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Sammendrag 

Formålet i dette prosjektet var å undersøke taleglippers natur hos talere som er påvirket av 

alkohol. Jeg ville se om antall, typer, og enheter i taleglipper ville endre seg fra edru til 

påvirket tilstand, om en midlertidig kognitiv svekkelse kunne sees i sammenheng med 

permanente kognitive svekkelser som afasi, og om dette kunne si oss mer om hvilke deler av 

taleproduksjonen som svekkes under alkoholpåvirkning. For å belyse dette utformet jeg et 

eksperiment hvor deltakerne spilte et ordgjettingsspill i formatet til brettspillet Alias, med 

utvalgt stimuli. Stimuli besto av 180 ord fordelt mellom substantiv entall, verb i infinitiv, og 

ikke-gradbøyde adjektiver. Disse ble valgt ut på bakgrunn av variabler som påvirker 

leksikalsk uthenting: ordlengde, bruksfrekvens, billedlighet, og antall fonologiske naboord. 16 

deltakere ble delt inn i grupper og spilte først spillet i edru tilstand, hvorpå de tok en pause og 

så inntok alkohol, og spilte videre. Det ble gjort lydopptak av hele sesjonen, også av pauser 

og samtaler underveis i spillet. Taleglippene i opptakene ble deretter transkribert og delt inn i 

kategorier for hvilke mekanismer som spilte inn og hvilke enheter som var involvert. 

Inndelingen og analysen baserer seg på modeller for spredende aktivering og Dells (1986) 

konneksjonistiske modell for taleproduksjon.  

  I lydopptakene ble det registrert 52 taleglipper i en opptakstid på til sammen ca. 3 

timer og 45 minutter. 36 av disse ble gjort i påvirket tilstand, og 16 i edru. Det var stor 

variasjon mellom deltakere i hvor mange taleglipper de ytret. De to tilstandene utviste 

variasjon i mekanismer og språklige enheter. Ombyttingsfeil og feil som involverte 

morfologiske enheter opptrådte kun i påvirket tilstand. I påvirket tilstand skjedde det 

taleglipper som har opphav i alle stadier av en konneksjonistisk modell, mens flertallet av de 

edru glippene skjedde tidlig i taleproduksjonsprosessen. Den verbale selvmonitoreringen økte 

tilsynelatende under alkoholpåvirkning, både i form av innsetting av målytring og 

opprettholdelse av det leksikalske biaset. Flere erstatningstaleglipper i påvirket tilstand 

skyldtes semantisk inntrengning, hvor feilaktige enheter hadde blitt aktivert gjennom 

semantiske forbindelser til målordet. De fleste glippene passer godt med en parallell modell 

med spredende aktivering, men noen av glippene i påvirket tilstand er vanskelige å gjøre rede 

for i dette rammeverket. Taleglipper gjort under alkoholpåvirkning har altså vist seg å skille 

seg på enkelte måter fra taleglipper gjort i edru tilstand, og disse skilnadene kan gi oss bedre 

innsikt i prosesser i taleproduksjon.  
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Transkripsjonsnøkkel 

SYMBOL  BETYDNING 

 

[   overlappende tale begynner 

]   overlappende tale slutter 

?   stigende, spørrende intonasjon 

,   fortsettende intonasjon 

.   avsluttende intonasjon 

:   lydforlengelse 

(.)   mikropause i talen på under 0.5 sekunder 

(1.7)   pause i antall sekunder 

§   overdrevent tydelig korrekt tale 

<langsomt>  langsom tale 

>hurtig<  hurtig tale 

trykk   markert trykk 

hh   utånding 

.hh   innånding 

HØYT VOLUM uttales med høyt volum 

•    ord eller stavelse avklippes 

↑   stigende intonasjon 

↓   nedadgående intonasjon 

£smil£   smilende stemme 

°svakt°   uttales med svak stemme, lavt volum 

#tale#   gjentakelse med ironisk tonefall 

=   etterfølgende tur er direkte påhengt den forutgående 

(?)   uforståelig tale 

(lyd)   ikke-leksikalsk kommunikasjon, eksempelvis hysjing 
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1 Innledning 

Denne oppgaven er en studie av talere som spiller et ordgjettingsbrettspill i edru og 

alkoholpåvirket tilstand. Formålet med prosjektet er å undersøke taleglippers frekvens og 

natur hos personer som er påvirket av alkohol. Ved hjelp av modeller for taleproduksjon kan 

en dermed undersøke om det er hensiktsmessig å benytte denne metoden for å belyse hvilke 

stadier i en konneksjonistisk taleproduksjonsmodell som vil svekkes eller brytes ned under 

alkoholpåvirkning. Dette vil kunne belyse de kognitive aspektene av både taleglipper og 

alkoholpåvirket tale og legge til rette for videre forskning på området.  

  Vår naturlige tale har flust av pauser, uttalefeil, nøling, og selvkorrigering. Disse 

feilene oppstår ofte ubemerket i spontan tale, og de blir som oftest umiddelbart korrigert av 

taleren selv, uten at det nødvendigvis inngår i en bevisst prosess. De går i stor grad upåaktet 

hen av både taler og tilhører, og skaper sjeldent problemer for kommunikasjon og forståelse; 

snarere kan tale uten feil og pauser høres opplest og kunstig ut. Én kategori av disse bruddene 

i flytende tale er det som kalles taleglipper1, et avvik fra talerens fonologiske, grammatiske, 

eller leksikalske intensjon som oppstår sjeldnere enn vanlig nøling, stamming, reparasjon eller 

gjentakelse. Taleglipper i naturlig tale skjer uavhengig av språkkunnskaper og kompetanse; de 

er simpelthen små glipper i språkproduksjonsprosessene. Her vil jeg gjøre et skille mellom 

språkproduksjon og taleproduksjon; på tross av navnet er det ingen grunn til å anta at 

taleglipper begrenser seg til tale. De opptrer i indre monologer eller tanker, i skrift både for 

hånd og på tastatur, og antageligvis også i tegnspråk. Fokuset i denne studien er derimot én 

språkmodalitet: tale. 

  I dette prosjektet vil jeg undersøke forekomsten av taleglipper i naturlig tale hos 

personer både når de er edru og når de er påvirket av alkohol. Jeg vil undersøke taleglipper og 

alkoholpåvirkning i et hovedsakelig psykolingvistisk perspektiv, men jeg vil også trekke inn 

klinisk lingvistikk for å sammenligne effekten av permanente kognitive svekkelser som 

hjerneskader og afasi på taleproduksjonen. I tillegg vil jeg trekke inn enkelte nevrologiske 

effekter av alkoholpåvirkning. Oppgaven vil ta for seg ulike taleproduksjonsmodeller, med 

fokus på en konneksjonistisk modell i analysen av datamaterialet.   

  Forskning på taleglipper har i stor grad vært utgangspunktet for å utforme teorier om 

hvordan taleproduksjonsprosesser går for seg. Den enkleste metoden for å få innblikk i en 

                                                 
1 Jeg har i denne oppgaven valgt å oversette speech errors til taleglipper, ikke til forveksling med det engelske 

begrepet slips of the tongue, som igjen er en underkategori av taleglipper. 
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hovedsakelig ubevisst og svært rask prosess er å forsøke å skape en oversikt over hvordan og 

hvorfor denne prosessen kan bryte sammen, og deretter kategorisere og analysere hvilke feil 

som oppstår – og hvilke som ikke oppstår. Den vanligste metoden for å undersøke taleglipper 

er å samle et korpus av feil ved å ta opp og dokumentere så mange av disse som mulig 

(Harley, 2014). En kan også elisitere taleglipper i eksperimentelle settinger, for eksempel ved 

å få deltakere til å lese opp ord i raskt tempo (Baars, Motley, & MacKay, 1975). I dette 

prosjektet har jeg gått bort fra den tradisjonelle korpusmetoden og laget en eksperimentell 

setting, samtidig som jeg har forsøkt å skape en mest mulig naturlig situasjon. Jeg var 

interessert i alkoholpåvirket tale, og da spesielt hvilke taleglipper, om noen, som skiller seg 

fra hverandre i edru og alkoholpåvirket tale. For å belyse dette temaet valgte jeg å ta i bruk 

formatet til brettspillet Alias. Hensikten var altså å undersøke effekten (eller mangel derav) av 

alkohol når det kommer til taleglipper. Målet med eksperimentet var å teste hvorvidt 

alkoholpåvirkning har signifikant påvirkning på taleglippers frekvens og form, og således 

kunne trekke konklusjoner om hva dette kan ha å si for den teoretiske utformingen av 

modeller for taleproduksjon. Om det skulle vise seg at formen og karakteristikkene av feilene 

er de samme, men frekvensen øker, kunne dette ses på som en effektiv metode for å få mer 

input av språklige feil som til vanlig kan være vanskelige å dokumentere i naturlig tale; om 

taleglippene derimot endrer natur under påvirkning av alkohol, vil dette kunne indikere hvilke 

kognitive funksjoner som spiller inn på de ulike nivåene og prosessene i taleproduksjon, og 

hvilke som blir spesifikt svekket av et rusmiddel vi kjenner til de nevrologiske effektene av.  

 

1.1 Hva er en taleglipp? 

Taleglipper (eng. speech errors) er definert som flytende produserte former hvor elementer av 

målytringen er manglende, feilvalgt eller i feil rekkefølge (Garrett, 2015), eller etter Boomer 

& Lavers (1968) definisjon: « … an involuntary deviation in performance from the speaker’s 

current phonological, grammatical or lexical intention». Ulike typer taleglipper kategoriseres 

etter de lingvistiske trekkene og enhetene som er involvert i glippen, for eksempel etter 

fonologiske egenskaper, stavelser, morfemer, ord, eller fraser. De kategoriseres også etter 

hvilke mekanismer som er involvert, for eksempel blanding, substitusjon, eller sletting av 

enheter. I denne oppgaven har jeg tatt meg enkelte friheter når det gjelder hva jeg har valgt å 

inkludere i både analysen og i min definisjon av taleglipper. For eksempel argumenterer 
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Garrett (1975) for at taleglipper ikke inkluderer «… hesitations, changes of mind, or ‘sloppy 

articulation’ as that characteristic of inebriated, hurried, or very casual speech». Jeg vil 

argumentere for at enkelte feil av disse typene er verdt å inkludere i analysen, simpelthen 

fordi «changes of mind» av og til kan være taleglipper som blir så hurtig korrigert at ytringen 

avbrytes, og at «sloppy articulation», som Garrett selv påpeker, er noe som vil være en 

naturlig følge av alkoholpåvirkning. Sett bort fra de rent motoriske årsakene til disse vil det 

også være av interesse for eksempel hvilke fonemer som har en tendens til å slettes eller 

byttes ut med andre.  

  De fleste taleglippene involverer lyd og forekommer på de lavere nivåene i 

taleproduksjonsprosessen; rundt 10% av glippene er ordsubstitusjon (Harley, 2010). Den aller 

vanligste typen taleglipp i naturlig tale består av morfologiske (særlig leksikalske) 

seleksjonsfeil; en annen vanlig type taleglipp består i at to konstituenter eller deler av 

konstituenter byttes om (Hanssen, 1982).  

  Undersøkelse av hvilke taleglipper som forekommer eller ikke forekommer kan 

indikere hvilke ord, grammatiske funksjoner, fraser etc. som grupperes sammen i det mentale 

leksikonet. Dokumentasjon og tolkning av taleglipper har hatt sterk innflytelse på tidlige 

kontemporære modeller for taleproduksjon. De knyttes systematisk til utviklingen av 

nåværende eksperimentelle paradigmer som blir benyttet i studier av produksjonsprosessering 

(Garrett, 2015). Analyse av disse feilene vil kunne gi evidens for den psykologiske realiteten 

av teoretiske lingvistiske konsepter, og vil i tillegg kunne avdekke systematiske regler for 

taleproduksjon (Fromkin, 1971).  

   

1.2 Forskningsspørsmål 

Det overordnede forskningsspørsmålet jeg søker å belyse med dette prosjektet er følgende: På 

hvilke måter, hvis noen, vil taleglipper som er gjort under alkoholpåvirkning skille seg fra 

taleglipper som er gjort i edru tilstand? Med bakgrunn i dette spørsmålet vil jeg forsøke å 

belyse de følgende spørsmålene: Finner vi flere taleglipper hos påvirkede personer, og ulike 

typer av disse enn hos edru personer? Hvis det finnes tydelige mønstre i forskjellene på disse 

taleglippene, vil det være mulig å koble disse opp mot prosesser i hjernen og prosesser i 

taleproduksjon? Kan studien belyse hvilke deler av taleproduksjon som knyttes til en 

midlertidig kognitiv svekkelse?  
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1.3 Oppgavens oppbygging 

Kapittel 2 gir et overblikk over relevant teori og bakgrunn. Jeg vil gi en beskrivelse av 

hvordan taleproduksjonsprosessen går for seg og legge frem ulike modeller for taleproduksjon 

og forklare hvilken betydning taleglipper har hatt for forskning på taleproduksjon og 

utarbeidelse av taleproduksjonsmodeller. Her forklares taleglippenes rolle i et 

psykolingvistisk rammeverk, og jeg vil videre utdype hvordan en kan trekke inn språkavvik 

og klinisk lingvistikk for å videre utdype hvordan avvik i taleproduksjonsprosessen kan 

fortelle oss mer om språket og talens natur. Jeg vil også gjennomgå tip of the tongue states 

(TOT), som jeg har valgt å oversette til «har det på tunga», men vil referere til som TOT i 

påfølgende kapitler. Jeg vil gi en oversikt over hvordan alkoholpåvirkning kan spille inn på 

atferd, i forbindelse med selve eksperimentet, og på språk, i forbindelse med analysen av 

funnene.  

  I kapittel 3 vil jeg trekke frem tidligere forskning innenfor psykolingvistikk, klinisk 

lingvistikk og forskning på alkoholpåvirkning. Jeg vil trekke inn hvilken relevans de gjengitte 

forskningsprosjektene vil ha for mitt eksperiment og min analyse, og gi en oversikt over 

hvilke implikasjoner den tidligere forskningen har for denne oppgaven.  

  Kapittel 4 beskriver hvordan eksperimentet ble planlagt og utformet, samt hvordan 

valget av stimuli ble gjennomført. Jeg vil argumentere for hvorfor dette eksperimentet var en 

fordelaktig måte å belyse forskningsspørsmålet mitt på, i tillegg til å påpeke enkelte 

utfordringer med denne typen datainnsamling. Videre gis en grundig gjennomgang av etiske 

hensyn som må tas når en skal samle inn data fra ruspåvirkede deltakere, og informasjon om 

hvordan deltakeres personvern har blitt ivaretatt.  Jeg gir også en beskrivelse av hvordan 

sesjonene for datainnsamlingen foregikk. Avslutningsvis går jeg gjennom metoden for 

analyse av datamaterialet, transkripsjonsnøkkel og informantkoder, og viser kategoriene for 

taleglipper som brukes i denne oppgaven.  

  Kapittel 5 inneholder resultatene av eksperimentene og en integrert analyse av 

datamaterialet. Det gis et overblikk over dataene som ble samlet inn og en gjennomgang av 

typene og enhetene i taleglippene som ble ytret av deltakerne. Funnene analyseres med 

utgangspunkt i rammeverket presentert i kapittel 2. Jeg vil først presentere funnene i 

henholdsvis påvirket og edru tilstand, før jeg går gjennom taleglippene som ikke fulgte 

mønstrene for kategorisering. Deretter vises atypiske taleglipper som bryter med restriksjoner 

og tendenser i tidligere forskning.  

  I kapittel 6 diskuteres resultatene av eksperimentet og analysen av datamaterialet. Jeg 
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vil trekke frem hovedfunn og tendenser i materialet, forklare ulike aspekter av hvordan 

alkohol virket inn på taleglipper. og sammenligne materialet med patologiske taleglipper. 

Deretter vil jeg diskutere om det er fordelaktig å analysere denne typen datamateriale i et 

konneksjonistisk perspektiv, og trekke linjer for videre forskning i lys av dette eksperimentet. 

Kapittel 7 inneholder en oppsummering og konklusjon på bakgrunn av de foregående 

kapitlene.  
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2 Teori 

I dette kapittelet vil jeg gjøre rede for sentrale teorier og modeller for taleproduksjon, i tillegg 

til å gjengi relevante gjeldende teorier om taleglipper og deres sentrale plass i forskningen på 

taleproduksjonsprosesser. Jeg vil gjøre en kort oppsummering av teorier om det mentale 

leksikon og semantiske nettverk. Deretter vil jeg gå gjennom fenomenene tip of the tongue 

states (TOT), og knytte disse opp mot taleglipper. I siste del vil jeg gjøre rede for effektene av 

alkoholpåvirkning på tale, atferd og hjerne. 

2.1 Taleproduksjon 

Nærmest alle teorier for taleproduksjon baserer seg på analyser av spontane taleglipper, som 

er et av de eldste forskningstemaene innenfor psykolingvistikken. Detaljerte analyser av 

irregulære ytringer i kontekst kan gi viktig innsikt i taleproduksjonsprosessen; det kan vise 

seg å være fremtredende funksjonelle mønstre som stemmer med én taleproduksjonsmodell 

og står i motstridende forhold til andre modeller (Boomer & Laver, 1968). Om en kan påvise 

strukturer i observerte taleglipper, og om en kan bevise at de begrenses av en deskriptiv teori, 

kan en oppnå et grunnlag for å utlede noen av de relevante egenskaper og karakteristikker av 

sekvenssystemet (Boomer & Laver, 1968). 

  Tale blir vanligvis produsert i et tempo på rundt to til tre ord per sekund (Levelt, 

1989), og i dette tempoet blir ordene valgt ut blant mange titusener av ord i det mentale 

leksikonet. Selv om tale har vært et forskningsobjekt i utallige år er det per dags dato ingen 

taleproduksjonsmodell som er universelt akseptert blant forskere på området, men enkelte har 

vært mer innflytelsesrike og hyppigere benyttet til analyse enn andre. I dette kapittelet vil jeg 

redegjøre for likheter mellom flere ulike modeller for taleproduksjon. Jeg vil gjøre en kort 

gjennomgang av den såkalte Garrett-Fromkin-modellen, og deretter påpeke hvilke fenomener 

den er utilstrekkelig til å gjøre rede for. Grunnen til at jeg inkluderer denne modellen er at den 

har vært sentral i forskning på taleproduksjon inntil nyere tider, og enkelte av Garretts og 

Fromkins påstander er fremdeles ekstremt robuste forklaringer på mange typer taleglipper 

som oppstår. Jeg vil fokusere på mest mulig universelt aksepterte teorier om taleproduksjon 

og likhetene mellom samtlige modeller, og trekke inn ulike teoretikeres analyser og 

tolkninger for å klargjøre hvilke aspekter som er mest allment anerkjent av ledende forskere 

på området og fortrinnsvis trygt kan benyttes i analysen av datamaterialet mitt. 
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  Det er blitt gjort langt mindre forskning på taleproduksjon enn på taleforståelse- og 

prosessering, primært på grunn av forskjeller i hvor lett det er å kontrollere variabler i 

eksperimentene. Det er langt lettere å kontrollere input i eksperimenter enn å kontrollere 

taleres egen output -  i undersøkelser av språkprosessering er det enklere å kontrollere for 

eksempel frekvens, billedlighet i ordene som presenteres, og i visuell utforming av stimuli. I 

taleproduksjon er heller ingen av prosessene introspektive; en kan ikke reflektere rundt 

hvordan en gjør tanke om til tale. En ytterligere kompliserende faktor er at taleglipper skjer 

relativt sjeldent. På tross av uenigheter om hvilke modeller som gjengir 

taleproduksjonsprosessen på best mulig vis har det store flertallet av de mest kjente modellene 

enkelte fellestrekk. De er alle enige om at lingvistisk informasjon representeres av distinkte 

enheter i ulike nivåer, og at disse enhetene blir hentet ut i sekvenser og bygges på hverandre. I 

tillegg forutsetter alle modellene at man vil måtte hente ut semantisk og syntaktisk 

informasjon i forkant av fonologiske detaljer, og at det førstnevnte vil diktere det sistnevnte. 

Produksjonen av en setning vil dermed starte med konseptualisering, fortsette til 

setningsutforming, bevege seg videre til leksikalisering og deretter syntaktisk strukturering, 

og til slutt ende i artikulasjonsapparatet. Levelt (1989) deler de nevnte prosessene inn i tre 

vidtomspennende nivåer: konseptualisering, formulering, og utførelse. På det høyeste og 

tidligste nivået, konseptualiseringsnivået, bestemmer taleren hva hen skal si og velger ut 

relevant informasjon enten fra hukommelsen eller fra omgivelsene for å forberede seg på å 

konstruere den planlagte ytringen. Produktet av denne konseptualiseringen er en preverbal 

ytring. På formuleringsnivået oversettes den konseptuelle representasjonen til en lingvistisk 

form. Denne prosessen har to hovedkomponenter: å velge ut de individuelle ordene 

(leksikalisering), og deretter sette dem sammen til en setning (syntaktisk planlegging). 

Innenfor forskning på taleproduksjon er det nå også en generell konsensus om at 

orduthentingen innebærer to suksessive stadier: oversettelse av konseptuell informasjon til en 

leksikalsk representasjon, og en videre oversettelse av den leksikalske representasjonen til en 

fonologisk form. Den fonologiske kodingen består av å gjøre ord om til lyder i den riktige 

rekkefølgen, uttalt med riktig prosodi, og i riktig hastighet. Lydene må produseres i de 

korrekte sekvensene, og det må spesifiseres hvordan musklene i artikulasjonssystemet skal 

beveges. På utføringsnivået henter taleren ut deler av den interne talen, og den motoriske 

utførelsen av talen blir gjennomført. Hvert stadium av representasjon - konseptuell, 

leksikalsk, og fonologisk - og prosesseringsstadiene mellom dem, er potensielle lokus for feil 

(Gordon, 2007).   
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  Den leksikalske tostegsprosessen består av et semantisk-leksikalsk stadium fulgt av et 

leksikalsk-fonologisk stadium (Harley, 2014). Det faktum at det oppstår taleglipper som 

består av en blanding av to hele ord indikerer overlapp eller interaksjon mellom disse to 

nivåene. Ifølge denne tostegshypotesen vil en først formulere den semantiske 

representasjonen som er underliggende for ordet. Om en for eksempel vil produsere ordet 

“ku” vil da flere konkurrerende abstrakte leksikalske enheter aktiveres, som “sau”, “hest”, 

osv. I dette steget av leksikaliseringsprosessen vil kun semantisk like enheter bli aktivert, ikke 

fonologisk lignende ord; dette skjer først senere i prosessen når den semantiske 

representasjonen har blitt valgt ut og de fonologiske formene er aktive (Levelt, 1989). Men i 

en modell hvor disse to stadiene interagerer, vil aktivering fra de ikke-valgte leksikalske 

nodene “renne” ned til det fonologiske nivået og kunne påvirke aktiveringen av ord som er 

fonologisk like de ikke-valgte ordene (Cutting & Ferreira, 1999; Griffin & Bock, 1998).  

 Taleproduksjon er en interaktiv prosess som forutsetter feedback gjennom de ulike 

stadiene; dette er indikert av det faktum at taleglipper tydelig ser ut til å ha flerfoldige 

begrensninger og likhetseffekter (Dell, 1985, 1986; Harley, 2014). Likhetsbias (familiarity 

bias) er tendensen til at feilvalgte elementer vil resultere i kjente sekvenser av fonemer. Ett 

aspekt av dette er leksikalsk bias, som igjen er tendensen til at taleglipper oftere vil resultere i 

ord enn ikke-ord på et høyere nivå enn ville forvente ved tilfeldigheter (Dell, 1985, 1986). 

Leksikalsk bias har ofte blitt sett på som bevis for tilstedeværelsen av feedback mellom 

leksikalske og fonologiske representasjoner (Costa mfl., 2006). Denne forklaringen forutsetter 

at leksikalsk bias er et automatisk biprodukt av feedback mellom fonemer og ord, slik at 

leksikalske representasjoner blir forberedt (primed), mens representasjoner som 

korresponderer til ikke-ord ikke blir det. I konneksjonistiske modeller (se 2.1.1) har leksikalsk 

bias derimot blitt forklart ved at effekten er et biprodukt av en verbal selvmonitorering som 

selektivt filtrerer ut feil med ikke-ord oftere enn feil med faktiske ord (f. eks. Levelt et al., 

1999). Denne monitoreringen er en kontrollert prosess som tilpasser seg talesituasjonen 

(Costa mfl., 2006). Semantisk bias er tendensen til at taleglipper som involverer lyder skaper 

ord som kan relateres semantisk til omgivelsene. For eksempel fant Motley og Baars (1976) at 

ordparet «get one» hadde høyere sannsynlighet for å ende i taleglippen «wet gun» om 

ordparet presentert like før var «damp rifle». Dette kan kobles til teorier om semantiske 

nettverk og det mentale leksikon (se 2.1.2), hvor aktivering vil spres til ulike enheter basert på 

deres semantiske egenskaper.  
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2.1.1 Modeller for taleproduksjon 

I denne delen vil jeg legge frem to ulike modeller for taleproduksjon som antar ulik grad av 

interaksjon mellom nivåer. Gjennom en serie artikler primært basert på analyser av taleglipper 

la Garrett (1975, 1976, 1980) frem en modell for taleproduksjon som ble svært viktige i 

videre forskning på området. På bakgrunn av sin analyse av taleglippmateriale argumenterte 

Garrett for at tale produseres gjennom en serie diskrete prosesseringsnivåer. I Garretts modell 

skjer det en serieprosessering, det vil si at på ett enkelt nivå er det kun én ting som foregår, og 

disse prosesseringsnivåene interagerer ikke med hverandre. Allikevel vil det være flere ting 

som foregår samtidig på de respektive stadiene. Modellen skiller mellom to hovedstadier av 

syntaktisk planlegging. På det funksjonelle nivået er ordrekkefølgen ennå ikke eksplisitt 

utformet. Ordenes semantiske innhold blir spesifisert og tildelt ulike syntaktiske roller. På det 

posisjonelle nivået blir ord satt i rekkefølge. Garrett argumenterte for at innholds- og 

funksjonsord spiller svært ulike roller i taleproduksjon; innholdsordene blir valgt tidligere 

enn, og uavhengig av, funksjonsordene.  

 

 

Fig. 1. Garretts modell for taleproduksjon 

Innholdsord blir valgt på det funksjonelle nivået, mens funksjonsord blir ikke valgt før det 

posisjonelle nivået. Taleproduksjonens oppgave er da å omgjøre den generelle idéen av en 

ytring til en lineær streng. De funksjonelle relasjonene blir spesifisert som en abstrakt 

semantisk spesifikasjon, og disse blir relatert til hverandre i syntaktiske funksjoner. På dette 

tidspunktet har kun ordenes funksjonelle rolle, og ikke deres endelige posisjoner, blitt 

klargjort. Deretter genereres det et syntaktisk rammeverk for den planlagte setningen. 
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Funksjonsord er en viktig del av dette rammeverket. Så blir de fonologiske representasjonene 

av innholdsordene hentet fra leksikon gjennom den semantiske representasjonen. 

Funksjonsord og andre grammatiske elementer blir deretter fonologisk spesifisert for å danne 

en representasjon på lydnivå.  

  Den konseptuelle semantiske representasjonen blir fulgt av to lingvistiske nivåer som 

bruker henholdsvis syntaktisk og fonologisk informasjon. Konstruksjonen av disse to nivåene 

involverer byggingen av struktur-representerende rammer og sette inn innhold som blir hentet 

fra det mentale leksikonet. De leksikalske enhetene som fyller lukene (slots) er semantisk og 

syntaktisk spesifiserte ord. Ord i det mentale leksikonet har flere nivåer av representasjon og 

blir hentet ut i stadier. Taleglipper oppstår, ifølge denne teorien, når galt ord eller segment blir 

hentet fra leksikonet, eller det rette ordet eller segmentet blir hentet ut, men plassert i feil luke. 

 Ifølge Garretts modell vil altså produksjonen av en setning foregå slik: vi starter med 

en intensjon om å formidle et budskap. Dette skjer på konseptualiseringsnivået. Vi velger hva 

vi skal si og den generelle måten vi skal si det på. Selve produksjonens formål er da å 

produsere disse parallelle ideene én av gangen, det vil si en linearisering. Etter dette fortsetter 

en til å forme en abstrakt semantisk spesifikasjon hvor de funksjonelle relasjonene blir 

spesifisert, og disse blir kartlagt (mapped) til syntaktiske funksjoner. Dette er det funksjonelle 

stadiet. Det er på dette stadiet at ordutveksling skjer; fordi kun ordenes funksjonelle rolle, og 

ikke deres endelige posisjoner, har blitt spesifisert, er ordutveksling begrenset av syntaktisk 

kategori, men ikke nødvendigvis av distanse mellom de potensielt utvekslede ordene. Neste 

steg er å opprette et syntaktisk rammeverk for den planlagte setningen. Det finnes evidens for 

at dette rammeverket blir konstruert uten særlig fokus på ordenes fonologi; en tar i bruk 

ordenes syntaktiske, og noen ganger morfologiske, aspekter (Levelt, 1989). Deretter blir de 

fonologiske representasjonene av innholdsord hentet fra leksikonet ved hjelp av den 

semantiske representasjonen. Disse blir puttet inn i det syntaktiske planleggingsrammeverket 

hvor de endelige posisjonene blir bestemt. Dette er det posisjonelle nivået. Så blir 

funksjonsord og andre grammatiske elementer fonologisk spesifisert for å danne 

representasjonen på lydnivå. Alt dette oversettes så til en serie fonologiske egenskaper som 

driver artikulasjonsapparatet.  

  Serielle prosesseringsmodeller (f. eks. Fromkin, 1971, Garrett, 1975, 1976, 1980) har 

vært svært innflytelsesrike og populære teorier, men er ikke tilstrekkelige til å redegjøre for 

enkelte typer taleglipper som har vist seg å oppstå. For eksempel kan en finne blandinger av 

fraser og setninger, som i (1).  
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(1)  Mål 1: I’m making some tea.  

 Mål 2: I’m putting the kettle on.  

 Ytring: I’m making the kettle on.  

Hentet fra Harley (2015, s. 402). 

 

Taleglipper hvor en blander to forskjellige ord vil også antyde at det foregår lokal parallell 

prosessering, altså at to eller flere ord blir hentet ut fra leksikon samtidig:  

 

(2) Mål 1: The children of today 

 Mål 2: The young of today 

 Ytring: The chung of today 

Hentet fra Harley (2015, s. 402). 

 

Ekstern stimuli kan også “trenge seg inn” i uthentingen av leksikalsk materiale, som for 

eksempel i dette eksempelet, hvor taleren hadde blikket festet på et butikkskilt hvor det sto 

«Clark’s» mens hen snakket:  

 

(3) Mål: Get out of the car.  

 Ytring: Get out of the clark.  

Hentet fra Harley (2015, s. 402). 

Enda et problematisk aspekt er at lokus for disse blandingene er fonologisk bestemt 

(Butterworth, 1982); de to frasene vil “smitte over” der de høres likest ut. Dermed vil 

taleproduksjon nødvendigvis involvere parallell prosessering, hvor prosesser på høyere nivå 

er begrenset av prosesser på lavere nivåer, som fonologisk likhet (Harley, 2015).  

  I kontrast til de serielle modellene for taleproduksjon står spredende 

aktiveringsmodeller (spreading activation models), også kalt konneksjonistiske modeller 

(connectionist models) (f. eks. McClelland & Rumelhart, 1981; Dell, 1986; Harley, 1993; 

Stemberger, 1985). Disse modellene legger til grunn at tale blir produsert gjennom noder som 

er koblet til hverandre. Nodene representerer distinkte enheter i tale, f. eks. fonemer, 

morfemer, stavelser, eller konsepter. Nodene interagerer med hverandre i alle retninger, fra 

konseptnivået (det semantiske nivået) til ordnivået (nivået for leksikalsk uthenting) og til slutt 
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til lydnivået (det fonologiske nivået). En node for fonemet /t/ vil for eksempel være knyttet i 

én retning til alle morfemer som inneholder dette fonemet, og i en annen retning til de 

distinkte trekkene til fonemet, f. eks. ‘ustemt’. Ord med lignende semantisk innhold vil også 

være knyttet til en felles semantisk node, og disse koblingene sprer seg begge veier.  

 Når et ord blir valgt vil alle nodene som representerer ordets konstituenter – morfemer, 

semantikk og syntaks – bli aktivert, helt til den ene noden som er mest aktivert blir stående 

igjen og valgt ut til strengen av output. Disse nodene konkurrerer om aktivering innenfor det 

samme representasjonsnivået, og dette er grunnen til at feil node kan bli aktivert. På denne 

måten vil for eksempel fonemglipper bli forklart med at andre noder med fonemet som ligner 

målet gjennom felles distinkte egenskaper, som stemthet, aktivt konkurrerer med noden som 

representerer mållyden; feilene vil stamme fra simultan aktivering av noder som er semantisk 

eller fonetisk like. I disse modellene er abstrakte leksikalske representasjoner tilsvarende 

lemma lagret i et representasjonsnivå, og disse aktiverer igjen de fonologiske 

representasjonene som tilsvarer leksemer.  

 

                                                           
 

Fig. 2. Interaktiv aktiveringsmodell for leksikalisering. Hentet fra Harley (2014).  
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Basert på disse tidligere modellene la Dell (1986) frem en interaktiv modell for 

leksikalisering. Målet for Dells modell, som er modellen jeg i hovedsak vil fokusere på i min 

analyse, var i likhet med andre modeller å kunne gjøre rede for hvilke taleglipper som 

oppstår, hvilke faktorer som begrenser formene deres, og omstendighetene som driver dem 

frem. I denne modellen blir enheter plassert inn i rammer på hvert prosesseringsnivå. 

