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Sammendrag 

Denne oppgaven undersøker innlæring og bruk av perfektiv og imperfektiv fortid i italiensk 

andrespråk. Jeg har undersøkt tekster fra norske, voksne innlærere av italiensk, og sett på 

hvordan fortidsformer fordeler seg over leksikalsk aspekt (aksjonsart). Den teoretiske 

bakgrunnen er Aspekthypotesen, som innebærer at (perfektiv) fortidsmorfologi først brukes 

med teliske verb, og at imperfektiv fortid læres og brukes senere, og først brukes med statiske 

eller ateliske verb. Funn fra undersøkelsen viser en generell støtte til Aspekthypotesen. For 

norske, voksne innlærere, ser det ut til at det er det semantiske trekket [+/-telisk] som er mest 

avgjørende for om informantene velger å bruke enten perfektiv eller imperfektiv fortid. 

 

Nøkkelord: leksikalsk aspekt, aksjonsart, aktionsart, grammatisk aspekt, tempus, italiensk, 

Aspekthypotesen, telisk, atelisk, perfektiv, imperfektiv, fortid, andrespråk, mellomspråk, verb 
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Forord 

Å bli ferdig med masteroppgaven blir slutten på en tilværelse som deltidsstudent i flere 

epoker. Å få lov til å studere er en gave. Men uansett hvor mye jeg har lært om lingvistikk i 

løpet av studietiden, har jeg likevel lært mer om meg selv som menneske. Det er en fin bonus. 

Jeg vil gjerne takke min veileder, Ingebjørg Tonne, ved ILN. Jeg kunne ikke fått en veileder 

som passet bedre til meg. Hun er stødig og tålmodig. Hun har alltid gitt meg kloke og faglig 

begrunnede tilbakemeldinger, og har strukket seg lengre enn hva man kan forvente, for å 

hjelpe meg. Jeg vil også takke Sergio Sabattini og Monica Miscali for at jeg fikk komme på 

forelesningene deres for å få tak i informanter. Jeg vil også takke Giovanni Roversi for hjelp 

med korrektur. Uten deg ville det ikke blitt noen oppgave! Takk også til Zuzana Toth, 

Fabiana Rosi og Gabriella Burk, som alle velvillig hjalp til med å skaffe meg tekster de har 

skrevet, som ellers ikke var mulig å få tak i den gang jeg trengte det.   

Jeg har fått god hjelp av alle, og eventuelle feil og mangler i oppgaven er det kun jeg selv som 

er ansvarlig for.  

En stor takk også til alle i teknisk-administrative stillinger, hvor mange har hatt kummerlige 

kår på et hjemmekontor og likevel har gjort sitt beste for å hjelpe til i koronatiden. Sist, men 

ikke minst, en stor takk til alle gartnere ved UiO, som hvert eneste år gjør Blindern til et 

trivelig sted å være, med spennende planter og vakker blomstring i alle kriker og kroker.  

 

Oslo, november 2020 

Anne Gøril Sandøy 
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1. Innledning 

Alle mennesker har et forhold til språk. Morsmålet lærer vi gjennom de første leveårene i 

samhandling med omgivelsene. For de fleste av oss skjer dette uten større problemer. For 

andrespråksinnlæring er det derimot store ulikheter, både når det gjelder prosess og resultat. 

Noen skyldes kanskje store forskjeller mellom morsmålet og målspråket. Andre kan skyldes 

hvor og i hvilken situasjon innlæringen foregår (i klasserom eller utenom undervisning), hvor 

gamle innlærerne er, motivasjonen deres, tidligere opplæring osv. 

Jeg ønsker å undersøke innlæring av tempus og aspekt hos norske innlærere av italiensk 

andrespråk (L2) for de to fortidsformene pass.pross. og imperfetto). På området lingvistikk 

og/eller språkinnlæring har det vært framsatt mange ulike teorier og hypoteser opp igjennom 

årene som prøver å forklare utviklingen i innlæreres mellomspråk. Jeg skal her ta for meg en 

av disse hypotesene, nemlig Aspekthypotesen (AH).  

1.1 Aspekthypotesen 

Aspekthypotesen (the Aspect Hypothesis) innebærer at det finnes en universell 

innlæringsløype av språk, uavhengig av morsmål, dvs. at alle barn følger samme løype. 

Barn har en medfødt kunnskap om leksikalsk aspekt, og bruker først (perfektiv) 

fortidsmorfologi med teliske verb som en markør for aspekt og ikke for tempus. Den 

samme innlæringsløypen finnes også i andrespråksinnlæring. Aspekthypotesen kan 

oppsummeres i følgende fire punkter (Bardovi-Harlig, 2012, s. 484):  

1. Learners first use past marking or perfective marking on achievements and 

accomplishments, eventually extending use to activities and statives. 

(Innlærere bruker først fortidsmarkering eller perfektivmarkering på achievements 

(ACH) og accomplishments (ACC), og utvider gradvis bruken til activitives (ACT) og 

statives (STA).) 

2. In languages that encode the perfective-imperfective distinction, imperfective past 

emerges later than perfective past, and imperfective past marking begins with statives, 

extending next to activities, then to accomplishments, and finally to achievements. 

(I språk som koder forskjellen på perfektiv og imperfektiv [vha. verbbøyning/ulike 

suffikser på verbet], vil imperfektive fortidsformer innlæres/brukes senere enn 

perfektive fortidsformer, og imperfektive fortidsformer tas først i bruk med statives 
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(STA), og bruken utvides så til activitives (ACT), accomplishments (ACC) og til slutt til 

achievements (ACH).) 

3. In languages that have progressive aspect, progressive marking begins with activity 

verbs, and then extends to accomplishment or achievement verbs. 

(I språk hvor progressivt aspekt uttrykkes på verbet, blir progressiv markering først 

brukt med verb som uttrykker activitives (ACT), og bruken blir så utvidet til verb som 

uttrykker accomplishments (ACC) eller achievements (ACH).) 

4. Progressive markings are not overgeneralized to statives. 

(Bruk av progressiv markering på verbet blir ikke overgeneralisert til statives (STA).)  

Det Aspekthypotesen innebærer er altså at en innlærer vil bruke perfektivt aspekt med ACH 

og ACC i sine første fortidsformer. Deretter vil bruken utvides til ACT og STA. I språk som 

har imperfektivt aspekt grammatikalisert på verbet, som f.eks. italiensk, så vil imperfektive 

fortidsformer framkomme senere i mellomspråket enn perfektive fortidsformer. Når 

imperfektiv blir brukt, vil formen først vise seg på verb med STA, deretter ACT, for så å ende 

med bruk på ACC og til sist ACH. I språk som har progressivt aspekt grammatikalisert på 

verbet, vil formen først bli brukt på verb med ACT, og etter hvert vil bruk på ACC og ACH 

vises. Bruk av progressiv med STA, ser man mer sjeldent. Forklaringen av en slik rekkefølge 

er koblet til innflytelsen av prototypiske semantiske kategorier (Gujord, 2013, s. 9). 

Aspekthypotesen er tenkt å gjelde universelt, dvs. at dette er noe som skjer for all 

språkinnlæring. Aspekthypotesen vil bli presentert i ytterligere detalj i kapittel 2.4. 

1.2 Forskningsspørsmål 

Jeg ønsker å undersøke om Aspekthypotesens forutsigelser også stemmer for norske innlærere 

av italiensk som fremmedspråk (italiensk L2). Italiensk har grammatikalisert aspektforskjeller 

i verbets fortidsformer, hvor passato prossimo (pass.pross.) uttrykker perfektivt aspekt, og 

imperfetto uttrykker imperfektivt aspekt. De to fortidsformene beskrives nærmere i kapittel 

2.2. For ytterligere informasjon om bruken av disse fortidsformene, vises til bl.a. Bertinetto 

(1986) og Mauroni (2013).  

Forskningsspørsmålene  mine spør om er om verbets leksikalske aspekt (aksjonsart) spiller en 

rolle for innlæring/bruk av fortidsformer, slik Aspekthypotesen innebærer. 
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Forskningsspørsmål 1: 

Vil andelen total bruk av pass.pross. variere ut fra aksjonsart slik Aspekthypotesen, pkt. 1, 

forutsier? Det vil si: Vil andelen pass.pross. være høyest med bruk av ACH eller teliske verb, 

og så synke nedover til STA, dvs. følge dette innlæringsmønsteret: ACH>ACC>ACT>STA? 

Forskningsspørsmål 2a: 

Er det slik at imperfetto læres senere enn pass.pross., slik Aspekthypotesen, pkt. 2, 

innebærer? Dersom imperfetto innlæres senere enn pass.pross., vil dette vises ved at andelen 

total bruk av imperfetto vil være lavere enn andelen total bruk av pass.pross., både totalt og 

også i alle fire språknivåer? 

Forskningsspørsmål 2b: 

Vil imperfetto først brukes med STA, så spre seg til ACT, og senere teliske verb (ACC/ACH), 

slik Aspekthypotesen, pkt. 2, innebærer? Det vil si: Vil andelen total bruk bruk av imperfetto 

følge dette innlæringsmønsteret: STA>ACT>ACC>ACH?  

Forskningsspørsmål 3: 

Kan andelen riktig bruk gi tilleggsinformasjon, dvs. vil andelen riktig bruk følge de samme 

mønstrene som Aspekthypotesen forutsier, både for pass.pross. og imperfetto? 

For å undersøke disse forskningsspørsmålene, ser jeg på tekster skrevet av norske 

italienskstudenter ved UiO. Jeg undersøker altså voksne innlærere. Årsaken er at det har vært 

lettest for meg å samle inn data fra denne gruppen, samt at tidligere undersøkelser fra andre 

land også i stor grad har brukt voksne innlærere i en klasseromssituasjon som informanter, 

noe som gjør sammenligning av resultatene lettere. Jeg har samlet inn narrativer, hvor 

studentene har skrevet en kort fortelling på bakgrunn av en liten filmsnutt. Jeg har også fått 

tillatelse til å bruke eksamensoppgavene deres for det emnet de deltok i, for å se på verbtider 

som blir brukt i tekstoppgaven der. Jeg har brukt en online plasseringstest (Dialang) for å 

kunne plassere studentene i fire ulike språknivå ut fra grammatisk kunnskap. 

I neste kapittel vil jeg nærmere vise den teoretiske bakgrunnen for studien, samt presentere de 

viktigste begrepene som brukes. 
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2. Teori 

2.1 Innledning 

Hypotesen om innlæring av tempus og aspekt som ligger til grunn for denne oppgaven, er 

altså Aspekthypotesen. Aspekthypotesen, som omhandler innlæring av verbmorfologi, ble 

formulert av Andersen (1991), Andersen og Shirai (1994) og Shirai og Andersen (1995). Den 

innebærer at både første- og andrespråksinnlærere til å begynne med vil bli påvirket av 

verbets iboende semantiske/leksikalske aspekt (aksjonsart) når de skal lære seg de ulike 

måtene tid og aspekt kan uttrykkes på (Andersen og Shirai, 1994, s. 133). Først vil jeg utrede 

begrepene aspekt og aksjonsart (kapittel 2.2). Deretter viser jeg kort hvordan tidligere teorier 

om språkinnlæring (kapittel 2.3) utviklet seg til det vi kjenner som Aspekthypotesen (kapittel 

2.4). Til slutt vil jeg presentere tidligere forskning på området (kapittel 2.5). 

