg at 

dette kan skyldes L1-transfer fra engelsk, da tilsvarende konstruksjon er grammatisk i 

engelsk.  

 

Når det gjelder informantenes vurderinger av V3, kan man se på de individuelle dataene i 

Figur 16 at informantene deler seg i to grupper, gruppe A (rød) og gruppe B (blå). De to ulike 

gruppene er basert på deres akseptabilitetsvurderinger av V3, altså i hvilken grad de 

aksepterer verbet på tredjeplass som er ugrammatisk i målspråket norsk, men grammatisk i 

engelsk. Diagrammet nedenfor (figur 16) viser informantene gruppert etter hvor stor aksept 

de har for V3 i setninger med henholdsvis lette og tunge tematiserte ledd:  

 

 
Figur 16: hvordan de to grupperingene grupperer seg basert på deres aksept av V3.  

 

Gruppe A består av informanter som har lav aksept for V3 i setninger med lette og tunge 

tematiserte ledd. Dette er gruppen som svarer mest «målspråkslikt» på testen, mens gruppe B 
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består av informanter som svarer usikkert på V3-setningene med lette og tunge tematiserte 

ledd, og som dermed er mer usikre på V3 generelt. Videre består gruppe A av informant C, 

D, F og I, mens gruppe B består av informant A, B, E, G, H og J. Når jeg videre i denne 

analysen nevner gruppe A og B, er det disse grupperingene det refereres til. Disse 

grupperingene vil jeg komme tilbake til senere i analysen, og da særlig i diskusjonen om Full 

transfer, full aksess (kapittel 5.4).  

 

5.2.1 Transfer fra tidligere tilegnede språk  
Det ble nevnt i kapittel 2 at det er flere andrespråksteorier som hevder at det forekommer 

transfer fra S1 til S2. Engelsk og norsk har flere likhetstrekk. De har for eksempel mange like 

ord som de har lånt fra hverandre. I tillegg er det mange likhetstrekk fordi begge språkene er 

germanske, de har for eksempel lik ordstilling (SVO) (bortsett fra at norsk har V2) og det er 

mange likheter leksikalsk sett. På bakgrunn av dette, kan det tenkes at innlærerne også vil 

oppfatte språkene som like. Kellerman (1977) omtaler dette som psykotypologisk likhet, altså 

innlærernes subjektive vurdering av slektskap mellom språk. Kellerman (1977) fant ut at 

språkinnlæreren gjør seg opp et generelt inntrykk av hvor relevant førstespråksinformasjonen 

er ved innlæring av språk nummer to og hevder at forestillinger av denne typen er virksomme 

som utløsere av eller begrensninger for overføringer. Videre har Rothman (2011) tatt opp 

igjen disse tankene i nyere teorier i forbindelse med tredjespråkstilegnelse. Han har undersøkt 

hva som bestemmer syntaktisk transfer når det er mer enn et potensielt språk man kan 

overføre fra. Rothman (2011) konkluderer med at psykotypologisk likhet er den sterkeste 

faktoren som bestemmer syntaktisk transfer og helt avgjørende for hvilket språk en L3-

innlærerne overfører fra i den tidlige fasen av tilegnelsen av språk nummer tre. Ettersom 

mine informanter har engelsk som førstespråk vil de derfor trolig oppfatte engelsk og norsk 

som typologisk like språk, slik Kellerman (1977) fremhever. Dermed vil det også være 

sannsynlig at informantene overfører fra engelsk når de overfører. Fordi engelsk ikke er et 

V2-språk kan dette medføre at informantene aksepterer tilsvarende struktur i norsk, altså V3 i 

topikaliserte setninger. Dersom dette er tilfellet, vil det i hovedsak dreie seg om såkalt 

negativ transfer (Lado, 1957), altså språklig påvirkning fra førstespråket som avviker fra 

normen i målspråket, slik at det har en «negativ påvirkning» på innlæringen av målspråket.  

 

Som nevnt tidligere hadde alle informantene i denne studien engelsk som førstespråk. Basert 

på svarene informantene ga i spørreskjemaet om deres språkbakgrunn er det ikke noe 
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usikkerhet knyttet til hvorvidt informantene er på et høyt nok nivå i engelsk til at de har 

utviklet en internalisert grammatikk i engelsk. Alle informantene hadde lært seg engelsk før 

treårsalderen og oppga at de kun hadde engelsk som førstespråk. Dermed kan man utelukke 

at informantene har lært seg språkene engelsk og norsk parallelt, også kalt simultan 

tospråklighet (Engen & Kulbrandstad, 2004). Informantene hadde en startalder i norsk som 

varierte fra 6 til 15 år. Dette viser at informantene begynte å lære seg norsk etter at den 

engelske førstespråksgrammatikken var internalisert. Det er vanlig å anta at all den 

grunnleggende grammatikken til L1 er tilegnet ved 4-5 års alder. For mine informanter betyr 

dette at L1 kan antas å være tilegnet når tilegningen av L2 norsk startet. Vi så tidligere at 

Dekeyser (2013, s. 57) anbefaler at informantene i en transferstudie bør ha samme førstespråk 

for å begrense antall variabler knyttet til førstespråket. På bakgrunn av at de overnevnte 

faktorene er i tråd med Dekeysers anbefaling (2013, s. 57) gir dette i teorien en mulighet til å 

undersøke om tilegnelsen av norsk som andrespråk blir påvirket av engelsk som førstespråk. 