Prosesseringsenhetene spesifiserer ordenes syntaktiske, morfologiske, og fonologiske 

egenskaper. Aktivering spres nedover fra setningsnivået, hvor enheter blir kodet for 

syntaktiske egenskaper, gjennom det morfologiske nivået og ned til det fonologiske nivået 

(Harley, 2014). Denne modellen baserer seg hovedsakelig på Garretts modell for 

setningsproduksjon og utvikler denne videre. Utgangspunktet for modellen er at alle de fire 

representasjonene (semantisk, syntaktisk, morfologisk, fonologisk) eksisterer i en hierarkisk 

struktur. Disse fire representasjonene er forbundet med noder som interagerer med hverandre i 

alle retninger, både «top-down» og «bottom-up» (Dell, 1986). Hovedforskjellen mellom 

denne og Garretts modell er denne forbindelsen i alle retninger mellom de ulike nivåene; i 

Garretts modell vil disse ikke interagere i det hele tatt. I Dells modell må nivåene altså ikke 

ses på som distinkte, og det er ingen forskjell på åpne og lukkede klasser.  
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Fig. 3. En noe simplifisert visuell representasjon av et øyeblikk i konstruksjonen av setningen «Some swimmers 

sink», hentet fra Dell (1986). Tactic frames til venstre representerer kategoriserte slots i rekkefølge, markert av 

tallene. Spørsmålstegnet indikerer luken som blir fylt på hvert enkelt stadium i prosessen. Markeringene rundt 

nodene representerer aktiveringsnivå, og merkelappen C markerer den nåværende noden i hvert enkelt nivå.  

 

Detaljene i utformingen av konneksjonistiske modeller varierer, for eksempel i hvilke typer 

noder som er involvert, aktiveringens spredning, tidskarakteristikkene for spredning, og 

nodenes output-funksjon (Levelt, 1989). Flere modeller for spredende aktivering har binære 

variabler; en node er enten aktivert eller ikke aktivert. I Dells modell er derimot variabelen 

selve aktiveringsnivået, hvor flere noder kan være aktivert på det samme nivået i prosessen, 

men den riktige noden (i en feilfri produksjon) vil ha høyere verdi for aktiveringsnivå enn de 

andre tilkoblede nodene. Nodenes aktiveringsnivå forvitrer over tid, og når den korrekte 

noden velges ut og aktiviteten flytter seg nedover i systemet vil nodens aktiveringsverdi 

reduseres til null.  

  Når det gjelder hvilke prosesser som er skyld i at feil oppstår i denne modellen, sier 
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teorien at feil er naturlige konsekvenser av teoriens forutsetninger. Det hender simpelthen av 

og til at enkelte feilaktige elementer vil ha et høyere aktiveringsnivå enn de riktige, og dermed 

bli valgt ut. En stor del av dette potensialet for feil kommer fra den spredende aktiveringen og 

konstruksjonen av flere representasjoner. Dell påpeker imidlertid, i likhet med Harley (2014) 

at ikke bare prosessene i seg selv, men også bakgrunnsinformasjon, kan trigge leksikalske 

enheter som ikke var en del av den planlagte ytringen. Denne bakgrunnsinformasjonen kan 

inkludere presupposisjoner eller antagelser for at ytringen i det hele tatt skulle bli produsert. 

For eksempel, om en skulle be noen om å lukke en dør, vil det presupponeres at døren er åpen 

i ytringsøyeblikket. Som et resultat av dette vil konseptet ‘åpen’ også muligens bli aktivert, 

som igjen gjennom spredende aktivering vil kunne aktivere fonemnodene assosiert med dette 

konseptet, og kanskje resultere i glippen «Kan du åpne, jeg mener lukke …». Dell påpeker 

også en annen ting som kan lede til flere feil ifølge denne modellen: Om talehastigheten er økt 

vil det bli påfølgende mindre tid til konstruktiv aktivering, slik at feil noder kan bli aktivert i 

større grad enn ved lavere talehastighet, hvor aktiveringen har mer tid til å spre seg på korrekt 

måte.   

  I en eksperimentell utprøving av modellen sin elisiterte Dell (1986) taleglipper 

gjennom å presentere deltakere med ordpar, hvorpå de fikk en viss mengde tid til å gjenta 

ordparene de ble vist. Modellen forutsier at når deltakere fikk lenger tid på seg til å gjenta 

ordene ville det leksikalske biaset bli styrket, og andelen taleglipper ville minke. Han fant 

tilfeller av manglende leksikalsk bias ved kortere tidsfrister, og argumenterer derfor for at 

dette biaset derfor ikke alltid er til stede når en snakker. En alternativ forklaring er at en kort 

mengde tid til å gjenta ordene gjør at selvmonitoreringsprosessen frafaller, fordi det ikke er 

tid nok til å utføre aktiv monitorering. Denne funksjonen vil derfor “slås av”. Det er mulig å 

snakke uten å være påvirket av restriksjoner om å produsere eksisterende ord og stavelser; 

ifølge modellen vil tiden en har tilgjengelig i eksperimentet være en avgjørende faktor.  

 Denne teorien har med seg noen av grunnprinsippene fra Garretts (1975) modell. 

Distinksjonen mellom det funksjonelle og det posisjonelle nivået korresponderer til 

distinksjonen mellom det syntaktiske nivået på den ene siden og de morfologiske og 

fonologiske nivåene på den andre siden.  
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2.1.2 Det mentale leksikon og semantiske nettverk 

Det mentale leksikon er navnet på den mentale ordboka hvor vi lagrer ord og uttrykk og deres 

tilhørende morfologi, syntaks, semantikk, etc. Det er uenigheter om hvordan dette leksikonet 

er utformet, særlig om hvor mye informasjon som er lagret her. En viktig distinksjon er 

mellom informasjon som er lagret som generative regler og informasjon som er lagret i 

leksikonet. Hvert nivå i Dells modell er assosiert med et sett med regler som definerer 

mulighetene for kombineringen av enheter på det spesifikke nivået. Reglene Dell beskriver er 

ikke generative i den forstand at de er medfødte eller forutbestemte, men er regler for 

språkproduksjon i et bruksbasert syn. De er utformet i kategorier av enhetstyper: syntaktiske 

regler for syntaktiske kategorier (substantiver, verb, etc.), morfologiske regler for 

morfologiske kategorier (stammer, prefikser, suffikser, etc.), og fonologiske regler for 

fonologiske kategorier (vokaler etc.). De generative reglene er produktiv kunnskap, mens 

leksikonet inneholder ikke-produktiv kunnskap. I denne teorien er leksikon representert ikke 

som en liste av ord, men som et nettverk. Et semantisk nettverk er kunnskap representert som 

et system med semantiske relasjoner mellom konseptene (Harley, 2014). Dette nettverket 

inneholder noder for lingvistiske enheter som konsepter, ord, morfemer, fonemer, osv. 

Systemet kan være hierarkisk organisert med nivåer for kategorier, mens andre konsepter kan 

være knyttet til hverandre blant annet gjennom assosiasjoner, likheter (eller ulikheter) i 

betydning.  

  Så hvordan interagerer disse generative reglene med leksikonet? Reglene for hvert 

nivå definerer akseptable kombinatoriske muligheter på dette nivået, og hvert regelsystem 

genererer et rammeverk med kategoriserte “luker”. Reglene definerer akseptabilitet når det 

gjelder kategorier av enheter som eksisterer i leksikon; når disse kategorisk spesifiserte lukene 

skal fylles, må hver enhet som skal plasseres der være merket etter medlemskap i de relevante 

kategoriene. Morfologiske og fonologiske enheter må være merket etter henholdsvis 

morfologiske og fonologiske klasser. De leksikalske nodene må markeres med kategorisk 

informasjon for å kunne fylle luker, og for at dette skal være mulig må reglene spesifisere 

hvilke noder som kan puttes inn i hvilke luker i ulike rammeverk. Dell skiller derfor mellom 

tre typer lingvistisk kunnskap: informasjon lagret i leksikon, informasjon lagret som 

kategorisk spesifiserte regler, og innsettingsregler (insertion rules). Disse kategoriske reglene, 

og innsettingsreglene, kombineres for å spesifisere hvilke noder som kan fylle spesifikke 

luker i rammeverket.  

  Disse reglene for mulige kombinasjoner av enheter, i tillegg til hvordan enheter er 
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knyttet sammen gjennom semantiske egenskaper, spiller altså inn på spesielt ombyttings- og 

erstatningstaleglipper. De impliserer restriksjoner på hvilke enheter som har potensiale til å 

bli feilaktig valgt ut i produksjonen av en ytring, noe som vil være relevant i analysen av 

datamaterialet i denne studien.  

   

2.2 Taleglippers rolle i forskning på taleproduksjon 

Taleglipper kan som nevnt si oss svært mye om taleproduksjon. Hvis, for eksempel, en enhet 

blir byttet ut med en annen, vil det bety at de begge blir generert på det samme nivået i 

planleggingsprosessen. Taleglipper har flere viktige karakteristikker: flyttede elementer er 

lignende i fonetisk form, de korresponderer i stavelsesposisjon, og de fonetiske omgivelsene 

er formlike. I taleglipper flyttes deler av målytringen til “nye” posisjoner, men de flyttede 

elementene vil typisk tilpasse seg sine nye omgivelser; Garrett (2015) eksemplifiserer dette 

med ytringen ‘an anguage lacquisition device’, hvor målytringen var ‘a language acquisition 

device’. Den ubestemte artikkelen endret seg fra ‘a’ til ‘an’, og tilpasset seg dermed 

startvokalen (‘anguage’) som ble skapt av glippen. Denne typen feil indikerer ifølge Garrett at 

glipper til dels stiger opp fra mekanismer som assosierer uavhengig spesifiserte 

prosesseringselementer med en planleggingsrammeverk. De samme mekanismene kan ses i 

en av verdens mest berømte taleglipper, registrert av Fromkin (1971):  

  

(1) a weekend for MANIACS - a maniac for WEEKENDS 

 

Blokkbokstavene indikerer trykksterkhet. Trykksterkheten i setningen er uendret av glippen, 

noe som indikerer at trykket blir generert uavhengig av de spesifikke ordene som er involvert. 

Boomer og Laver (1968) påstår på bakgrunn av dataene sine at taleglipper nærmest alltid 

involverer den trykksterke stavelsen i ordet. Fromkin påpeker at når segmenter, stavelser eller 

hele ord bytter plass i taleglipper, vil setningens trykkmønster stå uendret. Hun konkluderer 

derfor med at “... the word stress is stored as part of the articulatory specification of the stored 

unit ‘word’, but that the sentence or phrase stress and over-all intonation is generated 

separately.” En annen ting å merke seg i (1) er at flertallsmorfemet “-s” ikke flyttet seg 

sammen med ordet “maniacs”, men ble etterlatt på slutten av ordet. I tillegg ble morfemet 

representert lydlig som /z/, ikke /s/; flertallsendingen tilpasset seg ordet som ble feilplassert 
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foran det, ikke til ordet som skulle være plassert der i utgangspunktet. Harley (2014) påpeker 

at dette vil si at roten (“maniac”) har blitt hentet uavhengig av flertallssuffikset, og at dette 

også styrker Garretts påstand om at den fonologiske spesifikasjonen av grammatiske 

elementer opptrer relativt sent i prosessen, etter at de fonologiske formene av innholdsordene 

har blitt hentet. Det er altså en dissosiasjon mellom spesifiseringen av lydene av innholdsord 

og lydene av grammatiske elementer; en taler henter ikke umiddelbart ut et ord i dets 

flertallsform – hen henter ut ordet og plasserer det i en luke markert med ‘flertall’ i setningens 

rammeverk. Men flertallsformen kan ikke være spesifisert i fonologisk detalj i starten av 

prosessen, hvis ikke ville ikke flertallsendingen kunne tilpasse seg til de fonologiske 

egenskapene ved ordet som ender opp i luken; det må starte som en abstrakt representasjon av 

flertall. Denne typen fonetisk tilpasning ser ut til å være regelmessig når det gjelder ombytting 

av segmenter, og har blitt observert ved elementer som aspirasjon, stemthet, vokaltranghet 

(tenseness) og nasalisering (Pouplier & Hardcastle, 2005). På bakgrunn av disse funnene har 

det blitt argumentert for at taleglipper oppstår ved en forskyvning av abstrakte segmenter på 

et rent fonologisk planleggingsnivå, før segmentenes fonetiske egenskaper har blitt 

spesifisert.  

  Garretts modell forutsetter at når ulike deler av en setning interagerer og produserer en 

glipp, må de være elementer av det samme prosesseringsvokabularet, og derfor er det noen 

feil en i teorien aldri vil komme til å finne. Påstanden om at innholdsord alltid utveksles med 

innholdsord og funksjonsord utveksles med andre funksjonsord er svært empirisk robust 

(Harley, 2014). Dette underbygger igjen ideen om at innholdsord og funksjonsord blir hentet 

fra ulike steder.  

 Hanssen (1982) påpeker at taleglipper nesten alltid oppdages av den talende og 

deretter korrigeres spontant, og at taleglipp som ikke korrigeres av den talende er mye 

sjeldnere; han utelater dem derfor fra analysen sin og snevrer inn sin definisjon av taleglipper 

til “... et spontant valg av feil språklig element og korrigering av dette ved utskifting og 

innsetting av et riktig element i den samme overordnede strukturen”. Boomer og Laver (1968) 

påstår derimot at vi unngår å legge merke til mange taleglipper i vanlig dagligtale, og at “... in 

ordinary conversation it is as though we were bound by a shared, tacit, social agreement [...] 

to keep the occurrence of tongue-slips out of conscious awareness”. Den enkleste formen for 

korrigering er at det riktige ordet umiddelbart settes inn etter det feilaktige; det oppstår ikke 

noe syntaktisk brudd i setningen, men feilvalg og korrigering kan markeres med 

morfosyntaktiske midler. Taleglipp markeres ofte prosodisk med et skifte i 
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intonasjonskorrekturen der korrigeringen begynner, og også en endring av taletempoet. Det 

riktige ordet uttales ofte på et høyere toneleie etter korrigeringen, og gjerne med større 

intensitet og tempo. Ifølge Hanssen vil denne språklige ytringen ha to karakteristiske trekk: et 

feilvalgt element og et riktig element. Som tidligere nevnt har jeg valgt å gå delvis bort fra 

denne definisjonen og også inkludere taleglipper som ikke registreres av taleren selv, blant 

annet fordi alkohol vil påvirke talerens evne til selvmonitorering og korrigering (se 2.4). 

  Den vanligste typen taleglipp i naturlig tale består av morfologiske, særlig leksikalske, 

seleksjonsfeil (Hanssen, 1982). Boomer & Laver (1968) skiller mellom tre generelle modus 

for glipper: feil rekkefølge av enheter, utelatelse av enheter, og erstatning av enheter. 

Enhetene oftest involvert i taleglipper er segmenter, morfemer og ord, hvorav segmenter er de 

mest vanlige: i Boomer & Lavers undersøkelse involverte nærmere seksti prosent av 

taleglippene segmenter. Ifølge Harley (2010) består ca. 10% av taleglipper av substitusjoner 

hvor ett ord blir erstattet av et annet.  

  Kategoriseringen av taleglipper varierer stort. Om en kategoriserer etter både enhet, 

mekanisme, ordklasse og andre egenskaper, i tillegg til kategorier og underkategorier av typer 

feil, vil en ende opp med et stort antall ulike kategorier, som hos Dell (1986). Enkelte 

kategoriserer dem etter både hvilke lingvistiske enheter involvert i glippen, for eksempel 

fonologiske trekk, fonemer, stavelser, morfemer, ord, fraser, og setninger, i tillegg til hvilken 

feilmekanisme som er involvert, som blanding, substitusjon, addisjon eller sletting av enheter. 

Andre opererer med bredere kategorier av kun de sistnevnte trekkene, altså hvordan feilen 

utarter seg, og ikke nødvendigvis hvilke enheter som er involvert. Om en deler inn etter både 

enhet og mekanisme vil en ende opp med et stort antall ulike klassifiseringer, som 

fonemantisipering, trekkantisipering, morfemutveksling, morfemblanding, osv. Noen går også 

nærmere inn på fonetisk variasjon og akustiske egenskaper som voice onset time (VOT) eller 

detaljerte nyanser i allofoner når det gjelder målordet og produksjonen (Goldrick mfl., 2016), 

og fonetiske trekk som stemthet, nasalisering osv. Brede kategorier som utelukkende ‘... 

misordering of units in the string, omission of a unit, or replacement of a unit’ (Boomer & 

Laver, 1968) blir også brukt. Forskere har altså en tendens til å velge ut kategorier som passer 

best for dataene de prøver å kategorisere, analysere og redegjøre for, og det er også metoden 

jeg vil benytte i denne oppgaven. Jeg har valgt å spesifisere de ulike glippene etter både 

mekanismen og etter enheten(e) som er involvert, men uten å kategorisere etter fonologiske 

eller fonetiske trekk; dette for å gjøre trekkene enklere å dele inn i generelle kategorier og få 

et klarere overblikk over dataene som samles inn. I 4.2 gis en mer omfattende gjennomgang 
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av hvilke kategoriseringer jeg vil benytte i min analyse.  

  Uansett hvilken modell en tar utgangspunkt i, er premisset at forekomster av 

taleglipper ikke er tilfeldige. Enkelte typer glipper som kunne oppstått gjør ikke det, for 

eksempel ser en ikke eksempler på at funksjonsord byttes ut med innholdsord. Den 

grunnleggende ideen er at for at en glipp skal kunne inntreffe må de to elementene i glippen, 

altså den tiltenkte formen og den produserte formen, være simultant aktive i det samme nivået 

av prosesseringen. At funksjonsord ikke byttes ut med innholdsord gir støtte til teorien om at 

innholdsord og funksjonsord er fra to distinkte vokabularer som blir hentet fra ulike nivåer av 

prosessering. Det er også svært ulike begrensninger på utveksling av ord og utveksling av 

lyder. Lyder vil kun utveksles over korte distanser, mens ord kan byttes ut mellom fraser. 

Utvekslede ord har en tendens til å være fra samme ordklasse, men lydutvekslinger utveksles i 

ord uavhengig av ordklasse (Harley, 2006). Dette er fordi ordutvekslinger skjer på det 

funksjonelle stadiet, hvor kun ordenes funksjonelle roller og ikke deres endelige posisjoner er 

blitt bestemt; dette hindrer utveksling på kryss av ordklasser, men medfører ingen 

restriksjoner på distanse mellom ordene. Lydutvekslinger skjer derimot på det posisjonelle 

nivået, hvor ordenes endelige posisjoner er spesifisert. Utvekslingene av lyd vil dermed være 

begrenset av avstand. Når et målord og et potensielt feilvalgt ord er fonologisk like, er det 

større sannsynlighet for at en feil vil skje (Harley, 2014). Dette betegnes som fonologisk 

fasilitering.  

 

2.3 Tip-of-the-tongue states 

Tip of the tongue states (TOT) er en merkbar midlertidig vanskelighet i leksikalsk uthenting, 

en slags ekstrem pause hvor en har en sterk følelse av å være like i nærheten av å kunne finne 

frem til ordet en leter etter. Brown & McNeill (1966) gjorde en eksperimentell undersøkelse 

av TOT gjennom å lese opp definisjoner på lavfrekvente ord for deltakere, blant annet 

definisjonen på det lavfrekvente ordet sextant. Dette førte flere deltakere inn i en «har det på 

tunga»-situasjon, og i eksperimentet viste det seg at leksikalsk uthenting ikke er «alt eller 

ingenting»; deltakere produserte fonologisk like ikke-ord som “secant”, “sextet” og “sexton”. 

  Det er som nevnt en relativt generell konsensus om at leksikalisering er en 

tostegsprosess hvor en semantisk representasjon får tilgang til et nivå av leksikalske enheter, 

og deretter får tilgang til sine korresponderende fonologiske ordformer. Astell & Harley 
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(1996) argumenterte at TOT oppstår når det første stadiet av leksikaliseringsprosessen 

fullbyrdes, men ikke det andre; derfor er det en sterk følelse av at en “vet” ordet, men en 

klarer ikke realisere det fonologisk. Det riktige lemmaet hentes ut, men den fonologiske 

formen blir ikke fullt ut aktivert, og ofte er det kun deler av den fonologiske informasjonen 

som kan hentes ut.  

  Som ved flere andre aspekter av språkproduksjon er det en viss uenighet når det 

gjelder de bakenforliggende årsakene til TOT, men en hyppig brukt modell er et kognitivt 

rammeverk av hukommelse og språk som danner et semantisk nettverk, hvor betydning er 

lagret, og et fonologisk system, hvor språklyder er spesifisert. Suksessfull orduthenting blir 

oppnådd når et konsept aktiverer relevante proposisjonelle noder. Når alle de fonologiske 

nodene er aktivert, er ordet klart til å produseres. Når forbindelsene mellom nodene er svake, 

for eksempel grunnet aldring eller ordets lave bruksfrekvens, kan prosessen stoppe opp, og 

dermed forårsake TOT. I likhet med konneksjonistiske modeller for taleglipper vil dette altså 

skyldes aktiveringsnivåene mellom nodene, eller i dette tilfellet, manglede aktiveringsnivå 

grunnet svakere forbindelser.  

  Det er en generell antakelse at om en havner i en stressende situasjon vil en oftere ha 

problemer med å snakke riktig og finne frem til ordene en leter etter. James mfl. (2017) gjorde 

en undersøkelse av hvorvidt tilstedeværelsen av en evaluerende, observerende tredjepart ville 

føre til et økt antall TOT hos deltakere som ble bedt om å nevne ord etter å ha fått 

definisjonen på dem. Evaluerende observasjon i deres tilfelle blir brukt om en tredjepart som 

observerer enten sosialt eller evaluerende, uavhengig av om observasjonen er ekte eller 

innbilt. For å undersøke om forekomsten av TOT ville øke i en slik situasjon tok de i bruk en 

modifisert versjon av Trier Social Stress Test (TSST), en test som er designet for å utløse 

sosialt stress hos deltakere gjennom å plassere dem i krevende situasjoner foran et 

evaluerende publikum av enten én eller flere observatører, for eksempel ved å måtte gjøre en 

impromptu presentasjon uten notater eller ved å måtte gjøre aritmetikk-oppgaver foran 

forskere som retter på dem om de gjør feil. Deres modifisering av testen besto i å legge til en 

benevningsoppgave hvor deltakere ble gitt definisjonen av et vanskelig ord og bedt om å si 

ordet. De gjennomførte også en placeboversjon av testen (pTSST), hvor det ikke ble indikert 

noen observasjon av deltakere. Resultatene viste en økning på antall TOT med 38% fra 

pTSST-deltakere til TSST-deltakere. Dette indikerer altså at problemer med å hente ut ord fra 

det mentale leksikon vil øke i takt med mentalt stress og en visshet om at en blir observert. 

Clark & Clark (1979) observerte også at taleglipper kan øke i takt med sosialt stress; empirien 
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ser ut til å vise at problemer med å snakke og finne ord på generell basis vil bli større når en 

er i en presset situasjon. Et eksperiment som mitt, hvor deltakere tydelig blir observert og i 

tillegg er under både tids- og konkurransepress, vil derfor ikke nødvendigvis være hundre 

prosent representativt for naturlig, spontan tale.  

 

2.4 Alkoholpåvirkning 

Alkohol fungerer som et anti-stimulerende rusmiddel på deler av sentralnervesystemet, og 

enkelte kognitive og motoriske prosesser vil påvirkes av alkoholinntak (Chin & Pisoni, 1997). 

Disse er begge er sentrale i taleproduksjon- og forståelse, og alkohol vil følgende ha 

innvirkning på tale. Alkoholens bedøvende og avslappende effekt på både psyken og kroppen 

kan kobles opp mot signalmolekylet gamma-aminosmørsyre (GABA), som skilles ut når en er 

påvirket av alkohol; når dette molekylet skilles ut vil det virke angstdempende og 

søvndyssende (Heinz mfl., 2011). GABA har også en påvist effekt på Brocas område, et 

område i hjernen som funksjonelt knyttes til taleproduksjon (Amunts mfl., 2010).  

  Det er vanlig med feil og mangler i taleproduksjonsprosessen, og taleglipper vil alltid 

forekomme på et eller annet punkt i naturlig tale, men enkelte faktorer kan påvirke prosessen 

og føre til et økt antall taleglipper. De oppstår for eksempel oftere når taleren er trøtt, har 

dårlig tid når de snakker, eller er under press (Clark & Clark, 1977, James mfl., 2017), og når 

taleren er alkoholpåvirket (Tisljár-Szabó mfl.,2013; Sobell mfl., 1982; Künzel mfl.,1992, og 

Andrew mfl., 1977). Alkoholkonsumpsjon forårsaker et diffust mønster av nevrokjemiske 

endringer som fører til subtil svekkelse i kognitive operasjoner (Ridderinkhof mfl., 2002). 

Promille påvirker lillehjernen, som er spesielt viktig når det gjelder balanseevne, regulering 

av bevegelser, og koordinasjon (Schenker, 1982). Enkelte av de alkoholinduserte endringene i 

nevrotransmittere i hjernen ligner på effektene av sosialt stress (Heinz mfl., 2011), og 

dyreeksperimenter har vist at alkoholinntak stimulerer utløsning av nevrotransmitterne 

serotonin og dopamin (Puglisiallegra mfl., 1991).  

  Event-related potentials (ERP) er en målbar elektrisk aktivitet i hjernen som oppstår 

som et resultat av sanselig, kognitiv eller motorisk stimulus. En komponent av denne 

responsen er error-related negativity (ERN) som kan observeres i EEG-eksperimenter etter at 

en deltaker har utvist feilaktig respons i for eksempel en choice task. ERN observeres både 

når en deltaker gjør en feil de selv er klar over, men også i en svakere form når de gjør feil de 
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ikke bevisst registrerer. Ridderinkhof mfl. (2002) utførte en studie for å undersøke om ERN-

aktivitet ble svekket av konsumering av alkohol. Dette undersøkte de ved hjelp av en flanker 

task, en stimulustest som vil måle evnen til å undertrykke responser som er upassende i en 

spesifikk kontekst. Resultatene viste at både lave og høye doser av alkohol vil svekke evnen 

til å oppdage egne feilaktige responser, en effekt som ikke ble observert hos deltakere som 

inntok placebo. Deltakere som hadde inntatt alkohol var altså i dårligere stand til å oppdage 

og rette på sine egne feil. I min studie vil relevansen av dette være at deltakere kan ha 

problemer med å oppdage og rette på sine feil både i svarene på ordene som skal forklares, og 

problemer med å oppdage og rette sine egne taleglipper, noe som skjer i de aller fleste 

tilfellene i edru tilstand. Derfor har jeg, i motsetning til bl.a. Hansen (1982), valgt å inkludere 

taleglipper som ikke registreres av taleren i analysen, da min hypotese er at deltakere vil være 

dårligere i stand til dette etter å ha drukket.  

 

2.4.1 Alkohol og atferd 

Moss & Albery (2009) legger frem en tostegsmodell for alkohols påvirkning på atferd. På det 

første stadiet, prekonsumeringsfasen (preconsumption), vil en allerede være påvirket av idéen 

om å drikke alkohol, i kraft av kognitivt bias; allerede her begynner aktiveringen av mentale 

representasjoner relatert til alkohol og dens effekter. Dette omfatter diverse assosiative 

representasjoner et individ vil ha om alkoholens påvirkning på deres egen oppførsel. Hvilke 

mentale representasjoner som aktiveres kan også være påvirket av konteksten personen 

befinner seg i. I denne fasen vil det ikke være noen svekkelse i kognitive 

prosesseringssystemer, men alkoholrelaterte assosiasjoner i hukommelsen vil være aktivert, 

og det vil kunne påvirke atferd. Dette knyttes opp mot forventningsteori (expectancy theory), 

som omhandler den kausale relasjonen mellom forventninger knyttet til alkoholkonsum og 

den faktiske oppførselen under påfølgende alkoholpåvirkning. Dette fenomenet har blant 

annet blitt undersøkt i studier hvor deltakere ble gitt informasjon som sto i kontrast til deres 

eksisterende antakelser om hvilken effekt alkohol vil ha på en spesifikk oppgave de ble bedt 

om å utføre. Fillmore & Vogel-Sprott (1994) utførte en studie hvor deltakere først ble 

informert om at den gitte oppgaven kom til å være svært krevende og vanskelig å utføre. 

Deretter ble deltakerne gitt placebo, og det viste seg at deltakerne utførte hånd-øye-

koordinasjonsoppgaven med mye større suksess fordi de overkompenserte for den forventede 

svekkende effekten alkoholen ville ha på evnen deres til å utføre oppgaven. Fillmore og 
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Vogel-Sprott (1996) gjentok deretter studien, da med alkohol, og fant at deltakere fremdeles 

overkompenserte etter å ha blitt gitt informasjonen om at oppgaven ville være krevende. I 

tillegg til rent farmakologiske effekter vil altså de forventede effektene ha innvirkning på 

individers oppførsel og prestasjonsevne under alkoholpåvirkning. De samme funnene har blitt 

gjort i flere studier; personer som ble vist en video av mennesker som drikker alkohol på en 

bar, eller ble utsatt for positive ord knyttet til alkohol, endte opp med å drikke mer alkohol 

senere i et eksperiment utført av Roehrich & Goldman (1995). Disse studiene viser at effekten 

alkohol vil ha på atferd er påvirket av hva slags forventninger en har til hvordan ens atferd vil 

bli påvirket. De viser også at individer kan være tilbøyelige til å ta grep for å motvirke 

forventningene de har til hvordan deres atferd vil bli påvirket.  

 Det andre steget av Moss og Alberys (2008) tostegsmodell for alkoholkonsum er 

konsumeringsfasen (consumption), hvor enkelte kognitive og motoriske funksjoner vil bli 

svekket. Den kognitive svekkelsen vil omfatte eksplisitt prosesseringskapasitet; eksplisitt her 

vil referere til myopiteorien (beskrevet i neste avsnitt) om at mer oppmerksomhet vil bli rettet 

mot reaksjoner til ens umiddelbare omgivelser i stedet implisitte, assosiative kognitive 

funksjoner. Mentale representasjoner i langtidshukommelsen blir påvirket av ekstern stimuli, 

og den kognitive tilgjengeligheten av disse representasjonene er sensitive for både intern og 

ekstern påvirkning. I hvor stor grad et individ er i stand til å effektivt prosessere informasjon 

under alkoholpåvirkning vil være sterkt avhengig av individets motivasjon til å prosessere 

stimuli, men kapasiteten vil minke med økende alkoholpåvirkning uavhengig av individets 

motivasjon. Ved eksplisitt eller implisitt oppfordring under lave/moderate nivåer av 

alkoholpåvirkning vil deltakere tilsynelatende “konsentrere” den resterende kognitive 

kapasiteten sin til å fokusere på oppgaven de har blitt tildelt. 

  Teorien om alkoholmyopi går ut på at individer under påvirkning av høyere doser av 

alkohol vil være ute av stand til å prosessere like mye informasjon som i edru tilstand, og 

derfor vil de kun fokusere på den mest nærliggende og iøynefallende (salient) informasjonen. 

Denne myopieffekten vil forårsake at i takt med økende grad av alkoholpåvirkning vil en også 

i økende grad eksklusivt reagere på sine umiddelbare omgivelser. Teorien forutsier at et 

individs reaksjoner på omgivelsene sine vil bli mer ekstreme enn i edru tilstand. Myopi vil 

også påvirke ens motivasjon for å oppnå personlige mål; dette er knyttet til at nærliggende 

omgivelser som angår dette målet vil påvirke individets kognisjon i høyere grad enn 

muligheten av å oppnå målet, som er et mer internt stimuli og dermed ses bort fra. Sentralt i 

teorien er at det oppstår en responskonflikt som følge av svekkelse av kognitive og 
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oppmerksomhetsmessige prosesser, essensielt en konflikt mellom “gjør dette” og “ikke gjør 

dette”. Om en responskonflikt ikke er til stede, forutser teorien at atferden vil være uendret fra 

når individet er edru; alkohol vil påvirke oppførsel når “... both impelling and inhibiting 

behavioral cues [are] available to a person, with little difference in the relative salience of 

each, that is, when the response conflict is high” (Moss & Albery, 2009). 

 

 

Fig. 2 Nevrobiologisk modell for alkohols innflytelse på aggresjon (Heinz mfl., 2011) 

 

Nevropsykologiske variabler og diverse sosiale faktorer som stress og selvbevissthet spiller 

inn på hvordan individer påvirkes av alkohol på ulike måter (Heinz mfl., 2011). Den venstre 

delen av figur 2 viser hvordan midlertidig alkoholpåvirkning svekker prefrontalcortexens 

(PFC) funksjoner, blant annet når det gjelder planlegging, oppmerksomhet og prosessering av 

informasjon. En kognitiv svekkelse av denne typen vil følgelig påvirke taleproduksjon, 

muligens også ved å hemme de tidlige stadiene av konstruksjonen av en setning, som 

innebærer en rask planlegging av ytringens basale struktur. Svekket evne til oppmerksomhet 

og informasjonsprosessering vil også komme til syne når en spiller et ordgjettingsspill, og 

problemer med å hente frem ting fra hukommelsen eller med abstrakt tenkning vil kunne føre 

til vanskeligheter med å både gjette og forklare ord på en effektiv måte.  
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3 Tidligere forskning 

I 2.2 har jeg lagt frem ulike måter å forske på språkproduksjon på gjennom å undersøke 

taleglipper, og referert til forskning i så måte. I dette kapittelet vil jeg legge frem spesifikke 

forskningsprosjekter som er spesielt relevante for denne oppgaven, og som kan gi 

retningslinjer og inspirasjon til forskning på både avvikende tale, alkoholpåvirket tale, og 

taleglipper generelt.  

3.1.1 Taleglippstudier 

Mange taleglippstudier er gjort ved stimuli i form av elisitering eller opplesning. Enkelte 

studier (f. eks. Cohen, 1966) har indikert at det muligens er minimale eller ingen forskjeller 

mellom elisiterte og spontane taleglipper, men i denne delen vil jeg fokusere på studier av det 

sistnevnte, da det er det lettest sammenlignbare med materialet jeg vil samle inn.  

  Hanssen (1982) gjorde en grundig gjennomgang av enkelte deler av materialet fra 

Talemålsundersøkelsen i Oslo (TAUS) i sin studie av taleglipper. I 52 000 ord fant han 476 

taleglipper, hvorav kun fire kunne betraktes som rent fonologiske taleglipper. Den 

overveiende delen av taleglipper i det undersøkte materialet er morfologiske taleglipper, som 

er kjennetegnet ved at taleren velger et galt morfem, enten rotmorfem eller bøyningsmorfem. 