2.2 Aspekt og aksjonsart 

I tidligere forskning i østlig tradisjon, hvor hovedvekten av studiene var på språk med aspekt 

grammatikalisert på verbet (f.eks. slaviske språk), var de opptatt av hvordan to dimensjoner, 

både de ulike grammatiske morfemene og det leksikalske innholdet, bidro til aspektuell 

betydning. Det semantiske innholdet fra grammatiske morfemer kalte de aspect. Et 

grammatisk morfem kunne uttrykke enten perfektivt aspekt eller imperfektivt aspekt. Den 

leksikalske betydningen, og særlig verbets leksikalske aspekt, kalte de Aktionsart (aksjonsart), 

og en setning kunne uttrykke enten atelisk eller telisk aksjonsart. Dette skiller seg fra den 

vestlige tradisjonen, hvor hovedvekten av studiene var på germanske språk. Her brukte de 

ofte kun én dimensjon, dvs. de brukte kun begrepet aspect (eller aspectuality) for å vise 

hvordan både verbets grammatikalske form, leksikalske innhold, setningsargumenter og 

adverb til sammen hadde en innflytelse på en setnings grunnleggende, temporale fortolkning 

(Tonne, 2001, s. 14). 

Når det gjelder (andrespråks)innlæring, har flere forskere likevel sett det som viktig å bruke et 

skille mellom aksjonsart og aspekt, da "the former designates lexical-semantic categories in 

the Vendlerian tradition; the latter designates the sentence-level perspective under which the 

event is viewed as either perfective or imperfective" (Bertinetto et al., 2015, s. 1117). I det 

følgende vil jeg vise forskjellen på aksjonsart og aspekt slik den er forstått i litteraturen. 
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Aksjonsart 

Aksjonsart uttrykker iboende egenskaper ved verbet (leksikalske/semantiske egenskaper), og 

handler dermed om "egenskaper som ligger i selve verbhandlinga som handling og kan derfor 

sies å uttrykke iboende leksikalske forhold ved verbet" (Faarlund et al., 1997, s. 637-638). 

Vendler (1957) danner grunnlaget for den nåværende bruk og definisjon av aksjonsart. Her 

foreslo Vendler at verb kan deles opp i fire ulike aspektuelle kategorier: "states (STA), 

activities (ACT), accomplishments (ACC), and achievements (ACH)". Disse fire kategoriene 

(heretter kalt aksjonsarter) er kategorisert av tre ulike binære, semantiske trekk; +/- punktuell, 

+/- telisk og +/- dynamisk. Activities, achievements og accomplishments er dynamiske, de 

krever energi for å vedvare. States og activities er ateliske, dvs. at de ikke krever et klimaks 

eller sluttpunkt, mens achievements og accomplishments er teliske, dvs. de har et iboende 

sluttpunkt (telos). Forskjellen mellom de to teliske aksjonsartene er at accomplishments er 

durative, og achievements er punktuelle. I tabellen nedenfor vises en oversikt over 

aksjonsartklassene, modifisert fra tabell 1 i Andersen og Shirai (1994, s. 134): 

Tabell 2.1: Aksjonsart og binære trekk 

Situasjon Dynamisk Punktuell Telisk 

Stative (STA) - - - 

Activity (ACT) + - - 

Accomplishment (ACC) + - + 

Achievement (ACH) + + + 

 

Nedenfor vises eksempler på de fire klassene (Nilsen, 1991, s. 21-22): 

 States:  Per kjente Anne (Peter knew Anne) 

 Activities:  Per leste (Peter was reading) 

 Accomplishments:  Per leste en bok (Peter read a book) 

 Achievements:  Per nådde toppen (Peter reached the top) 

 

Selv om Vendlers kategorier har blitt revidert av flere (bl.a. Dowty (1979) og Smith 

(1991)/Smith (1997)), er det Vendlers kategorier som i all hovedsak brukes i dagens 

forskning. Oversikt over tidligere forskning finnes i bl.a. Bardovi-Harlig (2000b). 

Basert på Vendlers kategorier, har det blitt utviklet mange tester for ulike språk for å definere 

hvilken kategori verb tilhører, og ifølge (Comajoan, 2005b, s. 80) er dette grunnen til at de 

fleste undersøkelser bruker Vendlers inndelinger. Selv om det har blitt utviklet tester basert på 
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andre lingvisters inndelinger, kalles disse også ofte for "Vendler categories" (Bardovi-Harlig, 

2000b, s. 215). Tester for aksjonsart brukt i denne studien, vises i kapittel 3.8. 

Aspekt 

Aspekt er en ikke-deiktisk kategori, og viser "handlingas interne tidsforløp og måten dette 

forløpet betraktes på" av avsenderen. Dette står i motsetning til tempus, en deiktisk kategori 

som "lokaliserer de enkelte handlingene i tid i forhold til utsagnsøyeblikket" (Faarlund et al., 

1997, s. 644). 

Perfektivt aspekt ser tidsforløpet i handlingen som en fullført helhet (Theil, 2007, s. 72). 

Perfektivt aspekt presenterer situasjonen sett "utenfra", hvor "the whole of the situation is 

presented as a single unalysable whole, with beginning, middle, and end rolled into one; no 

attempt is made to divide this situation up into the various individual phases that make up the 

action of entry" (Comrie, 1976, s. 3). Imperfektivt aspekt, derimot, "do not present the 

situation in this way, but rather make explicit reference to the internal temporal constituency 

of the situation" (Comrie, 1976, s. 4), og man kan således si at situasjonen blir sett "innenfra". 

Det varierer hvordan språk uttrykker aspekt. Noen språk har aspekt grammatikalisert på (visse 

av) verbets former, f.eks. russisk viser aspekt i alle tider, og alle verb danner (i all hovedsak) 

par som består av en perfektiv form og en imperfektiv form (Janda og Lyashevskaya, 2011, s. 

201). Andre språk har kun aspekt grammatikalisert på visse tempus, f.eks. italiensk, som 

uttrykker grammatisk aspekt kun på verbets fortidsformer (Mauroni, 2013, s. 247). Det finnes 

også språk hvor aspekt ikke i noen særlig grad er grammatikalisert, men hvor aspekt forstås ut 

fra konteksten, eller kan uttrykkes perifrastisk. Norsk er et eksempel på dette, men også 

italiensk bruker slike konstruksjoner i tillegg til de grammatikaliserte formene.  

Italiensk har grammatikalisert aspektforskjeller i verbets fortidsformer, hvor pass.pross. 

uttrykker perfektivt aspekt og imperfetto uttrykker imperfektivt aspekt (eksempler fra 

Bertinetto (1986, s. 77)): 

1) Ieri, verso le 5, Giovanni andava a scuola. 

(I går, rundt klokken 5, gikkIMP Giovanni til skolen.) 

2) Ieri, verso le 5, Giovanni è andato a scuola. 

(I går, rundt klokken 5, gikkPERF Giovanni til skolen.) 

Disse to ytringene beskriver altså den samme hendelsen i det samme tidspunktet. Ifølge 

Bertinetto (1986, s. 77) er den eneste forskjellen at i (1) presenteres hendelsen som om den 
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fortsatt er i gang ved tidspunktet (verso le 5), og man kan ikke være sikker på at Giovanni 

fullførte det å gå til skolen, mens i (2) ses hendelsen på som en fullført helhet ved det oppgitte 

tidspunktet.  

I norsk har vi ikke aspekt grammatikalisert på verbet. Sammensatte fortidsformer (presens 

perfektum/preteritum perfektum) anses i stor grad å være perfektive. Likevel kan hjelpeverbet 

muligens påvirke den aspektuelle tolkningen. Bruk av være kan vise til en tilstand eller et 

resultat, mens bruk av ha fokuserer på handlingsforløpet, og kan kombineres med tidsadverb 

som angir varighet. Eksemplet under kommer fra Faarlund et al. (1997, s. 521): 

3) Vannet er steget – Vannet har steget i hele dag. 

(*Vannet er steget i hele dag) 

Enkle fortidsformer (preteritum) anses generelt å være aspektuelt tvetydige, eller nøytrale 

(Tonne, 2001, s. 57). Men her vil verbets aksjonsart gi en presisering. Et STA-verb har 

imperfektivt aspekt, og et ACH-verb har perfektivt aspekt. Om verbet er ACT eller ACC, vil 

aspektet variere ut fra den lingvistiske konteksten (Tonne, 2001, s. 59-63). Taleren kan også 

velge å bruke ulike aspektkonstruksjoner, f.eks. et perifrastisk uttrykk, for å vise aspekt. 

Eksemplene nedenfor er hentet fra Tonne (2001, s. 67-69). 

4) Janne var i ferd med å spise matpakka si. (ACC med imperfektivt aspekt) 

5) Johan satt og strikket. (ACT med imperfektivt aspekt) 

6) Hun satte i å skrike. (ACT med perfektivt aspekt) 

Italiensk kan også bruke perifrastiske konstruksjoner for å vise aspekt. Denne oppgaven 

fokuserer kun på de to fortidsformene pass.pross. og imperfetto. Det er dermed utenfor 

oppgavens rammer å vise alle detaljer for dette. For en full diskusjon om aspektbruk i 

italiensk og norsk, refereres til Bertinetto (1986) for italiensk, og til  Tonne (2001) og 

Faarlund et al. (1997, s. 644-660) for norsk. 

Aspektendringer (aspect shift) 

Vendler har blitt kritisert for ikke å formelt implementere at ikke bare verbet alene, men også 

verbets argumenter, må inn i klassifiseringen (Dowty, 1986, s. 39). Dowty viser til at man 

ikke kan kategorisere aksjonsart ut fra kun verbets semantiske egenskaper, men at man også 

må inkludere andre setningselementer, f.eks. subjekt, objekt, og/eller adverbialer, ja, til og 

med hele konteksten, siden disse elementene kan gjøre at verbets aksjonsart endrer seg.  
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Her er et eksempel på hvordan aksjonsarten kan endre seg (italienske eksempler fra Bertinetto 

(1986, s. 100-101)). I eksempel 7 (a og b) ser vi f.eks. at et telisk verb (cadere/å falle) blir 

avtelisert (detelicized) når objektet er utellelig (Loporcaro, 2003, s. 216). Eksempel 8 (a og b) 

viser at et telisk verb (trovare/å finne) kan bli atelisk dersom objektet er ubestemt flertall og 

refererer til noe som skjer gjentatte ganger. I eksempel 9 og 10 (a og b) ser vi at et atelisk verb 

(mangiare/å spise, correre/å løpe) blir telisk når objektet består av en spesifisert mengde, eller 

adverbet viser en spesifikk distanse eller type aktivitet. 