Fordi jeg har testet verbet som andre og tredje setningsledd i norske deklarative setninger 

med topikaliserte ledd, medfører dette at jeg kan undersøke transfer ved å undersøke hvorvidt 

de overfører V3 fra førstespråket engelsk.  

 

Likevel bør det nevnes at jeg ikke sammenligner med de andre språkene som informantene 

kan utenom engelsk og norsk. Dermed er det vanskelig å avgjøre hvorvidt eventuell transfer 

kan sies å stamme fra informantenes førstespråk eller andre tilegnede språk. Det er viktig at 

dette tas i betraktning ettersom dette også kan spille en rolle i spørsmålet om transfer. 

Samtidig må det påpekes at det kom tydelig frem i informantenes svar på spørreskjemaet i 

forbindelse med deres språkbakgrunn, at engelsk var det dominerende språket de brukte både 

hjemme med familie, på skolen og på fritiden med venner. I tillegg til dette oppga alle 

informantene at de hadde en lavere kompetanse i de andre språkene enn det de hadde i 

engelsk. Som nevnt tidligere, sies det av mange (Williams & Hammarberg, 1998; Poulisse, 

1997, Poulisse og Bongaerts, 1994, gjengitt i De Angelis, 2007, s. 35) at nylig bruk av et 

språk kan trigge transfer dersom det er mer enn ett språk man kan overføre fra. Dette er ofte 

diskutert innen tredjespråkstilegnelse, og handler om at L1 og L2 har innflytelse på 

målspråket, men at det har noe å si om språket er mye eller lite i bruk. At språket nylig har 

vært aktivert ser ut til å lette forekomsten av påvirkninger på grunn av lettere tilgang til 

språklig informasjon lagret i sinnet (Poulisse, 1997, Poulisse og Bongaerts, 1994, gjengitt i 

De Angelis, 2007, s. 35). I denne studien oppga informantene at engelsk var det språket de 

brukte mest, dermed er det sannsynlig at det vil forekomme transfer fra engelsk til norsk når 
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de vurderer setningene. Dette tyder på at informantene i denne studien overfører fra engelsk 

når de overfører fra tidligere tilegnede språk.  

 

5.2.2 Avlæring av V3  
Hvis informantene utelukkende støtter seg på sin internaliserte førstespråksgrammatikk 

(engelsk) burde man forvente at informantene har en ganske klar oppfatning av at setninger 

med verbet i tredje posisjon er akseptable. Resultatene viste imidlertid at majoriteten av 

informantene kun aksepterte verbet i tredje posisjon til en viss grad. De hadde ikke høy 

aksept av V3, men middels aksept. De avviste altså ikke V3, og dette gjaldt alle informantene 

i gruppe B (se figur 16). Som nevnt tidligere i kapittel 2, fant Westergaard (2003) evidens for 

transfer fra norsk ordstilling i tilegnelsen av engelsk som andrespråk. Hun undersøkte transfer 

av V2 og fant ut at barna måtte «avlære» V2 fra førstespråket sitt i tilegnelsesprosessen av 

engelsk. Dette kom særlig tydelig frem i topikaliserte setninger hvor overføringen var ganske 

stabil i alle setningene. Westergaard (2003) finner altså ut at prosessen med å avlære seg V2 

er vanskelig hos innlærerne. Selv om det i mitt tilfelle dreier seg om motsatt, altså ikke 

transfer av V2 som Westergaard (2003) undersøker, men V3, er dette relevant for denne 

studien ettersom det omhandler utfordringer knyttet til omstilling mellom V2 og V3. 

Informantene mine ser nemlig også ut til å ha vanskeligheter med å avlære V3 fra 

førstespråket, i likhet med Westergaards (2003) funn om avlæring av V2. I mitt tilfelle virker 

det som at informantene har tilegnet seg V2, men ikke på lik linje som morsmålsbrukere, 

ettersom informantene hadde lavere aksept for V2 i setninger med tunge topikaliserte ledd 

enn det kontrollgruppen viste seg å ha. Videre så vi at innflytelsen fra L1 er konstant på tvers 

av setningstype 1 og 2, noe som betyr at L1-grammatikken (engelsk) ser ut til å virke inn i 

tilnærmet like stor grad både i setninger med lette topikaliserte ledd og i setninger med tunge 

topikaliserte ledd. På bakgrunn av dette ser det dermed ut til at det dreier seg om en slags 

avlæring når de skal omstille fra V3 til V2, slik Westergaard (2003) fant hos sine informanter 

i forbindelse med V2-transfer. At informantene i gruppe B har vanskeligheter med 

avlæringen av V3 kan forklare den stabile L1-transferen på tvers av setningstype 1 og 2.  

 

Videre fant Westergaard (2003) ut at den vanskeligheten informantene hadde med å avlære 

seg V2 også viste seg å vedvare hos barn som hadde hatt mange år med engelskundervisning. 