For TAUS-materialet som helhet var frekvensen av taleglipper 0.77 pr. 100 ord. Hos de ni 

informantene fra TAUS-korpuset Hanssen undersøkte nærmere forekom det gjennomsnittlig 

ca. én taleglipp per tiende setning, men det var stor individuell variasjon; hos taleren med 

lavest frekvens var det en for hver tjuefemte setning, og hos den med høyest frekvens en for 

hver sjette setning. Han fant en relativt stor overvekt av taleglipp ved de tre ordklassene verb, 

adjektiv og substantiv, som utgjorde over 70% av alle taleglippene. Men også her var det stor 

individuell variasjon; hos noen informanter gjaldt for eksempel hele 30% av taleglippene 

adverb, mens hos andre var denne frekvensen nede i 9%. Mellom ¼ og ⅓ av taleglippene 

gjaldt verb, og her var det også minst spredning blant de ni informantene. Pronomen og 

konjunksjoner var derimot underrepresentert. Hanssen påpeker at dette skyldes at det er en rik 

semantisk differensiering innenfor de store ordklassene, noe som gir flere ensbetydende 

språklige uttrykk å velge mellom. Den overveiende delen av taleglippene i det undersøkte 

materialet er det han kaller morfologiske taleglipp, altså en glipp hvor taleren velger galt 

morfem, enten rotmorfem eller bøyingsmorfem.  

  En annen studie på taleglipper i norsk tale ble utført av Foldvik (1979), som samlet inn 
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taleglipper i norsk tale i en toårsperiode fra 1973 til 1975. Hans korpus inkluderer 122 

taleglipper fra 52 voksne talere uten språkvansker. Taleglippene ble notert fonetisk med 

markert trykk og kontekst. I tillegg noterte Foldvik seg pauser i talen som kunne indikere at 

feilen ble oppdaget av taleren, og om de deretter gjorde en vurdering på om de skulle rette på 

feilen eller ikke; hvorvidt dette skjedde ble også notert. Mer enn en tredjedel av hans data 

består av det som ser ut til å være rene fonologiske glipper, og han påpeker selv at det store 

antallet av denne typen glipper samlet inn kan tyde på et bias, da han selv er fonetiker. 

Prosentantallet ser likevel ut til å korrelere med Fromkins (1971) resultater, men er altså svært 

ulike resultater enn hos Hanssen (1982). Foldvik noterte også ned taleglipper som ble rettet 

midt i den feilvalgte ytringen, slik at det kunne være vanskelig å tolke hva slags type glipp 

som egentlig hadde oppstått.  

  London-Lund-korpuset er en samling av spontane samtaler mellom voksne talere med 

britisk engelsk som førstespråk. Korpuset består av 100 tekster med transkribert samtale som 

hver inneholder 5000 ord. Garnham mfl. (1981) kompilerte en liste over taleglipper i korpuset 

i en studie med hensikt om å skape en basis for å estimere frekvensen av taleglipper i naturlig 

tale. De påpeker imidlertid at estimatet deres er svært konservativt, og at antallet glipper de 

har registrert umulig kan være det totale antallet faktiske glipper som ble gjort i disse 

samtalene. Kun utilsiktede taleglipper ble inkludert i listen, og de ekskluderte et antall andre 

fenomener: false starts ble tolket som bevisste endringer i planleggingen av talen, og 

reflekterer derfor andre psykologiske prosesser enn taleglipper. Nøling og repetisjon ble heller 

ikke registrert. Prosodiske feil ble utelatt fordi intuisjoner om denne typen feil er uklare 

dersom de ikke blir rettet på av taleren. Da en korpusundersøkelse ikke vil gi muligheten til å 

få informasjon fra talere om hva som var målordet- eller ytringen var det i tillegg en del 

ambiguøse ord og setninger som ble utelatt, en faktor som kan ha ført til at et større antall 

glipper ikke ble registrert (Garnham mfl., 1981, s. 806-807). Det totale antallet glipper de 

registrerte var 191, og de vanligste glippene var ordsubstitusjon (rundt 10%), lydforventning 

og lydsubstitusjon (Garnham mfl., s. 808). 

  Cook (1969) fremprovoserte taleglipper gjennom å få informantene sine til å lese opp 

lange nok tekster til at de utviste en viss form for trøtthet. I tillegg ga han deltakerne 

instruksjoner om å lese opp tekstene raskere enn det som hadde vært naturlig for dem, noe 

som førte til ytterligere stress. Talehastigheten og utmattelsen førte til flere taleglipper i takt 

med at deltakerne leste høyt lenger. Cohen (1966) brukte andre metoder (hvilke?) til å 

fremprovosere taleglipper og sammenlignet disse glippene med taleglipper registrert i spontan 
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tale. Hans resultater så ut til å indikere at disse feilene ikke var ulike i natur.  

 Meringer og Mayer (1908) samlet inn et svært stort korpus av taleglipper i tysk. 

Korpuset består av 8800 taleglipper, hvorav halvparten ble produsert i spontan tale og 

halvparten ble produsert i opplesning. I tillegg til taleglippene i seg selv samlet Meringer inn 

data om taleren som kunne være relevant, for eksempel alder, utdanningsbakgrunn, 

helsetilstand, hvor sliten hen var i taleøyeblikket og hvor raskt hen snakket. Mackay (1970) 

har revurdert Meringers data og ikke funnet noen korrelasjon mellom faktorene Meringer 

samlet inn om talerne sine og hvilken type taleglipp som ble gjort. Som en konsekvens av 

dette valgte Victoria Fromkin, en svært innflytelsesrik forsker på taleproduksjon, å kun 

inkludere dato og navn i sitt korpus over taleglipper, samlet inn over tre år (Fromkin, 1971). 

            Maclay og Osgood (1959) gjorde opptak av spontane diskusjoner mellom en liten 

gruppe akademikere på en konferanse for psykolingvistikk. De endte opp med et korpus av 

163 ytringer på 80 ord eller mer fra 13 mannlige talere. Opptakene inneholdt tusenvis av 

tilfeller av nøling, repetisjon og taleglipper. De fant at når en taler valgte feil innholdsord ble 

rettet på, ville taleren i 77% av tilfellene gå tilbake til en eller flere ord før dem, som i «the 

silvery (.) the shiny tray». Dette var ikke tilfellet med funksjonsord; 78% av tiden ville talere 

ikke gå tilbake til et tidligere ord. Taleglippene definert som corrections av Clark og Clark 

(1977) består av en korrigeringsfrase, som “I mean”, “that is”, eller “well”, fulgt av det 

korrekte ordet for å erstatte det som ble sagt tidligere. Dette insinuerer at taleren regner 

konstituenten som en enhet i selve produksjonsprosessen (men ikke nødvendigvis 

planleggingsprosessen). De gjør så godt de kan for å rette opp i hele konstituenten, og ikke 

bare ordet. 

 

3.1.2 Kliniske studier 

For å videre illustrere taleglippers natur gjennom et mer kognitivt rammeverk vil jeg gjøre en 

kort oppsummering av noen studier om taleglipper og ordleting innenfor klinisk lingvistikk. I 

kjølvannet av den chomskyanske revolusjonen vokste det fram en interesse for lingvistiske 

studier av avvikende eller atypisk språk, og termen «klinisk lingvistikk» kom i bruk på 1980-

tallet (Crystal, 1981). Den kliniske lingvistikken har som formål å benytte lingvistisk teori og 

metode for å beskrive ulike språklige avvik med hensikt om å kunne diagnostisere avvikene 

og slik kunne planlegge terapi for klienter med ulike språkavvik. En sentral metode for å 
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studere forholdet mellom språk og hjerne er analyser av innvirkningen ulike former for 

hjerneskader kan ha på språket. For å kunne gjøre dette må en analysere den språklige 

adferden hos pasienter med hjerneskade og deretter se på forholdet mellom de skadde 

komponentene på den ene siden og prosessene i friske hjerner på den andre.  

 Begrepet språkavvik benyttes først og fremst om avvik som skyldes sykdom eller 

skade hos språkbrukeren, for eksempel sykdommer som Parkinsons og Alzheimers, eller ulike 

typer hjerneskader. Et stort antall studier fokuserer på pasienter som er rammet av afasi, altså 

pasienter med en avgrenset hjerneskade som påvirker produksjon og/eller forståelse av språk 

(Lind mfl., 2000). Alle pasienter med afasi vil i en eller annen grad utvise anomi, en tilstand 

hvor en språkbruker har problem med å hente ut riktige ord og har problemer med å uttrykke 

målordet. Wilshire og Coslett (2000) antar at en kan skille mellom to hovedtyper av anomi: 

semantisk anomi, som innebærer å være ute av stand til å hente en fullstendig semantisk 

beskrivelse av et konsept, og output-anomi, en svekkelse i å hente ut den fullstendige 

fonologiske formen til målordet. Om anomien skyldes feil på ett av disse to separate stadiene 

- uthenting av semantisk informasjon, og fonologi - burde en angivelig sett en relativt jevn 

fordeling av disse to typene språkfeil hos ulike afatiske pasienter, og blandede feil burde ikke 

være prevalente, men dette viser seg å ikke alltid være tilfellet (Gordon, 2007). Observasjoner 

som disse har utfordret hypotesen om at feil alltid vil gjenspeile den underliggende mangelen 

(deficit), og Gordon (2007) legger frem en alternativ hypotese om at anomi er en 

unidimensjonal svekkelse i evnen til å hente ordformer fra aktivert semantikk. Variasjoner i 

feilmønstre kan ses i sammenheng med andre faktorer enn lokus for svekkelsen, blant annet 

graden av anomien og stimuluskarakteristikker (frekvens, lengde, ordklasse).  

  Feil og glipper i talen hos talere med afasi har lenge blitt sett på som et potensielt 

vindu til ordhentingsmekanismer og taleproduksjon generelt. Analyser av produksjonsfeilene 

til afasipasienter tyder på at nærmest alle afasipasienter har vansker i både seleksjon og 

planlegging av ord (Blumstein, 1994).  Det vanlige er at afasirammede har et komplett 

foneminventar hvor hvert av fonemene opptrer med samme hyppighet som hos friske talere, 

og at fonemene kombineres på en måte som følger språkets fonotaktiske regler (Lind mfl., 

2000). De fonologiske avvikene består i at det forekommer fonologisk ukorrekte sekvenser i 

den gitte konteksten, men disse fonologiske avvikene følger visse mønstre og er ikke 

tilfeldige. Mønstrene i substitusjonsfeil viser tilsynelatende at feil egenskaper eller trekk har 

blitt hentet ut fra leksikon, men har blitt implementert artikulatorisk korrekt. Derfor viser de 

fleste substitusjonsfeil endring i kun ett trekk, for eksempel i stemthet når en taler sier ‘doy’ i 
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stedet for ‘toy’ (Blumstein, 1994). Hos afasirammede med fonologiske problemer vil den 

hyppigste feiltypen være at ett fonem byttes ut med et annet, og de fleste av ombyttingsfeilene 

vil forekomme i forbindelse med konsonanter i fremlyd (Lind mfl., 2000); i tillegg til disse 

viser Blumstein (1994) til tre andre fremtredende typer feil: simplifiseringsfeil hvor et fonem 

eller en stavelse slettes, addisjonsfeil hvor en ekstra stavelse eller et ekstra fonem blir lagt til i 

ordet, og omgivelsesfeil hvor representasjonen av et fonem blir påvirket av den fonetiske 

konteksten rundt fonemet.  

  I diskusjonen om feil i talen til talere med hjerneskader har det ofte blitt antatt at 

vanskelighetene stammer fra svekkelse av artikulasjonsapparatet (Dronkers, 1996; Duffy, 

1995). For å undersøke om feil i talen til mennesker med ulike typer afasi stammer fra 

mangler i det motoriske artikulasjonsapparatet eller språksystemet i seg selv undersøkte Ash 

mfl. (2009) talen til 16 moderat svekkede talere med progressiv ikke-flytende afasi (PNFA). 

Deres hypotese var at en større andel av produksjonsfeilene enn antatt kunne stamme fra et 

nivå lenger oppe en aktiveringen av artikulasjonsapparatet. De skiller mellom fonemiske feil, 

hvor fonemer utsettes for substitusjon, sletting, addering eller metatese - språklydene som blir 

produsert som resultat av denne prosessen er relativt klare språklyder som høres naturlige ut - 

og fonetiske feil, hvor det produseres en språklyd som ikke er en mulig sekvens av lyder i 

talerens språksystem. Om det skulle vise seg at glipper hos personer med PNFA er 

hovedsakelig fonemiske vil det kunne indikere at språksystemet har en svekkelse som fører til 

problemer i å hente ut de riktige fonemene, eller en svekkelse i handlingsressursene som 

kreves for å hente ut riktige fonemer og putte dem i riktig rekkefølge. Deltakerne ble satt opp 

mot en kontrollgruppe på 10 ikke-afatiske eldre. Deltakerne ble vist den tekstløse billedboka 

Frog, Where Are You av Mercer Mayer (1969) og bedt om å lese opp historien som om de 

leste den til et barn. Narrativene ble analysert for fonetiske og fonemiske feil. PNFA-

pasientene gjorde en større andel fonemiske feil enn kontrollgruppen, og de produserte totalt 

fire ganger flere fonemiske feil enn fonetiske. Av de 252 tolkbare feilene var 82% fonemiske; 

taleren produserte en velformet språklyd, men lyden ble plassert på feil sted i ordet. Både 

konsonanter og vokaler ble utsatt for feil i substitusjon, insertion, sletting og metatese.  

  Også hos talere med flytende afasi er de “vanlige” taleglippene begrenset av det 

lingvistiske systemet; en finner ikke fonemer som ikke finnes i vanlige ytringer. Taleglipper 

er, også hos afatiske talere, alltid en fonetisk “mulig” lyd (Fromkin, 1971). Men én potensiell 

forskjell i taleglippene til afasipasienter kontra friske talere er påvirkningen kontekst vil ha på 

glippen (Pouplier & Hardcastle, 2005). En skiller mellom kontekstuelle taleglipper, hvor 
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segmentet eller egenskapen involvert i glippen stammer fra omgivelsene, og ikke-

kontekstuelle taleglipper, hvor det ikke er mulig å se en sammenheng mellom glippen og det 

nærliggende materialet i setningens overflatestruktur (Fromkin, 1971). Talo (1980) 

gjennomførte en taleglippstudie på svensk hvor hun sammenlignet taleglipper fra afatiske 

talere med taleglipper fra nevrologisk friske talere. Hun sammenlignet rundt 100 eksempler 

av patologiske taleglipper i fra fri samtale i behandling av personer med afasi. Korpuset med 

de friske taleglippene var omtrent 200 taleglipper fra voksne talere. De afatiske talerne var 

mellom 37 og 76 år gamle. Fonologiske, leksikalske og syntaktiske glipper ble samlet fra 

friske og afatiske personer, men i studien analyserer hun kun de fonologiske. Feilene ble delt 

inn i to grupper: syntagmatiske (kontekstuelle) og paradigmatiske (ikke-kontekstuelle). De 

kontekstuelle feilene er metatese, antisipering, og persevering. Antisipering og persevering 

kan være addisjoner, utelatelser, eller substitusjoner. Ikke-kontekstuelle feil er substitusjoner. 

Hun fant at alle typer glipper opptrådde hos både friske og afatiske talere, men at det er en 

klar kvantitativ forskjell mellom typene glipper hos de to gruppene. De kontekstuelle glippene 

er vanligere i det normale korpuset, mens de ikke-kontekstuelle opptrer oftere i det 

patologiske korpuset. Over 60 av de rundt 100 glippene i det patologiske korpuset kan 

analyseres som paradigmatiske substitusjonsfeil, og de ser ut til å være forårsaket av andre 

faktorer enn den omkringliggende fonemiske overflatestrukturen. I det normale korpuset 

gjaldt dette under 20%. Talo fant også en forskjell i graden talere var klar over sine egne 

taleglipper. Friske talere ville enten rette på feilen eller gjøre en pause for å indikere at de 

hadde registrert den, mens afatiske talere sjeldent rettet på seg selv.  

  Om alkoholpåvirkning viser seg å øke andelen ikke-kontekstuelle glipper i dette 

prosjektet, vil dette bety at en kan gå lenger i å sammenligne alkohol, en midlertidig kognitiv 

svekkelse, med permanente kognitive svekkelser som hjerneskader når det gjelder enkelte 

aspekter av avvikende tale. Selv om det skulle vise seg at disse kan sammenlignes gjennom 

for eksempel antall og typer av taleglipper, må en likevel da høyde for at en hjerneskade er en 

global svekkelse, mens de nevrologiske påvirkningene av alkohol er globale.  

3.1.3 Studier av alkohols påvirkning på taleproduksjon 

Det er hovedsakelig to typer studier som har blitt gjort på tale og taleprosessering under 

alkoholpåvirkning: studier som undersøker hvorvidt personer er i stand til å gjenkjenne 

alkoholpåvirkning gjennom å lytte til påvirkede talere, og studier som undersøker ord og 

setninger fra talere som er alkoholpåvirket. Ifølge tidligere studier forandrer tale seg når en er 
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alkoholpåvirket til den grad at lyttere er i stand til å gjenkjenne alkoholpåvirkning i tale 64% 

til 72% av tiden (Hollien et al. 2001, 2009). Studiene varierer i talematerialet de analyserer; 

noen studier analyserer spontan eller semi-spontan tale, hvor deltakere forteller historier eller 

har en samtale, mens andre får deltakere til å beskrive bilder eller annen visuell stimuli.  

 Studier har vist en nedgang i evnen til å utføre psykomotoriske oppgaver i takt med 

økende alkoholpåvirkning, deriblant enkelte språklige funksjoner (Sobell et. al 1982). Künzel 

mfl. (1992) gjorde en studie hvor 33 deltakere leste opp en tekstpassasje i edru og påvirket 

tilstand. Analysen av taleglipper som repetisjoner, innføyinger, utelatelser, og substitusjon, 

viste at frekvensen av taleglipper økte og talehastigheten ble redusert i alkoholpåvirket 

tilstand. Utenom den generelle tendensen til økning i de nevnte repetisjonene, innføyingene 

etc., var det ingen klar tendens til at noen spesifikke typer av disse feilene økte i 

alkoholpåvirket tilstand, med unntak av en svak økning i utelatelse- og substitusjonsfeil ved 

BrAC > 0.08%. Schiel & Heinrich (2015) fant derimot at false starts og repetisjon minket i 

spontan tale under alkoholpåvirkning, mens innføyinger, utelatelser, og substitusjoner økte. 

De påpeker imidlertid at studien deres hadde et lavt antall observerte hendelser, og at dette 

kan påvirke de statistiske resultatene. De fant også at mengden fylte og ufylte pauser økte i 

takt med alkoholkonsentrasjonen i blodet, noe som kan indikere planleggingsvansker i 

taleproduksjon. Reduserte motoriske funksjoner antas å være årsaken til 

artikulasjonsvanskene. Basert på tidligere studier kan en konkludere med at i de fleste tilfeller 

vil alkoholpåvirkning resultere i redusert talehastighet, lengre pauser i tale, og et økende 

antall taleglipper (Tisljár-Szabó et al., 2013). I Andrew, Cox & Smiths (1977) undersøkelse 

av 16 mannlige talere påvirket av alkohol fant de at deltakerne “... took longer to read a 

standardized passage; had increased interjections of words, phrases and sounds; increased 

word omissions; increased word revisions; and increased broken suffixes”. Det er også 

dokumentert at personer som er påvirket av alkohol har vanskeligere for mer krevende 

oppgaver som innebærer å hente frem ting fra hukommelsen (Ray & Bates, 2006), noe som 

vil ha innvirkning på deres evne til å hente ut ordformer de blir bedt om å produsere.  

 Tisljár-Szabó et al. (2013) undersøkte effekten av alkoholkonsum gjennom å få 15 

ungarske universitetsstudenter til å lese opp tungekrøllere (tongue twisters) på ungarsk. De 

analyserte tempo, pauser, frekvens og antall taleglipper i deltakernes tale. De delte 

taleglippene inn i to typer. Den første typen var glipper relatert til funksjonsforstyrrelse i 

hukommelse, glipper hvor talerne ikke var i stand til å avslutte setningen. Den andre 

kategorien inkluderte glipper som innsettinger, repetisjon, fillers og slips of the tongue. Etter å 
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ha testet deltakere både edru og alkoholpåvirket fant de at deltakere gjorde et signifikant 

større antall taleglipper etter å ha drukket.  

 

 

 

 Tabell 1. Distribusjon av taleglipper funnet i Tisljár-Szabó mfl.s (2013) studie 

 

I henhold til Levelts (1989) modell for taleproduksjon konkluderte de med at taleglippene 

først og fremst påvirket det motoriske artikulasjonsnivået, men ettersom oppgaven var å 

gjenta setninger kunne resultatene deres ikke vise noe om konseptualisering- eller 

formuleringsnivået. De fant ingen kjønnsforskjeller i antall taleglipper hos deltakere. De 

påpeker også at med tanke på at oppgaven gjaldt tungekrøllere kunne resultatene bli påvirket 

av alcohol expectancy (se 3.1.3): deltakere forventet at de kom til å gjøre større feil, og utviste 

derfor større grad av selvmonitorering enn de ville gjort ellers. De fant ingen relasjon mellom 

hvor påvirket deltakere rapporterte at de følte seg og antallet taleglipper de gjorde; i takt med 

dette gjorde de verken flere eller færre taleglipper. De fant også stor interindividuell variasjon 

blant talerne.  

 Schiel & Heinrich (2015) analyserte data fra 150 tysktalende informanter, hentet fra 

German Alcohol Language Corpus (ALC), et korpus med taleopptak med talere som først er i 

edru og deretter alkoholpåvirket tilstand. Korpuset inneholder tre ulike modus for tale: opplest 

tale, spontan tale og kommando og kontroll-tale. De fant at det de kaller dysfluencies, som 

inkluderer fylte pauser (‘um’), pauser, false starts, repetisjon og stamming, ordavbrytelser, 

forlenging av foner, lengden av fylte pauser og lengden på stille pauser økte i takt med 

økende promille. De påpeker at høyere prosent av fylte pauser og både antall og lengde på 

stille pauser under alkoholpåvirkning kan indikere at vanskeligheter med planlegging under 
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alkoholpåvirkning, og at taleren derfor innføyer disse pausene. Repetisjoner viste seg å 

forekomme sjeldnere i spontan tale under alkoholpåvirkning. Dette var i strid med deres 

hypotese. De fant også store interindividuelle variasjoner i hvor stor grad talen ble påvirket av 

alkohol.  

  Når det gjelder alkoholens påvirkning på produksjon og artikulasjon vil den føre til 

langt flere repetisjoner og false starts (Schiel & Heinrich, 2015). Jeg har valgt å inkludere 

false starts i analysen av dataene mine i de tilfellene hvor starten indikerte at en taleglipp var i 

ferd med å skje, altså i de tilfellene hvor det var tydelig hvilket ord som hadde endt opp med å 

bli produsert hadde artikulasjonen blitt fullendt. Jeg føler dette er hensiktsmessig da det 

forhøyede antallet false starts hadde kunnet lede til færre observerbare taleglipper om jeg ikke 

hadde valgt å inkludere dem i analysen, og jeg kunne gått glipp av relevant data. 

3.2 Implikasjoner for denne oppgaven 

Det er en påvist økning i andelen taleglipper når taleren er full (se 3.1.3), og jeg forventer 

også å finne flere taleglipper i påvirket enn edru tilstand i mitt datamateriale. Det vil også 

være individuelt i hvor stor grad et individs tale blir påvirket av alkohol. Dette, i tillegg til de 

individuelle forskjellene i hvor mange taleglipper en person gjør generelt, gjør at jeg forventer 

å finne i alle fall en merkbar interindividuell variasjon hos deltakerne.  

  Som vi har sett i 2.4 fører alkohol til en påvist svekkelse av selvmonitorering og at 

personer vil registrere feil de gjør i lavere grad enn når de er edru. Dell (1986) peker ut en 

verbal selvmonitorering på slutten av taleproduksjonsprosessen som årsaken til det 

leksikalske biaset. Om selvmonitoreringen svekkes vil det følgelig også påvirke den verbale 

selvmonitoreringen, og jeg forventer derfor å finne et større antall taleglipper som ikke 

konformerer til det leksikalske biaset. Taleglipper blir ofte registrert og umiddelbart rettet på 

av taleren selv. Jeg forventer at dette ikke vil være tilfellet i like stor grad når en deltaker er 

påvirket, grunnet denne svekkelsen i selvmonitorering og evne til å registrere egne feil. Det er 

allikevel tenkelig at de vil utvise pauser og nøling selv i de tilfellene de ikke retter på seg selv, 

fordi en svakere grad av ERN registreres også i tilfeller hvor personer ikke er bevisst klar over 

feilene de gjør.  

  Det er i stor grad bevist at funksjonsord og innholdsord hentes ut på ulike stadier, og at 

disse derfor ikke vil kunne byttes ut med hverandre. Det omfattende empiriske grunnlaget for 

denne påstanden gjør at jeg går ut fra at det ikke vil finnes tilfeller av dette i datamaterialet. 
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Jeg forventer også at utbyttede ord vil tilhøre samme ordklasse, fordi den syntaktiske 

strukturen med ords taggede ordklasser blir fastsatt på starten av taleproduksjonen. 

Innholdsord (verb, adjektiv, substantiv, adverb) blir oftest utsatt for taleglipper (se 2.2), og jeg 

venter at det vil være flest av disse også her.  
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4 Metode 

I dette kapittelet vil jeg presentere metodebruken knyttet til eksperimentet og analysen av 

datamaterialet. Innledningsvis vil jeg beskrive eksperimentet i seg selv og hvordan det ble 

utformet, hvilke forberedelser som ble gjort og hvordan stimuli til eksperimentet ble valgt ut. 

Jeg vil argumentere for valget av nettopp dette eksperimentet, forklare hvorfor det er en 

effektiv måte å undersøke taleglipper på, og redegjøre for hvorfor det ble utført på denne 

måten. Videre vil jeg diskutere etiske hensyn rundt et eksperiment som involverer rus, greie ut 

om valg av deltakere, informasjon og samtykke, og oppbevaring av personopplysninger. Jeg 

vil poengtere utfordringer knyttet til dette eksperimentet, og avslutningsvis beskrive hvordan 

datainnsamlingene og transkripsjonen gikk for seg.   

4.1 Utforming av eksperimentet 

I et eksperimentelt design blir deltakere vanligvis tilfeldig delt inn i ulike grupper og 

sammenlignet på én eller flere variabler. Det er i praksis også hva jeg har gjort her, med 

unntak av at jeg sammenligner deltakerne med seg selv kontra å benytte separate 

kontrollgrupper. I et kvasi-eksperimentelt design, som er måten eksperimentene mine er 

utformet på, vil man i likhet med et eksperimentelt design manipulere en variabel for å se om 

den har et effekt på et utfall. Forskjellen er at et kvasi-eksperimentelt design foregår utenfor et 

laboratorium i en mer naturlig setting. Det som hovedsakelig gjør dette eksperimentet kvasi-

eksperimentelt er at deltakere ikke blir tildelt ulike grupper tilfeldig. Fordelen ved denne 

typen design er at det gir forskeren mulighet til å undersøke effektene av eksperimentell 

manipulering i situasjoner som er mer ‘ekte’ enn i et forskningslaboratorium (Urdan, 2017).  

  I dette eksperimentet spilte deltakere en modifisert versjon av brettspillet Alias. Alias 

er et ordgjettingsspill hvor deltakere får poeng for å forklare og gjette ord. Spillere deles inn i 

lag på to (med ett lag på tre hvis antall spillere er et oddetall) og bytter på å gjette og forklare 

ord. Med spillet følger egne kort med forskjellige ord og fraser, og før tiden går ut skal 

spillerne samarbeide om å forklare og gjette så mange ord som mulig. Det er ikke tillatt å si 

noen deler av ordet, og det er heller ikke lov å mime eller oversette hele eller deler av ordet. 

Når medspilleren klarer å gjette ordet, går en videre til neste ord. Ett riktig gjettet ord gir ett 

poeng, som igjen gjør at en kan flytte én rute fremover på brettet, og laget som kommer først i 

mål vinner. I eksperimentet ble det originale brettet og brikkene tatt i bruk, men ordene på de 
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opprinnelige kortene ble erstattet av en liste med ord utvalgt av meg. Alias-kortene ble 

erstattet med spillkort med kun ett ord per kort, i motsetning til de originale kortene, som har 

8 ord per kort. Jeg var selv til stede under opptakene, men uten å delta i spillet. Jeg deltok 

derimot i samtalene som oppsto i pauser mellom runder eller opptak, i tillegg til å besvare 

spørsmål om eksperimentet eller om reglene i spillet. Jeg påpekte allikevel ikke taleglipper 

som forekom, og jeg spurte heller ikke om detaljene rundt glippen når en taler gjorde en 

taleglipp, fordi dette antageligvis ville gjøre talere mer selvbevisste på ting de sa; selv om 

dette kunne føre til taleglipper som var vanskelige å kategorisere eller forstå fordi jeg ikke 

hadde innsyn i talerens tankeprosess i ytringsøyeblikket anså jeg dette som fordelaktig for 

forsøket mitt på å prøve å omgå observatørens paradoks og gjøre talere mindre selvbevisste.  

 

4.1.1 Forberedelser 

For å få en idé om hvor raskt spillet ville gå, hvor mange ord som måtte velges ut og hvilke 

forventninger jeg kunne ha til de ulike praktiske aspektene ved opptakene bestemte jeg meg 

for å utføre 4 uformelle prøverunder hvor de originale Alias-kortene ble benyttet. Deltakerne i 

prøverundene var personer som allerede hadde sagt seg villig til å delta i eksperimentet og 

underskrevet samtykkeerklæringen. I disse prøverundene ble det ikke gjort lydopptak. Alle 4 

prøverunder ble gjort med de samme 5 spillerne delt inn i 2 lag, fordelt over 2 kvelder, med 2 

runder per kveld. Jeg målte hvor lang tid hvert enkelt spill tok og telte opp hvor mange kort 

som hadde blitt brukt per runde, hvor ett kort tilsvarer ett brukt ord. I tillegg til å måle antall 

ord per fulle runde sjekket jeg 3 ganger i løpet av spillene hvor mange ord som ble brukt hvert 

15. minutt.  

 
Tid Antall ord brukt 

Runde 1 51 minutter 191 

Runde 2 1 time og 24 minutter 115 

Runde 3 1 time og 2 minutter 135 

Runde 4 58 minutter 149 

Tabell 2. Antall ord brukt i prøverunder 
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På de 3 bolkene med 15 minutter ble det brukt henholdsvis 56, 15 og 35 ord. Variasjon i tid 

og antall ord skyldtes både at det er stor variasjon i vanskelighetsgrad på ordene på Alias-

kortene (f. eks. “seismograf” kontra “gå”), og diverse distraksjoner, pauser og samtale 

underveis.  

4.1.2 Valg av ord til eksperimentet 

De originale Alias-kortene inneholder over 3000 ord, og om disse kortene ble tatt i bruk ville 

det medføre en skjevhet i både vanskelighetsgrad og ulike egenskaper ved ordene, som 

ordklasse, lengde, osv. I tillegg er enkelte av «ordene» på kortene også hele verb- eller 

nomenfraser, og denne kompleksiteten kan føre til ytterligere forvirring. Jeg valgte derfor å 

utforme egen stimuli til eksperimentet.   

  Etter prøverundene viste det seg at det gjennomsnittlige antallet ord per 60 minutter 

var ca. 148. Jeg bestemte meg for å velge ut 180 ord: 60 substantiver, 60 adjektiver og 60 

verb. Stimuli var substantiver i ubestemt form entall, verb i infinitiv, og ubøyde adjektiver, da 

jeg har sett at noe annet kan skape forvirring og forsinkelser i spillet uten at det fører til 

nevneverdig mer interessante resultater; unntaket for disse bøyingene var substantiv som 

sjeldent eller aldri forekommer i entall, som “kontanter”.  

  Under prøverundene merket jeg meg at ord med svært lav frekvens, for eksempel 

“seismograf”, ikke bare tok mye lenger tid for en deltaker å fremkalle, men også førte til 

høyere grad av ordleting, TOT og glipper med forskjellige lignende lyder og (fonologisk 

velformede) ikke-ord. Lavfrekvente ord er oftere involvert i taleglipper enn høyfrekvente ord 

(Gordon, 2002). Ord med lav billedlighet, for eksempel “lojal”, tok også generelt lenger tid 

for en deltaker å fremkalle og førte til mye forvirring. Ord som disse, spesielt de med lav 

frekvens, er interessante fordi de fører til mer leting og flere glipper, men de ødelegger også 

flyten i spillet og kan være frustrerende om det dukker opp flere av dem på rad. Jeg bestemte 

meg derfor når jeg valgte ut ord for spillet at det skulle være et visst antall “lette” ord med 

høy frekvens og høy billedlighet (som generelt viste seg å være lettere å forklare) for å unngå 

stillstand og irritasjon hos spillerne og for å få spillet til å føles mer naturlig. Enkelte ord fra 

søkeresultatene ble derfor utelatt da jeg antok at få ville vite betydningen av dem, for 

eksempel “afasi”, eller fordi de har svært lav frekvens og etter mine vurderinger ville være for 

vanskelige å gjette, som “bakende”. 

 I utformingen av stimuli tok jeg i bruk Ordforrådet, en søkbar leksikalsk database 
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hvor en blant annet kan søke på ord etter særtrekk og egenskaper. I valget av ord jeg ville 

bruke til eksperimentet tok jeg hensyn til fire variabler som igjen påvirker hvor enkelt det er å 

hente frem ord (kilder og eks. på dette fra teorikapittelet): ordlengde, antall fonologiske 

naboer, frekvens, og billedlighet. Antall fonologiske naboer, frekvens, og billedlighet ble delt 

inn i kategorien “lav” og “høy”. I tillegg til utjevning av disse variablene ble ordlengden i de 

respektive kategoriene holdt så lik som mulig.  

  I utvelgelsen var målet å manipulere én av de tre variablene frekvens, billedlighet og 

antall fonologiske naboord av gangen, mens de resterende tre variablene ble holdt konstante. 

Eksempelvis i utvalget av adjektiver med henholdsvis høy og lav billedlighet ble verdiene for 

frekvens, antall fonologiske naboord og ordlengde holdt konstante mellom de to kategoriene, 

slik at billedlighet var den eneste variabelen som ble manipulert. Målet mitt med å bruke disse 

variablene i utvalget var å få et jevnest mulig utvalg av ord og unngå bias i ordene som ble 

opplest. Hensikten med å ta i bruk dette utvalget og disse variablene var altså ikke å 

undersøke taleglipper eller ordleting i henhold til de ulike variablene, men kun å sørge for en 

jevn fordeling av ord i ulik vanskelighetsgrad, ulike ordklasser og med diverse lingvistiske 

trekk, slik at ingen egenskaper ved ordene skulle være overrepresentert.  