7)  (a) La pioggia cade. 

(Regnet faller.) 

(durativ, utellelig subjekt) 

 (b) Il sasso cade. 

(Steinen faller.) 

(ikke-durativ, tellelig subjekt) 

8)  (a) Trovare una conchiglia. 

(Å finne en konkylie.) 

(ACH, objekt ubestemt entall) 

 (b) Trovare delle conchiglie. 

(Å finne konkylier.) 

(ACH eller ACT, objekt ubestemt flertall, avhengig 

av om det refereres til én eller flere hendelser) 

9)  (a) Mangiare del pane. 

(Å spise brød.) 

(ACT, utellelig objekt) 

 (b) Mangiare una pagnotta di pane. 

(Å spise sitt daglige brød.) 

(ACC, objektet har spesifisert mengde) 

10)  (a) Correre. 

(Å løpe.) 

(ACT) 

 (b) Correre i 400 metri. 

(Å løpe firehundre meter.) 

(ACC, adverbet spesifiserer typen aktivitet) 

 

I norsk finner vi også slike aspektendringer. Et eksempel kan være verbet "å lese", som i seg 

selv er atelisk. Dersom det direkte objektet endrer bestemthet, vil setningen kunne endre 

aksjonsart (Andersen, 2005, s. 109): 

11)  (a) Per leste bøker (atelisk, ubestemt objekt) 

 (b) Per leste boken (telisk, bestemt objekt) 
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I italiensk kan endringen fra imperfektivt til perfektivt aspekt også i seg selv medføre en 

endring aksjonsart. For noen verb medfører en slik endring også at verbet blir polysemisk, 

dvs. det har én betydning med imperfektivt aspekt og en annen betydning med perfektivt 

aspekt (opposizioni infralessicali), slik eksemplene nedenfor, hentet fra Bertinetto (1986, s. 

103), viser. For nærmere utdyping og flere eksempler, kan også henvises til Bertinetto (2001, 

s. 37-41). 

12)  (a) I soldati impugnavano il mitra. 

'The soldiers held their guns' 

Soldatene holdt i maskinpistolene sine. 

Imperfetto (imperfektivt aspekt), 

(statisk, durativ = STA) 

 (b) I soldati impugnarono il mitra.  

'The soldiers took hold of their guns' 

Soldatene grep fatt i maskinpistolene sine. 

Passato remoto (perfektivt aspekt), 

(dynamisk, punktuell = ACH) 

Ifølge Bertinetto (1986) er slike ulike aspektendringer heller normen enn regelen, og nesten 

ethvert italiensk verb kan altså tilhøre både to, tre og fire ulike aksjonsarter. Derfor er det 

viktig å ta hele konteksten med i en analyse av aksjonsart. 

2.3 Teorier om innlæring av tempus og aspekt 

Det har vært stor interesse for språk og språkinnlæring i flere tusen år. De siste hundre årene 

har medført en stor utvikling når det gjelder lingvistikk generelt og språkinnlæring spesielt. 

Etter hvert som flere empiriske studier ble utført, kom det stadig nye teorier om 

språkinnlæring. Denne oppgaven baserer seg på Aspekthypotesen, som fokuserer på innlæring 

av tempus- og aspektmorfologi. Aspekthypotesen ble i korte trekk beskrevet i kapittel 1.1. 

Her presenterer jeg først de teoriene som førte fram til Aspekthypotesen, deretter gis 

ytterligere detaljer om Aspekthypotesen i kapittel 2.4. 

Teorier som danner bakgrunn for Aspekthypotesen 

Fra begynnelsen av 70-tallet ble det gjort en del studier av barns innlæring av morsmålet 

(L1), særlig når det gjelder innlæring av tempus og aspekt, og en del av dem banet veien 

for det som senere ble til Aspekthypotesen. 

Tre studier viste den samme type språkutvikling hos barn, nemlig at det var en forskjell i 

typen verb som morfologisk ble markert med fortid (engelsk: Brown (1973); fransk: 

Bronckart og Sinclair (1973); italiensk: Antinucci og Miller (1976)). I barns tidlige 
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språkutvikling, ble fortidsmorfologi brukt med teliske verb, presens ble brukt med 

statiske verb, og progressiv med aktivitetsverb. Senere studier bekreftet denne 

utviklingen (Boland, 2006, s. 252). Det ble altså funnet at barn hadde en lik 

utviklingsløype uavhengig av hvilket språk de lærte. Antinucci og Miller hevder at ulike 

kognitive veier er årsaken til at barn gjør forskjell på morfologisk markering av hendelser 

med og uten et endepunkt (Antinucci og Miller, 1976, s. 167). Fortidsformene i barnespråk 

markerer ikke tempus, men aspekt, noe Antinucci og Miller (1976) forklarer med at barn 

mangler en utviklet kognitiv forståelse av fortid. I sin studie av amerikanske barn, fant også 

Bloom et al. (1980) at fortidsformer brukes for å vise aspektuelle forskjeller og ikke 

tempus. Disse funnene la grunnlag for det som ble kalt for bl.a. Aspect before tense 

hypothesis (ABTH). Funnene ble deretter undersøkt i en rekke studier. 

Weist et al. (1984) kom med en studie av hvordan verbformer oppsto hos polske barn. Der 

kritiserte de påstandene fra både Bronckart og Sinclair (1973), Antinucci og Miller (1976) og 

Bloom et al. (1980), og kalte funn fra disse studiene the defective tense (DT) hypothesis 

(DTH) (Weist et al., 1984, s. 348). Weist et al. fant ikke støtte for DTH, og hevder at tidlig 

tempusmorfologi også uttrykker deiktiske (temporale) sammenhenger (Weist et al., 1984, s. 

363, 369, 373). 

Andersen (1988, s. 23) framsatte så the Distributional Bias Hypothesis (DBH) (se også 

Andersen og Shirai, 1996, s. 348) . Andersen og Shirai (1996) hevder at DBH kan forklare 

funn fra studiene som støttet Aspect before tense hypothesis. De hevder at 

innlæringsmønsteret ikke nødvendigvis kun skyldes en medfødt (innate) evne hos 

innlærere, men at innlæringsmønstrene heller skyldes påvirkning av input fra morsmålstalere 

(Andersen og Shirai, 1996, s. 560-561).  Fra voksne morsmålstalere hører barnet i hovedsak 

prototypisk bruk, dvs. perfektivt aspekt med teliske verb, presens og imperfektiv fortid med 

ateliske verb, og progressiv med ACT, dvs. at språket har en ujevn fordeling av aksjonsarter i 

de forskjellige verbtidene. Likevel viser voksne morsmålstaleres språk også ikke-prototypisk 

bruk, f.eks. teliske verb med imperfektivt aspekt og ateliske verb med telisk aspekt. Den ikke-

prototypiske bruken er derimot mindre vanlig. Det at barn først bruker prototypiske 

kombinasjoner av verbformer og aksjonsart basert på input, kalles for the Prototype Account 

(PA) Shirai og Andersen (1995, s. 743, 757-759). Når innlærere observerer en slik ujevn 

fordeling i input, tolker de det først som en absolutt sannhet, og danner en sammenheng 
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mellom form og meaning som er for rigid. Etter hvert som innlærere mestrer språket, vil også 

de ikke-prototypiske kombinasjonene komme i bruk, som hos hos voksne morsmålstalere.  

2.4 Aspekthypotesen 

Andersen (1989) legger fram en svakere versjon av Weist et al.s hypotese, som han kaller 

the Relative Defective Tense Hypothesis (RDTH). RDTH blir senere omtalt med flere 

navn, f.eks. the Aspect Hypothesis (AH) (Andersen og Shirai, 1994, s. 137), the Lexical 

Aspect Hypothesis (LAH) Salaberry (2011, s. 184), eller Primacy of Aspect (POA) 

(Andersen og Shirai, 1996, s. 549). Navnet Aspekthypotesen (Aspect Hypothesis) blir 

heretter brukt som samlebegrep for alle disse hypotesene. 

Aspekthypotesen innebærer at fortidsmorfologi først blir brukt på accomplishments og 

achievements, og at imperfektiv fortid innlæres senere og til å begynne med i hovedsak 

blir brukt med statives og actitivies (referert i: Andersen og Shirai, 1996, s. 536). Det 

viktigste er ikke å undersøke om barn kan forstå tempus, men hva som er bakgrunnen for 

valg av fortidsmarkering (Andersen og Shirai, 1994, s. 137). Aspekthypotesen antas også å 

gjelde både for L1- og L2/(Ln)-innlæring. Alle innlærere vil til å begynne med bli påvirket 

av verbets iboende semantiske/leksikalske aspekt, dvs. prototypisk bruk, når de skal lære seg 

de ulike måtene tid og aspekt kan uttrykkes på (Andersen og Shirai, 1994, s. 133). Andersen 

og Shirai (1996) prøver å begrunne en slik universell utvikling av språkinnlæring. De 

forklarer utviklingen med universelle lingvistiske og kognitive prinsipper (the Relevance 

Principle, the Congruence Principle, the One to One Principle, samt a notion of 

prototypicality) (Andersen og Shirai, 1994, s. 152). Disse prinsippene baseres på Vendlers 

(1967) firedeling (four-way classification) av aksjonsart, som kan sies å være både en 

"linguistic universal" og en "cognitive universal" (Andersen og Shirai, 1996, s. 532).  

Som vi så i kapittel 1.1, kan Aspekthypotesen oppsummeres i fire punkter. Jeg gjentar her 

punktene i norsk oversettelse: 

1. Innlærere bruker først fortidsmarkering eller perfektivmarkering på achievements 

(ACH) og accomplishments (ACC), og utvider gradvis bruken til activitives (ACT) og 

statives (STA). 

2. I språk som koder forskjellen på perfektiv og imperfektiv [vha. verbbøyning/ulike 

suffikser på verbet], vil imperfektive fortidsformer innlæres/brukes senere enn 

perfektive fortidsformer, og imperfektive fortidsformer tas først i bruk med statives 
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(STA), og bruken utvides så til activitives (ACT), accomplishments (ACC) og til slutt til 

achievements (ACH). 

3. I språk hvor progressivt aspekt uttrykkes på verbet, blir progressiv markering først brukt 

med verb som uttrykker activitives (ACT), og bruken blir så utvidet til verb som 

uttrykker accomplishments (ACC) eller achievements (ACH). 

4. Bruk av progressiv markering på verbet blir ikke overgeneralisert til statives (STA). 

Når det gjelder undersøkelse av innlæring av tempus/aspekt for de to fortidsformene 

pass.pross. og imperfetto i italiensk, er det de to første punktene i Aspekthypotesen som er 

relevante å undersøke. Det er dermed kun disse to punktene som vil omhandles i denne 

oppgaven. 