Det viste seg altså å ikke kun gjelde i de tidlige stadiene, noe som også stemmer overens med 

mine funn. Noen av informantene viste seg å være usikre på V3 selv om de har lært seg norsk 
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i flere år. Basert på hvor lenge de har lært seg norsk, bodd i Norge og vært eksponert for 

målspråkslik innputt skulle man gjerne forventet at de avviste V3 i større grad enn de viste 

seg å gjøre. Vi så for eksempel at informant B har høy aksept av V2, svarer målspråksnært på 

fyllsetningene og har lært seg norsk i 10 år, men likevel svarer informanten midt på skala når 

hun vurderer V3-setningene. Dette tyder på at informanten har vanskeligheter med å avlære 

seg V3, ettersom hun svarer målspråkslikt på alt annet enn V3. I likhet med informant B, 

gjelder dette også informant G og J. Disse hadde også høy aksept for V2, svarte 

målspråksnært på fyllsetningene og har lært seg norsk i henholdsvis 5 og 6 år (lang tid). I 

tillegg er det sannsynlig at disse informantene har vært eksponert for mye innputt fra 

målspråket ettersom de har bodd i Norge de årene de har lært seg norsk. På bakgrunn av dette 

kunne man forventet at disse hadde avlært seg V3 i større grad. Dette understøtter dermed at 

informantene ser ut til å ha vanskeligheter med å avlære V3, selv etter mange år med læring 

av norsk.  

 

5.3 Hypotesen om uriktig tilegnelse av funksjonelle trekk  
I kapittel 2 ble det nevnt at et sentralt spørsmål innen den generative grammatikken dreier seg 

om hvorvidt språklæringsmodulen i det hele tatt er tilgjengelig i voksen språklæring, og om 

de parameterne som barnet setter når det utsettes for innputt er satt permanent, eller om man 

kan endre på parameterverdiene. En av teoriene som ble nevnt i denne forbindelse var 

Hypotesen om uriktig tilegnelse av funksjonelle trekk (Hawkins og Chan, 1997). Ifølge 

FFFH-hypotesen er funksjonelle trekk utilgjengelige for endring etter en kritisk periode for 

språklæring. Dette betyr altså at funksjonelle trekk ikke kan endres på, men andre typer trekk 

kan endres i L2. Dersom verbflytting er en funksjonell parameter, tyder språkdataene mine på 

at teorien ikke stemmer. Vi så nemlig at flere av informantene klarer å tilegne seg en annen 

verbplassering(V2) enn den de har i førstespråket. Samtidig kan det tenkes at 

verbflyttingsparameteren ikke er et funksjonelt eller utolkbart trekk, men heller et tolkbart 

trekk, og hvis dette er tilfelle taler ikke språkdataene mine imot denne hypotesen. Da kan 

dette forklare hvorfor informantene i denne studien klarer å tilegne seg en annen 

verbplassering (V2) enn den de har i førstespråket.  

 

5.4 Full transfer, full aksess  
En annen teori som ble nevnt i forbindelse med språkæringmodulen og hvorvidt denne er 

tilgjengelig i voksen andrespråkslæring, var hypotesen om Full transfer, full aksess 



 58 

(Schwartz og Sprouse, 1994, 1996). Ifølge FTFA antar man at alle parameterne i 

universalgrammatikken er tilgjengelig for omstilling og kan endre verdi uansett alder for 

tilegnelse av L2. Dette betyr at parameterverdiene som overføres fra førstespråket vil kunne 

resettes etter innputt fra andrespråket (Jin et al., 2015, s. 261). Dersom V2 er en slik 

funksjonell parameter, vil man ifølge FTFA kunne tilegne seg V2, i alle fall etterhvert (full 

aksess). Samtidig antar FTFA at det er full transfer (altså overføring av V3). For å undersøke 

om innlærerne har full aksess, må man se om de kan tilegne seg en annen verbplassering. I 

dette tilfelle om de aksepterer at verbet kan flytte lengre enn L1, altså verbflytting til C-

posisjon (V2). Mens for å undersøke spørsmålet om full transfer må man se om de overfører 

L1s verbplassering (V3).  

 

Resultatene viste at gruppe A, som bestod av informant C, D, F og I, aksepterte V3 i liten 

grad i både setninger med lette og tunge tematiserte ledd. Av disse aksepterte informant C og 

D V2 i stor grad i setninger med lette tematiserte ledd, mens informant F og I aksepterte V2 i 

stor grad både i setninger med lette og tunge tematiserte ledd (Se figur 3 i kapittel 4.1.3)  

Fordi informant F og I aksepterer V2 i stor grad i både setninger med lette og tunge 

tematiserte ledd og i tillegg har avlært seg V3, viser dette at parameterne faktisk lar seg 

omstille slik FTFA hevder. Man ser at informantene kan lære seg annen verbplassering enn 

den som er i førstespråket. Videre så vi at det var en generell tendens hos flere av 

informantene i studien, at de både tilegner seg V2 og overfører V3. Vi så at gruppe B hadde 

høy aksept av V2, men samtidig overfører de også V3 til en viss grad. Med dette støtter 

dataene fra både gruppe A og gruppe B teorien om FTFA, ettersom de både har tilegnet seg 

V2 (full aksess), men tillater også V3 (transfer). FTFA antar at innlærerne først overfører L1 

og deretter justerer (og resetter) til L2s verdi (full aksess). Ut fra resultatene til gruppe A og 