 

 

4.2 Hvorfor dette eksperimentet? 

Studier har vist at alkohol medfører flere taleglipper, men det få studier har undersøkt disse 

taleglippenes natur på grundigere vis enn å dele dem inn i kategorier. I tillegg har disse 

eksperimentene hovedsakelig blitt utført i høyt kontrollerte omgivelser, gjerne i laboratorium 

med profesjonelt opptaksutstyr og stimuli presentert ved opplesnings- eller bildemateriale (f. 

eks. Cook, 1969; Goldrick mfl., 2016). Hovedformålet med denne undersøkelsen var å 

undersøke taleglipper i spontan tale i en mest mulig utvunget og naturlig situasjon. Mange 

forskere samler inn data ved å registrere, og også ofte å få andre til å registrere, taleglipper i 

naturlig tale fra dag til dag (f. eks. Meringer, 1908; Fromkin, 1971; Foldvik, 1979; Harley, 

1989). Å samle sammen et eget korpus av taleglipper på denne måten er svært tidkrevende, og 

en vil heller ikke ha opptak å undersøke i ettertid. For omfanget av denne oppgaven vurderte 

jeg altså at et målrettet, kortvarig eksperiment ville være den mest effektive måten å samle inn 

data på. Brettspillkvelder med øl er noe mange er kjent med og trives med, og mange har også 
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erfaring med det populære brettspillet Alias. Taleglipper oppstår oftere når taleren er trøtt, har 

dårlig tid for å snakke, eller er under press (Clark & Clark, 1977), og fordi en har tid på seg til 

å forklare og gjette ord i dette spillet vil deltakere bli utsatt for en viss mengde press uten at 

dette nødvendigvis føles påtvunget eller unaturlig. Gjennom å undersøke tale hos deltakere i 

en situasjon de er vant med, i tillegg til å få dem til å føle seg avslappet ved å ha noen de 

kjenner til stede, forsøkte jeg å skape en situasjon som både er etisk forsvarlig, har høy 

økologisk gyldighet (se neste avsnitt) og omgår observatørens paradoks i så høy grad som 

mulig.  

  Grunnen til at jeg valgte å sammenligne hver enkelt deltakers tale edru og full, i 

motsetning til å ha separate kontrollgrupper, er de store individuelle variasjonene som er 

påvist når det kommer til hvor mange taleglipper talere gjør (jf. 2.1). Jeg vurderte derfor at det 

var hensiktsmessig å sammenligne talerne med seg selv med endring i kun én variabel, altså 

alkoholpåvirkning.  

  I og med at eksperimentet involverer rus er det også etiske grunner til at jeg forsøkte å 

gjenskape en naturlig sosial situasjon så godt det lot seg gjøre. Det var en høy prioritet at 

ingen skulle føle seg usikre eller presset i større grad enn nødvendig, og at alle skulle være så 

komfortable og trygge som mulig. Gjennom å selv være til stede kunne jeg også passe på 

deltakerne mine og sørge for at ingen ble overstadig beruset, fysisk dårlige eller på andre 

måter negativt påvirket av situasjonen jeg hadde satt dem i.  

 

4.2.1 Økologisk gyldighet 

Økologisk gyldighet (også kalt økologisk validitet, eng. ecological validity) er konseptet om 

hvor dokumenterbart og generaliserbart et eksperiment eller en undersøkelse er, og fremfor alt 

om den blir utført i omgivelser som ligner på situasjonen eksperimentet skal si noe om. 

Lewkowicz (2001) argumenterer for at forskere må forsøke å fremprovosere tre faktorer i 

utformingen av et eksperiment for å oppnå høyest mulig økologisk gyldighet: stimuli som blir 

brukt burde reflektere deltakernes naturlige setting, den eksperimentelle settingen burde være 

så lik deltakernes hverdagsliv som mulig, og typen respons på stimuli burde utnytte deltakeres 

tilgjengelige repertoar. Jeg vil argumentere for at alle disse tre kriteriene er oppfylt i 

utformingen av dette eksperimentet; stimuli er ord deltakerne (i de fleste tilfeller) har 

tilgjengelige i sitt vokabular og er i stand til å både forklare og gjette, omgivelsene (brettspill 

med venner) er noe som forekommer i deres hverdagsliv, og dette eksperimentet utnytter 
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vokabularet de har tilgjengelig. Lewkowicz påstår videre at om en klarer å gjenskape 

settingens dynamiske og realistiske natur er det større mulighet for at resultatene vil kunne 

generaliseres til andre befolkningsgrupper enn de som undersøkes i det nevnte eksperimentet. 

I tillegg til økologisk gyldighet har dette eksperimentet også høy grad av replikabilitet. 

Rekruttering av deltakere skjer uformelt og ukomplisert (se 4.4.1), og de eneste materialene 

som kreves er brettspillet (innkjøpt eller hjemmelaget), en form for lydopptaksutstyr, og kort 

med ord på. Det vil derfor være lett å gjenskape det samme eksperimentet, også på en større 

skala, og etterprøve resultatene. Egenskapene ved ordene jeg har valgt ut er dokumentert i 

vedleggene, og andre vil kunne ta utgangspunkt i disse kriteriene for å velge ut tilsvarende 

ord, også på andre språk enn norsk. Vanskelighetsgraden er også holdt mye mer konstant enn 

ved de originale Alias-ordene i kraft av balansen mellom egenskaper som gjør ord lettere eller 

vanskeligere å hente ut, noe som vil forenkle analysen av resultatene.  

4.3 Utfordringer knyttet til studien 

Studier om forventningsteori (se 2.4.1) har påvist en kausal relasjon mellom forventninger 

knyttet til alkoholkonsum og et individs atferd når hen er påvirket av alkohol; her vil jeg blant 

annet vise til den tidligere nevnte studien til Fillmore og Vogel-Sprott (1994), som informerte 

deltakere om at oppgaven de skulle utføre ville være krevende, og deretter observerte at 

deltakere overkompenserte etter å ha blitt gitt denne informasjonen. I mitt tilfelle vil jeg, kun 

ved å rekruttere til deltakelse i eksperimentet, ha trigget en forventning om at deltakernes 

språk kom til å endre seg på et eller annet vis når de har inntatt alkohol, og dermed 

uforvarende risikert en endring av deres upåvirkede og naturlige atferd og tale i situasjonen 

jeg satt dem i. I det første samtykkeskjemaet utelot jeg med vilje informasjonen om at det var 

nøyaktig taleglipper jeg var ute etter å observere, men av etiske hensyn ville det ikke være 

mulig å gi deltakere mindre informasjon enn som så. Det er fullt mulig, kanskje til og med 

sannsynlig, at deltakere i lys av denne informasjonen monitorerte talen sin i høyere grad enn 

de ville gjort om de ikke visste at de ble tatt opp og det var nettopp talen deres som var 

fokuset for undersøkelsen. 

  En annen utfordring med dette prosjektet er teorien som er grunnlaget for analysen. 

Det store flertallet av studier av taleglipper er gjort på engelsk språk; i studier som undersøker 

andre språk, for eksempel nederlandsk (Noteboom, 1969), har det vist seg å være enkelte, 

men relativt marginale, forskjeller i for eksempel hvilke enheter som er involvert i de 
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dokumenterte taleglippene (Dell, 1986). Det ville vært ideelt å kunne trekke inn et større 

antall norske studier av taleglipper for å kunne ha bedre sammenligningsgrunnlag for aspekter 

som hvilke enheter og mekanismer som oftest er involvert i taleglipper, hvilke taleglipper som 

sjeldent oppstår i norsk spontan tale, etc.  

  I tillegg til de ovennevnte utfordringene kan en også argumentere for at det er en 

svakhet ved eksperimentets gyldighet at deltakerne ikke inntok like mengder alkohol, selv om 

dette er en nødvendighet av etiske årsaker (se 4.4), og det vil dermed være en skjevhet i 

nøyaktig hvor beruset individene var i taleøyeblikket. Dette er for øvrig et problem som det er 

vanskelig å omgå når det gjelder denne typen studier, og jeg ville heller ikke vurdert det som 

forsvarlig å pålegge deltakere å drikke et visst antall enheter selv om det hadde vært 

forskningsetisk tillatt.   

 

4.4 Etiske hensyn 

Dette eksperimentet involverer deltakere som frivillig inntar et rusmiddel, og det er derfor 

mange etiske hensyn som må tas. Prosjektet ble godkjent av NSD i forkant av 

eksperimentene. I dette kapittelet vil jeg gjøre en gjennomgang av etiske problemstillinger og 

hensyn jeg har tatt i dette eksperimentet. Jeg vil beskrive hvordan jeg valgte ut deltakere med 

tanke på sosial dynamikk og minskning av sosialt press, greie ut om informasjon og samtykke 

i forbindelse med studien og om håndtering av personopplysninger. Jeg vil deretter 

gjennomgå og diskutere de etiske og sosiale utfordringene knyttet til utføringen av selve 

eksperimentet.  

4.4.1 Deltakere 

Kriteriene for at deltakere kunne være med i eksperimentet var at de var over 20 år, hadde 

norsk som førstespråk, og ikke hadde noen språkforstyrrelser. Deltakere ble i første omgang 

rekruttert gjennom convenience sampling (Urdan, 2017), hvor jeg valgte potensielle deltakere 

i mitt utvidede sosiale nettverk basert på kort avstand, lett tilgjengelighet, og villighet til å 

delta. Dette er en effektiv og mindre krevende metode som egner seg for kortere 

forskningsprosjekter som mitt. Flere deltakere ble deretter rekruttert gjennom snøball-

sampling. Teknikken kjent som sosialt nettverk- eller snøballsampling-metoden har som 

formål å undersøke lokalt spesifikke, deltakerdesignede grupper. I denne tilnærmingen tar 
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forskere i bruk nettverk for rekruttering og sampling av deltakere. Uttrykket friend-of-a-friend 

approach ble først brukt av Lesley og James Milroy (1992), som kontaktet deltakere gjennom 

å bli referert fra venn til venn, naboer eller bekjente. En fordel ved denne metoden er at det er 

mindre sannsynlighet for at en deltaker avviser en forespørsel om et intervju hvis forskeren 

har blitt henvist til dem av en venn (Buchstaller & Khattab, 2013). Jeg forhørte meg først med 

venner og bekjente om de kunne være interesserte i å delta i prosjektet, og det førte til at de, 

ofte uten oppfordring, fortalte om prosjektet til andre som kunne være interesserte i å delta, 

eksempelvis kollektivet sitt. De ble da igjen satt i kontakt med meg og fikk utdelt 

informasjonsskriv og samtykkeskjema. Disse sampling-metodene ble benyttet både av 

tidsmessige årsaker og fordi jeg var av den oppfatning av at det ville skapes en mer avslappet 

og naturlig situasjon om alle deltakerne hadde en viss kjennskap til hverandre, og jeg sørget 

for at alle deltakere til enhver tid hadde minst én annen person de kjente godt til stede for å 

minske sosialt press. Jeg gjorde ingen forsøk på å få en jevn kjønnsfordeling på deltakerne, da 

mangfoldige studier har vist at det ikke er noen kjønnsforskjeller mellom hvor mange 

taleglipper en gjør både i edru og alkoholpåvirket tilstand (kilder og kilder).  

  16 deltakere deltok i eksperimentet, 11 kvinner og 6 menn. Deltakerne var mellom 23 

og 27 år gamle. De ble fordelt i 5 grupper, hvor 3 av gruppene hadde 4 deltakere og 2 av 

gruppene hadde 2 deltakere. Grunnen til at to grupper kun hadde to deltakere, istedenfor at 

disse to gruppene ble slått sammen til én gruppe på fire, var at alle disse deltakerne uttrykte at 

de hadde vært mer komfortable med å bare være de to. Jeg respekterte derfor deres ønsker, og 

tilpasset eksperimentet slik at istedenfor å konkurrere var de to på lag med hverandre og 

forsøkte å få så mange poeng som mulig i løpet av runden.  

 

4.4.2 Informasjon og samtykke 

I forkant av eksperimentet fikk deltakere utdelt et informasjonsskriv med samtykkeskjema. 

Skrivet var utformet etter mal fra Norsk senter for forskningsdata (NSD). I skrivet ble det 

informert om at prosjektets formål er å undersøke språket til talere påvirket av alkohol, og at 

eksperimentet ville gå ut på å delta i spillet Alias hjemme hos noen de kjenner, i tillegg til at 

det vil bli gjort lydopptak av spillet. Deltakere ble gjort oppmerksomme på at skrivet ikke 

spesifiserte nøyaktig hvilket aspekt av tale som ble undersøkt, i et forsøk på å ikke gjøre dem 

selvbevisste på sin egen tale under eksperimentet, og at de ville få nærmere beskjed om dette 
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etter at eksperimentet var fullført. Det ble ikke oppgitt noen krav til mengden alkohol som 

måtte inntas i løpet av eksperimentet, og deltakerne samtykket kun til å innta “en valgfri 

mengde alkohol”. I informasjonsskrivet ble det også presisert hva som ikke skal undersøkes; 

for å unngå misforståelser ble det spesifisert at jeg ikke er ute etter hva slags informasjon 

deltakere er tilbøyelige til å dele i påvirket kontra edru tilstand, altså selve innholdet i talen, 

men at det kun er tekniske aspekter ved talen som undersøkes. Jeg påpekte også at hvor «bra» 

de gjorde det i spillet og hvor mange poeng de klarte å få ikke var en faktor.  

I etterkant av eksperimentet fikk deltakere utdelt del to av informasjonsskrivet og 

samtykkeerklæringen. I tillegg fikk de muligheten til å få tilsendt lydopptakene som ble gjort 

under sesjonen de deltok i. I det påfølgende informasjonsskrivet fikk de beskjed om at 

faktoren som ble undersøkt i talen deres var taleglipper, samt en kort forklaring på hva dette 

vil si. De ble opplyst om at de kunne høre gjennom lydopptakene, og fikk deretter velge om 

hele, deler av eller ingen deler av opptakene av dem kunne brukes i analysen. Ingen deltakere 

valgte å benytte seg av muligheten til å sensurere hele eller deler av deres tale, og kun to 

personer ba om å få tilsendt lydopptakene.  

4.4.3 Personopplysninger og datamateriale 

I etterkant av eksperimentet og i forkant av transkripsjonen av opptakene ble deltakere 

anonymisert og fikk tildelt en informantkode i transkripsjonen. Opptak, personopplysninger 

og transkripsjoner ble lagret lokalt og passordbeskyttet. Deltakere ble gjort oppmerksomme 

på at opptak og personopplysninger ville bli slettet ved prosjektets slutt. Nøkkelen for 

informantkoder ble slettet etter at de ble utformet. Personopplysningene som ble samlet inn 

var alder, utdanningsnivå og kjønn. Kontaktinformasjon ble ikke lagret, da kommunikasjon 

med deltakere skjedde gjennom sosiale medier.  

  Samtykkeskjemaet spesifiserte at lydopptakene ville bli slettet ved prosjektslutt, 15. 

mai 2020. Opptakene ble slettet innen den spesifiserte datoen, selv om oppgaveinnleveringen 

ble utsatt til 15. november 2020.  
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4.5 Gjennomføring av datainnsamling 

Etter at deltakere hadde sagt seg villig til å delta i eksperimentet, satte vi opp en dato for 

datainnsamling. En av deltakerne i gruppen ville da invitere hjem til seg, og jeg tok med 

spillkort, brettspill og snacks. Før datainnsamlingen startet var planen at vi skulle starte spillet 

etter å ha pratet og slappet av litt, spille i ca. 15 minutter, og deretter ta en pause hvor 

deltakerne drakk alkohol. De skulle selv få bestemme hvor lang denne pausen ville bli. 

Deretter spilte de videre. Etter hvert som eksperimentene ble gjennomført ble dette endret litt 

på underveis, og eksperimentene ble i stor grad utformet på deltakeres premisser. Enkelte 

ønsket å spille litt lenger, og enkelte ville helst dele opp eksperimentet i to kvelder. 

Deltakernes ønsker og behov var alltid første prioritet, og derfor ble ikke alle 

datainnsamlingssesjonene gjennomført uniformt. Dette vil jeg komme tilbake til.  

 Deltakere var i større grad enn jeg hadde forventet selvbevisste på at de ble tatt opp. 

Flere rapporterte som nevnt at de var nervøse for å ikke “gjøre det bra nok” i spillet, og hadde 

tilsynelatende en forventning om at de skulle måles på hvor “flinke” de var. Det ble spesifisert 

i samtykkeskjemaet at dette ikke var tilfellet, men det er samtidig noe som med fordel kan 

informeres om enda en gang i forkant av opptakene.  

  Jeg gjorde en avgjørelse om å ikke måle alkoholprosenten i blodet til deltakerne under 

eksperimentet. Én årsak til dette var det uventede funnet i studien til Sobell et al. (1982): den 

primære variabelen for økning i språklige feil hos deres deltakere var ikke alkoholprosent i 

blodet, men derimot antall enheter de inntok. Antall enheter alkohol hadde altså større utslag 

enn promille, noe som vil kunne indikere at en av faktorene involvert er en slags placebo-

effekt og ikke nødvendigvis bare et direkte resultat av alkoholprosent i blodet. I tillegg til 

dette funnet fant også Ridderinkhof mfl. (2002) i sin flanker test (se 2.4) at høye og lave doser 

alkohol hadde samme innvirkning på evnen til selvmonitorering i form av ERN-responser. En 

siste grunn er at formålet mitt med eksperimentet var å undersøke deltakernes tale under 

omstendigheter som ville lede til mest mulig økologisk gyldighet, og om de måtte avbryte 

spillet eller den naturlige samtalen for å bruke en alkoholblåser ville de muligens bli mer 

bevisste på at de deltok i et eksperiment og ble nøye monitorert.  
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4.6 Metode for analyse 

Hva var kriteriene for at en ytring i datamaterialet skulle registreres som en taleglipp til 

analysen? Først og fremst er det viktig å påpeke at en taleglipp ikke er det samme som nøling, 

stamming, eller reparasjon. En taleglipp er en feilvalgt form, simpelthen et resultat av en glipp 

et eller annet sted i taleproduksjonsprosessen, og som derav potensielt kan gi mer informasjon 

om disse prosessene. Om en taler avbryter seg selv og bestemmer seg for å si noe annet enn det 

hen opprinnelig hadde planlagt, vil dette som oftest bare være et resultat av at hen ombestemte 

seg. Ta for eksempel dette eksempelet:  

 

(1) 75 E04-A  e du t- t- setter det i ovnen og steker de:t o:g 

 

 

Enkelte av disse avbrytelsene er vanskelige å skille fra taleglipper. Ved en taleglipp 

forekommer det også at taleren avbryter seg selv direkte påfølgende den feilaktige ytringen, 

men i motsetning til en reparasjon vil dette være med hensikt om å rette opp i feilen; 

avbrytelsen kan være mer brå, og rettelsen mer kraftfull, enn ved enkel reparasjon (Hanssen, 

1982).  

 

(2) 33 A04-A    du skal m din forklaring du er en vit- et vitne du  

                  skal (.) nei du skal 

 

I (2) gjør A04-A en samsvarsbøyingsfeil - en vitne - og avbryter deretter seg selv for å rette 

opp i feilen. I (1) begynner taleren med å si den første konsonanten i et ord - sannsynligvis tar 

- og gjør en selvavbrytelse for å reparere, hvorpå hun sier setter. I det første tilfellet ville både 

tar og setter resultert i en velformet ytring (om enn i muntlig tale); taleren simpelthen 

ombestemte seg og valgte et annet ord enn det hun først begynte med å si. (1) er dermed et 

eksempel på reparasjon med selvavbrytelse, mens (2) er et eksempel på en taleglipp.  

  Både underveis i datainnsamlingsprosessen og etter fullført innsamling gjorde jeg 

gjentatte gjennomlyttinger av materialet og gjorde grove transkripsjoner av alle deler jeg 

vurderte som relevante. Dette ble gjort i transkriberingsprogrammet ELAN. I tillegg til å 

transkribere selve ytringen som inneholdt taleglippen transkriberte jeg også umiddelbar 

kontekst i samtalen før og etterpå for å ha lett tilgang til omstendighetene rundt glippen. 

Omgivelser kan som nevnt «smitte over» på en ytring og resultere i en taleglipp; dette er også 
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enkelte ganger nødvendig for å se hvilke ord taleren leter etter. Transkripsjonene ble deretter 

eksportert og renskrevet. Jeg delte inn de ulike taleglippene etter mekanismer og enheter 

glippene involverte, i tillegg til å skille ut taleglippene jeg vurderte som uklare når det gjaldt 

én eller begge av disse kategoriene.  

  I denne oppgaven har jeg valgt å gjøre en kvalitativ analyse av det innsamlede 

datamaterialet, da jeg ser på datasettet som for lite til at en kvantitativ statistisk analyse hadde 

vært hensiktsmessig. I tillegg er det store interindividuelle forskjeller når det gjelder både 

talehastighet, antall taleglipper i naturlig tale, og i hvor stor grad talen til en person blir 

påvirket av alkohol. Om eksperimentet skulle blitt gjentatt i større skala og over lengre tid, 

slik at mer datamateriale hadde vært tilgjengelig for analyse, ville en inferensiell statistisk 

analyse kunne gi viktige og mer generelle innsikter i taleglippenes natur og frekvens i tale 

som sådan, men i et kortvarig prosjekt som dette vil en grundig kvalitativ analyse likevel 

kunne gi interessante resultater. Eksperimentet er likevel svært lett å gjenta og utføre i større 

skala, så denne metoden kan være nyttig også for fremtidig forskning på området. Fordi 

taleglipper er noe som forekommer relativt sjeldent ville en trengt et mye mer omfattende 

prosjekt og et mye større datasett.  

  Fordi datasettet er lite mener jeg det vil være fordelaktig å se mer nøyaktig på 

enkelteksempler og påpeke tendenser, likheter og ulikheter heller enn å prøve å trekke brede 

generelle konklusjoner basert på det innsamlede materialet, spesielt med tanke på hvor store 

de individuelle forskjellene blant deltakerne mine er påvist å være (se 5.1).  

  Jeg har valgt å dele ordene som er involvert i taleglipper inn i to hovedkategorier: 

innholdsord (verb, substantiver, adverb, og adjektiver) og funksjonsord (pronomener, artikler, 

preposisjoner, konjunksjoner, og tallord). Dette begrunner jeg med at innholdsord og 

funksjonsord spiller svært forskjellige roller i alle modeller for taleproduksjon; innholdsord 

blir hentet ut tidligere, og funksjonsordene blir først satt inn når setningens syntaktiske form 

skal spesifiseres ytterligere, en påstand som styrkes av at det ikke forekommer at innholdsord 

blir erstattet med funksjonsord og vice versa i taleglipper. Dermed deler jeg inn enhetene i 

materialet i følgende kategorier: innholdsord, funksjonsord, fonemer, suffikser, og fraser.  

  Ved å klassifisere taleglippene i datamaterialet og undersøke hvilke mekanismer og 

enheter som er involvert i glippene vil det være mulig å sammenligne mitt materiale med 

andre observasjoner og funn om hvilke glipper som typisk oppstår. Som nevnt finnes det stor 

variasjon i hvordan forskere har kategorisert taleglippene de undersøker i sitt arbeid. I 

hovedsak vil man dele inn i de kategoriene som vil være mest hensiktsmessige for de 
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fenomenene man vil undersøke, noe jeg også har gjort her. Kategoriene jeg har valgt er alle 

etablerte og relativt brede kategorier innenfor forskning på taleglipper. Fordi datamaterialet 

mitt er lite vurderer jeg det som lite hensiktsmessig å gå mer i detaljnivå, for eksempel ved å 

skulle se på fonetiske kvaliteter eller ulike typer antisipering.  

  I forbindelse med denne «spesialiseringen» av kategoriseringer har jeg også gjort 

andre valg som skiller seg fra annen forskning på området. Forskere som samler inn data om 

taleglipper unngår ofte å inkludere taleglipper som ikke oppdages av taleren selv (f. eks. 

Fromkin, 1971; Hanssen, 1982: Schiel & Heinrich, 2015). I denne undersøkelsen har jeg valgt 

å også telle og analysere taleglipper som går upåaktet hen hos taleren. Denne avgjørelsen 

baserer jeg på en hypotese om at i tråd med alkoholpåvirkningens nedbryting av 

selvreguleringsprosesser i hjernen (se 2.4.1), vil også evnen til å oppdage egne taleglipper bli 

dårligere, slik at det er hensiktsmessig å analysere både registrerte og uregistrerte glipper. Jeg 

har vært mer liberal med hva jeg registrerer som en taleglipp når det gjelder tilsynelatende 

feilproduserte ord som avbrytes eller rettes på i raskt tempo; enkelte av disse kan være 

vanskelig å oppfatte og tolke, men jeg har valgt å «la tvilen komme dem til gode» og 

analysere dem som mulige taleglipper likevel. Denne avgjørelsen ville ikke vært fordelaktig i 

en mer kvantitativ undersøkelse, hvor klare skiller i typer og mekanismer hadde vært 

essensielt, men i og med at jeg ser på noen enkelteksempler i dybden har jeg vurdert dette 

som hensiktsmessig.  

4.6.1 Transkripsjon og informantkoder 

I transkripsjonene av opptakene benyttet jeg en noe modifisert versjon av Gail Jeffersons 

transkripsjonssystem, hentet fra Nielsen & Nielsen (2010). Fordelen med å ta i bruk 

forholdsvis detaljerte transkripsjoner i denne oppgaven er at jeg er interessert i nyanser og 

detaljer i språket, om deltakere korrigerer seg selv eller andre, samt undersøke mer minimale 

fenomener som nøling, stamming etc. Transkripsjonsnøkkelen kan sees i VIII. Jeg valgte å 

bytte ut den mest brukte betydningen av symbolet #, nemlig knirkestemme, med en annen 

betydning jeg vil definere som «gjentakelse med ironisk tonefall»; ofte ville deltakere, når de 

hadde sagt noe feil eller gjettet feil ord, gjenta det de sa for å understreke at det var morsomt, 

eller for å tilsynelatende poengtere at de visste hva det riktige svaret skulle være. Dette valgte 

jeg for å unngå forvirring i lesing av transkripsjonene og fordi det er relevant med tanke på at 

dette er et tegn på at de oppdager og ironiserer rundt sin egen taleglipp.  

  Informantkodene ble utformet gjennom at hver deltaker fikk en bokstav, etterfulgt av 
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hvilken gruppe de tilhører, og deretter A for alkoholpåvirket og S for edru. For eksempel vil 

koden C05-A i transkripsjonen være deltaker C, som er i gruppe 5 og er alkoholpåvirket under 

den transkriberte ytringen.  

  I både transkripsjonene og tolkningene av dem har jeg benyttet elementer fra 

samtaleanalyse, som enkle fortolkninger av samhandling og betydning av pauser. Fordi jeg 

opererer i et psykolingvistisk rammeverk går jeg imidlertid lenger i mine antakelser om hva 

deltakere både tenker og forsøker å si enn det en samtaleanalytiker normalt ville tillatt seg 

(Sidnell, 2010). Transkripsjonene er deskriptive, ikke evaluerende, slik tradisjonen er innenfor 

samtaleanalyse (Sidnell, 2010). Pauser er inkludert i transkripsjonene når jeg har bedømt dem 

som relevante for konteksten rundt taleglippene. I gjengivelse av sitater i teksten vil det som 

ble utelatt fra en ytring stå i firkantklammer, slik: hva det var jeg [ikke klarte å gjette]. Dette 

er imidlertid ikke inkludert i transkripsjonene.  

4.7 Metode for inndeling 

Mange taleglipper er ambiguøse når det gjelder både kategorisering og hvilke prosesser som 

er involvert, og enkelte inndelinger vil dermed bli avgjort av skjønn. Vurderinger av 

inndelinger følger både analyse av selve taleglippen, ytringer før og etter glippen, prosodi og 

lydlige omgivelser, og de kontekstuelle faktorer på opptakstidspunktet. Alle transkripsjonene 

kan sees i vedlegg 4 og 5.  

  Videre følger tabeller over hvilke kategorier og hvilke enheter taleglippene er delt inn 

i, med eksempler på de ulike typene fra datamaterialet som faller innenfor de ulike 

kategoriene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

 

 

Innskudd En enhet legges til i ytringen 

  Ytring  legge til merke til 

  Mål  legge merke til 

 

Blend  To eller flere enheter blandes med hverandre 

  Ytring  ordtrykk 

  Mål  ordtak/uttrykk 

 

Ombytting En enhet bytter plass med en annen enhet 

  Ytring  fuks 

  Mål  fusk 

 

Erstatning  En enhet erstattes med en annen enhet 

  Ytring  ubehagelig 

Mål  ukomfortabel 

 

Sletting  En enhet slettes fra ytringen 

  Ytring  sov du 

Mål  sover du 

 

Tabell 3. Kategorier for taleglipper, inndelt etter hvilke mekanismer som spiller inn i taleglippen 
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Fonem   

Ytring  hva er det som kan ligge i noklene 

Mål  hva er det som kan ligge i knoklene 

 

Frase   

Ytring  trekke ut sola 

Mål  trekke for gardina/få ut sola 

 

Innholdsord  

Ytring  sykt ubehagelig 

Mål  sykt ukomfortabel 

 

Funksjonsord  

Ytring  jeg husker det ikke ordet 

Mål  jeg husker ikke ordet 

 

Morfologisk enhet   

Ytring  sov du 

Mål  sover du 

 

Tabell 4. Kategorier for enheter, inndelt etter hvilke enheter som er utsatt for en taleglipp 
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Merk at taleglipper er registrert i kategorien «erstatning» når det kommer til et ord som har 

blitt byttet ut med et annet ord, men også når det samme ordet har blitt byttet ut med en annen 

form av seg selv, e.g. bøyingsfeil. Når en morfologisk enhet har blitt slettet eller lagt til på en 

måte som endrer ordets bøyingsform har dette blitt kategorisert som henholdsvis sletting eller 

innskudd. Kategorien morfologiske enheter inkluderer bøyingsaffikser og fonemer i 

bøyingsavledninger. En frase er registrert som én enkelt enhet. «Frase» refererer her ikke 

alltid til en fullstendig tradisjonell verbfrase, nomenfrase etc., men til det Harley (2014) kaller 

«broad syntactic content ... in clause-sized chunks», fordi ytringer blir delt opp på denne 

måten tidlig i taleproduksjonsprosessen.  
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5 Resultater 

I dette kapittelet presenteres resultatene av eksperimentene, og funnene blir analysert gjennom 

det teoretiske rammeverket presentert i kapittel 2. Det gis et overblikk over funnene fra 

opptakene, som antall, typer og mekanismer av taleglippene som ble registrert, og jeg vil 

forklare og argumentere for hvorfor jeg har delt inn taleglippene på denne måten. I tillegg til 

de kategoriserte taleglippene vil jeg inkludere individuelle analyser av samtlige av 

taleglippene som ble vurdert som uklare, forklare hvorfor de er ukategoriserte og gi forslag til 

ulike måter å tolke dem på. Deretter vil jeg trekke frem taleglipper som bryter med typiske 

restriksjoner eller tendenser og beskrive disse. Avslutningsvis gis en oppsummering av 

resultatene.  

5.1 Oversikt over taleglipper i datamaterialet 

I opptakene, med en total lengde på omtrent 3 timer og 45 minutter, ble det ytret 52 

taleglipper totalt, fordelt på 15 av 16 deltakere. 36 av disse taleglippene ble ytret under 

alkoholpåvirkning, mens 16 ble ytret edru. De 52 taleglippene ble forsøkt delt inn etter hvilke 

mekanismer og hvilke språklige enheter som var involvert (vist i tabell 3 og 4). Totalt 6 ble 

vurdert som uklare med tanke på bakenforliggende mekanisme, og disse vil gjennomgås i 5.3. 

I presentasjonen av datamaterialet vil jeg kontinuerlig trekke inn eksempler fra 

transkripsjonene for å illustrere analysen.  

  Som forventet utviste deltakerne i eksperimentet stor individuell variasjon. Én deltaker 

ytret ingen taleglipper, to deltakere hadde kun én taleglipp, mens deltakeren med høyest antall 

taleglipp ytret 8 totalt. Tabell 5 viser hvor mange taleglipper hver individuelle deltaker gjorde 

i løpet av opptakstiden.  
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Taleglipper 
 

 

Deltaker 

 

Alkoholpåvirket 

 

Edru 

 

Totalt 

 

E04 

 

3 

 

4 

 

7 

A04 3 3 6 

R04 7 1 8 

N04 5 0 5 

R01 1 1 2 

I01 0 0 0 

S01 1 0 1 

L01 1 2 3 

R03 1 1 2 

C03 1 1 2 

N05 2 0 2 

A05 1 2 3 

C05 2 0 2 

G05 1 0 1 

E02 4 1 5 

R02 3 0 3 

 

Totalt 

 

36 

 

16 

 

52 

    

Tabell 5. Oversikt over hvor mange taleglipper deltakerne ytret 
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5.2 Inndeling av taleglipper 

I dette kapittelet gis en oversikt over alle 56 taleglipper som ble ytret, hvilke kategorier de 

faller innenfor og hvilke enheter som har vært involvert i disse ulike taleglippene. Jeg vil gå 

gjennom de ulike kategoriene og gi ulike eksempler på taleglipper fra de to tilstandene, 

analysere fenomener som opptrer i dem, og tolke tendensene i et konneksjonistisk 

rammeverk.  

5.2.1 Edru tilstand 

 

 

 

Fig. 3 En oversikt over de ulike typene taleglipper som ble ytret av deltakere i edru tilstand 

 

I edru tilstand står erstatningstaleglippene for de fleste av tilfellene. Ingen ombyttingsfeil har 

forekommet. 9 av 16 taleglipper (56%) ble oppdaget eller anerkjent og rettet. 5 taleglipper 

(31%) hadde nøling, pauser eller stamming i forkant eller etterkant, men forble urettet. 2 

taleglipper (12%) var uoppdaget og ble ikke rettet på. 

  Erstatningstaleglippene involverte 5 innholdsord og 2 funksjonsord, men ingen fraser, 

fonemer, eller affikser. To av glippene resulterte i ikke-ord (fortanner og skulpe).  
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  Av de 4 slettingstaleglippene involverte 2 av dem 2 enheter per glipp, slik at 6 enheter 

til sammen ble påvirket. 3 av disse var innholdsord, 2 var fonemer, og 1 var en frase. 2 av de 

4 glippene ble avbrutt og rettet, mens 2 sto uendret. Disse to sistnevnte ble ytret av samme 

taler: 

 

 

(1)  3 A05-S   menne: man kan gjette så mange ganger på: hvert kort? 

 

 

I (1) har taleren sannsynligvis forsøkt å si gjette så mange ganger man vil, og det er også dette 

prosodien antyder. Vokalen i på forlenges, og dette kan høres ut som nøling, men hun retter 

ikke opp i feilen.  