Aspekthypotesen innebærer altså at aksjonsarten er med på å bestemme hvilken type 

verbmorfologi som blir brukt i fortidsformer. Etter hvert som ulike typer verbmorfologi tas i 

bruk, er de ikke likt fordelt på alle aksjonsarter (Robison, 1995, s. 344). Det er forskjell på 

hvilken rekkefølge ulike verbtider læres inn med, både når det gjelder hvilke verb som brukes 

i henholdsvis perfektive og imperfektive former, og når disse formene oppstår i 

mellomspråket. Dette skyldes at det først dannes en stabil sammenheng mellom verbformer 

og verbets aksjonsart. Språket er til å begynne med dermed preget av prototypisk bruk, mens 

den ikke-prototypiske bruken viser seg med økende språknivå.  

2.5 Tidligere forskning 

Etter at Andersen (1991), Andersen og Shirai (1994, 1996) og Shirai og Andersen (1995) 

hevdet at også innlæringsrekkefølgen av L2 fulgte påstandene fra Aspekthypotesen, ble det 

gjort mange flere studier på andrespråksinnlæring, som ga støtte til Aspekthypotesen. De 

tidlige studiene fokuserte på et lite antall målspråk (spansk, engelsk, fransk), men senere 

studier har også blitt utvidet til å gjelde flere språk. 

Av romanske språk er det spansk som oftest har vært studert. Bardovi-Harlig (2000b, s. 198) 

og Salaberry og Ayoun (2005, s. 15) m.fl. viser til flere studier av ulike språk som støtter 

Aspekthypotesen, f.eks. engelsk (Collins, 2004; Robison 1995; Bardovi-Harlig, 1995), 

japansk (Shirai, 1998), fransk (Bardovi-Harlig, 1996; Salaberry, 1998), og spansk (Hasbún, 

1995). Noen studier på asiatiske språk har også vært foretatt (se f.eks.: Sugaya og Shirai 

(2007) for japansk; Qian (2015) for kinesisk og mongolsk). For oversikt over studier på 

romanske språk, se f.eks. Comajoan (2005a, s. 34, tabell 5). 
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Mange av studier på innlæring av tempus og aspekt for andrespråk/L2 ble utført av the 

European Science Foundation (ESF). Disse ESF-studiene fokuserte mye på uttrykk av 

hvordan tempus utvikler seg og til slutt ender opp i bruk av tempusmorfologi (innlærings-

rekkefølge). Det ble gjort studier på mange ulike L2, og det ble også utført longitudinelle 

studier av innlærere av italiensk L2 , f.eks. Giacalone Ramat og Banfi (1990). I studiet av 

innlæring av romanske språk, herunder italiensk, har både tempus og grammatisk aspekt blitt 

undersøkt. For en ytterligere oversikt over tidligere studier om morfologisk utvikling henvises 

til Bardovi-Harlig (2000c, s. 97-100). 

I fortsettelsen fokuserer jeg først og fremst på studier av mellomspråk fra innlærere av 

italiensk eller andre romanske språk. 

De første studiene om innlæring av tempus og aspekt i italiensk L2 (andrespråk og 

fremmedspråk) var ofte basert på muntlige data fra barn eller voksne, f.eks. Giacalone Ramat 

og Banfi (1990), Wiberg (1996) og Rocca (2002). De siste årene har det vært et økende antall 

studier som også bruker skriftlige data, enten i kombinasjon med muntlige, eller alene, og har 

også i all hovedsak brukt voksne universitetsstudenter som informanter. Rosi (2008), Rosi 

(2009) og Burk (2018) har brukt både muntlige og skriftlige data, mens Rosi og Cancila 

(2007), Melucci (2007), Burk (2018) og Toth (2018) kun har brukt skriftlige data.  

Flere studier av italiensk L2 viser at fortidsmorfologi er prototypisk assosiert med perfektivt 

aspekt, og at pass.pross. er den fortidsformen innlærere først bruker. Funn fra innlærere med 

ulike morsmål, bl.a. engelsk (Rosi og Cancila, 2007; Rocca, 2002) og spansk/tysk (Rosi, 

2009a), viser at pass.pross. først brukes med ACH/ACC, noe som støtter Aspekthypotesen, 

pkt. 1. Det er også vist at imperfetto er vanskeligere å lære enn pass.pross. og at imperfetto 

dermed læres etter pass.pross. (Melucci, 2007, engelsk L1; Wiberg, 1996, 2009, svensk L1). 

Når imperfetto kommer i bruk, brukes denne verbformen først med STA/ACT, noe som 

støtter Aspekthypotesen, pkt. 2 (Rosi og Cancila, 2007; Rosi, 2009a; Rocca, 2002). Rosi 

(2008) viste for italiensk L2, at innlæringsrekkefølgen generelt er den samme hos både L2- og 

L3/Ln-innlærere. Rosi og Cancila (2007) fant også lik utvikling hos instruerte som hos ikke-

instruerte innlærere. Toth (2018) utførte en studie med data fra universitetsstudenter med 

hovedsakelig tysk L2. Data fra skriftlige, upersonlige narrativer viste en prototypisk bruk 

av pass.pross. og imperfetto. Det samme fant Melucci for narrativer fra engelske innlærere 

av italiensk L2 (Melucci, 2007). Det at det i disse studiene er brukt en rekke ulike 

datainnsamlingsmetoder, er noe som styrker funnene som støtter Aspekthypotesen. 
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Data fra engelske innlærere av italiensk L2, viste at innflytelsen av leksikalsk aspekt var størst 

for det laveste språknivået i undersøkelsen (intermedio), og denne innflytelsen sank hos 

innlærere i det høyeste språknivået (avanzato) (Rosi, 2008). Det samme ble funnet for 

innlærere med tysk L1 (germansk språk), hvor den prototypiske bruken av pass.pross. (dvs. 

brukt med STA- og ACT-verb) sank med økt input og økt språknivå (Rosi, 2009). En slik 

reduksjon av andelen prototypiske kombinasjoner ettersom språknivået stiger, følger dermed 

utviklingen som Aspekthypotesen innebærer. Det finnes imidlertid også studier finner en 

motsatt utvikling. Flere studier, inkludert studier av italiensk L2 hos instruerte innlærere med 

engelsk L1 (Burk, 2018), eller tysk L1 (Toth, 2018), viste at prototypisk bruk steg med høyere 

språknivå, noe som er motsatt av hva man forventer å finne ut fra Aspekthypotesen. Toth 

hevder at en økt prototypisk bruk kan skyldes effekten av undervisning, dvs. at input i 

undervisning er annerledes enn input uten undervisning (Toth, 2018, s. 214). Burk (2018) 

undersøkte data fra fra instruerte innlærere (engelsk L1/italiensk L2). Data fra både skriftlige, 

kontrollerte data, og fra muntlige narrativer, viste at de mest avanserte informantene hadde 

høyest bruk av pass.pross. med ACC, deretter fulgte bruk med ACH. Imperfetto hadde høyest 

bruk med ACT, deretter fulgte bruk med STA. Slike funn viser dermed at pass.pross. har en 

høyere andel bruk med teliske verb, og at imperfetto har en høyere andel bruk med ateliske. 

Dette kan tyde på at det fortrinnsvis er skillet atelisk/telisk som er det avgjørende for valg av 

fortidsform. 

Aspekthypotesen var i utgangspunktet sterkt knyttet til Vendlers fire aksjonsarter, som hver 

har en unik kombinasjon av de tre ulike, semantiske trekkene (se kapittel 2.2). De fleste 

studiene som er utført basert på Aspekthypotesens fire punkter, viser avvik fra 

Aspekthypotesen. Bruken av pass.pross. har ikke alltid sterkest tilknytning til ACH, og 

bruken av imperfetto har ikke alltid sterkest tilknytning til STA. Andersen (2002, s. 79) har 

dermed omformulert de opprinnelige fire punktene i Aspekthypotesen, til tre nye punkter. Her 

er det ikke like sterk kobling mellom fortidsformer og hver av de fire aksjonsartklassene, som 

før. Denne nye formuleringen innebærer at så lenge bruken av pass.pross. er høyest med 

teliske verb, enten det er ACH eller ACC som har høyest andel bruk, og så lenge bruken av 

imperfetto er høyest med ateliske verb, enten det er STA eller ACT som har høyest andel 

bruk, viser det en støtte for Aspekthypotesen Bardovi-Harlig og Comajoan-Colomé (2020, s. 

5-7). I denne nye formuleringen ligger altså fokuset på en todeling, og ikke en firedeling.  
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Det er likevel ikke full enighet om hva som er riktig måte å dele dette opp på. Mange studier 

forholder seg til de fire aksjonsartene som Aspekthypotesen opprinnelig var tuftet på. Andre 

velger en tredeling, og noen en todeling. Denne problematikken forklares mer i kapittel 3.8. 

Flere studier har funn som kan brukes til inntekt for at det også er andre faktorer enn 

leksikalsk aspekt som påvirker språkinnlæringen, som f.eks. transfer.Toth finner en effekt av 

transfer fra førstespråket (L1), og at den er høyest hos nybegynnere. Denne effekten avtar 

ettersom språknivået øker (Toth, 2018, s. 212-213). Wibergs (2009) finner at avanserte 

innlærere av italiensk L2 hadde en overbruk av imperfetto i perfektive kontekster, og hevder 

at dette kan skyldes L1-transfer (Wiberg, 2009, s. 494). Dermed vises også effekt av transfer 

hos informanter på høyere språknivå. Rosi (2009) hevder at L1 påvirker hvor stor andel av 

verbmorfologien som blir riktig brukt i begynnelsen av innlæringsprosessen. Innlærere med 

tysk L1 hadde i tidligere stadier en påvirkning av L1, mens innlærere med spansk L1 hadde 

en fordel siden morsmålet har en større likhet med italiensk (Rosi, 2009, s. 7).  

Studier fra innlærere med engelsk L1, tyder også på at at innlærere vil ha en positiv transfer 

dersom de tidligere har lært andre romanske språk, og italiensk innlæres som L3/Ln (Rosi, 

2009a). En slik positiv transfer finnes uavhengig av om italiensk læres som andrespråk (i 

Italia), eller som fremmedspråk (innlæring skjer i innlærernes hjemland) (Rosi og Cancila, 

2007, s. 175-183). Toth (2018) kommer fram til et annet resultat. Funn fra innlærere med tysk 

L1 viste at innlæringsrekkefølgen var den samme for innlærere hvis første L2 er italiensk, 

som for innlærere som lærer italiensk som sitt L3/Ln, selv om de tidligere har lært et annet 

romansk språk. Toth sier funnene antyder at innlærere ikke automatisk kan overføre kunnskap 

(transfer) fra et språk til et annet språk med lignende språksystem, og dette er motsatt av 

konklusjonen fra Rosi og Cancila, 2007.  