B, kan det dermed tenkes at de representerer ulike stadier i en tilegnelsesprosess. Hvor 

gruppe B er på et tidligere stadium der de har overført (full transfer) L1s verbplassering (V3) 

og samtidig har full aksess til, og aksepterer L2s verbplassering (V2). Mens gruppe A har 

kommet ett steg lenger fordi de avviser L1s verbplassering (V3), og bare aksepterer V2. Det 

kan tenkes at de har gått gjennom en slags læringsløype hvor trinn 1 er full transfer og full 

aksess (aksept for både L1 og L2s verbplassering), mens på trinn 2 er parameteren resatt, 

hvor de avviser L1s verbplassering, mens L2s verbplassering aksepteres. Videre illustrerer 

gruppe B at parameter-resetting tilsynelatende ikke fungerer som en bryter, og at det dermed 
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er et behov for å revurdere hvordan parameterne blir konseptualisert21. Det bør også nevnes at 

jeg ikke fant noen andre faktorer som kan forklare hvorfor informantene deler seg inn i disse 

to gruppene ut fra tilleggsdataene jeg samlet inn i bakgrunnsskjemaet. Dette betyr ikke at der 

ikke nødvendigvis er andre forhold som kan forklare dette, men det må da være forhold som 

jeg ikke har kartlagt/samlet inn data på.  

 

Selv om språkdataene i denne studien støtter FTFA, har teorien svakheter. Teorien antar at 

alle aspekter ved L1-grammatikken blir overført til L1 og at innlærerens innlærerspråk vil bli 

omstilt når innputten inneholder data som er uforenlig med den aktuelle grammatikken. Altså 

antar FTFA at det er full transfer (overføring av V3) i dette tilfellet, men et viktig spørsmål 

som teorien ikke sier noe eksplisitt om, er hvor mye innput som må til før den fulle 

overføringen fra L1 resettes. Blant mine informanter så man at flere har tilegnet seg V2, men 

har vanskeligheter med å avlære seg V3 og selv etter flere år med innputt av målspråket 

norsk, altså har de både transfer fra L1 og tilgang til L2. I tillegg var ingen av informantene i 

denne studien absolutt nybegynnere, og flesteparten har vært utsatt for innputt eller 

eksponering av andrespråket over flere år, noe som dermed understreker at det er en 

manglende forklaring om hva som kreves av innputt for at den fulle overføringen fra L1 skal 

resettes.  

 

5.5 Kort oppsummering  
Kort oppsummert viser analysen av resultatene at innlærerne har vanskeligheter med å ha 

målspråkslike vurderinger (V2) når det er tyngre ledd som tematiseres, i likhet med funnene 

til Eide og Hjelde (2018) og Hagen (1992, 1995, 1996). En mulig årsak til at innlærerne gjør 

flere feil på slike strukturer enn på enklere strukturer, som setninger med de lettere 

tematiserte leddene, kan være knyttet til at L2-nnlærere prosesserer grammatikk annerledes 

enn L1-talere slik The Interface Hypothesis (Sorace og Filiaci, 2006) hevder. Prosesseringen 

ser altså ut til å kompliseres ytterligere når det tematiserte leddet er mer komplekst. Videre 

viser analysen at det forekommer transfer fra L1 hos informantene, og at overføringen er 

ganske stabil i alle V3-setningene på tvers av hvor lett eller tungt det tematiserte leddet er i 

setningene. Videre viser analysen at majoriteten av informantgruppen ser ut til å ha 

                                                
21 Det bør også påpekes at flere nyere L2-teorier har gått bort fra tanken om parameterverdier, og ser heller på 
L2-tilegnelse som tilegning av grammatiske trekk, der sammensetningen av trekk kan være ulik i ulike språk 
(freature reassembly hypothesis).  
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vanskeligheter med å avlære seg V3 fra førstespråket, selv etter flere år med innlæring av 

norsk. Selv om det i mitt tilfelle dreier seg om transfer av V3 og ikke transfer av V2 som 

Westergaard (2003) har undersøkt, kan dette ses i sammenheng med hennes funn knyttet til 

«avlæring» av V2. Til slutt så vi at både språkdataene fra gruppe A og B støtter teorien om 

FTFA, og at det kan tenkes at de to gruppene representerer ulike stadier i en 

tilegnelsesprosess, hvor gruppe B er på et tidligere stadium der de har overført (full transfer) 

L1s verbplassering (V3) og samtidig har ful aksess til, og aksepterer L2s verbplassering (V2). 

Mens gruppe A har kommet ett steg lengre fordi de avviser L1s verbplassering (V3), og bare 

aksepterer V2.  
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6 Sammenfatning og konklusjon  
I denne oppgaven har jeg undersøkt i hvilken grad L2-innlærere av norsk med engelsk som 

førstespråk aksepterer V2 og V3 i norske deklarative setninger med topikaliserte ledd, og 

hvorvidt informantenes vurderinger kan skyldes transfer fra L1 engelsk. Videre har jeg 

undersøkt om det finnes en forskjell i aksepten av V2 og V3 i setninger med henholdsvis lette 

og tunge tematiserte ledd. Undersøkelsen ble gjennomført med ti informanter i alderen 14 til 

19 år hvor alle hadde engelsk som førstespråk. Disse ti deltok i en anonym undersøkelse som 

bestod av et skriftlig spørreskjema om deres respektive språkbakgrunn og 48 setninger som 

skulle akseptabilitetsvurderes på en skala fra 1 til 8.  