 

(2)  3 A05-S   var det- oi nå er jeg spent på hva det jeg- jeg kan kanskje 

         ikke se på de 

 

I (2) har taleren nettopp blitt ferdig med en runde hvor lagspilleren forklarte ordene og hun 

gjettet. Hun er spent på hvilke ord lagspilleren måtte legge bort fordi hun ikke klarte å gjette 

dem, og lurer på om hun kan se på dem. Det virker tydelig at hun ville si hva det var jeg [ikke 

klarte å gjette], men hun avbryter seg selv og sier «Jeg kan kanskje ikke se på de» i stedet.  

  Av de 4 tilfellene av sletting i edru tilstand involverer altså tre av dem sletting av flere 

ord. Slettede ord står i firkantklammer. 

 

(3) [det er] til middag 

      mange [sammen på en] pl[ass] 

     så mange ganger [man vil] 

 

Én involverer kun ett ord:  

 

(4) hva det [var] jeg 

 

 

De to innskuddsglippene ble ytret av to forskjellige talere, og er i essensen svært like:  
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(5) 1 E02-S   e når det ikke er bråker f- f- så veldig mye så- så er det 

    som regel 

 

 

 

(6) 01 E04-S   e: å jeg dø:r ved å >inhalere< for mye vann 

   02      (1.2) 

03 E04-S   det er kalles det kalles å 

 

I både (4) og (5) har taleren satt inn et overflødig er foran et verb. Den største forskjellen er at 

E04 oppdager feilen og retter på seg selv, mens E02 ikke gjør det.  

  Det var to tilfeller av taleglipper i kategorien blend. I (8) har taleren blandet sammen 

to fraser. 

 

(7) 2 R01-S   du har det foran vinduet ditt for å trekke ut sola (.) få 

                vekk sola 

 

Grunnen til at trekke har kommet inn her er at ordet R01 skulle forklare var gardin; det er 

dermed naturlig å gå ut fra at uttrykket trekke for gardina har interagert med få ut sola. En 

kan anta at frasen «å trekke for gardina» er lagret sammen i det mentale leksikon, og at en 

aktivering av substantivet «gardin» vil gjøre at aktivering spres til verbet «trekke». I tillegg 

ser det ut til at verbfrasen «å få ut» har blitt innblandet, slik at det har oppstått en fraseblend 

mellom «å trekke for» og «å få ut». Noe ser ut til å ha gått galt allerede på 

konseptualiseringsnivået, og konflikten mellom å skulle trekke for gardina og å stenge ute 

sola har beveget seg videre ned til setningsutformingsprosessen. Taleglipper hvor en blander 

to forskjellige ord antyder lokal parallell prosessering, dvs. at to eller flere ord kan hentes ut 

samtidig (Harley, 2015). Det ser da ut til at ordene fra disse to frasene har blitt hentet ut 

samtidig og deretter blitt forsøkt plassert inn i det samme syntaktiske rammeverket, et 

rammeverk for en frase som består av et verb, en preposisjon, og et substantiv.  

(8) 30 N04-S   to tre fire fem seks sju ÅTTE 

31 E04-S   nice 

      32         (0.5) 

33 R04-S   ser neste t.s. 

      34         (0.4) 
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35 R04-S   grå:dig spennende 

36         (1.0) 

37 E04-S   graskt (0.5) °#graskt# faktisk° 

 

I (8) har taleren blandet sammen to ord. Konteksten er at N04 teller opp hvor mange poeng 

hun og lagspilleren hadde fått i runden de nettopp hadde. Åtte riktig gjettede ord er en høy 

poengsum i en runde, og R04 sier grådig spennende fordi det da ble jevnt mellom lagene. 

Antageligvis prøver E04 her å si grådig raskt; grådig fordi R04 nettopp hadde sagt det, og 

raskt fordi hun anerkjenner i linje 31 at det var en god, og dermed rask, runde. Da vil det altså 

ha skjedd en blend gjennom en sammentrekning av de to ordene. Hun gjentar sin egen feil 

med lav stemme for å påpeke at hun vet at det var feil, men hun gjentar ikke det hun hadde 

planlagt å si.  

 

 

 

Fig 4. En oversikt over enhetene involvert i taleglipper i edru tilstand 

 

18 enheter var involvert i de 16 taleglippene. Som nevnt i den foregående oversikten er det en 

overvekt av innholdsord involvert i taleglippene i edru tilstand. Funksjonsord og fraser 

opptrer i mindre grad, mens taleglipper som kun involverer fonemer og affikser er 
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fraværende.  

 Innholdsord blir hentet ut tidlig i taleproduksjonsprosessen, mens funksjonsord blir 

hentet ut på et mye senere stadium (se 2.1). De to fraseglippene inkluderer trekke ut sola for 

trekke for gardina/få ut sola og mange pl[ass] for mange sammen på en plass. Begge disse 

feilene vil ha oppstått tidlig i taleproduksjonsprosessen. I det første tilfellet vil det ha vært 

problemer helt fra den preverbale ytringen; konseptet «gardin» var aktivert, og med den både 

hva man gjør med en gardin og hva funksjonen dens er. Dermed var to ideer, eller preverbale 

ytringer, i konflikt med hverandre før den mer nøyaktige produksjonsprosessen ble igangsatt 

for noen av frasene. I mange pl[ass] har tre hele ord blitt slettet, som jeg har sett på som én 

syntaktisk «chunk» - en frase. A04 skulle beskrive et hotell ved å si at mange går sammen på 

en plass i et stort bygg, for eksempel i Syden. Frasen «et stort bygg» har blitt tiltenkt og 

produsert uten problemer, så strengen som følger med konseptet har beveget seg fra 

konseptualiseringsnivået til artikulasjonsnivået uten å bli utsatt for forstyrrelser.  

  I edru tilstand var det innholdsord som sto for en overvekt av enhetene involvert 

(61%). Disse ble utsatt for to erstatninger, to innskudd, tre slettinger og én blend. Innholdsord 

blir hentet ut tidlig i taleproduksjonsprosessen, og alle taleglippene disse innholdsordene var 

involvert i er taleglipper som har lokus tidlig i prosessen. Funksjonsordene, som blir hentet ut 

på et senere stadium, sto for 22% av taleglippene i edru tilstand. Av de 4 

funksjonsordglippene ble 2 av dem slettet, og dette har også skjedd tidlig i prosessen når 

rammeverket blir opprettet. En kan derfor slå fast at størsteparten av taleglippene i edru 

tilstand har sitt opphav tidlig i taleproduksjonsprosessen, på stadiet hvor enheter blir valgt ut 

og rammeverket de plasseres inn i er i starten av konstruksjonsfasen.  

  To av de fonologiske taleglippene er klart ikke-kontekstuelle.  

 

(9) 20 R04-S    du sitter og tegner og så kommer noen borti  

med al[buen  ] 

21 E04-S          [SKULPE]= 

22 R04-S    =og så Å: nei du ja 

23          (1.2) 

24 E04-S    °skump°               

25 R04-S    °skump° 

 

At «skumpe» har blitt til «skulpe» i (9) har ingen klar kilde i setningens overflatestruktur eller 

de umiddelbare omgivelsene til denne ytringen. E04 viser også at hun vet det var feil ord 
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gjennom å rette på seg selv etter en pause. En mulig forklaring på denne glippen er at ordet 

«dulte», et verb med to stavelser og veldig lik betydning, har blitt simultant aktivert.  

 

(10) 02 R03-S    det er ikke det jeg heter men det er det jeg heter i  

03     (1.2) 

04 R03-S    hhhh hhhh 

05          (1.0) 

06 C03-S    hæ? (0.7) det du heter men du heter vint- hæ? 

 

(11) 08 A04-S   jeg leste en tråd om hva er den rareste grunnen du har   

            dumpa noen for (.) liksom (0.4) en som hadde for tung arm 

                 (.) £blant annet£= 

09 E04-S    =HE HE HE= 

10 A04-S   =så sto det sånn en hadde rare fortanner- fortenner og en  

             annen hadde en tung arm: 

 

(10) er et annet eksempel på en klart ikke-kontekstuell taleglipp. Om den kommer av et 

simultant aktivert ord er det ikke synlig i overflatestrukturen. Det er også uklart hvilken 

ordklasse ordet taleren først begynte å si tilhører. Med utgangspunkt i setningen R03 forsøkte 

å få C03 til å fullføre – «det jeg heter i... » - er det mulig at ordet «virkeligheten» ble aktivert, 

da «i virkeligheten» kunne sees som en naturlig fortsettelse av dette. Om dette stemmer vil dét 

være opphavet til vi-stavelsen på starten av ytringen, men dette er bare spekulasjon, og det er 

heller ikke klart hva dette skulle bli blandet med for at fonemet /n/ skulle bli realisert (/t/ ville 

da mest sannsynlig også stammet fra «virkeligheten»). (11) er derimot mer usikkert om er en 

kontekstuell eller ikke-kontekstuell taleglipp. Innsettelsen av /a/ kan grunnes persevering fra 

«rare», men det kan også være en aktivering av feil bøyingsform i form av overgeneralisering, 

da tilføying av suffikset –er uten endring i selve ordet er en vanlig form for flertallsbøying på 

norsk.  
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5.2.2 Påvirket tilstand 

 

 

 

Fig 5. En oversikt over de ulike typene taleglipper som ble ytret av deltakere i alkoholpåvirket tilstand 

Både i edru og påvirket tilstand er det erstatningsglipper som står for flest av tilfellene, men i 

edru tilstand er overvekten av disse betraktelig mye større. Av de 13 erstatningstaleglippene 

gjort i påvirket tilstand involverer 8 av dem innholdsord og 4 funksjonsord, mens én 

involverer et fonem. I glippene hvor ett innholdsord ble erstattet med et annet var det 6 

tilfeller av at ordet ble erstattet med et annet ord og 2 tilfeller av at ordet ble erstattet med det 

samme ordet i en annen bøyingsform. I tilfellene hvor ordet ble erstattet med et annet ord var 

alle ordene sterkt semantisk beslektet, med unntak av i (10). 

(12) 70 E04-A     e: å det er rundt og du spiser de::t?    

71           (1.1) 

72 R04-A     brød? 

73 E04-A     hhhhhh he he (.) nei det er liksom det er en sirkel? e: 

74 R04-A  det [er en s-] 

75 E04-A      [e du t- ] t- setter det i ovnen og steker de:t o:g 

76          (0.5) 

77 E04-A    tar ↑p[å: ] 

78 R04-A          [kjø]ttbolle:: 
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79 E04-A    NEI nei [hhhhh ] 

80 R04-A         [↓ne::i]   

81 E04-A    e stor den har ↑dei:g du lager en ↑dei::g og så lager du 

ti- tar ting oppå det 

 

Som det kommer fram her er lager likevel veldig relevant for konteksten; deltakeren snakker 

om å lage pizza. En kan derfor anta at lage + et matrelatert substantiv allerede har blitt 

aktivert av konteksten. I tillegg har hun nettopp sagt ordet lager, og aktiveringen fra da dette 

ordet ble valgt til output-strengen vil ennå ikke ha forvitret. Lagt sammen med aktiveringen 

fra den matrelaterte frasen gir det mening at dette ville resultere i et høyere aktiveringsnivå av 

lager enn tar. Selv om ordene som inngikk i feilen ikke er semantisk beslektet kan dette 

betegnes som et tilfelle av kognitiv inntrengning (se 2.1); deltakeren tenkte på å lage pizza 

samtidig som hun prøvde å konstruere en annen ytring relatert til dette. De resterende 

eksemplene er erstatningsglippene hvor målordet uten tvil er sterkt forbundet til ordet som ble 

ytret og dermed vil ha høyt nivå av aktivering: 

 

(13)  stygg – vakker  

seksuelt – romantisk  

ubehagelig – ukomfortabel  

hverdag- – dagligtale  

ettall – entall  

styremenn – styremann  

gjorde – gjøre  

 

I alle disse tilfellene er målordet og ytringen i samme ordklasse, med unntak av ettall og 

entall. Dette tilfellet vil jeg komme tilbake til i 5.4.  

  Interaktive modeller for taleproduksjon antar en interaksjon mellom de to stegene i 

leksikaliseringsprosessen. På det første stadiet vil kun semantisk like enheter bli aktivert, 

mens fonologisk like ord blir aktivert senere i prosessen. I en erstatningsfeil som resulterer i at 

et ord blir erstattet med et ord som ligner både semantisk og fonologisk vil derfor den 

feilaktige aktiveringen ha fått dobbelt opp, slik som i ubehagelig - ukomfortabel. Derimot vil 
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en erstatningsglipp som seksuelt - romantisk ha skjedd tidligere i taleproduksjonsprosessen, 

da fonologisk likhet ikke spiller inn.  

  Når det gjelder funksjonsordene var det to tilfeller av ombytting av en og et, én 

ombytting av den og det, og én ombytting av som og for å.  

 

(14) 96 A04-A å en filosof du har jobb som- for å: 

97 N04-A tenke 

 

A04 snakker om filosof som et yrke; «jobbe som» vil være lagret som en fast frase i det 

mentale leksikon, og ut fra konteksten i (11) er det altså naturlig at denne frasen vil aktiveres.  

  I den nest største andelen glipper, slettingskategorien, er det to tilfeller av sletting av 

fonemer – noklene for knoklene og e for se – og resten av feilene består av sletting av 

funksjonsord eller morfologiske enheter. Det er altså ingen sletting av innholdsord eller hele 

fraser. Dette gir mening med tanke på at setningens rammeverk med innholdsord er det første 

som blir konstruert, mens funksjonsordene blir satt inn på et senere nivå mens setningen blir 

satt i en lineær streng. Kun de elementene som blir spesifisert senere i prosessen har altså blitt 

slettet; sletting av et helt element som hadde blitt spesifisert mye tidligere i prosessen ville 

vært en mer omfattende feil.  

  Blant de fire ombyttingsfeilene finnes én fonemfeil, fuks for fusk. To av glippene 

bytter ut et innholdsord med et annet innholdsord, mens én flytter et adverb fra én side av en 

frase til en annen (også beveger seg – beveger seg også).  

  Innskuddene består av ett foneminnskudd, to innskudd av funksjonsord og ett 

innskudd av et bøyingsaffiks.  

 

(15) 6 C03-A   jeg vet at det er et ord men jeg husker det ikke ordet 

 

Det er verdt å merke at det ikke er en pause mellom ikke og ordet i (12), slik det kanskje 

kunne vært hvis taleren hadde “ombestemt seg” midt i ytringen; setningsprosodien er den 

samme som den ville vært om taleren hadde sagt “jeg husker ikke ordet”.  

 

(16) 045 R04-A    og de:t er interessant dynamikk 
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I (16) legger taleren til en hørbar /t/ på slutten av ordet, slik en ville gjort om en skulle 

samsvarsbøyd til et intetkjønnsord, for eksempel et interessant fenomen. Når interessant 

kongruerer med et hankjønnsord er derimot fonemet /t/ ikke til stede på slutten av ordet. Merk 

at dette er den samme taleren som sekunder senere gjør affiksslettingsglippen seksuell anlagt. 

Disse er begge taleglipper som involverer feil i samsvarsbøying, hvor bøyingsaffikset har blitt 

lagt til i interessant og har blitt slettet i seksuell.  

  I innskuddsglippen i (17) opptrer et fenomen som også finnes andre steder i 

datamaterialet, nemlig at taleren tilsynelatende registrerer at de gjør en glipp før de “gir opp” 

og fortsetter på samme måte:  

 

(17) 01 E02-A   e:: hvis du: har (.) et virkelig øye for å legge til m- e 

                 å em::: legge til merke til detaljer 

 

Taleren begynner tilsynelatende å si legge til merke til, før han avbryter seg selv og nøler, 

men når han fortsetter å snakke gjør han den samme innskuddsfeilen en gang til.  

 

(18) 05 R04-S   ÅJA: han som er- (.) han som er (0.5) kr- kronprins kong- 

                 kong- kron (.) i Spania? 

 

(18) er et annet eksempel på dette. Her skjer det både nøling og selvavbrytelse, typisk for en 

taleglipp, mens taleren bytter mellom ordene konge (eller kong [navn]) og kronprins. En 

kunne trodd at denne typen glipp, når en taler tydelig legger merke til at noe ikke er riktig 

men likevel fortsetter ytringen, skjedde hovedsakelig i påvirket tilstand da selvmonitoreringen 

påviselig minker (se 2.4.1), men dette er altså ikke tilfellet; det forekommer også i edru 

tilstand, i (14).  

  Av de to blendglippene er det én blanding av ord og én hvor en frase har blitt trukket 

sammen.  

 

(19) 15 R02-A   du har liksom et ordtrykk det er en alliterasjon  

 

I (19) har taleren blandet sammen de to ordene ordtak og uttrykk. Begge substantivene har to 

stavelser og er semantisk svært like, og begge ordene ville resultert i en velformet setning om 

de ble valgt ut.  
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(20) 020 N04-A   jeg (.) okei du faller ned i bakken ment orå: (.) annet 

                  ord for falle  

 

I (20) er det usikkert om den opprinnelige målytringen er være men et annet ord for falle eller 

med et annet ord for falle, men det er tydelig at frasen har blitt trukket sammen og resultert i 

ment orå. Dette er en relativt ekstrem sammentrekning av mange ord, og det skjedde i 

påvirket tilstand mens deltakeren skulle forklare et ord og hadde tid på seg. Hun snakket 

derfor svært raskt. Den siste delen av glippen, orå, er en sammentrekning av ord for å, hvor 

for har blitt slettet i sin helhet. I rettelsen har infinitivsmerket til falle blitt slettet. Den første 

delen, ment, er mer ambiguøs. /n/ kan ha blitt hentet fra både men og annet, og /m/ kan 

stamme fra både men og med; det er også mulig at disse ordene simultant hadde like høyt 

aktiveringsnivå og at stavelsen /me/ derfor fikk «dobbelt opp» med aktivering og ble hentet ut 

i stedet for at ett av ordene ble valgt.  

  

 

 

Fig. 6 en oversikt over enhetene involvert i taleglippene som ble gjort i påvirket tilstand 

37 enheter var involvert i de 36 taleglippene. I påvirket tilstand opptrer det glipper som 

involverer fraser og morfologiske enheter, noe som uteblir fra taleglippene som blir gjort i 
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edru tilstand. Dette kan være fordi det rett og slett skjer flere taleglipper i alkoholpåvirket 

tilstand, og at disse to typene taleglipper ikke har like høy frekvens i taleglipper generelt. 

  I likhet med i edru tilstand er det innholdsordene som utgjør den største andelen 

enheter involvert i taleglipper, men her er andelen i forhold til de andre enhetene langt mindre 

(61% kontra 35% i edru). Av disse 13 innholdsordene har 8 blitt utsatt for erstatningsglipper, 

4 for ombytting, én for en blendglipp, og én er uklar.  

 I påvirket tilstand er det en mye større andel av fonemglipper enn i edru tilstand. Av 

disse seks fonemene ble tre slettet, én ble innskutt, én ble erstattet, og én ble ombyttet. Fem av 

de seks glippene resulterte i ikke-ord – e, noklene, maen, organasasjon, og fuks. Det eneste 

leksikalske ordet var seksuell, hvor deltakeren slettet suffikset -t som skulle ha kongruert til 

partisippet anlagt. Denne større andelen av fonemglipper er i tråd med min hypotese om at 

fonemglipper vil øke med alkoholpåvirkning på grunn av de rent motoriske påvirkningene på 

taleapparatet. Samtidig er det som nevnt ikke alle fonemglippene som ser ut til å stamme fra 

slurv eller hastverk. I en datasimulering basert på sin egen modell for taleproduksjon fant Dell 

(1986) at fonemglipper økte i takt med talehastighet, men alkohol har påvist å senke 

talehastighet (se 3.1.3). Samtidig er det påvist at glipper som involverer mindre fonologiske 

enheter, som enkeltfonemer eller stavelser, er langt vanligere enn de som påvirker hele ord 

eller fraser. Av fonemglippene var det 2 av dem som ble stående urettet og heller ikke 

akkompagnert av nøling – noklene og organasasjon. Innskuddsglippen maen hadde forlenget 

konsonant på slutten og en liten pause, mens etter ombyttingsfeilen fuks ble målordet fusk satt 

inn umiddelbart etter glippen. Det er naturlig at en så liten enhet som et fonem kan gå “under 

radaren” i selvmonitoreringsapparatet i større grad enn enheter som funksjonsord i (5) og 

adverb i (7).  

  E02 viser nøling og stamming, selv om han ikke retter på seg selv; dette gjør han også 

i tre andre taleglipper han ytrer:  

 

(21) 01 E02-A   e:: hvis du: har (.) et virkelig øye for å legge til m- e 

     å em::: legge til merke til detaljer 

 

 

(22) 21 E02-A   å det der ser jo (.) he he too real (.) men også det her 

           ser jo kan e ut som: (.) en mekanisk arm eller noe? 
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(23) 29 E02-A   men:: du er litt (.) du er litt (.) du er en eldre kvinne 

                 som folk s- folk sier at du her- er det her 

 

E02 har én taleglipp hvor han ikke nøler: assimileringsglippen i (8).  

 

(24) 09 E02-A   er det en organasasjon? 

 

Han gjør fonemglipper i både (6) og (8); i førstnevnte slettes fonemet /s/, mens i sistnevnte 

erstattes /i/ med /a/. Av hans 5 taleglipper er det disse 2 fonemglippene han utviser minst 

nøling i; i (6) ser man en nøling i etterkant, men uten påfølgende retting, og i (8) er rettingen 

fraværende. Begge disse taleglippene skjedde i påvirket tilstand.  

  Når det gjelder klassifiseringen av de fonologiske taleglippene fra påvirket tilstand i 

kategoriene kontekstuell og ikke-kontekstuell, finnes det tre eksempler på kontekstuelle 

taleglipper, hvorav to av tre blir rettet på av taleren.  

 

(25) 02 A04-A   ø okei ø du blir tatt for (.) du du gjør noe på eksamen du 

        ikke har lov til= 

03 N04-A   =jukse 

04 A04-A   =du blir tatt for?= 

05 N04-A   =fuks (.) fusk  

 

Her er lokus for glippen tydelig i overflatestrukturen. N04 har byttet om på to fonemer, og 

deretter rettet på seg selv. (8) er et annet eksempel på en kontekstuell taleglipp som blir rettet 

opp i. E02 har feilaktig erstattet /i/ med /a/ gjennom assimilering fra omkringliggende 

vokaler.  

  I påvirket tilstand ble 22 av 36 (61%) taleglipper oppdaget og rettet på. I 2 taleglipper 

(5%) utviste taleren nøling, stamming, eller pause rett før eller etter taleglippen, men de ble 

ikke rettet på. I 12 av taleglippene (33%) var det ingen nøling eller pause, og målytringen ble 

ikke innsatt.   

  Enkelte tendenser som viste seg å være fremtredende i påvirket tale kontra edru, er 

tilstedeværelsen av ombyttingsfeil, brudd i restriksjoner på prosodi og trykksterkhet, antall 

morfologiske taleglipper, og fenomenet semantisk inntrengning. Disse vil jeg diskutere videre 

i kapittel 6.  
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5.3 Uklare taleglipper 

Her vil jeg gå nærmere inn på taleglippene som er kategorisert som uklare i datamaterialet, 

forklare hvilke faktorer som gjør det utfordrende å finne ut hvilke mekanismer som har spilt 

inn og foreslå ulike måter å tolke dem på.   

 

(26) 34  E02-A   e: eventyr er en 

      35          (0.5) 

36  R02-A   fortelling 

      37          (.) 

38  E02-A   ja (.) å?  

      39          (0.7) 

40  R02-A   en historie 

      41          (0.4) 

42  E02-A   nei nei e back up 

      43          (1.0) 

44  R02-A   å fortelling (.) å fortelle 

 45          (.) 

46  E02-A   ja 

 

(26) er det andre av de to tilfellene av en taleglipp som har resultert i at målordet og det ytrede 

ordet er i to forskjellige ordklasser, her henholdsvis et substantiv og et verb. Dette er en 

atypisk taleglipp som bryter med den sterke tendensen om at erstattede enheter vil være i 

samme ordklasse. Konjunksjonen «og» og infinitivsmerket «å» blir uttalt på samme måte i de 

fleste tilfeller, men jeg har valgt å tolke det som sistnevnte, fordi det innsatte ordet rett etter 

glippen er et verb i infinitiv. Dette vil jeg diskutere videre i 4.5.  

 

(27) 01 N04-A   okei så jeg har en traktor jeg kjører på traktoren:  

           [på å  ] 

02 A04-A   [jorde?] 

03 N04-A   hva dsj- sj- hva kjører jeg hv- hva er traktoren? hva 

                 kjører den på den kjører på et? 

  04 A04-A   dek[k?  ] 

  05 N04-A      [ne:i] 

  06 A04-A   jorde? 

  07 N04-A   ja 
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N04 har ikke spesielt høy talehastighet når hun ytrer taleglippen i (20), og frasen «hva er 

traktoren?» er spesielt interessant her. Den blir ytret som et fullstendig spørsmål, uten nøling 

eller avbrytelse. Det er åpenbart et ufullstendig eller feilaktig spørsmål når ordet hun skal 

forklare er «jorde», og hun fortsetter med å spesifisere at hun er ute etter hva traktoren kjører 

på. Å kjøre på et jorde er noe en traktor gjør, ikke en egenskap ved traktoren i seg selv, så det 

er vanskelig å vite hva som kunne ledet til denne frasen. Det er også usikkert hvor den stemte 

konsonanten, transkribert som «dsj», kommer fra. Hun sier «hva kjører jeg», og det hadde 

vært naturlig å fullføre denne setningen med «på», men i stedet kommer spørsmålet «hva er 

traktoren». Den blir heller ikke rettet opp i, selv om hun spesifiserer seg mer i neste setning. I 

denne samme utvekslingen gjør N04 enda en taleglipp som jeg har kategorisert som uklar, 

vist i (28).  

 

(28) 01 N04-A   okei så jeg har en traktor jeg kjører på traktoren:  

                 [på å  ] 

02 A04-A   [jorde?] 

 

Fordi N04 forsøker å forklare «jorde» kan en gå ut fra at målytringen var «jeg kjører på 

traktoren, på et...». Det er usikkert hvor «å» (eller muligens «og») har kommet inn her. Om 

«et» har blitt erstattet med «å», og /å/-vokalen ikke stammet fra «på», ville denne klassifiseres 

som en fonologisk ikke-kontekstuell taleglipp. Det er allikevel ikke mulig å verifisere om 

dette er tilfellet.  

(29) 27 E02-A   hvis du, hvis du (.) du er liksom du er sint 

      28         (0.3) 

  29 R02-A   ja 

 30         (0.3) 

  31 E02-A   men:: du er litt (.) du er litt (.) du er en eldre kvinne 

                 som folk s- folk sier at du her- er det her 

 

Grunnen til at (29) er kategorisert som uklar er at det er flere forskjellige mekanismer som 

kunne ha ledet til denne ytringen. Taleren kan ha antisipert her fra senere i setningen og 

dermed puttet inn her på plassen hvor er skulle være. Det kan også være en 
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fonemombyttingsfeil, men dette er mindre sannsynlig da lyden ville ha måttet bevege seg en 

lengre distanse, noe som ikke vanligvis skjer, fordi ordenes posisjoner allerede er bestemt på 

tidspunktet fonemene velges ut. Det kan også være at er det har blitt slettet i det første 

forsøket på ytringen.  

(30) 02 R03-S    det er ikke det jeg heter men det er det jeg heter i  

03     (1.2) 

04 R03-S    hhhh hhhh 

05          (1.0) 

06 C03-S    hæ? (0.7) det du heter men du heter vint- hæ? 

 

(30) er et eksempel på en ikke-kontekstuell taleglipp (se 3.1.2). Her kan en bare gjøre 

antakelser om hva som har skjedd, for eksempel at en naturlig fullførelse av setningen til R03 

i 02 ville vært «det jeg heter i virkeligheten», og at C03 dermed har blitt primet til å si «du 

heter virkelig»; det ville forklart /vi/ på starten av taleglippen, men det er usikkert hvor 

fonemet /n/ stammer fra.  

 

(31) 93 R04-A dette er en ting som er på klærne og spiser meg opp 

95          (0.4) 

94 R04-A [spis ]er opp klærne (.) ja 

95 E04-A [møll?] 

 

R04 prøver å forklare ordet «møll», og velger å forklare det med at det er noe som spiser opp 

klærne. Hun sier derimot «spiser meg opp» istedenfor «spiser opp klærne», med en 

påfølgende rettelse og innsettelse av målytringen. «Spiser meg opp» er verken en fast frase 

eller noe som det går an å resonnere seg fram til at blir aktivert ut fra konteksten (da spesifikt 

«meg»), så det er usikkert hva det semantiske lokuset for denne glippen er. Det er også en 

liten pause mellom taleglippen og innsettelsen av målytringen. Kanskje kunne R04 forklart 

dette om hun ble spurt rett etter taleglippen, men dette skjedde altså midt i spillet, og i tillegg 

har jeg valgt å ikke be om forklaring på taleglipper fordi jeg, som tidligere nevnt, ville skape 

en mest mulig utvunget situasjon i et forsøk på at deltakere skulle glemme at de ble observert 

(se 4.2 og 4.2.1).  
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5.4 Atypiske taleglipper 

Over har jeg i stor grad lagt frem og analysert typiske taleglipper, men enkelte taleglipper 

passer ikke inn i disse mønstrene, og de vil jeg gå gjennom her. Boomer og Laver (1968) 

argumenterer for at taleglipper nærmest alltid involverer den trykksterke stavelsen i ordet, og 

Fromkin (1971) påpeker at setningers trykkmønster står uendret når segmenter, stavelser eller 

hele ord bytter plass. Hun konkluderer derfor med at ordtrykket er lagret i individuelle ord i 

det mentale leksikon, mens setnings- eller frasetrykksterkheten genereres uavhengig av disse 

(se 2.2). Dette har jeg funnet enkelte unntak på i datamaterialet mitt, som i (26).  

(32) 04 R02-A    har du hørt om e de som e vasker byen (.) e ren (.) 

                  frivillig basis 

05          (0.6) 

06 E02-A    nei 

07 R02-A    nei. okei. da tar vi ikke det. (0.3) em:: (0.6) he 

                  he he 

08       (.) 

09 E02-A    er det en organasasjon? 

 

I dette eksempelet har i-lyden i organisasjon blitt gjort om til a via assimilering, formodentlig 

fordi den er omringet av a-vokaler. Men stavelsen som forandringen har skjedd i er ikke 

trykksterk. Denne taleglippen føyer seg imidlertid etter etablerte tendenser om environmental 

similarity (MacKay, 1970; Fay og Cutler, 1977): fonemer som interagerer med hverandre har 

en tendens til å være lignende i lyd, og omgivelsene deres har en tendens til å være identiske. 

  (33) er et annet eksempel på en taleglipp som sier noe interessant om trykksterkhet: 

 

(33) 038 R04-A    jeg har på en måte begyn:t å høre på nå nettopp jeg 

             hørte nettopp den episoden: e: hvor Jan Thomas får spons 

             fra Kondomeriet (.)  

040 E04-A    [mm] 

041 A04-A    [ja] 

042 R04-A    og Einar blir så sykt ubehagelig (.)  

043 R04-A    [>eller ukomfortabel mener jeg<]  

044 A04-A    [ja off ja ja                  ]  
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Ubehagelig blir uttalt [u:´behag(ə)li], ikke [ubeha:´g(ə)li], slik det egentlig skal uttales (begge 

deler er for øvrig mulig, men jeg har sjekket med denne taleren flere ganger og derfor bedømt 

dette som atypisk for henne). Trykksterkheten har dermed blitt overført fra målordet 

ukomfortabel, som har trykksterk første stavelse. Setningens trykksterkhet har allerede blitt 

generert uavhengig av de involverte ordene, mens det innbyttede ordet – ubehagelig – har 

“tatt over” trykket til ukomfortabel. Etter at setningens trykk har blitt generert har ordet 

ubehagelig endt opp med et høyere aktiveringsnivå enn ukomfortabel, og dermed blitt 

feilaktig valgt ut. Ordene er både semantisk beslektet og fonologisk like, og de har også like 

mange stavelser, men trykksterkheten er forskjellig. Denne taleglippen, uvanlig som den er, 

korresponderer fullstendig med Dells påstander om at likhet spiller en stor rolle i 

interagerende ord – at ordene har en tendens til å være like i både lyd og betydning.  

 

(34) 08 A04-S   jeg leste en tråd om hva er den rareste grunnen du har   

            dumpa noen for (.) liksom (0.4) en som hadde for tung arm 

                 (.) £blant annet£= 

09 E04-S   =HE HE HE= 

10 A04-S   =så sto det sånn en hadde rare fortanner- fortenner og en 

                 annen hadde en tung arm:  

 

Taleglippen i (34) har flere mulige forklaringer. Én av dem er at det har skjedd en 

overgeneralisering av en bøyingsform; taleren har tatt et sterkt verb og bøyd det som et svakt 

verb. Det kan også ha skjedd en fonemombyttingsfeil i en trykksvak stavelse – muligens en 

persevering av /a/ i «rare», selv om dette ville vært en unormalt lang avstand for persevering 

av en enkelt lyd. Om det er en enkelt fonemutbyttingsfeil kan det leksikalske biaset ha sørget 

for at roten resulterte i et leksikalsk ord, «fortann». Det kan også ha skjedd en morfologisk 

seleksjonsfeil ved at flertallsformen fortenner har blitt aktivert på samme tid som 

entallsformen fortann, og dette har endt i en blend av de to ordene. I en konneksjonistisk 

modell er abstrakte leksikalske representasjoner tilsvarende lagret i representasjonsnivået. 

Disse vil bli kodet for syntaktiske egenskaper på setningsnivået. Om en går ut fra at (34) er en 

blend av to former, vil konstruksjonen ha foregått ved at den leksikalske representasjonen for  

fortann ble aktivert på setningsnivået, hvor den ble kodet for syntaktiske egenskaper. Det vil 

ha skjedd en simultan aktivering av flertallsformen og entallsformen. På vei gjennom det 

morfologiske nivået vil flertallssuffikset –er ha blitt aktivert, men ikke bøyingsavledningen e, 

og dette ble realisert i det fonologiske nivået.  
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  Som nevnt i 4.4 er det to taleglipper som resulterer i at det ytrede ordet er en annen 

ordklasse enn målordet.   