Selv om man finner effekt av transfer, trenger det likevel ikke bety at Aspekthypotesen ikke 

stemmer. I en studie av barn med engelsk L1/italiensk L2, finner Rocca (2002) at imperfetto 

først brukes med STA, altså en prototypisk bruk. Senere utvikler bruken seg til en overbruk 

av imperfetto med ACT, og en underbruk med STA. Barnas overbruk med ACT kan være en 

naturlig del av spredningen av imperfetto til ACT, slik Aspekthypotesen innebærer. Rocca 

(2002, s. 276) hevder at underbruken av imperfetto med STA som også oppstår, kan skyldes 

en effekt av L1-transfer. Rocca hevder likevel at transfer ikke kan skje før innlærerne har 

nådd et visst utviklingsstadium, og da er allerede de prototypiske linkene/forbindelsene blitt 
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lært. Transfer er dermed noe som kommer i tillegg til (eller skyldes påvirkning av) leksikalsk 

aspekt.  

Et motsatt syn er at hos nybegynnere er ikke mellomspråket påvirket av leksikalsk aspekt, for 

en slik effekt er noe som først kommer med økende språknivå. Det er ikke slik at perfektiv 

fortidsmorfologi lære først og imperfektiv senere. De første fortidsformene er derimot preget 

av transfer og viser ikke aspekt, men tempus (unmarked/default past tense hypothesis), bl.a. 

Wiberg (1996) og Salaberry (1999). Først med økende språknivå vil leksikalsk aspekt vise en 

innflytelse på innlæreres bruk av fortidsformer. Wiberg (1996) hevder at pass.pross. blir brukt 

som en  unmarked past tense i personlige narrativer, mens upersonlige narrativer derimot 

viser støtte til Aspekthypotesen. Salaberry (1999, s. 167) viser ut fra muntlige data fra 

upersonlige narrativer, at innlærere av spansk L2 i det laveste språknivået, bruker preterite 

som en generell fortidsform (default past tense). Denne fortidsformen markerer ikke 

leksikalsk aspekt, men tempus, og som blir brukt med alle fire aksjonsarter. En annen studie 

av Salaberry, 2003 #240@@author-year} for spansk L2, finner at for personlige narrativer, er 

det imperfect som brukes som en standard fortidsform, og dermed brukes oftere enn preterite. 

Toth (2018) finner et tredje mønster i funn fra italiensk L2. Hos nybegynnere finner Toth at 

det er imperfetto som brukes mest, og også brukes over alle aksjonsarter. Noen ganger bruker 

informantene også pass.pross. med en begrenset distributional bias. Toth mener at innlærerne 

bruker begge disse fortidsformene for kun å markere fortid, og at bruk av aksjonsart er mer 

uklar. Kihlstedt (2002) viser funn fra en longitudinell undersøkelse basert på muntlige data fra 

fire svenske innlærere av fransk L2 med avansert språknivå. Kihlstedt finner at passé 

composé brukes som en general past tense marker uavhengig av aksjonsart, unntatt for STA, 

som i hovedsak brukes med imperfektiv fortid Kihlstedt (2002, s. 344). Disse studiene sår 

dermed tvil om gyldigheten til Aspekthypotesen.  

Det finnes også andre studier som trekker gyldigheten av Aspekthypotesen i tvil. Rastelli og 

Vernice (2013) undersøkte hvordan voksne, instruerte innlærere viser telisk aspekt 

(engelsk L1/italiensk L2). Funnene viser at nybegynnere ikke nødvendigvis oppfatter et verb 

som iboende telisk. Alle verb brukes fortrinnsvis i presens, og det er kun tilfeldigheter, og 

ikke leksikalsk aspekt, som avgjør om et verb får fortidsmorfologi.  

Giacalone Ramat og Rastelli (2008) og Giacalone Ramat og Rastelli (2013) analyserer data 

fra ikke-instruerte innlærere med ulike morsmål (tigrinia og kinesisk). Både personlige og 

upersonlige narrativer viser at innlærere av italiensk L2 til å begynne med har et overbruk 
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grunnformer av verb, såkalte basic verbs. Slike verb har et prototypisk element som 

overlapper lignende verb, og blir dermed brukt som et generelt uttrykk uavhengig av det 

egentlige leksikalske aspektuelle innholdet, dvs. de er aspektuelt underspesifiserte. Det er 

kombinasjonen av basic verb, adverbialer, tempusbøyninger og leksikalsk betydning som i 

kombinasjon gir uttrykk for "the intended meaning" (Giacalone Ramat og Rastelli, 2008, kap. 

6). Først ettersom språknivået øker, vil overbruken av slike basic verbs reduseres (Giacalone 

Ramat og Rastelli, 2008, kap. 5). Innlærere har ofte en ikke-eksisterende eller svært 

mangelfull kunnskap om vekselvirkningen mellom grammatisk og leksikalsk aspekt, noe som 

forklarer funn som avviker fra Aspekthypotesen hos nybegynnere. De hevder dermed at 

leksikalsk aspekt må læres gradvis (Giacalone Ramat og Rastelli, 2008, kap. 3). I tillegg vil 

en analyse av leksikalsk aspekt basert på kjente tester1 vil gi feil resultat, siden innlærere ikke 

har medfødt kunnskap om leksikalsk aspekt og at det aspektuelle innholdet dermed ikke er 

kjent for dem. 

2.6 Oppsummering 

Generelt viser tidligere forskning mye støtte til Aspekthypotesen, ved at perfektiv fortid 

brukes først, og at imperfektiv fortid læres og brukes senere. Likevel er det ikke alltid en 

kobling til de prototypiske koblingene mellom pass.pross. og ACH og imperfetto og STA. De 

observerte variasjonene tyder på at valget mellom perfektiv og imperfektiv fortid kan tolkes 

som et skille mellom trekket [+/- telisk], dvs. at pass.pross. oftere brukes med teliske verb og 

imperfetto med ateliske verb. Andre studier viser også at Aspekthypotesen ikke kan tolkes 

som en universell sannhet. Flere avvik fra mønsteret tyder på transfer fra innlæreres morsmål, 

eller fra tidligere innlærte andrespråk. I tillegg er det flere studier som finner at hos innlærere 

med lavest språknivå, brukes det kun én generell fortidsform, som uttrykker tempus og ikke 

aspekt. Innflytelsen fra leksikalsk aspekt skjer gradvis og viser seg dermed først etter hvert, 

noe som er motsatt av hva Aspekthypotesen innebærer. På grunn av forskjeller vist i tidligere 

forskning, ønsker jeg å å undersøke om Aspekthypotesen gjelder for norske innlære av 

italiensk L2.  

                                                 
1 Mer om tester for aksjonsart, se kapittel 3.8. 
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3. Metode 

3.1 Innledning 

I dette kapitlet vil jeg presentere metode og design for studien. De fleste tidligere studier 

av Aspekthypotesen er kvantitative studier. For i størst mulig grad å kunne sammenligne med 

tidligere forskning, har jeg også valgt å utføre en kvantitativ studie. Formålet med denne 

studien er å undersøke om Aspekthypotesen stemmer for norske innlærere av italiensk L2. 

Først vil jeg begrunne valg av metode. Deretter vil jeg beskrive informantene. Til sist 

forklarer jeg hvordan data ble samlet inn og analysert for å besvare forsknings -

spørsmålene (se kapittel 1.1), dvs. om verbets aksjonsart spiller en rolle for innlæring/bruk 

av fortidsformer, slik Aspekthypotesen innebærer. 

3.2 Bakgrunn for valg av kvantitativ metode 

Aspekthypotesen sier altså at verbets iboende, leksikalske aspekt (aksjonsart) vil påvirke 

hvilket grammatisk aspekt som blir brukt i fortid, og at resultatene vil endre seg fra et 

lavt til et høyere språknivå. Dersom man finner de samme resultatene i denne studien, vil 

det støtte en påstand om at Aspekthypotesen også stemmer for norske innlærere av 

italiensk L2. 

Aspekthypotesen er utformet slik at den tydelig kan testes. For å teste Aspekthypotesen 

må man ha data fra innlæreres mellomspråk. Det er viktig å prøve å få et representativt 

utvalg av informanter og datatyper for å unngå skjevfordeling (bias). En kvantitativ studie 

samler inn og tallfester data. Dermed kan man undersøke og verifisere studien, og det er 

mulig å replisere den. En kvantitativ studie kan også gjøre resultatene generaliserbare utover 

studien i seg selv. 

I tidlige studier av Aspekthypotesen brukte man ofte data fra enkeltinformanter. 

Problemet med en slik framgangsmåte, er at mellomspråket ofte viser store variasjoner 

fra individ til individ. Funn fra én innlærer kan dermed ikke generaliseres til også å 

gjelde andre innlærere. For å kunne generalisere funnene trenger man dermed større 

datamengder fra informanter med ulik alder, innlæringsbakgrunn (skole eller 

naturalistisk), språknivå osv. (Bardovi-Harlig, 2000b, s. 197-198). Dataene bør bestå av 

både muntlige og skriftlige data, og komme fra ulike innsamlingsmetoder. Det er også 

viktig å undersøke om Aspekthypotesen gjelder for "alle" kombinasjoner av morsmål og 

målspråk. 
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Tidlige studier av mellomspråk baserte seg ofte på data fra fri produksjon, dvs. data som 

ikke er kontrollerte av forskeren. Fordelen med fri(ere) produksjon er at innlærerne kan 

uttrykke seg helt naturlig, og at man dermed får data som mest mulig gjenspeiler mellom-

språket. Ulempen med data fra fri produksjon er ofte at at man ikke kan garantere at 

informantene bruker de verbformene man er interessert i å studere, og man kan risikere å 

ikke få samlet inn nok relevante data. Selv om man prøver å få informantene til å bruke 

fortidsformer, er det slik at uten mer eksplisitt styring, bruker informantene of te historisk 

presens i fortidsfortellinger. Ved slike resultater kan man ikke si med sikkerhet at 

informantene ikke kan bruke fortidsformer, det eneste man kan si er at de har valgt å ikke 

bruke fortidsformer. Dataene har dermed ingen praktisk nytte for studier av 

Aspekthypotesen. 

For å undersøke Aspekthypotesen må man få informantene til å produsere fortidsformer, 

dvs. gi dem en fortidskontekst som fortellingen skal foregå i (Bardovi-Harlig, 2000b, s. 

201). Dette har medført at studier av Aspekthypotesen har gått over til å bruke data som 

er mer kontrollert fra forskerens side. Fordelen med kontrollerte innsamlingsmetoder er 

at man får samlet inn data som er relevante for det man vil undersøke.  

De mest kontrollerte formene for datainnsamling er f.eks. luketester (cloze tests) og 

grammatikalitetsvurderinger (judgment tasks). Slike kontrollerte datainnsamlinger har 

den fordelen at man i høy grad kan sikre seg at dataene fra hver informant inneholder et 

likt antall verbtyper og verbtoken, og at det er produksjon av like mange verb i hver 

aksjonsart. Dermed kan det være enklere å sammenligne resultater mellom informanter 

og/eller mellom språknivå. Siden alle kategorier er fastsatt på forhånd av forskeren, 

trengs det dermed ingen analyse utover det (Bardovi-Harlig, 2000b, s. 202). En ulempe er 

at grunnet høy kontroll over informantenes produksjon, kan man ikke være sikker på om 

dataene gjenspeiler alt informantene egentlig kan uttrykke om konteksten hadde vært 

annerledes. 