 

Resultatene viser at informantene i denne studien har større vanskeligheter med å vurdere V2 

i setninger med tunge topikaliserte ledd, enn i setninger med lettere topikaliserte ledd. 

Informantene hadde høy aksept for V2 i setninger med lette topikaliserte ledd, men aksepten 

synker når det er tyngre ledd som tematiseres. Grammatikken til informantene ser dermed ut 

til å tillate V2, men det virker imidlertid som de har større vanskeligheter for å ha 

målspråkslike vurderinger i mer komplekse setninger hvor det er flere antall ord i det 

topikaliserte leddet. Med dette støtter språkdataene mine funnene til Eide og Hjelde (2018) 

og Hagen (1992, 1995, 1996).  

 

Videre viser resultatene at flesteparten av informantene ikke avviser V3. Jeg finner altså 

dermed en sterk indikasjon på at det forekommer transfer fra engelsk ordstilling i 

tilegnelsesprosessen av norsk som andrespråk. Innflytelsen fra L1 er konstant på tvers av 

setningstype 1 og 2, noe som betyr at L1-grammatikken (engelsk) ser ut til å virke inn i 

tilnærmet like stor grad i setninger med lette og tunge topikaliserte ledd. Informantene ser ut 

til å måtte «avlære» seg V3 fra førstespråket sitt i tilegnelsesprosessen av norsk. Studien viser 

at en omstilling mellom V3 og V2 kan være særlig utfordrende for innlærere, slik også 

Westergaard (2003) finner hos sine informanter i forbindelse med V2-transfer. Prosessen 

med å avlære seg V3 ser ut til å være vanskelig hos innlærerne, selv etter mange år med 

tilegnelse av norsk. Videre kommer det frem i analysen at språkdataene mine støtter teorien 

om FTFA og at det kan tenkes at gruppe A og B representerer ulike stadier i en slags 

læringsløype, hvor gruppe B er på trinn 1 som innebærer full transfer og full aksess (aksept 

for både L1 og L2s verbplassering: V3 og V2), mens gruppe A er på trinn 2 hvor parameteren 

er resatt, hvor de avviser L1s verbplassering (V3), mens L2s verbplassering (V2) aksepteres. 
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Datagrunnlaget i denne studien er imidlertid begrenset. En tverrsnitt-studie av 

tilegnelsesprosessen til ti informanter gir ikke nok data til å kunne generalisere funnene. 

Likevel kan denne studien være et utgangspunkt for mer omfattende tverrsnitt-studier med 

flere informanter. I denne masteroppgaven har jeg så vidt pirket i overflaten ved å undersøke 

V2 og V3 i et begrenset utvalg setningstyper. Jeg valgte å begrense antall setningstyper, 

ettersom jeg ikke ville kunnet gjøre en like grundig studie dersom jeg testet dette i flere 

forskjellige setningstyper. Videre ville det vært interessant å teste innlærere i setninger med 

ulike kombinasjoner av setningsledd og hvilken betydning disse har for verbplasseringen. 

Forhåpentligvis har denne oppgaven kastet lys over ulike problemstillinger som kan være 

interessante å undersøke, og på denne måten håper jeg at oppgaven kan brukes som 

utgangspunkt for videre forskning. 
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Vedlegg 1 
Testsetningene 
Kategori 1a: Lette topikaliserte ledd med V2 – plassering (akseptable)  

1. I går spiste jeg fisk (14)22 

2. En dag var hun veldig lei seg (35) 

3. Forrige uke dro kjæresteparet på restaurant (5) 

4. I fjor reiste familien på ferie til Hellas (36)  

5. Neste uke må hun på et møte med sjefen (9) 

6. På mandager kjører han ofte bil til jobben (44)  

Kategori 1b: Lette topikaliserte ledd med V3 – plassering (ikke akseptable)  

7. I går jeg drakk kaffe (32)  

8. En dag hun var skikkelig syk (18) 

9. Forrige uke de tre venninnene dro på kino (23)  

10. I fjor familien dro i bryllup på Østlandet (42) 

11. Neste uke han husker fotballtreningen (26) 

12. På lørdager han trener ofte tidlig på morgenen (39) 

Kategori 2a: Tunge topikaliserte ledd med V2 – plassering (akseptable) 

13. Noen dager i uka jobber han i butikk (47) 

14. Hver kveld før hun legger seg gjør hun lekser (16) 

15. At barna hennes ikke likte sterk mat forstod hun ikke (43) 

16. Fordi foreldrene elsker fransk mat drar de ofte til Frankrike (2) 

17. Å spille fotball i hagen likte han (28)  

18. Hvis barna badet i vannet måtte foreldrene passe på (46) 

Kategori 2b: Tunge topikaliserte ledd med V3 – plassering (ikke akseptable)  