 

(35) 95 R04-A og så ettall (.) entall 

 

I (18) har adjektivet «entall» blir erstattet med substantivet «ettall». I all hovedsak vil denne 

typen erstatningsglipp være begrenset til ord som tilhører den samme ordklassen. En kan 

argumentere for at det ikke er ordene i sin helhet som har blitt byttet ut her, men kun 

konstituentene «en» og «ett», som vil være forbundet til hverandre i det semantiske nettverket 

gjennom flere forbindelser. Om dette er tilfellet følger de også andre restriksjoner som 

semantisk likhet, ordlengde, og fonologisk likhet.   

 

 (36) 34  E02-A   e: eventyr er en 

      35          (0.5) 

36  R02-A   fortelling 

      37          (.) 

38  E02-A   ja (.) å?  

      39          (0.7) 

40  R02-A   en historie 

      41          (0.4) 

42  E02-A   nei nei e back up 

      43          (1.0) 

44  R02-A   å fortelling (.) å fortelle 

 45          (.) 

46  E02-A   ja 

 

Igjen har alle forhold lagt til rette for at denne uvanlige feilen kan skje; fortelling er en 

avledning av fortelle og vice versa. Det er tydelig at disse ordene vil være sterkt forbundet i 

det semantiske nettverket, og ytringene før taleglippen vil også ha hatt innvirkning gjennom 

priming. Det ambiguøse ligger i om dette er en persevering av fortelling og å? fra tidligere i 

ytringen. Prosodien i 44 antyder at taleren har puttet et infinitivsmerke foran substantivet, og 

jeg har tolket det som sådan, men dette er ikke mulig å verifisere.  
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5.5 Oppsummering av resultater 

Av 52 registrerte taleglipper var 36 gjort i påvirket tilstand, og 16 i edru tilstand. Deltakere 

utviste stor individuell variasjon i taleglipper, hvor talere hadde helt fra 0 til 8 taleglipper 

hver. 6 taleglipper ble registrert som uklare når det gjelder hvilke mekanismer som har spilt 

inn eller hvilke enheter som er involvert (for eksempel ved at det er utydelig hvilken 

ordklasse et feilaktig element skulle være). I edru tilstand er det en overvekt av 

erstatningstaleglipper, og ingen ombyttingsfeil har forekommet. Det er også størst andel 

innholdsord som er involvert, med totalt fravær av fonemer og morfologiske enheter. I 

påvirket tilstand var det også flest erstatningsglipper, men i mindre grad enn i edru tilstand. 

Det også flest innholdsord involvert i taleglippene, men igjen er overvekten mindre enn i edru 

tilstand. Det er også en langt større andel fonemglipper. Det ble funnet 3 taleglipper som 

bryter med tendensen om at disse virker inn på trykksterke stavelser, 2 i påvirket tilstand og 1 

i edru. I påvirket tilstand var det også 2 tilfeller av at en taleglipp førte til at det ytrede ordet 

var en annen ordklasse enn målordet, selv om begge disse gikk fra ett innholdsord til et annet 

- substantiv til adjektiv, og verb til substantiv. 
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6 Diskusjon 

I dette kapittelet vil resultatene fra det foregående kapittelet diskuteres i lys av prosjektets 

forskningsspørsmål, den konneksjonistiske taleproduksjonsmodellen, og den tidligere 

forskningen lagt frem i kapittel 3. Først vil jeg oppsummere hovedfunnene fra datamaterialet, 

med fokus på forskningsspørsmål og hypoteser. I 6.2 vil jeg oppsummere hvilke effekter 

alkohol hadde på deltakernes tale, og trekke frem aspekter ved dette som skilte seg 

nevneverdig ut: ombyttingsfeil, prosodi og trykksterkhet, morfologiske taleglipper, og 

semantisk inntrengning. Deretter vil jeg sammenligne taleglipper fra datamaterialet med 

patologiske taleglipper og gjøre en evaluering av det teoretiske rammeverket brukt i denne 

oppgaven. Avslutningsvis vil jeg diskutere hva slags videre forskning som fortrinnsvis kan 

gjøres på dette området i lys av mine funn.  

 

6.1 Hovedfunn 

Først og fremst bekreftet datamaterialet tidligere forskning som har vist at alkohol vil øke 

frekvensen av taleglipper (Tisljár-Szabó et al., 2013; Schiel & Heinrich, 2015; Andrew, Cox 

& Smiths, 1977). Det viste seg at det var en større forskjell mellom enheter involvert i 

taleglipper i edru og påvirket tilstand enn det var på selve typene av taleglipper, med unntak 

av ombyttingsfeilene. I edru tilstand var ombyttingsfeil helt fraværende, mens i påvirket 

tilstand skjedde det fire ombyttingsfeil. Om samtlige var ombytting av fonemer kunne en 

spekulere i om dette skjedde av motoriske årsaker, men når tre av fire ombyttinger involverer 

klart og tydelig uttalte ord som bytter plass i en frase er det tydelig at det er andre mekanismer 

som spiller inn her. Det skal også nevnes at fonemombyttingen fusk – fuks også var uttalt med 

selvsikkerhet og trykk, og ikke bar preg av rask og slurvete tale eller snøvling.  

  Rammeverket jeg tar utgangspunkt i antar at taleglipper er begrenset innenfor en 

ordklasse, en antagelse som bekreftes i den tidligere forskningen på taleglipper (se 2.2). De 

aller fleste taleglippene i denne studien følger også dette mønsteret, men det er to taleglipper i 

påvirket tilstand som ikke passer inn: glippene hvor fortelle blir erstattet med fortelling, og 

ettall blir erstattet med entall (se 5.3). 
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  I påvirket tilstand gjør deltakere flere feil med suffikssletting- og addisjon, mens dette 

ikke forekommer i edru tilstand.  Der er det også én glipp som involverer en trykksvak 

stavelse og én glipp hvor trykkmønsteret blir overført fra ett ord til et annet; dette er et avvik 

fra taleglippers tendens til å virke på trykksterke stavelser og at ombyttede ord vil tilpasse seg 

sine nye omgivelser og dermed bli uttalt med riktig trykkmønster.  

  I begge variablene er det innholdsord, heller enn funksjonsord, som utgjør den største 

delen av enhetene. Det er også en viss likhet mellom fordelingen av de ulike mekanismene i 

edru og påvirket tilstand, med unntak av de tidligere nevnte ombyttingsfeilene, og en liten 

økning av blendglipper i edru tilstand.  

  Flere studier, som til sammen utgjør tusenvis av taleglipper (Noteboom, 1969; 

Fromkin, 1971 og Foldvik, 1979), viser at når to ord er involvert i en taleglipp vil de tilhøre 

samme ordklasse. I mitt datamateriale er det derfor bemerkelsesverdig at to ord bryter med 

denne sterke tendensen i påvirket tilstand, selv om alle forhold lå til rette for det (se 5.4). 

  Som tidligere nevnt er det begrenset med tidligere undersøkelser av taleglipper i norsk 

språk. I den mest omfattende studien jeg har klart å oppdrive, nemlig Hanssens (1982) studie 

av taleglipper i TAUS-korpuset, fant han at den vanligste typen taleglipp i naturlig tale består 

av morfologiske, og særlig leksikalske, seleksjonsfeil. I delen av TAUS-materialet undersøkt 

av Hanssen, som består av en tekstmasse på ca. 52.000 ord, er det kun fire av de 471 

taleglippene han har identifisert som kan kategoriseres som rent fonologiske taleglipp, altså 

glipper hvor kun fonologiske segmenter, og ikke fullstendige ord, er berørt. I mitt 

datamateriale er dét Hanssen kaller fonologiske taleglipper mer fremtredende, dog kun i 

påvirket tilstand. Der utgjør fonemer 13% av enhetene involvert i taleglippene. Det er viktig å 

huske at Hanssen, i motsetning til meg, ikke har telt opp taleglippene som ikke blir oppdaget 

og rettet av taleren selv. Allikevel gjør han en generalisering om at fonologiske taleglipper 

også er sjeldne i naturlig tale generelt. Om mine resultater er representative, og fonologiske 

taleglipper er mer prevalente i alkoholpåvirket tilstand, kan én mulig årsak rett og slett være 

den motoriske påvirkningen alkohol har som et rusmiddel. Når artikulasjonsapparatet blir 

fysisk svekket, er det god grunn til å anta at det kan gå utover enkeltlyder i form av sletting 

eller erstatning. Unntaket her er ombyttingsfeilene, hvor to lyder har byttet plass; taleren har 

da klart å produsere begge mållydene, men i feil rekkefølge. Denne typen glipp burde i teorien 

ikke påvirkes av en svekkelse i artikulasjonsapparatets selvmonitorering.   
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6.2 Alkohols påvirkning på taleglipper 

Hvis vi sorterer feilene i henhold til taleproduksjonsmodellen til Dell (1986), ser vi en 

interessant forskjell mellom taleglippene som skjer i de to tilstandene: I edru tilstand er 

nærmest alle de registrerte taleglippene glipper som vil ha sitt opphav tidlig i 

taleproduksjonsprosessen, mens i påvirket tilstand er lokus for feilene mer jevnt fordelt ut 

over stadiene i en konneksjonistisk taleproduksjonsmodell. Det ser derfor ut til at alkohol vil 

svekke hele taleproduksjonsprosessen, og forårsake en forsinking i den spredende 

aktiveringen mellom nodene. 

 Én hovedhypotese i forkant av eksperimentet var at selvmonitoreringen ville svekkes i 

alkoholpåvirket tilstand, og at dette dermed ville føre til færre antall selvavbrytelser med 

påfølgende innsetting av korrekt ytring etter glippen. Jeg forventet likevel at nøling eller 

stamming fremdeles ville være til stede i tilfellene hvor deltakere unnlot å rette på sine egne 

feil, fordi studier har vist at ERN-responser – elektrisk aktivitet i hjernen som oppstår etter at 

en deltaker har utvist en feilaktig respons til stimulus – svekkes etter konsumering av både 

lave og høye doser av alkohol (se 2.4). Som nevnt viste dette seg å ikke stemme; det ser 

derimot ut til at registrering av egne taleglipper øker hos personer påvirket av alkohol.  

  Alkohol vil også påvirke hvilke enheter som blir mest utsatt for taleglipper, fra en stor 

andel innholdsord til en mer jevn fordeling, i tillegg til at morfologiske enheter vil være utsatt 

i høyere grad (se 5.2.3 og 5.2.4).  

  En annen hypotese var at aktiveringsnivåene mellom nodene ville kunne forvitre i 

alkoholpåvirket tilstand, i tillegg til at selvmonitoreringen ville minke; jeg regnet da med at 

dette ville resultere i alle fall enkelte taleglipper som brøt med leksikalsk bias, altså at det 

ville resultere i produksjonen av flere ikke-ord. Diskrete modeller for taleproduksjon antar at 

leksikalsk bias er et resultat av både feedback i taleproduksjonen og en verbal 

selvmonitorering (se 3.1), og i tillegg har eksperimenter vist at alkoholpåvirkning vil føre til 

mindre grad av selvmonitorering og minkende undertrykking av feilaktige responser til 

stimulus (se 3.4). Med bakgrunn i disse faktorene ville en anta at det kunne være mulighet for 

flere taleglipper som resulterer i ikke-ord. Dette viste seg å ikke stemme. I alkoholpåvirket 

tilstand resulterte 19.35% av taleglippene i ikke-ord, og i edru tilstand resulterte 18.75% i 

ikke-ord. Det leksikalske biaset ser altså ut til å stå sterkt selv i situasjoner hvor 

selvmonitoreringen antageligvis er svekket. 

  Jeg forventet flere feil som involverte kun enkeltfonemer på grunn av svekkelsen av 

det motoriske taleapparatet i påvirket tilstand. Dette viste seg å stemme; fonemer utgjorde 
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13% av enhetene i påvirket tilstand, mens ingen av taleglippene i edru tilstand involverte 

enkeltfonemer.  

  Som forventet skjedde det en større andel taleglipper i påvirket tilstand, over dobbelt 

så mange som i edru tilstand. Talehastighet er viktig når det gjelder hvor mange taleglipper 

som blir ytret. Forhastet eller slurvete tale vil gjøre at en lettere “snubler over” ordene (se 

2.1).  

  I analysen av datamaterialet har jeg benyttet datastyrte kategorier (se 4.7). Det er 

enkelte aspekter av forskjellen i edru og påvirket tale som disse kategoriene ikke 

nødvendigvis er egnet til å få frem: atypiske mønstre i ombyttingsfeil, prosodi og 

trykksterkhet, morfologiske taleglipper, og semantisk inntrengning. Disse vil jeg derfor 

diskutere under.   

6.2.1 Ombyttingsfeil 

Som forventet skjedde det ingen ombyttingsfeil hvor et funksjonsord ble byttet ut med et 

innholdsord i noen av tilstandene; Garretts (1975, 1976, 1980) og Dells (1986) påstander om 

at ordenes funksjonelle rolle allerede har blitt bestemt når ordutveksling skjer, og at lukene 

blir kodet for syntaktiske egenskaper allerede før de spesifikke ordene blir valgt, er svært 

robuste (se 2.1.1). Derimot var det to tilfeller av at et innholdsord ble byttet ut med 

innholdsord fra en annen ordklasse: ettall for entall og fortelling for fortelle. Begge disse 

ombyttingsfeilene skjedde i påvirket tilstand. Det er den innebygde selvmonitoreringen i 

taleproduksjonsprosessen som gjør at denne typen feil sjeldent oppstår, men det leksikalske 

biaset sto som nevnt sterkt også i påvirket tilstand. Både det leksikalske biaset og rettingen av 

egne feil ble opprettholdt, og i det siste tilfellet økt, i påvirket tilstand.  

  Alle de fire ombyttingsfeilene i datamaterialet forekom som nevnt i påvirket tilstand. 

Jeg vil derfor se nærmere på disse feilene, undersøke mulige fellestrekk mellom dem og 

diskutere hva som kan ha ledet til dem.  

 

(1) 13 C05-A   kan vi sette på musikk mer? 

 

Målytringen i (1) var mer musikk. Konteksten er at det sto på musikk under pausen i opptaket 

mens deltakerne drakk, og da opptak nummer to ble satt i gang ble musikken slått av. Det er 

derfor en mulighet at han først begynte å planlegge setningen “Kan vi sette på musikk?”, før 
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han innså at det sto på musikk tidligere, og derfor la til “mer”; men om dette var tilfellet ville 

det vært mer naturlig å gjøre en selvavbrytelse med “mer musikk”, slik at setningen ble 

velformet, og i tillegg er det ingen nøling eller pauser i frasen “musikk mer”. Derfor har jeg 

kategorisert dette som en taleglipp, og ikke korrigering.  

 

(2) 16 N05-A   DU er den mest konkurranseinnstilte hhhh 

      17         (.) 

18 A05-A   .hhh det er jeg ↑IKKE  

      19         (0.8) 

20 N05-A   du lener deg fram og bare (hysjelyd) he he he  

 21         (.) 

22 A05-A   det er fordi ikke jeg- jeg ville:: ikke at det skal gå 

                 utover G05-A. 

 

 

Resultatet av taleglippen i (2) kan muligens ses på ses på som akseptabel i muntlig tale, for 

eksempel når taleren sier “fordi ikke jeg ville...” i stedet for “fordi jeg ville ikke...”, men i 

disse tilfellene kan en ofte bedømme ut fra omgivelsene i den gitte taleutvekslingen om dette 

skjedde med overlegg eller ikke. Om taleren ikke hadde avbrutt ytringen, slik at hun hadde 

sagt “Det er fordi ikke jeg ville at det skal gå utover G05A”, hadde jeg sett på dette som en 

feilfri ytring, fordi denne typen ombytting er vanlig, om enn ikke universelt akseptert, i 

muntlig språk. Men taleren avbryter seg selv og retter opp i feilen, noe som er en typisk 

reaksjon umiddelbart etter en taleglipp. Strengt tatt er heller ikke “Det er fordi jeg ville ikke at 

det skal gå utover G05-A” en helt grammatisk velformet setning, men igjen noe som ville 

vært akseptabelt for de fleste i muntlig tale.  

 

(3) 02 A04-A   ø okei ø du blir tatt for (.) du du gjør noe på eksamen du 

                 ikke har lov til= 

03 N04-A   =jukse= 

04 A04-A   =du blir tatt for?= 

05 N04-A   =fuks (.) fusk 

 

(3) er en interessant ombyttingsglipp fordi denne uttalelsen av –uks (så langt jeg vet) ikke 

finnes som siste stavelse i noe norsk ord – det nærmeste en kommer er luksus. Fonemet /u/ 
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blir realisert som /u/ i fusk. Dette er derfor et eksempel på en ombyttingsglipp hvor fonemet 

ikke tilpasser seg de nye omgivelsene sine, som er det absolutt vanligste (se 2.2). Strengt tatt 

er fuks en betegnelse på en rød hest, men det uttales annerledes, og jeg har derfor registrert det 

som at denne taleglippen resulterte i et ikke-ord. Denne ombyttingsfeilen har skjedd på et sent 

nivå i taleproduksjonsprosessen. Ordet fusk har blitt hentet ut fra det mentale leksikonet på 

korrekt måte, men på artikulasjonsstadiet har de to fonemene byttet plass i lydstrengen. Dette 

kan skyldes at resterende aktivering har hengt igjen fra den forrige uttalelsen, jukse, hvor 

disse to fonemene er plassert på lik måte som i fuks, men de fonetiske egenskapene har ikke 

blitt tatt med videre; om jukse har spilt inn er det kun den mentale representasjonen av 

fonemene som henger igjen.  

 

(4) 1 R03-A   det er noe man gjø:r 

      2         (0.3) 

3 R03-A   e:: når man er ute på byen 

      4         (0.4) 

5 C03-A   drikker 

 6         (.) 

7 R03-A   ja: men man også beveger seg liksom?= 

8 C03-A   =danse 

 

Harley (2014) påpeker at ved ombytting vil setningens prosodi stå uendret, og det er også det 

som har skjedd her. Dette, og mangelen på pause eller nøling, beviser at (4) er en ren 

ombyttingsfeil heller enn at taleren ombestemte seg midtveis i setningen. Ordombyttingsfeil 

skjer på det funksjonelle stadiet, når ordenes funksjonelle relasjoner har blitt spesifisert, men 

ikke deres endelige posisjon. De kan derfor flytte seg over lengre distanser, men det eneste 

eksempelet på dette blant disse fire er (4), hvor jeg har valgt å tolke det som at også har 

rykket tilbake i frasen slik at man beveger seg også har blitt til man også beveger seg. 

Adverbet har altså hoppet to plasser til siden i det syntaktiske rammeverket. (4) er derimot en 

lydutbyttingsfeil. Disse skjer på det posisjonelle stadiet, og fordi ordenes posisjon nå har blitt 

spesifisert er disse feilene begrenset av distanse. Tre av disse feilene skjedde altså tidlig i 

taleproduksjonsprosessen, mens én skjedde sent.  
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6.2.2 Prosodi og trykksterkhet 

I 4.5 ble det presentert atypiske taleglipper som bryter med de generelle restriksjonene på 

hvilke taleglipper som oppstår og ikke. En av disse var i (5), hvor trykket fra målordet 

ukomfortabel har blitt overført til ordet ubehagelig.  

 

(5) 038 R04-A    jeg har på en måte begyn:t å høre på nå nettopp jeg 

             hørte nettopp den episoden: e: hvor Jan Thomas får spons 

             fra Kondomeriet (.)  

040 E04-A    [mm] 

041 A04-A    [ja] 

042 R04-A    og Einar blir så sykt ubehagelig (.)  

043 R04-A    [>eller ukomfortabel mener jeg<]  

044 A04-A    [ja off ja ja                  ]  

 

 

Som de andre atypiske taleglippene er det flere gode grunner til at nettopp denne glippen 

forekommer på tross av restriksjonene, nemlig fonologisk og semantisk likhet, samme 

ordlengde, og det faktum at ordene er i samme ordklasse. Det hadde vært veldig interessant 

om en i andre undersøkelser kunne funnet eksempler på taleglipper hvor denne overføringen 

av trykk skjer når ordene er mindre fonologisk og eventuelt betydningsmessig like, men dette 

har jeg enn så lenge ingen eksempler på fra verken mitt eller andres materiale. Om en fant 

flere tilfeller av dette, ville det kunne utfordre Fromkins (1971) påstander om trykksterkhet 

står lagret i det mentale leksikon som en artikulatorisk spesifikasjon av ordet som en enhet. 

Dell (1985, 1986) spesifiserer ikke nøyaktig hvor trykksterkhet spiller inn i en 

setningsproduksjon i hans modell, men en kan anta at han tar utgangspunkt i det samme som 

Fromkin, i og med at verken trykksterkhet eller prosodi står spesifisert som egne noder i hans 

eksempler.  

 

(6)  3 A05-S   menne: man kan gjette så mange ganger på: hvert kort? 

 

(6), som er en taleglipp gjort i edru tilstand, vil jeg inkludere som et eksempel på hvordan 

prosodi kan hjelpe oss å forstå hva en talers målytring er, spesielt i tilfeller hvor enheter blir 
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slettet. Jeg går som nevnt lenger enn det den gjengse samtaleanalytiker ville tillatt seg når det 

gjelder å anta hva en taler forsøkte å ytre, og én av faktorene jeg har tatt i bruk for å gjøre 

dette er prosodi. Intuitivt kan prosodi si svært mye om hvor en ytring er på vei, for eksempel 

som i (6), hvor jeg har vurdert det som sikkert at taleren var i ferd med å si “gjette så mange 

ganger man vil” (i tillegg til at jeg har tatt høyde for konteksten rundt ytringen). Det er også 

derfor jeg har bedømt denne taleglippen som en sletting, og at den syntaktiske enheten “man 

vil” er det som ble slettet. Dette blir enda enklere å anta fordi nettopp denne strukturen – “så 

[X] man vil” er vanlig i norsk tale. 

 

(7) 13 C05-A   kan vi sette på musikk mer? 

 

Som nevnt er (7) kategorisert som en taleglipp heller enn en korrigering. Det kunne vært at 

taleren spurte om vi kunne sette på musikk, før han kom på at musikken hadde stått på 

tidligere. Men prosodien i setningen står allikevel ikke uendret, noe som gjør dette til et mer 

ambiguøst tilfelle. Harley (2014) påpeker at setningens prosodi forblir den samme ved 

ombyttingsfeil, og her er det som om prosodien til ordene har blitt bevart fra der de egentlig 

skulle stå i setningen. Det kan diskuteres i hvor stor grad en kan gjøre antagelser om taleres 

mente ytringer, men jeg vil argumentere for at prosodi er et viktig verktøy om man velger å 

gjøre dette i tilfeller hvor det er vanskelig å kategorisere en taleglipp. Det skal allikevel helst 

kombineres med andre faktorer som gir antakelsen mer tyngde, for eksempel konteksten rundt 

ytringen.  

 

6.2.3 Morfologiske taleglipper 

I materialet involverte 4 tilfeller av taleglippene morfologiske enheter, og samtlige av disse 

taleglippene forekom hos deltakere i alkoholpåvirket tilstand. Taleglipper kan kaste lys over 

hvordan affikser representeres i taleproduksjon (Harley, 2014).  

  Affikser kan slettes, legges til på en ukorrekt måte, eller antisiperes. Dette er spesielt 

interessant fordi feil som involverer affikser kan være prevalente hos pasienter med Brocas 

eller Wernickes afasi, som jeg beskriver i 2.5.2. Grammatiske elementer spesifiseres som 

nevnt relativt sent i taleproduksjonsprosessen, etter at de fonologiske formene av roten eller 
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stammen av morfemet i innholdsordene er blitt spesifisert.  

  8 av 52 taleglipper – 6 i edru og 2 i påvirket tilstand – var feil i samsvarsbøying, enten 

til feil tall eller feil kjønn. Harley (2014) påpeker at feil samsvarsbøying er relativt vanlig i 

tale, men da han her generaliserer om engelsk, som ikke har grammatisk kjønn, viser han ikke 

til noen data om samsvarsbøying til feil grammatisk kjønn. I datamaterialet mitt er det en 

overvekt av kongruens til feil kjønn; dette er tilfellet i 6 av de 8 kongruensfeilene. Én av disse 

resulterte i et ikke-ord, fortanner.  

 

(8) 07 A04-A   ø: okei når du lægg dæ om natta så 

            (.) 

08 N04-A   sov du (0.5) £#søv du#£ 

 

I (8) har suffikset –er blitt feilaktig slettet fra ordet. I A04s dialekt er å sove i presens søv, 

mens i N04s dialekt er det sover. Det ser ut til at N04 i første forsøk på å gjette ordet ble 

distrahert av A04s dialekt og endte opp med å prøve å fullføre setningen i hennes dialekt, og 

realiserte dermed ordet som en blanding av sover og søv. Deretter gjentar hun hvordan A04 

ville realisert ordet, med ironisk tonefall og smilende stemme. Her har eksterne 

omstendigheter, spesifikt A04s dialekt, blandet seg inn i taleproduksjonsprosessen til N04 og 

forårsaket forvirring, et fenomen som Harley (2014) bruker som et argument på at en 

serieprosesseringsmodell ikke vil kunne forklare hele bildet med hvordan taleglipper oppstår. 

N04 sa ikke søver du, som ville vært et ikke-ord. Dette korresponderer med Garretts teori om 

output bias: at taleglipper har en tendens til å danne meningsfulle eller frekvente 

kombinasjoner av enheter. 

 

(9)  045 R04-A    og de:t er interessant dynamikk 

 

En annen samsvarsbøyingsfeil som også er nevnt tidligere kan ses i (9), hvor taleren har uttalt 

interessant med en hørbar /t/ på slutten av ordet, selv om denne skal fjernes i samsvarsbøying 

til et hankjønnsord (riktig bøying ville vært /intresang/). Det er mulig at “interessant” her har 

blitt samsvarsbøyd til subjektet “det” heller enn til “dynamikk”; ofte vil et ord samsvarsbøyes 

feil til et ord som står nærmere det enn ordet det kongruerer med (Bock og Eberhard, 1993), 

men dette er ikke tilfellet her. Detaljerte undersøkelser av prosessen som inngår i 
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samsvarsbøyingsfeil (f. eks. masse eksempler fra Harley) er, så langt jeg kan se, kun utført på 

engelsk tale. Engelsk har ikke grammatisk kjønn, og det er dermed kun blitt gjort 

undersøkelser av samsvarsbøying når det gjelder tall, e.g. ingen undersøkelser av adjektiv sine 

samsvarsbøyinger, kun tallbøying på verb. Derfor kan jeg kun gjøre antakelser om hvordan 

denne prosessen vil se ut når det gjelder grammatisk kjønn i et konneksjonistisk rammeverk. 

Bundne morfemer oppfører seg likt som funksjonsord i taleproduksjonsprosessen (Harley, 

2015). Se igjen på figur 3, et øyeblikk i produksjonen av setningen «some swimmers sink».  

 

 

Fig. 3. En noe simplifisert visuell representasjon av et øyeblikk i konstruksjonen av setningen «Some swimmers 

sink», hentet fra Dell (1986). Tactic frames til venstre representerer kategoriserte slots i rekkefølge, markert av 

tallene. Spørsmålstegnet indikerer luken som blir fylt på hvert enkelt stadium i prosessen. Markeringene rundt 

nodene representerer aktiveringsnivå, og merkelappen C markerer den nåværende noden i hvert enkelt nivå.  

Her har substantivet swimmer blitt tagget som en rot, og flertallssuffikset tagget selvstendig. 

Når sink blir valgt ut blir de morfologiske kategoriene for morfemet bestemt: stamme og 
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affiks. Affikset vil være fraværende i denne setningen, fordi sink kongruerer med swimmers i 

flertall. Jeg vil dermed anta at om grammatisk kjønn inngikk i dette ville substantivet vært 

tagget med grammatisk kjønn i tillegg til tall, og ordet som skulle samsvarsbøyes med det 

ville hatt en tilsvarende luke som kunne fylles av grammatisk kjønn. Men i (10) ville Det 

være tagget med intetkjønn, mens dynamikk ville være tagget med hankjønn. Interessant har 

kongruert bakover med et ord som allerede hadde blitt tagget og valgt ut på korrekt måte. 

Aktiveringen til noden for “intetkjønn” kan ha beveget seg videre i prosessen og blitt 

“hengende igjen”, eller det kan være tilfeldig at aktiveringsnivået for “intetkjønn” har blitt 

høyere enn for “hankjønn” i utvelgelsen av interessant. Når ordet som adjektivet skal 

kongruere med blir valgt ut, blir det flagget med grammatisk kjønn. “Dynamikk” vil altså ha 

blitt tagget som hankjønn. Subjektets posisjon har allerede blitt bestemt, og det står først i 

setningen; subjektet er markert som intetkjønn. Aktiveringen fra denne taggingen vil “henge 

igjen” slik at adjektivet bøyes tilbake til subjektet.  

 

6.2.4 Semantisk inntrengning 

Semantisk bias er navnet på tendensen til at taleglipper som involverer lyder skaper ord som 

er semantisk relaterte til ord i omgivelsene. Informasjon fra mange ulike kilder – semantisk, 

fonologisk, visuelt, kontekstuelt – spiller inn på taleglipper. Grunnene til at feil noder kan bli 

aktivert er flerfoldige og mangefasetterte. Årsaken til at kontekst spiller inn er den positive 

feedback-egenskapen ved spredende aktivering; denne former aktiveringsnivået slik at 

glippene har en tendens til å korrespondere med høyere nivåer. Det leksikalske biaset sørger 

for at ordfeil har en tendens til å bli til eksisterende ord eller morfemer, og disse ordene eller 

morfemene har en tendens til å være relatert til deres umiddelbare nærhet, som kommer av 

semantisk bias.  

  Som vist tidligere er det en overvekt av erstatningstaleglipper i datamaterialet, både i 

edru tilstand og påvirket tilstand. Flere av disse ser ut til å stamme fra at leksikalsk, syntaktisk 

eller semantisk informasjon har «trengt seg inn» fra flere kilder av gangen. I påvirket tilstand 

kan brorparten av disse relateres til det jeg vil referere til som semantisk inntrengning. I 

aktiveringsprosessen under ordutvelgelsen vil aktiveringsnivået spre seg utover i det 

semantiske nettverket. Enheter som er semantisk relatert til målordet vil bli aktivert, og som 

kjent kan feil enhet ende opp med et høyere aktiveringsnivå enn den riktige. Da gir det 
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mening at disse to vil være tett forbundet i nettverket. I edru tilstand er det én taleglipp som 

kan skyldes semantisk inntrengning.  

 

(10) 4 L01-S   vi e:r fair g- players 

 

I (10) kan en anta at taleren var i ferd med å si fair game, som kan defineres som et fast 

uttrykk. Game og player vil naturligvis være semantisk forbundet med hverandre, og i tillegg 

til at en fast frase har lettere for å bli aktivert vil den semantiske forbindelsen styrke den faste 

frasen. Denne feilen er et naturlig resultat av dette. I påvirket tilstand er det derimot opptil 

flere av disse glippene, og flere av dem kan se ut å ha skjedd uten at faste fraser eller 

syntaktiske forhold er innblandet.  

 

(11) 95 R04-A og så ettall (.) entall 

 

(11) er et annet eksempel på semantisk inntrengning. Lagspilleren hadde gitt det riktige ordet, 

men i flertall, så R04 ville få henne til å si det i entall. Dette er ett av bare to eksempler i 

datamaterialet hvor målordet og ytringen er i forskjellige ordklasser; “ettall” er et substantiv, 

mens “entall” er et adjektiv i predikativ. Dette er noe som sjeldent forekommer (se 2.1.1 og 

2.2), men det er verdt å påpeke at nærmest alle forhold legger til rette for dette tilfellet. Jeg vil 

gå ut fra at det ikke er selve ordet som har blitt byttet ut, men konstituentene “en” og “ett”. En 

kan trygt anta at disse er tett forbundet i det semantiske nettverket. “En” er både et tallord og 

en ubestemt artikkel, og det samme gjelder “et” eller “ett”. Disse fire ordene – en, en, et, ett – 

er derfor lenket til hverandre med flere sterke forbindelser. Når deltakeren da byttet ut en med 

ett, endte dette opp med å endre ordklassen til ordet. Substantivet har altså blitt byttet ut med 

et ord som er i en annen ordklasse, men som fortsatt faller innenfor kategorien innholdsord og 

i tillegg er svært like både form- og innholdsmessig.  

 

(12) 20 R04-S    du sitter og tegner og så kommer noen borti  

med al[buen  ] 

21 E04-S          [SKULPE]= 
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22 R04-S    =og så Å: nei du ja 

23          (1.2) 

24 E04-S    °skump°               

25 R04-S    °skump° 

(12) er også et eksempel på dette fra edru tilstand, om en antar at /l/ har blitt satt inn gjennom 

smitte fra simultan aktivering av ordet “dulte”, som nevnt i 4.3.1. I en taleglipp vil ordene 

«smitte over» der de er likest. Begge disse ordene har CVC i første stavelse, og attpåtil er 

vokalen, /u/, den samme, selv om den ikke realiseres likt fonetisk i begge ordene. Om /l/ 

kommer fra smitte gir det derfor mening at den har smittet over der den har gjort. 

 

(13) 72 E04-A   jeg vet at- jeg har bare hørt det i sånn (.) romaner og 

                 sånn (.) man sier jo ikke hverdag-  

73        (0.6) 

74 A04-A   nei man- 

75 R04-A   brysk? nei 

76 E04-A   dagligtale liksom 

 

(14) 11 N05-A   annet ord for pen 

12      (0.5) 

13 G05-A   stygg NEI vakker? 

 

(15) 36   R04-A    okei dette gjør man med munnen 

37            (.) 

38   E04-A    e snakker 

39          (.) 

40   R04-A    ne:[i] 

41   E04-A       [e] drikker 

42   R04-A    seksuelt e romantisk (.) ROMANTISK 

 

Som nevnt er mange av erstatningsglippene som involverer innholdsord i påvirket tilstand. 

(13), (14) og (15) er alle eksempler på erstatninger som skjer av rent semantiske årsaker ved 

at jakten på målordet har spredd aktivering til feil sted (målordene er henholdsvis 

«dagligtale», «vakker», og «romantisk»). I (15) forklarte R04 ordet «å kysse», så «seksuelt» 
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er åpenbart ikke det hun prøvde å si her. Hva er det som kan gjøre at spredende aktivering 

gjennom semantiske forbindelser aktiverer feil ord i høyere grad under alkoholpåvirkning? 