Det er også visse datainnsamlingsmetoder som er delvis/mindre kontrollerte, som f.eks. 

skriftlig/muntlig fortelling om en personlig hendelse (personal narrative), eller en 

skriftlig/muntlig gjenfortelling av f.eks. en film/video, bildesekvenser uten tekst eller et 

eventyr (impersonal narrative). Fordelen med bruk av personlige narrativer er at 

innlærere i større grad får uttrykke seg friere og vise en større grad av naturlig språk. 

Fordelen med upersonlige narrativer er at konteksten er kjent for forskeren, slik at 

analyse og koding blir lettere. Ulempen med narrativer er at alle predikater må analyseres 
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både for verbmorfologi og aksjonsart, noe som er mer tidkrevende. For personlige 

narrativer er konteksten ikke kjent for forskeren på forhånd, og det kan bli vanskeligere å 

kode dataene. 

Muntlige datainnsamlingsmetoder kan brukes på alle informanter, uansett alder eller 

bakgrunn, mens skriftlige metoder krever at innlærerne kan lese og skrive, dvs. da 

utelukker man informanter som er små barn eller voksne som ikke kan lese og skrive 

målspråket. 

En generell utfordring med all datainnsamling er å unngå at informantene blir påvirket av 

innsamlingssituasjonen. En datainnsamling vil alltid påvirke informanten på en eller 

annen måte. Det kan handle om at bevisst eller ubevisst stress i situasjonen kan få 

informanten til å produsere språk på et lavere nivå enn hva informanten egentlig kan, 

eller at informanten tilpasser språkbruken til hva som antas være passende eller påkrevd i 

situasjonen. Også forskjellen mellom skriftlig og muntlig datainnsamling kan påvirke 

språkproduksjonen. Noen informanter er mer komfortable med å snakke, mens andre 

kanskje får vist bedre hva de kan ved å produsere skriftlige data. I tillegg vil 

produksjonsdata også kunne være skjevfordelt ved at det kun er innlærere som føler seg 

komfortable med å være informanter, som deltar. 

Generelt kan man aldri helt kontrollere alle slike faktorer. Siden også både økonomi, 

arbeidstid og tilgang til informanter er begrenset i ethvert prosjekt, er det praktisk umulig 

for en forsker å innhente data fra absolutt alle disse områdene. Man kan dermed aldri 

generalisere funn til å gjelde absolutt alle innlærere. Dermed vil enhver datainnsamling 

være en avveining mellom å få et tilstrekkelig antall verbformer og det å få verbformer 

som viser informantenes reelle kunnskap, altså man må gjøre et kompromiss mellom 

nøyaktighet og ressursbruk. Ved å være bevisst på alle slike metodemessige svakheter, 

kan man likevel si noe om resultatene. Man vil også kunne se om funn fra den 

kombinasjonen av data man selv har, stemmer med studier med andre kombinasjoner. Jo 

flere studier som finner resultater som stemmer med en hypoteses forutsigelser, selv med 

ulike metoder og data som bakgrunn, jo mer støtte kan man si at hypotesen får.  

Longitudinelle studier krever ofte mye tid, og utgår dermed for min undersøkelse. Som 

flesteparten av tidligere studier, utfører jeg en tverrseksjonell (cross-sectional) 

undersøkelse, hvor jeg samler inn data fra informanter på ulike språknivå. Å ha flere 

språknivåer er helt nødvendig for å undersøke Aspekthypotesen, som forutsier en 
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utvikling i bruk av fortidsformer brukt med hver aksjonsart, etter hvert som 

mellomspråket utvikler seg og språknivået øker (Bardovi-Harlig, 2000b, s. 203). 

Siden tid og økonomi ofte begrenser muligheten for store undersøkelser med et helt 

tilfeldig utvalg informanter, blir de mange datainnsamlinger basert på at man spør folk 

man har tilgang til (som venner, kollegaer, elever o.l.) om å delta, eller at man ber folk 

man kjenner spre informasjon om undersøkelsen til sitt eget nettverk og at man dermed 

får med informanter man ikke har tilgang til i utgangspunktet. For å kunne få samlet inn 

data innen undersøkelsens tidsomfang, måtte også jeg velge det som var praktisk mulig 

for å få tak i flest mulig informanter.  

Utvalget er dermed ikke representativt som sådan. Det kan også være en mulig skjevdeling i 

datamaterialet, siden alle informantene er universitetsstudenter og studerer italiensk språk. 

Dette medfører at funnene ikke nødvendigvis kan overføres til alle (norske) morsmålstalere 

som lærer italiensk som L2. Det er likevel samme type informanter som er brukt i mye av den 

tidligere forskningen, og slik kan det likevel være mulig å se resultatene opp mot hverandre. 

Det er å håpe at framtidig forskning kan inkludere et større antall informanter med ulik 

bakgrunn. 

3.3 Datainnsamling og informanter 

For å kunne svare på forskningsspørsmålene, samlet jeg dermed inn skriftlige data fra 

norske innlærere av italiensk L2. Informantene er fordelt over 4 språknivåer (A1-B2) 

innenfor CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) (Council of 

Europe, 2001, s. 24‘, tabell 1). Data for denne studien ble samlet inn høsten 2016 og 

våren 2017. Informantene var studenter som tok italienske emner på 1000- og 2000-nivå 

ved Universitetet i Oslo. Før datainnsamlingen startet, var det gitt tillatelse av NSD – 

Norsk senter for forskningsdata AS (Vedlegg 1: Tillatelse fra NSD).  

Informantene ble rekruttert ved at jeg møtte opp på forelesninger fem ulike italienske emner 

ved UiO etter avtale med foreleser. Datoen for fremmøte ble valgt ut fra hva som passet best 

for foreleseren, og det var dermed helt tilfeldig hvilke studenter som var til stede på 

forelesningen den dagen jeg kom. Alle informantene hadde gjennomgått undervisning i 

bruk av passato prossimo og imperfetto i noen grad i løpet av semesteret. 

Studentene ble kort og generelt informert om prosjektet. For å begrense eksterne faktorer 

som muligens kunne påvirke informantene, dvs. for å unngå å legge noen føringer  på 

informantene når det gjaldt deltagelse og for å ikke skape en unødvendig bias i senere 
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produksjon av data, ble informantene kun informert om at studien omhandlet innlæring 

av italiensk hos voksne. Først etter datainnsamlingen ble informanter som ikke oppfylte 

kriteriene for deltagelse, ekskludert fra studien. 

Studentene ble spurt om å skrive en liten fortelling (narrativ/gjenfortelling) basert på en kort 

klipp fra en film. De ble i tillegg spurt om tillatelse til å hente inn eksamensbesvarelsene deres 

i emnet for også å kunne bruke disse tekstene til analyse. Studentene fikk utdelt et 

informasjonsskriv om undersøkelsen, som de signerte som for godkjenning av deltagelse 

i studien (Vedlegg 2: Informasjonsskriv/samtykkeskjema til informantene). I tillegg ble 

personopplysninger om informantene samlet inn via et persondataskjema (Vedlegg 3: 

Persondataskjema). Alle informantene hadde mulighet til å trekke seg fra undersøkelsen 

når som helst. Jeg hadde ingen relasjon med informantene, verken faglig eller privat, utenom 

datainnsamlingen. Informantene fikk heller ingen betaling/belønning for å delta i 

undersøkelsen.  

Gjenfortelling av film 

Skriving av gjenfortelling av film (heretter kalt narrativ), skjedde noen dager etter at jeg 

hadde møtt opp på forelesningene. Da var ca. 80-100% av undervisningen var utført. 

Filmklippet som ble vist, var 27 sekunder av den italienske filmen "Brød og tulipaner" 

(Pane e tulipani) (Soldini, 2000). Dette filmklippet var også blitt brukt i tidligere studier 

om italiensk aspekt (Rastelli og Vernice, 2013). Filmen var uten tale/tekst. En kort 

informasjon om handlingen finnes i Vedlegg 4: Eksempelbilder fra filmen "Pane e tulipani". 

Datainnsamlingen ble foretatt på et rom på universitetet hvor det var datamaskiner med 

ferdig oppsett av film og Word-fil som teksten skulle skrives inn i. Informantene avtalte 

selv tid for når det passet for dem å komme. Informantene gjorde dette i egen fritid. Jeg 

var til stede i rommet da informantene skrev tekstene, for å kunne være tilgjengelig ved 

eventuelle spørsmål, men jeg satt i et hjørne av rommet, mest mulig ute av syne, for å 

forstyrre dem minst mulig. 

Da informantene kom, fikk de informasjon på norsk om hva som skulle foregå. Først ble 

informantene bedt om å ta en online språktest (Dialang-test, nærmere beskrevet i kapittel 

3.4). Deretter ble de bedt om å se filmklippet og skrive ned en fortelling på ca. 150 ord, 

eller så mye de klarte. De fikk beskjed om å kun bruke fortidsformer av verbene. Dersom 

de ikke husket fortidsformene, skulle de sette inn presensform. Dette ble gjort for å 

unngå at informantene brukte for mye tid på å lete etter "riktig" verbtid. Ingen 
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hjelpemidler var tillatt. Informantene fikk se filmen flere ganger om de ønsket, hvis de 

ikke husket hele handlingen kun etter en visning. De ble fortalt at dette ikke handlet om å 

skrive korrekt. De skulle bare skrive det de klarte, og eventuelle feil ville være like nyttig 

i forskningsarbeidet som det de skrev riktig. 

Før skrivingen begynte, fikk informantene oppgitt infinitivsformen av noen italienske 

verb (Tabell 3.1), både teliske og ateliske, slik det er gjort i Rastelli og Vernice (2013). 

Dette ble gjort for at de skulle ha litt hjelp til å komme i gang. De ble ikke pålagt å bruke 

disse verbene, jeg nevnte kun at det var verb som kunne passe til handlingen og som de 

kunne bruke dersom de ønsket det. Alle informantene fullførte selve skrivingen av 

teksten i løpet av 20-25 minutter.  

Tabell 3.1 Teliske og ateliske verb oppgitt til informantene før de skrev narrativ 

Teliske verb Ateliske verb 

Uscire 

(go/gå 

ut) 

Arrivare 

(arrive/ 

ankomme) 

Tornare 

(return/komme 

tilbake) 

Venire 

(come/komme 

(fra)) 

Andare 

(go/gå, 

reise, 

dra) 

Camminare 

(walk/gå, 

spasere) 

Correre 

(run/løpe) 

 

Eksamensbesvarelser 

I eksamensbesvarelsene var det langsvarsoppgaven (fritekst/composizione) som ble brukt 

som datagrunnlag. Antall ord som var påkrevd å skrive, varierte mellom ca. 200-500 ord. 