19. Noen dager i uka hun spiser fisk (10)  

20. Hver mandag etter han har spist middag han ser på fotball (31)  

21. At barna ville spise fisken faren hadde laget han forstod ikke (22)  

22. Fordi sjokolade er usunt familien spiser det kun i helgene (37) 

23. Å spille sjakk i kantina hun liker veldig godt (17)  

24. Hvis hun får sove godt om nettene hun er fornøyd (8) 

 

                                                
22 Tallet i parentes bak setningene oppgir setningens plassering i informantversjonen av testen.  
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Kategori 3a: Fyllsetninger - Spørresetninger (Akseptable) 

25.  Hvor skal du bo i Oslo? (30) 

26.  Hvorfor er det ikke flere som studerer i utlandet? (40) 

27.  Hva er det han fortalte til elevene i klassen? (12)  

28.  Hvilke av klærne dine pakker du med når du skal på ferie? (48) 

29.  Hvordan visste hun at hun skulle få en stor overraskelse i dag? (20)  

30.  Hvem av venninnene dine kommer til å bli med på hytten i påskeferien? (11) 

Kategori 3b: Fyllsetninger - Spørresetninger (ikke-akseptable) 

31.  Hvor skal på tur i vinterferien du? (25) 

32.  Hvorfor å sove ute skal være det kaldt så? (29)  

33.  Hva er trenger det hun ferieturen til å pakke? (19)  

34.  Hvilke av fagene på liker skolen best du å ha morgenen tidlig på? (27) 

35.   Hvordan ser dit værforholdene ut foreldrene dine skal helg neste? (34)  

36.   Hvem av til Johannes vennene er med på den første helgen i februar skitur? (38) 

Kategori 4a (Fyllsetninger): Subjektinitiale setninger (Akseptable)  

37.   Det var en fin vinterferie på hytta (41) 

38.   Klassen var klar for å reise på klassetur (33) 

39.   Foreldrene hennes gledet seg til å se henne (15)  

40.  Vennene til Silje gledet seg masse til å feire bursdagen hennes i helgen (7) 

41.  Jeg spiste god fisk som faren min hadde fisket når han var i Lofoten (1) 

42.  Familien hennes var veldig glad for å høre at hun likte fotball (3) 

Kategori 4b (Fyllsetninger): Subjektinitiale konstruksjoner med doble verb (ikke-

akseptable) 

43.  Det var en stor familie på fjelltur var i Sveits (6) 

44.  Jentene skal på hytta skal på Vestlandet (45) 

45.  Lillesøsteren går i barnehage går i byen (4)  

46.  Jentene med de sterke armene spiller håndball fem ganger spiller i uken (13) 

47.  Jeg flyttet til England for tre år flyttet siden når jeg ble ferdig med studiet (21) 

48. Foreldrene hans ble lei seg når han ikke ble ville bli med på fjelltur (24)  
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Vedlegg 2 
Spørreskjema om språkbakgrunn 
I dette forskningsprosjektet undersøker vi innlæring av norsk. For at undersøkelsen 

skal bli så god som mulig, trenger vi noen opplysninger om deg, din språkbakgrunn 

og dine språkferdigheter.  

1. Navn:  

2. Alder:                     Kjønn: ☐ Jente ☐ Gutt   

3. Skolegang (år):  

4. Nasjonalitet:  

5. Hvilket land har du vokst opp i?  

 

6. Hvor lenge har du bodd i Norge? 

 

7. Har du bodd over 3 måneder i noen andre land? Hvis ja, vennligst skriv hvilke 

(t) land og hvor lenge:  

 

8. Førstespråk (hvis du har lært to eller flere språk fra fødsel av, oppgir du 

begge/alle språkene):  

9. Hvordan bruker du Engelsk og Norsk i hverdagen? Sett kryss i de situasjonene 
hvor du bruker engelsk eller norsk i tabellen under (dersom du ikke bruker noen 
av dem, setter du ikke kryss):  

 
 
Språk  

Undervisning på 
skolen  

Med venner på 
skolen i 
friminuttene 

Med 
venner på 
fritiden  

Hjemme 
med 
foreldre  

Hjemme 
med søsken  

engelsk   
 

    

norsk   
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10. Hvilke andre språk kan du og hvordan vil du vurdere ferdighetene dine i disse 
språkene?  
 

I kolonnen med språk skriver du opp alle språkene du kan  
I kolonnen alder skriver du hvor gammel du var da du begynte å lære språkene 
I kolonnen hvordan skriv om du lærte språket på skole/undervisning eller uformelt  
I kolonnen ferdighetsnivå skriver du det tallet som best beskriver ferdighetsnivået 
ditt I de ulike språkene. Bruk denne nivåskalen:  

 
1. Grunnleggende nivå Jeg kan kjenne igjen og bruke enkle ord og uttrykk 
2. Grunnleggende nivå Jeg kan kjenne igjen og bruke vanlige ord og enkle setninger, og kan 

kommunisere på et grunnleggende nivå 
3. Selvstendig språkbruker Jeg kan forstå hovedinnholdet i standard tale, og jeg kan snakke 

og/eller skrive sammenhengende om temaer som er kjente for meg 
4. Selvstendig språkbruker Jeg kan snakke ganske flytende, og kan forstå lengre, 

sammenhengende tale om litt vanskelige temaer hvis temaet er kjent 
for meg, og jeg kan skrive detaljert om mange forskjellige temaer. 