Jeg gikk ut fra at forbindelsene mellom nodene ville kunne bli forvitre i påvirket tilstand (se 

6.2). Om dette er tilfellet ser det allikevel ut til, ut fra den semantiske inntrengningen, at det er 

en økt mengde aktivering, og at denne aktiveringen spres lettere til feil sted. Som kjent blir 

også noder aktivert gjennom semantiske forbindelser når taleren skal hente ut målordet, men 

denne aktiveringen ser ut til å styrkes under alkoholpåvirkning.  

 

6.3 Sammenligning med patologiske taleglipper 

I henhold til Talos (1980) sammenligning av svensktalende personer med afasi og nevrologisk 

friske talere (se 3.1.2) hadde det vært interessant å se på fordelingen av kontekstuelle og ikke-

kontekstuelle (syntagmatiske og paradigmatiske) fonologiske taleglipper i dette 

datamaterialet. I hennes undersøkelse, hvor hun samlet inn data om alle taleglipper men kun 

analyserte de fonologiske, fant hun at 80% av afatiske taleres taleglipper var ikke-

kontekstuelle, mens det samme gjaldt under 20% for nevrologisk friske talere. I mitt 

datamateriale var denne fordelingen relativt uklar. Som Talo har jeg tatt utgangspunkt i de 

rent fonologiske glippene for å kunne sammenligne dem med tidligere studier gjort på 

taleglipper fra personer med afasi. Noen av taleglippene jeg har telt med her er ikke 

kategorisert som en feil som kun involverer et fonem.  

  Når det gjelder fremtredende typer glipper hos afasirammede talere – ombyttingsfeil 

som involverer ett fonem, sletting av et fonem eller en stavelse, addisjonsfeil med en ekstra 

stavelse eller et ekstra fonem, og omgivelsesfeil hvor representasjonen av et fonem blir 

påvirket av den fonetiske konteksten til fonemet – finnes det mange eksempler på dette i 

datamaterialet mitt fra taleglipper i påvirket tilstand.  

  Personer med afasi vil sjeldnere oppdage og rette på sine egne feil enn nevrologisk 

friske talere (se 3.1.2). I påvirket tilstand ble 61% av taleglippene oppdaget og rettet på, mens 

det samme gjaldt 56% av taleglippene i edru tilstand. I nøling, stamming og pauser rundt en 

glipp uten innsettelse av den korrekte formen var fordelingen derimot ujevn, henholdsvis 5% i 

påvirket tilstand og 31% i edru tilstand. Om en teller både rettelser og avvik fra flytende tale 

som registrering av en taleglipp på enten bevisst eller ubevisst vil fordelingen være slik: 44% 

i edru tilstand, og 66% i påvirket tilstand. I begge disse kategoriseringene har altså 
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alkoholpåvirkede talere registrert sine egne feil i større grad. Alkohol har dermed ikke den 

samme effekten som en permanent kognitiv svekkelse som forårsaker afasi når det gjelder at 

avvikende tale forblir uoppdaget av taleren. Deltakerne var fra før klar over at prosjektet 

fokuserte på deres tale i alkoholpåvirket tilstand, og dette kan ha innvirket på dem slik at de 

monitorerte sin egen tale nøyere når de begynte å drikke (se 3.1.3). 

 

6.4 En evaluering av det teoretiske rammeverket 

Konneksjonistiske modeller og teorier om spredende aktivering kan i stor grad redegjøre for 

taleglipper som forekommer, også de i mitt datamateriale. Spesielt er det en overvekt av 

taleglipper hvor semantiske relasjoner har ført til en feilaktivering, eller simultan aktivering, 

av ord. Særlig bekrefter flere av erstatningsglippene at aktivering spres gjennom semantiske 

forbindelser, og at dette vil kunne føre til aktivering av feil enhet. Når det gjelder taleglippene 

som har måttet forbli ukategoriserte vil jeg argumentere for at dette er noe som alltid vil 

forekomme i denne typen undersøkelser, nettopp fordi man ikke har innsyn i de kognitive 

prosessene rundt glippen. Det kan være årsaker i omgivelsene eller i tankene til taleren som 

man ikke har kjennskap til, og muligens har de heller ikke alltid kjennskap til det selv i 

taleøyeblikket. Det er derfor ikke sikkert at disse ville vært mulig å kategorisere selv om en 

avbrøt en taler og spurte dem om detaljer, selv om dette kanskje kunne bidratt til forklaringer 

på enkelte av taleglippene i opptakene fra dette eksperimentet.  

  Taleproduksjonsmodellene jeg har tatt for meg i denne oppgaven er utformet for det 

engelske språket. Dells (1985, 1986) modell er tatt i bruk i analysen av datamaterialet, men 

jeg vil argumentere for at modellen ikke er tilstrekkelig for å gjøre rede for morfologiske 

faktorer som samsvarsbøying til genus og partisipper i norsk, ei heller den fonologiske 

faktoren tonem, som vil måtte være lagret sammen med ordene i det mentale leksikon. Det er 

behov for en konneksjonistisk taleproduksjonsmodell tilpasset til å kunne forklare 

taleglippfenomener som opptrer i norsk. Det er verdt å merke seg at ingen morfologiske 

enheter var involvert i taleglippene i edru tilstand, og en mer helhetlig utformet 

konneksjonistisk taleproduksjonsmodell ville vært til nytte i undersøkelsen av dette. I tillegg 

til at ingen kjente taleproduksjonsmodeller er verken universelt utformet eller tilpasset særlig 

det norske språket er det også en mangel på materiale, data og analyse når det gjelder norske 

taleglipper. Det er vanskelig å sammenligne forekomstene av mengdene av ulike taleglipper 
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og hvilke enheter som er mest utsatt for disse når det ikke finnes omfattende datamateriale av 

norsk tale å sammenligne med, og enkelte betydningsfulle elementer kan gå tapt i en analyse 

som baserer seg på referanser til engelsk språk. Én representasjon av en 

taleproduksjonsmodell vil ikke kunne presenteres med alternativer for alle grammatiske 

fenomener som opptrer i alle språk – selv om dette var mulig ville den bli unødvendig 

komplisert. For å tilpasse Dells (1984) konneksjonistiske taleproduksjonsmodell til norsk vil 

en måtte gjøre vurderinger om hvordan for eksempel morfologiske enheter representeres som 

noder, og en slik tilpasning kunne med fordel utarbeides i et større prosjekt om taleglipper på 

norsk. I analysen har jeg gjort enkle tilpasninger til norsk som for eksempel å regne genus 

som en egen node som hører til på det posisjonelle stadiet, og jeg har behandlet 

bøyingsmorfemer til kjønn på samme måte som tempusbøyingsmorfemer i engelsk.   

  Dells modell for taleproduksjon dekker syntaktisk og morfologisk koding, men 

fokuserer i hovedsak på fonologisk koding. Flere av de mest unike taleglippene i 

datamaterialet, og også mange av forskjellene på de to variablene påvirket og edru, har sitt 

opphav tidlig i taleproduksjonsprosessen; det kunne derfor vært en idé å trekke inn andre 

modeller i tillegg til Dells, både parallelle modeller og andre konneksjonistiske modeller, og 

se på hvordan datamaterialet kunne tolkes i flere forskjellige rammeverk. En omfattende og 

grundig teori for taleproduksjon vil måtte kunne redegjøre for alle forekomster av taleglipper, 

og en slik teori finnes ennå ikke. 

 

6.5 Videre forskning 

Den vanligste metoden for å samle inn taleglipper, å skrive dem ned fortløpende for å lage sitt 

eget korpus, er også en mulig metode for å undersøke taleglipper hos alkoholpåvirkede 

personer. Denne typen undersøkelse ville måttet foregå over et lengre tidsrom, og det ville 

ikke være mulig å sammenligne deltakere med seg selv i edru og påvirket tilstand. Om en 

valgte å kun registrere taleglipper fra personer påvirket av alkohol ville det være mulig å 

analysere korpuset en da opparbeider seg og sammenligne dette med lignende korpus samlet 

inn av andre forskere (såfremt en kunne være sikker på at alle taleglippene i de andre 

korpusene var ytret av edru mennesker). En slik undersøkelse kunne også med fordel tatt i 

bruk deltakerdrevet forskning; jeg har uoppfordret blitt tilsendt taleglipper andre har skrevet 

ned fra deres egen eller andres tale i påvirket tilstand, og å rekruttere mennesker i ens egen 
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krets til å gjøre dette ville mest sannsynlig produsert en betydelig mengde data over lengre tid. 

  Dette prosjektet har vist at selv i en mindre undersøkelse vil det være fremtredende 

forskjeller mellom taleglipper gjort i påvirket og edru tilstand. Eksperimentet er utformet slik 

at det er lett å gjenskape, og det vil også være mulig å legge inn flere variabler og faktorer 

som kan belyse spesifikke punkter ytterligere. Det har også vist at ordgjettingsspill være en 

effektiv måte å fremprovosere TOT-fenomenet på. Om en var interessert i spesifikke faktorer 

som spiller inn i leksikalsk tilgjengeliggjøring ville det være effektivt å utforme stimuli på 

samme måte som i dette eksperimentet, og manipulere én og én variabel som frekvens, 

ordlengde, bokstaver, fonologiske naboer, stavelser av gangen og undersøke hvilke faktorer 

som styrker eller svekker leksikalsk tilgang til ord eller fraser.  

 Foldvik (1979) påpeker ulike problemer med å undersøke taleglipper på lydopptak; 

han spør seg hvor “spontan” tale gjort under lydopptak egentlig kan være. Jeg vil argumentere 

for at lydopptak av deltakere som føler seg trygge og har en oppgave å fokusere på vil være 

representativt for spontan tale. Han påpeker også at det kan være vanskelig å sortere hva ulike 

talere sier om talen overlapper. Dette er ikke et problem jeg har støtt på i mine lydopptak, av 

to grunner. For det første snakker en på tur i ordgjettingsspillet, og med et lydopptak med 

middels til høy kvalitet og et program som kan senke hastigheten på opptaket er det ingen 

vanskeligheter med å skille overlappende tale fra hverandre, selv om det noen ganger kan 

kreve flere gjennomlyttinger av korte sekvenser. Han påpeker også at korte lydopptak ikke vil 

gi et stort antall eksempler av taleglipper å undersøke. Det vil allikevel være flere taleglipper i 

påvirket tale, slik at antallet taleglipper å undersøke automatisk vil bli høyere i selv kortere 

opptak. Å undersøke påvirkede deltakere vil altså kunne være en mer effektiv metode for å 

elisitere taleglipper som ikke opptrer så ofte og undersøke restriksjonene på disse. Én av 

problemene Foldvik påpeker ved lydopptak er likevel gjeldende også i dette prosjektet: “[...] 

the sounds of the utterance are of primary importance [...] ortographic rendering of a speech 

error may not always be accurate enough to isolate small phonetic deviations from that which 

was intended”.  

  Talehastighet reduseres i takt med økende alkoholpåvirkning (Künzel m.fl., 1992, 

Tisljár-Szabó mfl., 2013), i tillegg til at mengden fylte og ufylte pauser øker (Andrew, Cox & 

Smiths, 1977). Jeg har ikke registrert nøyaktig talehastighet hos deltakerne i opptakene mine, 

men jeg har merket meg at det (i segmentene hvor de spiller spillet) er stor variasjon i 

talehastighet; når spillet stoppet opp tok de seg mer tid og nølte mer, mens når det var mer 

“flyt” i spillet gikk ting svært raskt. Det er også store individuelle forskjeller på hvor raskt en 
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snakker i vanlig, naturlig tale. Dell (1986) påstår at økt talehastighet vil føre til flere 

taleglipper fordi aktiveringen ikke vil ha tilstrekkelig med tid til å spre seg på riktig måte, 

men med tanke på alkoholens påviste effekt på talehastighet vil ikke dette i seg selv være 

grunnen til økt antall taleglipper i påvirket tilstand. Det har vist seg at talehastighet har mye å 

si for frekvensen av taleglipper. Mitt eksperiment har også vist at taleglippene som skjer i 

alkoholpåvirket tilstand skiller seg fra de i edru. Et elisiteringseksperiment lik det Dell (1986) 

gjorde for å utprøve sin teoretiske modell kunne med fordel blitt brukt i å videre undersøke 

disse forskjellene, med økt grad av kontroll på både promille og talehastighet. Omfanget av 

analysen min inkluderte ikke å måle talehastighet på deltakerne, og det var også stor variasjon 

i talehastighet både i og utenfor spillet – mer erfarne spillere vil gjerne snakke langt fortere i 

en runde enn de mer umotiverte og uerfarne. I bruksbaserte modeller spiller frekvens en stor 

rolle i språkproduksjon- og forståelse. 

  I edru tilstand er det ingen taleglipper som involverer morfologiske enheter, da heller 

ingen som involverer affikser. Fonologisk koding – forberedelse av stavelser, lyder, og 

prosodi – assosieres med aktivering i Brocas område i hjernen, ofte kalt språksenteret. Den 

beviselige nevropsykologiske effekten av affikssletting i Brocas type afasi, og affiksaddisjon i 

jargon aphasia, insinuerer at affikser blir lagt til på ordstammer (Harley, 2014). Med 

utgangspunkt i en tostegsmodell for leksikalisering vil disse feilene skje mellom 

tilgjengeliggjøringen av et lemma og den fonologiske formen; det finnes bevis for at affikser 

og tempus hentes ut uavhengig av selve konseptet eller ordet, blant annet i den tidligere 

nevnte «a maniac for weekends»-taleglippen (se 2.2). Jeg vil unngå å sammenligne 

alkoholpåvirkede mennesker med mennesker som har nedsatt språkevne grunnet en 

hjerneskade, men det faktum at alkohol har en påviselig effekt på GABA-reseptorer assosiert 

med Brocas område er et faktum som kan og bør ses nærmere på for å undersøke en mulig 

sammenheng mellom disse. 

  Et målrettet og begrenset eksperiment som dette er en relativt tidseffektiv måte å 

samle inn data på, men en ting som vanskeliggjør generaliseringer ut fra dataene er blant 

annet de store forskjellene mellom individer når det gjelder tre viktige faktorer som spiller inn 

på taleproduksjon: talehastighet (Dell, 1986), antall taleglipper i spontan tale (Harley, 2014) 

og i hvor stor grad alkoholpåvirkning spiller inn på disse prosessene (Schiel og Heinrich, 

2015). Disse interindividuelle variasjonene blir i stor grad bekreftet av mitt eksperiment; 

enkelte deltakere hadde ingen taleglipper i edru tilstand, noen hadde ingen i noen av 

tilstandene, mens noen hadde langt flere taleglipper i den ene tilstanden enn den andre, en 
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forskjell som gikk begge veier. Deltakernes variasjon i talehastighet og forskjellene i deres 

vanlige, spontane tale vil også virke inn på resultatene. Å sammenligne dem med seg selv i 

stedet for å ha separate kontrollgrupper omgår dette problemet til en viss grad, men det er 

ikke til å feie under teppet at en ville trenge store mengder data fra et stort antall deltakere for 

å kunne gjøre generaliseringer om befolkningen når variasjonene er såpass store. En annen 

måte å undersøke disse fenomenene på ville være å gjøre mindre studier av et enda færre 

antall deltakere, slik at en kunne kartlegge hvert enkelt individs variasjoner i for eksempel 

talehastighet og antall taleglipper i større detalj. På denne måten vil en kunne sammenligne 

variabler med større nøyaktighet og kalkulere i hvilken grad talehastighet og promille vil 

spille inn på antallet og typen av taleglipper de gjør, og en kunne også testet disse deltakerne i 

forskjellige eksperimenter, som flanker tasks og opplesning i tillegg til et 

ordgjettingseksperiment. Med et mindre utvalg deltakere vil en også kunne utføre en 

grundigere individuell analyse som inkluderte talehastighet, antall ord ytret, antall og typer av 

taleglipper, og hver enkelt deltakers promille. Det sistnevnte vil, som nevnt i 3.2, kunne føre 

til større grad av priming på hvor mye alkoholen påvirker talen og gjøre situasjonen mindre 

naturlig, men vil også kunne gi mer nøyaktig data om hvor mye som skal til før visse deler av 

taleproduksjonssystemet svekkes. En mer omstendelig analyse kan også innebære å utforme 

stimuli ut fra variabler som frekvens, billedlighet og ordlengde; disse variablene ble brukt 

som utforming av stimuli som en metode for å få et jevnt utvalg av ord uten bias på noen 

ordklasser eller typer av ord, men ved å analysere de ulike variablene i detalj vil en kunne få 

et klarere bilde av hvilke faktorer som gjør ord lett eller vanskelig tilgjengelige, og om noen 

egenskaper ved ord kan trigge spesifikke typer taleglipper.  

  I dette prosjektet var formålet å undersøke og sammenligne edru og alkoholpåvirket 

tale. Både vanlig samtale og tale under ordgjettingsspillet er inkludert i materialet, og noen 

ganger kan det være vanskelig å vite om ting rett og slett har gått litt fort i svingene under 

spillet og at talen slik har blitt blendet sammen eller grøtete, eller om det faktisk har skjedd en 

taleglipp i språkproduksjonsprosessen. Denne vanskeligheten kompliseres ytterligere av 

effektene alkohol har på motorikken i taleapparatet. I en annen undersøkelse ville det kanskje 

være forholdsmessig å undersøke samtale og spill hver for seg, for så å sammenligne disse, 

eller kun undersøke én av delene. 
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7  Konklusjon 

Bakgrunnen for dette prosjektet var spørsmålet om hvorvidt taleglippers natur ville endre seg 

under alkoholpåvirkning, og om denne midlertidige kognitive svekkelsen kunne knyttes til 

enkelte prosesser i taleproduksjon. For å forstå prosessene som er involvert har jeg tatt 

utgangspunkt i Dells (1986) konneksjonistiske modell for taleproduksjon. 16 deltakere ble satt 

til å gjennomføre et ordgjettingsspill i formatet til brettspillet Alias. Formålet med 

eksperimentet var å elisitere taleglipper på en effektiv og etisk forsvarlig måte som forminsket 

observatørens paradoks og økte sjansen for taleglipper. Opptak av sesjonene ble transkribert, 

og taleglippene i materialet ble analysert i et konneksjonistisk rammeverk. 

  Taleglippene gjort under alkoholpåvirkning skilte seg fra taleglipper gjort i edru 

tilstand på flere måter. For det første ble det ytret over dobbelt så mange taleglipper når 

deltakerne var påvirket. Ombyttingsfeil skjedde kun i påvirket tilstand, selvmonitoreringen 

viste seg å øke heller enn å minke, og det leksikalske biaset ble ikke svekket, men heller 

styrket minimalt. I begge tilstander skjedde de fleste glippene på et innholdsord. De 

alkoholpåvirkede talerne viser tendenser til å bryte med enkelte vanlige restriksjoner for 

taleglipper, blant annet at erstattede ord vil tilhøre samme ordklasse og at taleglipper vil virke 

inn på trykksterke stavelser. Det tydeligste mønsteret som kan sees i forskjellene på 

taleglippene er at i edru tilstand er det flere taleglipper som vil ha sitt opphav tidligere i 

taleproduksjonsprosessen sett ut fra en konneksjonistisk modell. I påvirket tilstand er det 

derimot en mer jevn fordeling av taleglipper på alle nivå, og det ser ut til å være en svekkelse 

av systemet i sin helhet. Semantisk inntrengning gjennom spredende aktivering ser også ut til 

å ha økt innvirkning på taleglipper gjort i påvirket tilstand enn i edru.  

  På bakgrunn av funnene kan det konkluderes at taleglipper ytret under en midlertidig 

kognitiv svekkelse som alkoholpåvirkning vil skille seg fra edru taleglipper på områder som 

ombyttingsfeil, trykksterkhet, andel morfologiske taleglipper, og effekten av semantiske 

forbindelser mellom målord og ytring. Alkohol vil også føre til at talere gjør flere taleglipper. 

Talere er klar over sine egne taleglipper i større grad i påvirket tilstand, og verken den verbale 

selvmonitoreringen eller det leksikalske biaset svekkes.  

  Resultatet av dette prosjektet viser at denne typen ordgjettingsspill er en effektiv måte 

å undersøke taleglipper på. Dette formatet vil også kunne brukes for å undersøke taleglipper 

hos kun edru personer, og å velge ut ord basert på egenskaper som påvirker orduthenting og 

aktivering vil være en effektiv måte å kontrollere konteksten rundt samtalen på. Også innen 
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samtaleanalyse ville denne typen kvasi-eksperiment kunne bli brukt for å få innsikt i 

samhandling og informasjonsutveksling hos deltakere som har blitt gitt en spesifikk oppgave. 

Alkoholpåvirkning har vist seg å føre til flere taleglipper som bryter med typiske restriksjoner 

og tendenser for taleglipper. Videre forskning på dette området vil kunne gi en grundigere 

forståelse av prosesser som er vanskelige å få innsikt i, og bidra til arbeidet med en 

taleproduksjonsmodell som kan redegjøre for alle former for avvikende språk. 

 



96 

 

Litteraturliste 

Amunts, K.; Lenzen, M.; Friederici, A. D.; Schleicher, A.; Morosan, P.; Palomero-Gallagher, N. og 

  Zilles, K. 2010. Broca’s Region: Novel Organizational Principles and Multiple Receptor 

  Mapping. I PLoS Biol. 8: e1000489. doi: 10.1016/j.cortex.2014.07.007. 

Andrews, M. L.; Cox, W. M. & Smith, R. G. 1977. Effects of alcohol on the speech of non alcoholics.  

 Central States Speech Journal, vol. 28, s. 140-143. 

Ash, S.; McMillan, C.; Gunawardena, D.; Avants, B.; Morgan, B.; Khan, A.; Moore, P.; Gee, J. og  

 Grossman, M. 2009. Speech errors in progressive non-fluent aphasia. Brain & Language, vol. 

  113, s. 13-20.  

Astell, A. J. & Harley, T. A. 1996. Tip-of-the-tongue states and lexical access in dementia. Brain and  

 Language, vol. 54, s. 196-215. 

Blumstein, S. E. 1994. Impairments of Speech Production and Speech Perception in Aphasia. 

 Philosophical Transactions: Biological Sciences, vol. 346, s. 29-36. 

Boomer, D. S., og Laver, J. D. M. 1968. Slips of the tongue. British Journal of Disorders of  

 Communication, vol. 3, s. 2-12. 

Brown, R. & McNeill, D. 1966. The “tip of the tongue” phenomenon. Journal of Verbal Learning and  

 Verbal Behavior, vol. 5, s. 325-337.  

Buchstaller, I. & Khattab, G. 2013. Population samples. I Research Methods in Linguistics, 3. utgave. 

  Podesva, R. J. & Sharma, D. (red.) Cambridge University Press, s. 74-95. 

Chin, S. B., & Pisoni, D. B. 1997. Alcohol and speech. San Diego: Academic Press. 

Clark, E. V. & Clark, H. H. 1979. Psychology and Language: An Introduction to Psycholinguistics. 

  Harcourt Brace Jovanovich, Inc. 

Cohen, A. 1966. Errors of Speech and Their Implication for Understanding the Strategy of Language  

  Users. Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung, vol. 21, s. 

  177-181. 

Cook, M. 1969. Anxiety, Speech Disturbances and Speech Rate. British Journal of Social and Clinical  

  Psychology, vol. 8, s. 13-21. 

Costa, A.; Roelstrate, B. & Hartsuiker, R. J. 2006. The lexical bias effect in bilingual speech 

  production: Evidence for feedback between lexical and sublexical levels across languages. 

  Psychonomic Bulletin & Review, vol. 13, s. 972-977. 

Crystal, D. 1981. Clinical linguistics. Wien: Springer verlag. 

Cutting, J. C. & Ferreira, V. 1999. Semantic and phonological information flow in the production  

 lexicon. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, vol. 2, s.  

  318-344. 

Dell, G. S. 1985. Positive feedback in hierarchical connectionits models: Applications to language 

https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.cortex.2014.07.007


97 

 

   production. Cognitive Science, vol. 9, s. 3-23. 

Dell, G. S. 1986. A spreading-activation theory of retrieval in sentence production. Psychological  

  Review, vol. 93, s. 283-321.  

Dronkers, N. F. 1996. A new brain region for coordinating speech articulation. Nature, vol. 384, s. 

  159-161.  

Duffy, J. R. 1995. Motor speech disorders: Substrates, differential diagnosis, and management. 3. 

  utgave. St Louis: Mosby.  

Fillmore, M. T. & Vogel-Sprott, M. 1994. Psychomotor performance under alcohol and under 

 caffeine: Expectancy and pharmacological effects. Experimental and Clinical 

  Psychopharmacology, vol. 2, s. 319-327.  

Fillmore, M. T. & Vogel-Sprott, M. 1996. Evidence that expectancies mediate impairment under  

  alcohol. Journal of Studies on Alcohol, vol. 57, s. 598-603.  

Foldvik, A. K. 1979. Norwegian Speech Error Data - A Source of Evidence for Linguistic 

  Performance Models. Nordic Journal of Linguistics, vol. 2, s. 113-122. 

Fromkin, V. A. 1971. The Non-Anomalous Nature of Anomalous Utterances. Language, vol. 47, 

  s. 27-52.  

Garnham, A., Shillcock, R. C., Brown, G. D. A., Mill, A. I. D. og Cutler, A. 1981. Slips of the tongue  

  in the London-Lund corpus of spontaneous conversation. An Interdisciplinary Journal of the  

 Language Sciences, vol. 40, s. 805-817.  

Garrett, M. F. 1975. The analysis of sentence production. I G. Bower (red.), The Psychology of  

   Learning and Motivation, vol. 9. s. 133-177.  

Garrett, M. F. 1976. Syntactic processes in sentence production. I R. J. Wales & E. C. T. Walker  

  (red.). New Approaches to Language Mechanisms, vol 9, s. 231-255. 

Garrett. M. F. 1980. Levels of processing in sentence production. I B. Butterworth (red). Language  

 production: Speech and talk, vol 1, s. 117-220.    

Garrett, M. F. 2015. Speech Errors, Psychology of. International Encyclopedia of the Social &  

  Behavioral Sciences. 2. utgave. s. 229-234. 

Gordon, J. K. 2002. Phonological neighborhood effects in aphasic speech errors: spontaneous and  

 structured contexts. Brain and Language, vol. 82, s. 113-145 

Gordon, J. K. 2007. Interpreting Speech Errors in Aphasia. Brain and Language, vol. 103, s. 122- 

     123.  

Griffin, Z. M. & Bock, K. 1998. Constraint, word frequency, and the relationship between lexical  

 processing levels in spoken word production. Journal of Memory and Language, vol. 38, s. 

  313-338. 

Hanssen, E. 1982. Taleglipp. Novus Forlag.  

Harley, T. A. 1993. Phonological activation of semantic competitors during lexical access in speech  



98 

 

  production. Language and Cognitive Processes, vol. 8, s. 291-309. 

Harley, T. A. 2006. Speech errors: Psycholinguistic approach. I K. Brown (red.), The Encyclopaedia 

   of Language and Linguistics. doi: 10.1016/B0-08-044854-2/00797-5 

Harley, T. A. 2010. Talking the Talk. Language, Psychology and Science. Psychology Press.  

Harley, T. A. 2014. The Psychology of Language. From Data to Theory. Psychology Press.  

Heinz, A. J.; Beck, A.; Meyer-Lindenberg, A.; Sterzer, P.. & Heinz, A. 2011. Cognitive and 

 neurobiological mechanisms of alcohol-related aggression. Nature Reviews Neuroscience,  

  vol. 12, s. 400-413.  

Hollien, H., DeJong, G., Martin, C. A., Schwartz, R., & Liljegren, K. (2001). Effects of ethanol  

 intoxication on speech suprasegmentals. Journal of the Acoustical Society of America, vol. 

  110, s. 3198–3206.  

James, L. E.; Schmank, C. J.; Castro, N. & Buchanan, T. W. 2017. Tip of the Tongue States Increase  

  Under Evaluative Observation. J Psycholinguist Res, vol. 47, s. 169-178.  

Theil, R. 2005. Leksikon. I Kristoffersen, K. E.; Simonsen, H. G. & Sveen, A. (red), Språk: En 

   grunnbok. 3. utgave. Universitetsforlaget.  

Künzel, H. J.; Braun, A., & Eysholdt, U. 1992. Einfluss von Alkohol auf Sprache und Stimme.  

 Heidelberg: Kriminalistik Verlag. 

Levelt, W. J. M. 1989. Speaking: From intention to articulation. Cambridge, MA: MIT Press.  

Levelt, W. J. M.; Roelofs, A. & Meyer, A. S. 1999. A theory of lexical access. Behavioral & Brain  

  Sciences, vol. 22, s. 1-75.  

Lewkowicz, D. J. 2001. The Concept of Ecological Validity: What Are Its Limitations and Is It Bad to  

  Be Invalid? Infancy, vol. 2, s. 437-450. 

Lind, M., Simonsen, H.G., Hansen, P., Holm, E. & Mevik, B.-H. 2015. Norwegian Words: A lexical  

 database for clinicians and researchers. Clinical Linguistics & Phonetics 29(4), p. 276-290.  

 Hentet 09.09.19 fra: http://www.tekstlab.uio.no/ordforradet/ 

Lind, M.; Uri, H.; Moen, I. & Bjerkan, K. M. 2000. Ord som ikke vil. Innføring i språkpatologi. Novus  

 forlag.  

Maclay, H. & Osgood, C. E. 1959. Hesitation Phenomena in Spontaneous English Speech. Word, vol. 

  15, s. 19-44.  

Mayer, M. 1969. Frog, Where Are You? New York: Penguin Books.  

McClelland, J. L. & Rumelhart, D. E. 1981. An interactive activation model of context effects in letter  

 perception: Part 1. An account of the basic findings. Psychological Review, vol. 88, s. 375- 

  407. 

Milroy, L. & Milroy, J. 1992. Social networks and social class: toward an integrated sociolinguistic  

 model. Language in Society, vol. 21, s. 1-26.  

Moss, A. C. & Albery, I. P. A Dual-Process Model of the Alcohol-Behavior Link for Social Drinking. 

http://dx.doi.org/10.3109/02699206.2014.999952
http://dx.doi.org/10.3109/02699206.2014.999952
http://www.tekstlab.uio.no/ordforradet/


99 

 

 Psychological Bulletin, vol. 135, s. 516-530.  

Motley, M. T. & Baars, B. J. 1976. Semantic bias effect on the outcomes of verbal slips. I Cognition, 

  Vol. 4 (2). s. 177-187.  

Nielsen, M. F. & Nielsen, S. B. 2010. Samtaleanalyse. Forlaget Samfundslitteratur.  

Noteboom, S. G. 1969. The tongue slips into patterns. I A. G. Sciarone, A. J. van Essen, & A. A. Van  

  Raad (red.), Leyden studies in linguistics and phonetics. Walter de Gruyter. 

Pouplier, M. & Hardcastle, W. A Re-Evaluation of the Nature of Speech Errors in Normal and  

  Disordered Speakers. Phonetica, vol. 62, s. 227-243. 

Puglisiallegra, S.; Imperato, A.; Angelucci, L. & Cabib, S. 1991. Acute stress induced time-dependent 

  responses in dopamine mesolimbic system. Brain Res, vol. 554, s. 217-222. 

Ray, S. & Bates, M. E. 2006. Acute alcohol effects on repetition priming and word recognition  

  memory with equivalent memory cues. Brain and Cognition, vol. 60, s. 118-127. 

Roehrich, L. & Goldman, M. S. 1995. Implicit priming of alcohol expectancy memory processes and  

 subsequent drinking behavior. Experimental and Clinical Psychopharmacology, 3. s. 402-  

  410.  

Schenker, S. 1982. Effects of alcohol in the brain. I Lieber, C. S. (red.), Medical Disorders of 

  Alcoholism, Pathogenesis and Treatment.  

Schiel, F. & Heinrich, C. 2015. Disfluencies in the speech of intoxicated speakers. The International  

 Journal of Speech, Language and the Law, vol. 22, s. 19-33. 

Sidnell, J. 2010. Conversation Analysis: An Introduction. Wiley-Blackwell.  

Sobell, L. C.; Sobell, M. B. & Coleman, R. F. 1982. Alcohol-Induced Dysfluency in Nonalcoholics.  

  Folia phoniatrica, vol. 34, s. 316-323. 

Stemberger, J. P. 1985. An interactive activation model of language production. I A. W. Ellis (red.), 

   Progress in the psychology of language vol 1, s. 281-313. 

Talo, E.S.: Slips of the tongue in normal and pathological speech; i Fromkin, V. A. (red.), Errors in 

  Linguistic Performance: Slips of the tongue, ear, pen, and hand. Academic Press. 

Tisljár-Szabó, E.; Rossu, R.; Varga, V. & Pléh, C. 2013. The Effect of Alcohol on Speech Production.  

  J Psycholinguist Res, vol. 43, s. 737-748.  

Urdan, T. C. 2017. Statistics in Plain English. Fjerde utgave. New York: Routledge.  

Wilshire, C. E. & Coslett, H. B. 2000. Disorders of word retrieval in aphasia: Theories and potential  

 applications. I Nadeau, Gonzales Rothi, & Crosson (red). Aphasia and language: Theory to  

 practice. New York: The Guilford Press.  

 



100 

 

Vedlegg 1: Informasjonsskriv og 

samtykkeerklæring del 1 

Vil du delta i mitt masterprosjekt? 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å undersøke 

språket til talere påvirket av alkohol. I dette skrivet gir vi deg informasjon om målene for 

prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg. 

Formål 

I prosjektet vil jeg undersøke enkelte aspekter i tale hos informanter påvirket av alkohol. Jeg 

ønsker å redegjøre for disse forskjellenes frekvens og natur i alkoholpåvirket tale 

sammenlignet med edru tale, og slik belyse aspekter av dette temaet som har vært lite 

undersøkt tidligere. De nøyaktige taleprosessene jeg undersøker vil ikke spesifiseres i dette 

samtykkeskjemaet for å unngå å påvirke deg som deltaker.  

Dataene som samles inn vil være utgangspunktet for min masteroppgave i lingvistikk høsten 

2019 til våren 2020. Data og opplysninger om mottakere vil kun bli brukt i dette prosjektet, 

og vil ikke bli delt med andre aktører.  

 

  

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 
Universitetet i Oslo 

  

Hvorfor får du spørsmål om å delta? 
Utvalget i dette prosjektet foregår via snøball-sampling, som vil si at jeg bruker mitt eget 

sosiale nettverk til å få tilgang til deltakere som er i min utvidede sosiale sirkel. Du er en 

bekjent av meg og/eller har blitt referert til meg fra noen jeg kjenner personlig, og de har 

enten satt meg direkte i kontakt med deg eller gitt meg kontaktopplysningene dine på sosiale 

medier.  