I tillegg var det noen eksamener som besto av mappeinnlevering/semesteroppgaver, hvor 

lengden skulle være ca. 6 sider. Dette medførte at det var stor variasjon i tekstlengden. 

Siden informantene kom fra fem ulike italienske emner, var det dermed også stor 

variasjon i temaene i eksamensbesvarelsene. Oversikt over oppgavetypene fra alle 

eksamensbesvarelsene finnes i Tabell 3.2: 
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Tabell 3.2: Oppgavetyper fra eksamensbesvarelser 

 Oppgavetype 

1 Familien min  

2 Skriv en mail til en venn og fortell om hvordan du har det på universitetet  

3 Fortell om den beste ferien du har hatt 

4 Forskjell mellom norsk og italiensk samfunn 

5 Viktigheten av å lære fremmedspråk 

6 Republikk eller monarki? 

7 Hvilken person i boken "L’amica geniale" liker du best? 

8 Likheter og forskjeller mellom Dante, Petrarcha og Boccaccio 

9 Analyse av kapittel 12 i  Manzoni "Promessi sposi" 

10 Hvilke er de mest interessante og originale aspekter i bøkene av kvinnelige forfattere 

11 Utvikling av kvinnens rolle i samfunnet basert på analyse av bøker av kvinnelige forfattere 

 

3.4 Dialang språktest 

For å dele inn informantene i ulike språknivå, valgte jeg å benytte meg av en online og 

offentlig tilgjengelig test. Språktesten som ble benyttet, var Dialang plasseringstest 

(Language Testing Research Group (LTRG) Lancaster University, udatert) . Dette er en 

språktest med 5 deler (lesing, skriving, lytting, grammatikk og vokabular). Testen er 

hittil utarbeidet for 14 språk. Testen oppgir "språknivå" ut fra Common European 

Framework of Reference (CEFR). 

Det var ikke tid nok til å la informantene utføre alle delene av testen, dermed ble 

språknivået basert kun på grunnlag av delen om italiensk grammatikk. Testen tok ca 10 

minutter. Selv om dette er ikke en offisiell inndeling av språknivå, gir den likevel en 

indikasjon om hvilket språknivå hver enkelt informant ligger på. 

3.5 Informasjon om informantene 

Høsten 2016 var det 16 informanter som godkjente innhenting av eksamensbesvarelsene 

deres. Sju av disse skrev i tillegg narrativ, totalt 23 tekster. Våren 2017 var det 10 informanter 

som godkjente innhenting av eksamensbesvarelsene deres. Sju av disse skrev i tillegg 

narrativ, totalt 17 tekster. Totalt ble det samlet inn 26 eksamensbesvarelser og 14 narrativer, 

dvs. 40 tekster.  

Siden eksamensbesvarelser ikke ble oppgitt med oppnådd karakter, og siden det er avgjørende 

for undersøkelsen å ha en vurdering av informantenes språknivå, ble alle eksamenstekster 

hvor informanten ikke hadde tatt språktest, ekskludert. Selv om språktesten fra Dialang ikke 

nødvendigvis gir et helt korrekt språknivå, har i hvert fall alle informantene tatt den 
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samme testen og er vurdert etter samme kriterier. I tillegg var formålet med undersøkelsen 

å undersøke innlærere med norsk morsmål, dermed ble tekster fra informanter med et annet 

morsmål enn norsk, ekskludert. Det endelige utgangspunktet for datagrunnlaget besto dermed 

av 13 eksamensbesvarelser og 13 narrativer, totalt 26 tekster. 

Det var to informanter som deltok både høsten 2016 og våren 2017. Siden målet med under-

søkelsen ikke var å undersøke hver av de individuelle informantene, men å bl.a. se om spred-

ningen av av italienske fortidsformer endres etter f.eks. språknivå, ble alle tekstene beholdt. 

Dette medfører at det er to informanter som har bidratt med fire tekster hver (til sammen åtte 

tekster), mens de resterende ni informantene har bidratt med to tekster hver (til sammen 18 

tekster), totalt 26 tekster (13 narrativer og 13 eksamensbesvarelser). Informantene fikk hver 

sin unike informant-ID ved hvert innsamlingstidspunkt, uansett om de hadde deltatt en eller to 

ganger. Dette ble gjort fordi språknivået på Dialang-testen viste endring ved hvert 

innsamlingstidspunkt. Dermed har tekstene 13 forskjellige informant-ID-er. Siden jeg ikke på 

forhånd kunne bestemme hvilke informanter som skulle være med, eller visste hvilket språk-

nivå informantene hadde, ble det en ujevn fordeling av informanter fra hvert språknivå. Siden 

antallet informanter var såpass begrenset, valgte jeg å inkludere alle de 13 informantene, selv 

om dette betyr at det blir ulikt antall informanter i hvert språknivå. Tabell 3.3 viser de 26 

tekstene oppdelt i språknivå (A1-B2): 

Tabell 3.3: Tekster etter språknivå fra Dialang-test 

Språknivå Antall tekster Prosent A-nivå vs B-nivå Prosent 

A1 8 30,8 
12 46,2 

A2 4 15,4 

B1 10 38,5 
14 53,8 

B2 4 15,4 

Totalt 26 100,0 26 100,0 

 

Det var likevel en ganske jevn fordeling av kvinner og menn blant informantene (6 kvinner og 

7 menn). I Tabell 3.4 kan man få et inntrykk av fordelingen av tekster i hvert språknivå for 

menn og kvinner: 

Tabell 3.4: Fordeling av tekster etter kjønn og språknivå 

Kjønn A1 A2 B1 B2 Sum 

Menn 6 2 4 2 14 

Kvinner 2 2 6 2 12 

Totalt 8 4 10 4 26 
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Informantenes alder gikk fra 19 til 71 år. Gjennomsnittsalderen var 37 år. I Tabell 3.5 kan 

man få et inntrykk av spredningen i alder på fordelingen av tekster i hvert språknivå: 

Tabell 3.5: Fordeling av tekster etter alder og språknivå 

Aldersgruppe A1 A2 B1 B2 Sum 

19-25 år 4 0 4 2 10 

26-50 år 2 2 4 0 8 

<50 år 2 2 2 2 8 

Totalt 8 4 10 4 26 

 

3.6 Behandling av tekstene 

Alle tekstene ble først lest igjennom. Dersom informantene hadde benyttet navn på 

personer eller steder i besvarelsen, ble navnene anonymisert slik at informantene ikke 

kunne identifiseres. Deretter ble verbbruken i alle tekstene korrigert av en italiensk 

morsmålstaler, utdannet innen lingvistikk, slik at riktig og feil bruk kunne registreres.  

Alle verb ble klassifisert ut fra bøyningsmorfologi. De infinitte formene som ble funnet var 

infinitivo, participio og gerundio. De finitte formene som ble funnet var presente, passato 

prossimo, passato remoto, imperfetto, trapassato prossimo, futuro semplice, progressivo 

presente, progressivo passato, congiuntivo og condizionale. I tillegg var det også brukt en del 

passiv. Sammensatte verb, som f.eks. passato prossimo, ble behandlet som ett enkelt verb, og 

kun hovedverbet ble kodet i kontekst.  

Ekskludering av data 

Denne studien fokuserer på fortidsformer av verbet, dvs. finitt fortidsmorfologi. Mesteparten 

av analysen tar utgangspunkt i en within-category analyse (se kapittel 4.2). Bardovi-Harlig 

(2002, s. 140) sier at en within-category analyse også må inneholde base forms 

(grunnformer). Base forms generelt er infinitiver (eller presenslignende former) som blir brukt 

der det hadde vært korrekt å bruke et finitt verb (Giacalone Ramat, 2009, s. 266). I italiensk er 

det vanlig å bruke et infinitt verb i underordnede setninger, såkalte implisitte konstruksjoner 

(frase implicita subordinata), hvor det infinitte verbet enten står som del av en adverbfrase, i 

en preposisjonsfrase, etter et modalt verb, eller i en infinitivsfrase som fungerer som objekt 

(Bardovi-Harlig, 2000d, s. 52-53). Slike implisitte konstruksjoner var også vanlig i 

informanttekstene, hvor det ble brukt et stort antall infinitte verb, hovedsakelig infinitiv, men 

også gerundio og noen få forekomster av partisipp. Alle disse infinitte formene ble 

ekskludert, da ingen av dem var feilaktig var brukt i stedet for et finitt verb. Tilsvarende 
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ekskludering er også ofte gjort i tidligere forskning. Etter dette var det ingen infinitte 

verbformer som gjensto, dvs ingen infinitte verbformer ble inkludert i analysen. Det var 

dermed heller ingen base forms å inkludere i denne type analyse i kapittel 5.  

Informantene brukte totalt 947 finitte verbtoken i de 26 tekstene. Verbtoken defineres som 

enhver forekomst av et finitt verb i tekstene. Disse verbtokenene besto av ulike former av 

totalt unike 177 verbtyper. Verbtyper defineres som de unike ordboksenheter (leksemer) av 

finitte verb. Det ble brukt 13 ulike verbformer i tekstene. Verbformer defineres som ulike 

bøyningsformer av verbet. I tillegg ble det brukt passivformer for 7 av de 13 verbformene, 

totalt 20 verbformer. Antall verbtoken i hver verbform for hver informant vises i Tabell 3.6. 

Tabell 3.6: Antall verbtoken i alle tekstene (N=947) 

Verbform Informant-ID Verbtoken 

 G H I J K L M R S T U V X  

Condizionale presente 
     

1 
  

1 5 5 4 3 19 

Congiuntivo imperfetto 
  

1 
  

4 
   

2 
 

2 
 

9 

Congiuntivo passato 
   

1 1 
     

2 1 1 6 

Congiuntivo presente 
  

2 1 
 

2 1 
 

5 2 5 5 3 26 

Futuro semplice 
  

1 
        

1 2 4 

Imperativo 
     

1 
 

1 
  

2 
  

4 

Imperfetto 1 
 

21 20 19 5 15 5 5 7 1 14 50 163 

Passato prossimo 23 3 22 20 36 14 1 9 10 1 7 9 80 235 

Passato remoto 
         

16 
   

16 

Passivo congiuntivo presente 
          

1 
  

1 

Passivo condizionale presente 
         

1 
   

1 

Passivo imperfetto 
   

1 
  

1 
     

2 4 

Passivo passato prossimo 
       

1 
  

2 
 

8 11 

Passivo presente 
   

1 
 

1 3 1 
 

3 4 1 11 25 

Passivo remoto 
         

1 
   

1 

Passivo trapassato prossimo 
         

1 
   

1 

Presente 20 14 15 5 12 32 21 44 31 39 55 17 68 373 

Progressivo passato 
  

2 1 2 6 
     

1 
 

12 

Progressivo presente 
  

1 
    

2 
  

6 
 

1 10 

Trapassato prossimo 
  

1 1 2 2 1 
  

2 
 

1 9 19 

Uforståelig 2 
     

1 1 2 
 

1 
  

7 

Totalsum 46 17 66 51 72 68 44 64 54 80 91 56 238 947 

 

Følgende finitte verbfraser ble ekskludert fra hovedanalysen: Jeg fjernet alle fraser med 

negasjon, da dette automatisk endrer aksjonsart fra dynamisk til ikke-dynamisk (dvs. til STA) 

(Dini, 1995, s. 21), eller fra punktuell til durativ (Bertinetto og Squartini, 2016, s. 946). Jeg 

fjernet også alle finitte verbformer som uttrykker modalitet, dvs. fraser som inneholder de 
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modale verbene dovere (å måtte), potere (å kunne) og volere (å ville), da slike verb ikke koder  

"temporal relations" (Gujord, 2013, s. 151). Alle verbtider med congiuntivo (konjunktiv) og 

condizionale (kondisjonalis) ble også fjernet, fordi de ikke er former i indikativ. Dette er også 

gjort av bl.a. Salaberry (2002, s. 403) for L2 spansk, og Toth (2018, s. 117) for L2 italiensk. 