5. Kompetent språkbruker Jeg kan uttrykke meg flytende og spontant. Jeg kan forstå 
sammenhengende tale, også når den ikke er tydelig strukturert, og 
jeg kan bruke språket effektivt i sosiale og faglige sammenhenger. 

6. Kompetent språkbruker Jeg forstår uten problemer det aller meste av det jeg leser og hører, 
og jeg kan uttrykke meg flytende, spontant og presist. 

 
 
Språk 

 
Alder  

 
Hvordan? Sett kryss 
 
Undervisning     uformelt 

 
Ferdighetsnivå 
fra 1-6  

 
Hvis du har språket som 
fag på skolen: Hva er 
siste karakter du fikk?  

engelsk 
 

     

norsk 
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Language background questionnaire 

For our survey to be as good as possible, we need some information about you, your 
language background and your language skills.  

1. Name:  
2. Age:                        Gender: ☐ Female ☐ Male  
3. Years at school:  
4. Nationality:  

 

5. Where did you grow up? (country):  

 

6. How long have you lived in Norway?  

 

7. Have you lived in any other country for three months or more?  If so, please 
state which country and for how long:  

 

8. First language (s):  

9. How do you use english and norwegian or other languages in your everyday 
life? Mark the situations in the table below: 
 

 
Language 

In class at 
school  

With friends 
at school 
during the 
breaks  

With friends 
at leisure  

At home with 
parents  

At home with 
siblings  

english  
 

    

norwegian  
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10. What other languages do you know and how would you rate your skills in those 
languages?  
-In the language column, enter all the languages you speak. 
-In the age column, type how old you were when you started learning the language 
-In the how column, please write whether you learned the language at school or 
informally 
-In the skill level column, enter the number that best describes your skill level in the 
different languages. Use this level scale:  
 

 
 
Language 

  
Age  

How? Mark the correct 
answer: 
    School          informally 

 
Skill level 
from 1-6 

If you have the language 
as a subject at school: 
What´s last grade you 
got?  

english 
 

     

norwegian 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

1. Basic level I can recognize and use simple words and phrases  
2. Basic level I can recognize and use common words and simple sentences, and 

can communicate at a basic level  
3. Independent user I can understand the main content of standard speech, and I can talk 

and/or write continuously on topics that are familiar to me  
4. Independent user I can speak quite fluently, and can understand longer, continuous talk 

about some difficult topics of the topic is familiar to me, and I can write 
in detail about many different topics 

5. Proficient user  I can express myself fluently and spontaneously. I can understand 
coherent speech, even when it is not clearly structured, and I can use 
the language effectively in social and professional contexts.  

6. Proficient user  I easily understand most of what I read and hear, and I can express 
myself fluently, spontaneously and accurately. 
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Vedlegg 3 
Informasjonsskriv og samtykkeerklæring  
FORESPØRSEL OM INFORMANTER TIL DELTAKELSE I MASTERPROSJEKT  

Jeg vil med dette invitere deg til å bidra til viktig språkforskning, og håper du ønsker å delta i 
studien. Jeg er lektorstudent i språkfag ved Universitetet i Oslo (UiO) og skal samle inn data 
til masteroppgaven min i nordisk språkvitenskap. Temaet for oppgaven er 
andrespråkstilegnelse hos unge, i alderen 16-19 år. For å undersøke dette ønsker jeg kontakt 
med ungdom i alderen 16-19 år, som har begynt å lære seg norsk. I dette skrivet får du 
informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg.  
 
Bakgrunn og formål 
Prosjektets mål er å undersøke innlæring av norsk. Prosjektet gjennomføres av en 
masterstudent ved UiO. Elever som har engelsk som førstespråk på videregående skoler i Oslo 
forespørres om å delta, i samarbeid med lærerne. Universitetet i Oslo er ansvarlig for prosjektet, 
og data fra denne studien vil bli behandlet ved UiO.  
 
Hva innebærer deltakelse i studien?  
Hvis du velger å delta i prosjektet, vil studien gjennomføres i skoletiden, i samarbeid med 
lærer. Elevene vil få et skjema på papir, der de bes om å vurdere et sett med setninger på norsk. 
I tillegg bes de oppgi noen opplysninger om seg selv, og sin språkbakgrunn og 
språkferdigheter. Studien vil ikke på noen måte henge sammen med eller påvirke elevenes 
vurdering i faget.  
 
Hva skjer med informasjonen om eleven?  
Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Dataene fra spørreskjemaene vil bli 
gjort elektroniske for videre behandling, men ingen identifiserende opplysninger vil lagres 
sammen med dataene. Min veileder (Guro Busterud) og jeg er de eneste som vil ha tilgang til 
de opprinnelige spørreskjemaene. I publikasjoner fra prosjektet vil det ikke være mulig å 
gjenkjenne enkeltelever eller skoler. Prosjektet skal etter planen avsluttes 1. juni 2020. De 
skriftlige spørreskjemaene vil da destrueres, og kun fullstendig anonymiserte elektroniske data 
vil beholdes.  
 
Frivillig deltakelse 
Det er helt frivillig å delta i prosjektet, og man kan trekke seg fra studien når som helst uten å 
oppgi noen grunn. Dersom noen skulle ønske å trekke seg fra prosjektet, vil alle opplysninger 
om vedkommende bli slettet. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke 
vil delta eller senere velger å trekke deg.  
 