Krav til deltakelse 

For å kunne delta i prosjektet må du være minst 20 år gammel, ha norsk som førstespråk og 

ikke ha noen språkforstyrrelser.  

  

Hva innebærer det for deg å delta? 

 Hvis du velger å delta i prosjektet, innebærer det at du deltar i ca. 1 time med spillet 

Alias hjemme hos meg eller hos noen du kjenner, enten på samme kveld eller over 2 

forskjellige kvelder. Du vil måtte spille spillet edru først, og deretter etter å ha 

drukket. Du vil være på lag med en annen spiller og samarbeide om å henholdsvis 

forklare og gjette ord. Alkoholen må være medbragt av deg. Du vil bli godt ivaretatt 

gjennom eksperimentet. Det oppfordres sterkt til at du drikker med måte. Opptakene 

vil lagres lokalt av meg på et sikkert sted.  

Hva samles inn? 
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 Det vil bli gjort lydopptak under hele sesjonen med spillet. All tale i denne sesjonen 

vil tas opp.  

 Jeg vil også samle inn følgende opplysninger om deg: alder, kjønn, og utdanningsnivå. 

 

Hvordan blir dataene behandlet? 
Den spesifikke delen av tale jeg er ute etter å analysere blir ikke informert om i dette 

informasjonsskrivet, men vil spesifiseres i et nytt informasjonsskriv og samtykkeskjema du 

vil få utdelt etter eksperimentet. Jeg vil understreke at innholdet i det du sier ikke er relevant 

for analysen; det vil ikke bli lagt vekt på hvilke opplysninger du velger å dele, eller hvordan 

det selve innholdet i talen din endrer seg ved alkoholpåvirkning. Heller ikke hvor “bra” du 

gjør det i spillet eller hvor mange poeng du klarer å få vil spille noen rolle. Det er kun 

tekniske aspekter ved språket som vil undersøkes. Opptakene vil transkriberes, og du vil bli 

tildelt en anonym kode i transkripsjonene. Det vil ikke være mulig å identifisere deg gjennom 

dataene som benyttes og vises til i oppgaven, og alle navn i opptakene vil erstattes med 

informantkoder i transkripsjonene.  

Det er frivillig å delta 
Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke 

samtykke tilbake uten å oppgi noen grunn. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for 

deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg. 

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger 
Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi 

behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Navnet og 

kontaktopplysningene dine vil jeg erstatte med en kode som lagres på egen navneliste adskilt 

fra øvrige data. Data vil lagres lokalt på et sikkert sted.  

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 
Prosjektet skal etter planen avsluttes 15.05.2020. Ved prosjektslutt vil alle opptak og 

personopplysninger slettes. Utdrag fra dataene vil være tilgjengelig i masteroppgaven, som vil 

publiseres på UiOs nettsider. 

Dine rettigheter 
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

• innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 

• å få rettet personopplysninger om deg, 

• få slettet personopplysninger om deg, 

• få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og 

• å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine 

personopplysninger. 

  

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. 

 

Samtykke 

Dette er det første av to informasjonsskriv du vil bli tilsendt i forbindelse med prosjektet. 

Dette skrivet leses og fylles ut i forkant av eksperimentet. Etter eksperimentet vil du få 

mulighet til å lytte til lydopptakene fra eksperimentet. Deretter vil du kunne samtykke til at 

opptakene av deg kan brukes i prosjektet. Du vil kunne fjerne hele eller deler av lydopptaket 
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av deg, og du vil også ha anledning til å fjerne andres uttalelser om deg i løpet av lydopptaket. 

Selv etter å ha underskrevet samtykkeskjema nummer to vil du når som helst kunne trekke 

tilbake samtykke eller velge flere deler av opptaket av deg som skal slettes.  

  

Hvor kan jeg finne ut mer? 
Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med: 

• Universitetet i Oslo ved Pernille Hansen, Minna Lehtonen (veiledere) eller 

  Ellisiv Ørnes Vestre (student). 

• Personvernombudet ved UiO: personvernombud@uio.no  

• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personverntjenester@nsd.no) 

  eller telefon: 55 58 21 17. 

  

  

Med vennlig hilsen 

  

  
Ellisiv Ørnes Vestre                                                                      Pernille Hansen 
Masterstudent                                                                      Postdoktor 
Institutt for lingvistiske og nordiske studier               Senter for flerspråklighet 
Universitetet i Oslo                                                              Universitetet i Oslo 
ellisivv@iln.uio.no                                                                  perniha@uio.no  
 
Minna Lehtonen 
Førsteamanuensis 
Senter for flerspråklighet 
Universitetet i Oslo 
minna.lehtonen@iln.uio.no  
 

  

  

 

Samtykkeerklæring 
Jeg har mottatt og forstått informasjon om dette masterprosjektet, og har fått anledning til å 

stille spørsmål. Jeg samtykker til: 

• å spille Alias i ca. en time, over én eller to kvelder 

• å innta en valgfri mengde alkohol i løpet av den andre delen av eksperimentet 

• at det tas lydopptak av meg under eksperimentet 

 

 

  

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, ca. 

15.05.2020. 

  

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 

 

 

mailto:personvernombud@uio.no
mailto:personverntjenester@nsd.no
mailto:ellisivv@iln.uio.no
mailto:perniha@uio.no
mailto:minna.lehtonen@iln.uio.no
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Vedlegg 2: Informasjonsskriv og 

samtykkeeerklæring del 2 

Informasjonsskriv og samtykkeskjema for  

   masterprosjekt - del 2 

 

 
Du mottar dette informasjonsskrivet fordi du har samtykket til og deltatt i et 

eksperiment i forbindelse med mitt masterprosjekt i perioden høsten 2019 til våren 

2020. I eksperimentet spilte du Alias og inntok en valgfri mengde alkohol. Formålet 

med dette skrivet er å sikre ditt absolutte samtykke til at dataene dine kan brukes i 

prosjektet. I tillegg til skrivet vil du også ha fått mulighet til å lytte til lydopptakene av 

deg.  

 

 

 

Hva ble samlet inn? 

I eksperimentet ble det samlet inn et __ minutter langt opptak av deg og de andre deltakerne. 

Alt som ble sagt under eksperimentet fra kl. _____ til kl. _____ den _________ er 

kontinuerlig inkludert i opptakene.  

 

Hva blir undersøkt?  

Formålet med eksperimentet var å undersøke taleglipper, en type feil en gjør i tale hvor deler 

av det man forsøker å si er manglende, i feil rekkefølge, byttet eller på annen måte 

feilprodusert. Det finnes mange forskjellige kategorier av taleglipper, og jeg vil undersøke 

frekvens og type av disse i edru kontra alkoholpåvirket tilstand.  

 

 

 

Samtykkeerklæring 
Jeg har mottatt og forstått informasjonen om dette masterprosjektet, og har fått anledning til å 

stille spørsmål og lytte til lydopptaket av meg. Jeg samtykker til: 

 

⬜ At alle opptak av meg kan benyttes i prosjektet 

 

⬜ At deler av opptak av meg eller opptak inneholder opplysninger om meg kan benyttes 

  i prosjektet, at jeg har spesifisert hvilke deler som ikke skal benyttes, og at jeg har fått  

 bekreftelse på at disse ikke vil tas i bruk i prosjektet 

 

⬜ At ingen deler av opptak av meg eller opptak som inneholder opplysninger om meg 

  kan benyttes i prosjektet  
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(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 

 

Med vennlig hilsen 

  

  
Ellisiv Ørnes Vestre                                                                      Pernille Hansen 
Masterstudent                                                                      Postdoktor 
Institutt for lingvistiske og nordiske studier               Senter for flerspråklighet 
Universitetet i Oslo                                                              Universitetet i Oslo 
ellisivv@iln.uio.no                                                                  perniha@uio.no  

 

Minna Lehtonen 

Førsteamanuensis 

Senter for flerspråklighet 

Universitetet i Oslo 

minna.lehtonen@iln.uio.no 

mailto:ellisivv@iln.uio.no
mailto:perniha@uio.no
mailto:minna.lehtonen@iln.uio.no
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Vedlegg 3: Stimuli til eksperimentet 

Ord Ordklasse Billedlighet Bruksfrekvens 

 

Antall fonologiske 

naboord 

tørst adjektiv 
middels 

5,045133 

middels 

2134 

noen 

6 

lilla adjektiv 
middels 

6,438675 

middels 

4078 

noen 

4 

diger adjektiv 
middels 

5,731091 

middels 

6141 

noen 

7 

fæl adjektiv 
lav 

3,987012 

middels 

8149 

få 

3 

ekkel adjektiv 
middels 

4,517066 

middels 

8619 

få 

2 

stygg adjektiv 
lav 

4,400779 

middels 

24122 

noen 

5 

stolt adjektiv 
lav 

4,365373 

middels 

29399 

noen 

8 

fjern adjektiv 
middels 

4,581725 

høy 

34717 

noen 

4 

ulik adjektiv 
lav 

4,008514 

høy 

189755 

få 

2 

herlig adjektiv 
lav 

3,538123 

middels 

30646 

noen 

5 

hard adjektiv 
middels 

4,694696 

høy 

103134 

mange 

27 

ren adjektiv 
middels 

5,13295 

høy 

91340 

mange 

29 

sann adjektiv 
lav 

2,146124 

høy 

54425 

mange 

31 

søt adjektiv 
middels 

5,397746 

middels 

32481 

mange 

26 

vill adjektiv 
lav 

4,411192 

middels 

28771 

mange 

30 

sein adjektiv 
lav 

3,618853 

middels 

17667 

mange 

26 
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Ord Ordklasse Billedlighet Bruksfrekvens 
Antall fonologiske 

naboord 

sint adjektiv 
middels 

5,1674 

middels 

13868 

mange 

23 

våken adjektiv 
middels 

5,574891 

middels 

7935 

noen 

13 

gående adjektiv 
middels 

5,63216 

middels 

6068 

mange 

19 

rasende adjektiv 
middels 

5,462591 

middels 

5271 

mange 

31 

vesentlig adjektiv 
lav 

2,204542 

høy 

43061 

få 

2 

uviss adjektiv 
lav 

2,339659 

middels 

3730 

noen 

4 

skeptisk adjektiv 
lav 

3,44319 

middels 

18746 

få 

2 

jævlig adjektiv 
lav 

3,720661 

middels 

9334 

få 

3 

manuell adjektiv 
lav 

3,988707 

middels 

14272 

få 

3 

skremmende adjektiv 
lav 

4,048972 

middels 

12239 

få 

3 

gammeldags adjektiv 
lav 

4,136862 

middels 

6803 

få 

2 

stille adjektiv 
lav 

4,146381 

høy 

54840 

mange 

22 

spennende adjektiv 
lav 

4,18416 

høy 

97533 

noen 

10 

flink adjektiv 
middels 

4,503179 

høy 

49307 

noen 

6 

oransje adjektiv 
høy 

6,624852 

middels 

3394 

få 

2 

rosa adjektiv 
middels 

6,241585 

middels 

11219 

noen 

17 

rotete adjektiv 
middels 

6,149163 

middels 

4306 

noen 

14 

skitten adjektiv 
middels 

5,758224 

middels 

7479 

noen 

11 
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gammel adjektiv 
middels 

5,711539 

høy 

342029 

noen 

5 

søvnig adjektiv 
middels 

5,580501 

lav 

920 

få 

1 

velkledd adjektiv 
middels 

5,530054 

lav 

482 
ingen informasjon 

hjemmekoselig adjektiv 
middels 

5,438252 

lav 

308 

få 

1 

voldelig adjektiv 
middels 

5,272703 

middels 

7341 

få 

1 

forskrekket adjektiv 
middels 

5,269811 

lav 

907 

noen 

4 

skadefro adjektiv 
lav 

3,700826 

lav 

172 

få 

1 

forarget adjektiv 
lav 

4,194262 

lav 

305 

noen 

5 

brysk adjektiv 
lav 

4,110158 

lav 

395 

noen 

5 

effektfull adjektiv 
lav 

2,831567 

lav 

428 

få 

2 

forferdet adjektiv 
middels 

4,897853 

lav 

519 

noen 

6 

trasig adjektiv 
lav 

3,884573 

lav 

602 

noen 

4 

amper adjektiv 
lav 

4,237034 

lav 

898 

få 

3 

observant adjektiv 
lav 

4,116828 

lav 

1005 

få 

3 

forbannet adjektiv 
middels 

5,136862 

lav 

1580 

noen 

6 

delikat adjektiv 
lav 

4,463524 

middels 

2496 

få 

1 

viktig adjektiv 
lav 

3,58382 

høy 

452908 

noen 

7 

dårlig adjektiv 
lav 

3,717167 

høy 

227000 

få 

3 

egentlig adjektiv 
lav 

2,117812 

høy 

190345 

få 

2 
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ferdig adjektiv 
lav 

3,849646 

høy 

87933 

noen 

4 

morsom adjektiv 
middels 

4,651686 

høy 

67648 

få 

3 

tydelig adjektiv 
lav 

3,136109 

høy 

66930 

få 

3 

vakker adjektiv 
middels 

5,88319 

høy 

58663 

få 

2 

høyre adjektiv 
middels 

5,696924 

høy 

47201 

få 

3 

usikker adjektiv 
lav 

3,597214 

høy 

43732 

få 

2 

kjedelig adjektiv 
lav 

4,134496 

middels 

31124 

noen 

4 

en rosin substantiv 
middels 

6,597654 

middels 

2120 

få 

2 

et orgel substantiv 
høy 

6,628212 

middels 

2130 

få 

1 

ei gardin substantiv 
høy 

6,795257 

middels 

2895 

få 

3 

en støvel substantiv 
høy 

6,771874 

middels 

3173 

få 

0 

juling substantiv 
middels 

5,635365 

middels 

3865 

få 

3 

en pistol substantiv 
høy 

6,663738 

middels 

4115 

få 

0 

rødvin substantiv 
middels 

6,465918 

middels 

4526 

få 

1 

ei gulrot substantiv 
høy 

6,899322 

middels 

4598 

få 

1 

en banan substantiv 
høy 

6,860438 

middels 

4672 

få 

1 

en genser substantiv 
høy 

6,695113 

middels 

5295 

få 

3 

ei skjære substantiv 
middels 

6,59166 

middels 

1848 

mange 

20 

hvete substantiv 
middels 

6,158675 

middels 

2495 

mange 

23 
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ei rive substantiv 
middels 

6,582804 

middels 

2796 

mange 

25 

en løve substantiv 
høy 

6,608742 

middels 

3976 

mange 

24 

et rede substantiv 
høy 

6,767418 

middels 

4081 

mange 

23 

tåke substantiv 
middels 

6,518083 

middels 

4123 

mange 

20 

ei lue substantiv 
høy 

6,661541 

middels 

4901 

mange 

29 

suppe substantiv 
høy 

6,679983 

middels 

5070 

mange 

23 

ei bøtte substantiv 
høy 

6,828466 

middels 

5174 

mange 

22 

et jorde substantiv 
middels 

6,397859 

middels 

5488 

mange 

21 

en ransel substantiv 
høy 

6,792909 

lav 

230 

få 

1 

popkorn substantiv 
høy 

6,726984 

lav 

235 

få 

1 

en matboks substantiv 
høy 

6,94672 

lav 

290 
ingen informasjon 

lego substantiv 
høy 

6,765964 

lav 

335 
ingen informasjon 

et akebrett substantiv 
høy 

6,698182 

lav 

350 

få 

3 

ei rødbete substantiv 
middels 

6,539347 

lav 

414 

noen 

4 

en kenguru substantiv 
høy 

6,987212 

lav 

419 

få 

0 

et piggsvin substantiv 
høy 

6,637034 

lav 

427 

få 

3 

en møll substantiv 
middels 

6,198865 

lav 

521 

noen 

13 

ei synål substantiv 
middels 

6,343994 

lav 

80 

få 

1 

en person substantiv 
middels 

6,275266 

høy 

218429 

få 

3 

et hotell substantiv middels høy få 
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6,280449 40924 3 

et menneske substantiv 
middels 

6,404075 

høy 

289791 

få 

2 

en telefon substantiv 
høy 

6,691751 

høy 

91611 

få 

0 

en avis substantiv 
høy 

6,740661 

høy 

76196 

noen 

4 

et sykehus substantiv 
høy 

6,808417 

høy 

52928 

få 

2 

en mobil substantiv 
høy 

6,873103 

høy 

42228 

få 

3 

et kamera substantiv 
høy 

6,994274 

høy 

104400 

få 

1 

et øyeblikk substantiv 
lav 

3,402629 

høy 

37595 

få 

2 

penger substantiv 
middels 

6,452258 

høy 

211409 

noen 

14 

 

en dumhet 
substantiv 

lav 

2,911687 

lav 

1236 

få 

2 

tabu substantiv 
lav 

3,269086 

middels 

2734 

få 

2 

et paradoks substantiv 
lav 

2,512327 

middels 

4673 

få 

2 

et anbud substantiv 
lav 

2,89685 

middels 

5991 

få 

3 

et løfte substantiv 
lav 

2,892383 

middels 

12325 

noen 

11 

en teknikk substantiv 
lav 

3,300622 

middels 

24741 

få 

0 

ei greie substantiv 
lav 

2,324762 

middels 

28637 

noen 

14 

en ordning substantiv 
lav 

2,833503 

høy 

43680 

få 

1 

en sikkerhet substantiv 
lav 

2,767752 

høy 

44405 

få 

1 

en størrelse substantiv 
lav 

3,363862 

høy 

53809 

få 

2 

en pizza substantiv 
høy 

6,924536 

middels 

9098 
få 
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en kanin substantiv 
høy 

6,92319 

middels 

10420 
noen 

en stein substantiv 
høy 

6,91556 

middels 

20531 
noen 

et helikopter substantiv 
høy 

6,89552 

middels 

8328 
få 

en sjokolade substantiv 
høy 

6,890825 

middels 

11296 
få 

en benk substantiv 
høy 

6,878259 

middels 

12457 
noen 

en datamaskin substantiv 
høy 

6,836545 

middels 

20386 
få 

en skog substantiv 
høy 

6,83159 

høy 

42462 
noen 

en baby substantiv 
høy 

6,758224 

middels 

16738 
få 

en barnehage substantiv 
høy 

6,753295 

høy 

71325 
få 

å godta verb 
lav 

3,913306 

middels 

21792 

få 

2 

å tilsi verb 
lav 

2,26232 

middels 

19769 

få 

3 

å krympe verb 
middels 

5,26634 

middels 

2813 

noen 

5 

å skli verb 
middels 

6,44181 

middels 

6533 

noen 

5 

å drømme verb 
middels 

5,305028 

middels 

19761 

noen 

5 

å drukne verb 
middels 

5,714084 

middels 

5784 

noen 

6 

å smøre verb 
middels 

5,512826 

middels 

8134 

noen 

6 

å springe verb 
middels 

5,833532 

middels 

9177 

noen 

6 

å sprute verb 
middels 

5,80055 

middels 

4274 

noen 

7 

å skremme verb 
middels 

5,780515 

middels 

17791 

noen 

7 
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å rase verb 
middels 

4,890051 

middels 

15601 

mange 

34 

å lekke verb 
middels 

5,000504 

middels 

6172 

mange 

34 

å tappe verb 
middels 

5,198242 

middels 

5282 

mange 

34 

å rane verb 
middels 

5,602923 

middels 

4017 

mange 

34 

å folde verb 
middels 

4,962106 

lav 

1528 

mange 

31 

å hale verb 
middels 

5,324283 

middels 

2550 

mange 

31 

å lete verb 
middels 

5,37298 

middels 

32819 

mange 

31 

å binde verb 
middels 

5,149015 

middels 

21299 

mange 

30 

å lyse verb 
middels 

5,488873 

middels 

9757 

mange 

30 

å nytte verb 
lav 

2,212277 

middels 

13620 

mange 

29 

å lyste verb 
lav 

2,008517 

lav 

411 

mange 

22 

å sveipe verb 
lav 

3,917946 

lav 

693 

noen 

9 

å avsky verb 
lav 

4,076779 

lav 

716 

få 

3 

å deise verb 
lav 

4,346933 

lav 

427 

noen 

18 

å bikke verb 
lav 

4,426835 

lav 

1271 

mange 

26 

å ruske verb 
middels 

4,520205 

lav 

338 

mange 

20 

å fuske verb 
middels 

4,576779 

lav 

651 

noen 

16 

å skumpe verb 
middels 

4,680318 

lav 

112 

noen 

11 

å meisle verb 
middels 

4,795915 

lav 

453 

noen 

5 
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å skjenne verb 
middels 

4,800477 

lav 

189 

mange 

30 

å fortelle verb 
middels 

4,757464 

høy 

219480 

noen 

5 

å være verb 
lav 

3,115949 

høy 

16594832 

mange 

24 

å ha verb 
lav 

3,350241 

høy 

8429286 

noen 

4 

å gjøre verb 
lav 

3,995344 

høy 

1340395 

mange 

22 

å komme verb 
middels 

4,880066 

høy 

1332199 

mange 

19 

å legge verb 
middels 

5,175308 

høy 

629382 

mange 

22 

å finne verb 
lav 

4,301198 

høy 

551965 

mange 

22 

å burde verb 
lav 

2,492797 

høy 

469500 

noen 

10 

å ligge verb 
middels 

6,304216 

høy 

361901 

mange 

20 

å tenke verb 
lav 

4,127824 

høy 

311410 

noen 

13 

å lyste verb 
lav 

2,008517 

lav 

411 

mange 

22 

å nytte verb 
lav 

2,212277 

middels 

13620 

mange 

29 

å avgi verb 
lav 

2,648172 

middels 

13520 

få 

3 

å love verb 
lav 

2,829028 

høy 

62494 

mange 

27 

å havne verb 
lav 

2,901588 

høy 

39976 

noen 

10 

å makte verb 
lav 

3,108739 

middels 

9199 

noen 

16 

å avbryte verb 
lav 

3,341202 

middels 

8655 

få 

3 

å kry verb 
lav 

3,351685 

lav 

1451 

noen 

13 
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å forvente verb 
lav 

3,364614 

høy 

70016 

noen 

8 

å ense verb 
lav 

3,575052 

lav 

851 

noen 

15 

å bade verb 
høy 

6,718871 

middels 

8122 

mange 

20 

å danse verb 
høy 

6,649446 

middels 

21389 

noen 

8 

å føde verb 
høy 

6,618553 

høy 

60781 

noen 

16 

å smile verb 
middels 

6,583319 

middels 

29057 

noen 

13 

å sykle verb 
middels 

6,563693 

middels 

16548 

noen 

8 

å steke verb 
middels 

6,489164 

middels 

7160 

noen 

14 

å kysse verb 
middels 

6,486124 

middels 

11867 

noen 

17 

å sove verb 
middels 

6,473891 

høy 

40793 

noen 

18 

å strikke verb 
middels 

6,448308 

middels 

6963 

noen 

13 

å røyke verb 
middels 

6,393631 

middels 

11475 

noen 

17 
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Vedlegg 4: Transkripsjoner av taleglipper i 

påvirket tilstand 

 

 

 

01 N05-A   det som er mellom ledd?  

02 N05-A   e: 

03      (.) 

04 C05-A   knokler 

05        (0.8) 

06 N05-A   ja hva er det som kan ligge i noklene hvis det er litt sånn: 

07 C05-A   bein: brusk 

08 N05-A   ja 

  

 

 

08 N05-A   e:: når du har (.) sto:rt e:: ulltøy som du har pinner så 

 

 

 

11 N05-A   annet ord for pen 

12      (0.5) 

13 G05-A   stygg NEI vakker? 

 

 

 

13 C05-A   kan vi sette på musikk mer? 

 

 

 

14 C05-A   e:: når maen: presser en unge ut a:v 

15 N05-A   føde? 
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16 N05-A   DU er den mest konkurranseinnstilte hhhh 

          (.) 

17 A05-A   .hhh det er jeg ↑IKKE  

          (0.8) 

18 N05-A   du lener deg fram og bare ((hysjelyd)) he he he  

     (.) 

19 A05-A   det er fordi ikke jeg- jeg ville:: ikke at det skal gå utover 

G05A. 

 

 

01 E02-A   e:: hvis du: har (.) et virkelig øye for å legge til m- e å 

       em:: legge til merke til detaljer 

 

 

 

04 R02-A   har du hørt om e de som e vasker byen (.) e ren (.) frivillig 

       basis 

05         (0.6) 

06 E02-A   nei 

07 R02-A   nei. okei. da tar vi ikke det. (0.3) em:: (0.6) he he he 

08      (.) 

09 E02-A   er det en organasasjon? 

 

 

 

13 R02-A   hvis jeg sier m og rask 

14         (2.3) 

15 R02-A   du har liksom et ordtrykk det er en alliterasjon (.) det første 

      ordet begynner på liksom første bokstav som det andre ordet 

       (0.7) m m rask  
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18 R02-A   den har sånn den har sånn har en sånn hulegreie på G der (.) 

           den foten 

19       (0.7) 

20 E02-A   [det-] 

21 R02-A   [ser ] jo fully ut som en moon boot 

22      (.) 

23 E02-A   å det der ser jo (.) he he too real (.) men også det her ser jo 

           kan e ut som: (.) en mekanisk arm eller noe? 

 

 

27 E02-A   hvis du, hvis du (.) du er liksom du er sint 

28         (0.3) 

29 R02-A   ja 

30      (0.3) 

31 E02-A   men:: du er litt (.) du er litt (.) du er en eldre kvinne som 

       folk s- folk sier at du her- er det her 

 

 

 

 

31 E02-A   du har det i hjernen, så det er en (2.0) e: det m: 

32         (1.5) 

33 R02-A   mi e et tanke? 

 

 

 

34 E02-A   e: eventyr er en 

35         (0.5) 

36 R02-A   fortelling 

37         (.) 

38 E02-A   ja (.) å?  

39         (0.7) 

40 R02-A   en historie 

41         (0.4) 

42 E02-A   nei nei e back up 

43         (1.0) 

44 R02-A   å fortelling (.) å fortelle 

45         (.) 
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46 E02-A   ja 

 

 

1 R03-A   det er noe man gjø:r 

2         (0.3) 

3 R03-A   e:: når man er ute på byen 

4         (0.4) 

5 C03-A   drikker 

6     (.) 

7 R03-A   ja: men man også beveger seg liksom?= 

8 C03-A   =danse 

 

 

 

6 C03-A   jeg vet at det er et ord men jeg husker det ikke ordet 

 

 

 

01 N04-A   okei så jeg har en traktor jeg kjører på traktoren:  [på å  ] 

02 A04-A              [jorde?] 

 

 

 

 

03 N04-A   hva dsj- sj- hva kjører jeg hv- hva er traktoren hva kjører den 

           på den kjører på et? 

04 A04-A   dek[k?  ] 

05 N04-A      [ne:i] 

06 A04-A   jorde? 

07 N04-A   ja 

 

 

 

 

02 A04-A   ø okei ø du blir tatt for (.) du du gjør noe på eksamen du ikke  

           har lov til= 

03 N04-A   =jukse= 
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04 A04-A   =du blir tatt for?= 

05 N04-A   =fuks (.) fusk 

 

 

 

07 A04-A   ø: okei når du lægg dæ om natta så 

       (.) 

08 N04-A   sov du (0.5) £#søv du?#£ 

 

 

 

20 N04-A   jeg (.) okei du faller ned i bakken ment orå: (.) annet ord for  

           falle  

 

 

 

33 A04-A    du ska m din forklaring du e en vit- et vitne du ska (.) nei du 

            ska= 

34 N04-A    =forklare (.) berette 

 

 

 

36   R04-A    okei dette gjør man med munnen 

37            (.) 

38   E04-A    e snakker 

39         (.) 

40   R04-A    ne:[i] 

41   E04-A       [e] drikker 

42   R04-A    seksuelt   [e romantisk ] (.) ROMAN[TISK] 

43   E04-A             e [su::ger?    ]          [e: ky]sser? he he 

44   R04-A    ja  

 

 

 

46 R04-A    dette er valuta som kj- man kjøper ting for 
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38 R04-A    jeg har på en måte begyn:t å høre på nå nettopp jeg hørte 

   nettopp den episoden: e: hvor Jan Thomas får spons fra 

   Kondomeriet  

39          (.)  

40 E04-A    [mm] 

41 A04-A    [ja] 

42 R04-A    og Einar blir så sykt ubehagelig (.)  

43 R04-A    [>eller ukomfortabel mener jeg<]  

44 A04-A    [ja off ja ja                  ]  

 

 

 

45 R04-A    og de:t er interessant dynamikk 

46 A04-A    [mm      ] 

47 E04-A    [ja      ] 

48 R04-A    [>han v-<] han var så veldig opptatt av liksom det he:r e:r så:  

   rart og ekkelt jeg liker ikke  

             sex[leketøy (.) han var veldig sånn] 

49 E04-A        [ja fordi det blir liksom (?)   ] sånn noen ganger 

50 R04-A    ja 

51          (.) 

52 E04-A    føler jeg litt sånn derre 

53          (.) 

54 R04-A    synes det er veldig sånn rar= 

55 E04-A    =nå: skal vi snakke litt mye om suging 

56 A04-A    det blir veldig mye suging og rimming fra han Jan Thomas ass 

 

 

 

57 R04-A    ja han er veldig (0.7) veldig seksuell anlagt 

 

 

 

72 E04-A   jeg vet at- jeg har bare hørt det i sånn (.) romaner og sånn (.)  

           man sier jo ikke hverdag-  
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73        (0.6) 

74 A04-A   nei man- 

75 R04-A   brysk? nei 

76 E04-A   dagligtale liksom 

 

 

 

89 A04-A   >jeg har kanskje< kom- komme over §kommet over§ for jeg tenkte 

       at det var litt brå litt sånn (.) krass >på en måte< 

 

 

 

79 E04-A   e: å den (.) e det dyret med ganske sånn: store ører (.) hopper 

       rundt 

 

 

 

70 E04-A     e: å det er rundt og du spiser de::t?    

71           (1.1) 

72 R04-A     brød? 

73 E04-A     hhhhhh he he (.) nei det er liksom det er en sirkel? e: 

74 R04-A  det [er en s-] 

75 E04-A      [e du t- ] t- setter det i ovnen og steker de:t o:g 

76          (0.5) 

77 E04-A     tar ↑p[å: ] 

78 R04-A           [kjø]ttbolle:: 

79 E04-A     NEI nei [hhhhh ] 

80 R04-A          [↓ne::i]   

81 E04-A     e stor den har ↑dei:g du lager en ↑dei::g og så lager du ti-  

         tar ting oppå [det   ]  

82 R04-A                   [bolle?] 

83 E04-A     ita- it↑A:LIA m::: 

84 R04-A     ita- ↑PIZZA 

85 E04-A     £ja£ hhhh 
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93 R04-A dette er en ting som er på klærne og spiser meg opp 

           (0.4) [spis ]er opp klærne (.) ja 

94 E04-A      [møll?] 

 

 

 

95 R04-A og så ettall (.) entall 

 

 

 

96 A04-A å en filosof du har jobb som- for å: 

97 N04-A tenke 

 

 

 

1 S01-A   han er e: styreme- styremann 

 

 

 

2 R01-A   i ny- en av de nyeste episodene 

 

 

 

6 L01-A   R01-A det her er ikke lov å gjo- gjøre det med vilje 
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Vedlegg 5: Transkripsjoner av taleglipper i 

edru tilstand 

 

 

 

02 R01-S   du har det foran vinduet ditt for å trekke ut sola (.) få vekk 

       sola 

 

 

 

03 L01-S   nå: er det bare vi s- det er bare du som kan gjette nå altså 

 

 

 

04 L01-S   vi e:r fair g- players 

 

 

 

01 E04-S   e: å jeg dø:r ved å >inhalere< for mye vann 

02         (1.2) 

03 E04-S   det [er kalles  ] det kalles å 

04 R04-S       [jeg drukner]  

 

 

 

05 R04-S   ÅJA: han som er- (.) han som er (0.5) kr- kronprins kong- kong- 

           kron (.) i spania? 

 

 

 

08 A04-S   jeg leste en tråd om hva er den rareste grunnen du har   

      dumpa noen for (.) liksom (0.4) en som hadde for tung arm (.) 

           £blant annet£= 

09 E04-S   =HE HE HE= 
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10 A04-S   =så sto det sånn en hadde rare fortanner- fortenner og en  

      annen hadde en tung arm:  

 

 

 

 

10 E04-S   å jeg spiser denne (.) denne maten i en bolle (.) det mid- til 

           middag det er 

 

 

 

 

 

 

11 A04-S   okei e mange- e: når folk drar til syden >for eksempel< så  

  går >mange pl-< sammen på <en plass> i et stort bygg  

 

 

 

12 A04-S   å: kan jeg ta et verb og så bøye det? 

13         (1.2) 

14 R04-S   hva mener du med [det?] 

15 E04-S                    [hæ? ] 

16 A04-S                    [ alt]så det her er et verbform men det er et 

       hh (.) e annet nei vet du hva drit i det  

 

 

 

20 R04-S    du sitter og tegner og så kommer noen borti  

med al[buen  ] 

21 E04-S          [SKULPE]= 

22 R04-S    =og så Å: nei du ja 

23          (1.2) 

24 E04-S    °skump°               

25          (0.5) 

26 R04-S    °skump° 
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30 N04-S   to tre fire fem seks sju ÅTTE 

31 E04-S   nice 

           (0.5) 

32 R04-S   ser neste t.s. 

           (0.4) 

33 R04-S   grå:dig spennende 

34         (1.0) 

35 E04-S   graskt (0.5) °#graskt# faktisk° 

 

 

 

01 R03-S   en alarm gir deg trygg 

 

 

 

02 R03-S    det er ikke det jeg heter men det er det jeg heter i  

03     (1.2) 

04 R03-S    hhhh hhhh 

05          (1.0) 

06 C03-S    hæ? (0.7) det du heter men du heter vint- hæ? 

 

 

 

01 E02-S   e når det ikke er bråker f- f- så veldig mye så- så er det som 

       regel 

 

 

 

01 IV      når tiden går ut er det bare å fortsette på de:t men da kan alle  

           gjette 

02         (0.7) 

03 A05-S   menne: man kan gjette så mange ganger på: hvert kort? 
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03 A05-S   var det- oi nå er jeg spent på hva det jeg- jeg kan kanskje ikke  

       se på de 

04         (.) 

05 N05-S   en s:::: 

06 IV      jo jo jo bare (.) de er ute av spill nå liksom 

07         (0.5) 

08 N05-S   hva er det som- hva er det vi ikke fikk til  

 

 

 