Dine rettigheter 
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:  

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registret om deg,  
- å få rettet personopplysninger om deg,  
- å få slettet personopplysninger om deg,  
- få utlevert kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og  
- å sende klage til UiOs personvernombud eller Datatilsynet om behandlingen av dine 

personopplysninger.  
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Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?  
Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke.  
 
På oppdrag fra Universitetet i Oslo har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at 
behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.  
 
Hvor kan jeg finne ut mer?  
Dersom du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt 
med en av oss via epost eller telefon: 

• Karen Aadland på e-mail til karenaadland@gmail.com eller på telefon 97 11 09 11 
• Du kan også kontakte veilederen min ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier 

ved UiO, Guro Busterud, på e-mail guro.busterud@iln.uio.no. Telefon: 97 97 31 24 
• UiOs personvernombud: personvernombud@uio.no  
• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personverntjenester@nsd.no) 

eller telefon: 55 58 21 17  
 
 
Med vennlig hilsen, 
 
Karen Aadland    Guro Busterud  
Student (prosjektansvarlig)   Førsteamanuensis (veileder) 
karenaadland@gmail.com    guro.busterud@iln.uio.no.  
Tlf: 97 11 09 11    Tlf: 97 97 31 24  
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INQUIRY FOR INFORMANTS FOR PARTICIPATION IN MASTER´S THESIS 
 
I am a teacher student at the University of Oslo (UiO), collecting data for my Master´s thesis 
in linguistics on Norwegian as a second language. The topic of my project is young adults 
second language acquisition. In order to conduct the research in this topic I am dependent on 
language data from young adults who are currently learning Norwegian. I am looking for 
participants between the ages of 16 and 19, and I hope you wish to participate in my study. In 
this paper, you will get information about the purpose of the project and what participation in 
the study will entail.  
 
The study’s purpose 
The aim of the project is to investigate the acquisition of Norwegian. Students at ages between 
16 and 19, who have English as their first language are asked to participate, in collaboration 
with the teachers. The University of Oslo is responsible for the project, and the data from this 
study will be processed at UiO.  
 
What does participation in the study entail?  
The study is conducted during school hours, in collaboration with the teacher. Student will 
receive a paper form asking them to rate a set of sentences in Norwegian. In addition, they are 
asked to provide some information about themselves and their language background and 
language skills. The study will not in any way be related to or affect the student’s assessment 
in the subject.  
 
What will happen to the student information? 
All personal data will be treated confidentially – I will make the data form the questionnaires 
electronic for further processing, but no identifying personal data will be stored. My supervisor 
(Guro Busterud) and I are the only ones who will have access to the original questionnaires. In 
project publications, it will not be possible to identify individual students or schools. The 
project is scheduled to end on June 1, 2020. The written questionnaires will then be destroyed, 
and only fully anonymized electronic data will be retained.  
 
Voluntary participation  
It is completely voluntary to participate, and you can withdraw from the study at any time 
without giving any reason. Should anyone wish to withdraw from the project, all information 
about the person will be deleted. It will not have any negative consequences for you if you do 
not want to participate or later choose to withdraw.  
 
Your rights  
As long as you can be identified in the data material, you are entitled to:  

- insight into what personal data is registered about you,  
- obtaining personal information about you  
- to delete personal information about you, 
- obtain a copy of your personal data, and  
- to submit a complaint to the data protection officer (DPO) at UiO or the Data 

Inspectorate regarding the processing of your personal data.  
 
 
What gives us the right to process personal information about you?  
We process information about you based on your consent.  
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Commissioned by the University of Oslo, NSD – Norwegian Center for Research Data AS has 
considered that the processing of personal data in this project is in compliance with the relevant 
privacy laws and regulations.  
 
Where can I find out more?  
If you have any questions related to the study, or would like to use your rights, please contact 
one of us via email or phone listed below:  

• Karen Aadland, e-mail: karenaadland@gmail.com or by phone: 97 11 09 11 
• You may also contact my teaching supervisor at the Department of Linguistic and 

Scandinavian Studies at UiO, Guro Busterud at e-mail: guro.busterud@iln.uio.no. 
Phone: 97 97 31 24 

• Data protection officer (DPO) at UiO: personvernombud@uio.no 
• NSD – Norwegian Center for Research Data AS, e-mail: (personverntjenester@nsd.no) 

or phone: 55 58 21 17  
 
 
Best regards,  
 
Karen Aadland    Guro Busterud  
Student (Project manager)   Associate Professor (Supervisor) 
karenaadland@gmail.com    guro.busterud@iln.uio.no.  
Phone: 97 11 09 11    Phone: 97 97 31 24  
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Samtykkeerklæring / Concent form 

Jeg har mottatt og forstått informasjon om studien, og er villig til å delta i prosjektet.  

I have read and understand the letter of information and hereby consent to participate in the 

project.  

 

Informantens navn / Name of the informant: 

............................................................................................................... 

...............................................................................................................  

 

.................................      ......................     ............................................................................... 

Sted /Place                        Dato / Date                    Underskrift / Signature  

 
 

 

 