Siden både modale verb og konjunktiv i underordnede setninger kan få framtidsreferanse 

(Wiberg, 2002, s. 299-300), ble slike former ekskludert, da undersøkelse av futurum er 

utenfor oppgavens rammer. Jeg valgte også å fjerne all passiv bruk av verb. Dette ble gjort 

fordi bruk av passiv kan uttrykkes vha. tre ulike hjelpeverb på italiensk, essere, venire eller 

andare, og da kan enten aksjonsarten endres eller få en modal tolkning (Jezek, 2011, kap. 

2.3). I tillegg ble også fraser med verb i trapassato prossimo ekskludert. Dette ble gjort fordi 

de er vanskelig å kode for aksjonsart (Toth, 2018, s. 135). 

Vurdering av verb med stavefeil o.l. 

Verb-token som manglet korrekt samsvarsbøyning mellom subjekt og verb, ble inkludert (Gli 

occhiali sono stata nella sua borsa – "brillene var i vesken hennes"). Alle verb som var 

feilstavet ble inkludert så lenge det var mulig å identifisere verbet (f.eks. i setningen Lei ha 

corruto la scala – "hun løp (ned) trappen", hvor fortidspartisippet av det uregelmessige verbet 

correre (å løpe) var feil, ble den feilstavete pass.pross.-formen tolket som "ha corso"). Dette 

er fordi denne studien kun ser på bruk av tempus og aspekt og ikke vurderer rettskriving. Det 

var ingen tilfeller av verb i tekstene hvor en identisk verbform var skrevet to ganger etter 

hverandre (feilaktig fordobling). Det var noen få feilstavete verb som ble kodet ut fra forsøk 

på verbmorfologi. Et eksempel er è stai, som egentlig er to presensformer etter hverandre, 

3PS presens av essere (å være) og 2PS av stare (å være/bli). Dette ble tolket som feilstaving 

og ut fra konteksten ble kodet som 3PS pass.pross. av essere (è stato). Et annet eksempel er: 

Noi abbiamo mangare il pranzo al restaurante del Hotel X – "vi har spise lunsj i restauranten 

på Hotel X". Denne setningen sto i en fortidskontekst, og dermed ble abbiamo mangare tolket 

som en feilstaving av pass.pross.-formen abbiamo mangiato – "har spist/spiste". Verbformer 

som ikke har noen som helst mening i konteksten (sju verbtoken), ble ekskludert, f.eks.: *Lei 

ha buscato una cosa molto intenso – "*hun skaffet seg en ting veldig intenst", hvor verbet 

buscare (å skaffe seg/oppnå) ikke ga noen mening i konteksten. 

Det ble ut fra ovennevnte kriterier ekskludert totalt 237 verbtoken. De verbformene som er 

ekskludert fra oppgaven (Tabell 3.6), har vanlig skrift, mens de 6 verbformene som kan kodes 

for aksjonsart på en hensiktsmessig måte, er markert med fet skrift. Det gjensto da 710 

verbtoken (Tabell 3.7). 
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Tabell 3.7: Gjenstående finitte verbtoken (N=710) 

Verbform Informant-ID Totalsum 

 G H I J K L M R S T U V X  

imperfetto 1 
 

19 16 17 5 15 5 4 6 1 14 43 146 

pass.pross. 22 2 19 18 35 13 1 9 10 1 5 8 73 216 

pass.rem. 
         

13 
   

13 

presens 17 14 12 5 11 27 18 33 27 26 46 13 64 313 

progr.pass. 
  

2 1 2 6 
     

1 
 

12 

progr.pres. 
  

1 
    

2 
  

6 
 

1 10 

Totalsum 40 16 53 40 65 51 34 49 41 46 58 36 181 710 

 

Forskjellen mellom Tabell 3.6 og Tabell 3.7 viser at det er stor variasjon i antallet 

ekskluderinger fra hver enkelt informant, alt fra kun 1 verbtoken (informant H), helt opp til 57 

verbtoken (informant X). Dette skyldes først og fremst at det var stor forskjell på 

eksamensoppgavene informantene svarte på, og dermed også tekstlengde og behovet for eller 

muligheten til å bruke f.eks. modale verb, negasjoner osv.  

I de 710 gjenstående finitte verbtokenene, var det nå representert 136 unike verbtyper. I 

narrativene var det brukt 56 verbtyper og i eksamensbesvarelsene var det brukt 111 verbtyper, 

totalt 167 verbtyper. Det var 31 verbtyper som både var brukt i narrativene og i 

eksamenstekstene. I narrativene var det 25 verbtyper som ikke var brukt i eksamenstekstene, 

og i eksamenstekstene var det 80 verbtyper som ikke var brukt i narrativene. Dette viser at det 

var større variasjon av verbtyper i eksamenstekstene, noe som er forventet siden de er basert 

på flere ulike oppgavetyper. Oversikt over alle verbtyper som er brukt, ligger i Vedlegg 5: 

Oversikt antall verbtyper og verbtoken brukt i alle tekster. 

I Tabell 3.8 under, vises de verbtypene som er brukt mer enn 10 ganger i alle tekstene. 

Verbtypene i tabellen er sortert fra høyest til lavest total bruk og fordelt på hvert språknivå. Vi 

ser at det er to verb, essere (å være) og avere (å ha), som dominerer i bruk. 
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Tabell 3.8: Verb-typer som er brukt mer enn 10 ganger i alle tekstene (alle verbtider) (N=710) 

Verb-type A1 A2 B1 B2 Sum 

essere (å være) 47 72 53 15 187 

avere (å ha) 15 30 12 7 64 

fare (å gjøre) 6 7 11 5 29 

sembrare (å synes) 1 4 11 8 24 

andare (å gå/reise/dra) 5 2 6 7 20 

vedere (å se) 4 3 10 3 20 

pensare (å tenke/tro) 1 6 5 0 12 

uscire (å gå ut) 1 1 7 3 12 

cercare (å lete) 0 4 5 2 11 

credere (å tro/mene) 2 3 5 1 11 

correre (å løpe) 3 3 2 2 10 

parlare (å snakke) 5 2 3 0 10 

piacere (å like) 5 0 4 1 10 

 

Vi ser av Tabell 3.8 at essere var det mest brukte verbet i hvert av de fire språknivåer. Avere 

var på 2. plass i A1-B1, og på 3. plass hos B2, som hadde sembrare på andreplass. Fare var 

på 3. plass i A1-A2, det var også på 3. plass i B1 (sammen med sembrare), men var på 4. 

plass i B2, som hadde avere og andare på 3. plass. Av de 10 mest brukte verbene, var det kun 

pensare, cercare, og parlare som ikke var brukt av alle fire språknivåer.  

Språknivå A1 brukte totalt 38 verbtyper. I A1 var det kun essere og avere som var brukt med 

mer enn 10 verbtoken totalt, 18 av de 38 verbtypene var brukt mellom 6 og 2 ganger, og 18 av 

de 38 verbtypene var kun brukt 1 gang (1 verbtoken), dvs. 47,4% av verbtypenene var brukt 

kun 1 gang. 

Språknivå A2 brukte totalt 74 verbtyper. Også her var det kun essere og avere som var brukt 

mer enn 10 ganger (10 verbtoken) totalt, 29 verbtyper var brukt mellom 7 og 2 ganger, og 43 

verbtyper var kun brukt 1 gang (1 verbtoken), dvs. 58,1% av verbtypenene var brukt kun 1 

gang. 

Språknivå B1 brukte totalt 75 verbtyper. Her var det 5 verbtyper som var brukt mer enn 10 

ganger, 32 verbtyper var brukt mellom 7 og 2 ganger, og 38 verbtyper var kun brukt 1 gang (1 

verbtoken), dvs. 50,7% av verbtypenene var brukt kun 1 gang. 
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Språknivå B2 brukte totalt 40 verbtyper. Her var det kun essere som var brukt mer enn 10 

ganger, 13 verbtyper var brukt mellom 8 og 2 ganger, og 26 verbtyper var kun brukt 1 gang (1 

verbtoken), dvs. 65,0% av verbtypenene var brukt kun 1 gang. 

Forskjellen i antall brukte verbtyper i de 4 språknivåene, skyldes at det var ulikt antall 

informanter og tekster i hvert språknivå. Likevel kan vi se en trend i at det er brukt et økende 

antall verbtyper med økende språknivå, noe som også kan tyde på at informantenes vokabular 

utvider seg etter hvert som de blir bedre i språket. 

3.7 Bruk av verbene essere og avere 

For å undersøke andelen bruk av de to mest brukte verbtypene, essere (å være) og avere (å 

ha), (Tabell 3.8), viser jeg i Tabell 3.9 andelen bruk for alle fire språknivåer og totalt.  

Tabell 3.9: Andel bruk essere/avere (E/A) og andel bruk andre verbtyper (N=710) 

 E/A % E/A (n) Andre % Andre (n) Total % Total (N) 

A1 42,5 (62) 57,5 (84) 100,0 (146) 

A2 42,7 (102) 57,3 (137) 100,0 (239) 

B1 27,5 (65) 72,5 (171) 100,0 (236) 

B2 24,7 (22) 75,3 (67) 100,0 (89) 

Totalsum 35,4 (251) 64,6 (459) 100,0 (710) 

 

I Tabell 3.9 ser vi at andelen essere/avere for A1 og A2 var på over 40 %, deretter sank 

andelen for B1 og B1 til 27,5 % og 24,7 %. Andelen bruk av "andre verb" økte fra i underkant 

av 60% i A1/A2 til over 75% i B2. Dette kan tyde på at de to laveste språknivåene er mer 

avhengig av å bruke essere/avere i tekstene, mens de to høyeste språknivåene bruker et større 

utvalg av verbtoken ut over essere/avere. Siden essere/avere i utgangspunktet fungerer som 

STA-verb, kan en så stor andel bruk av disse verbene gjøre resultatet av analysene 

skjevfordelt. Hvordan jeg har forholdt meg til dette problemet, kommer jeg tilbake til i 

kapittel 3.9. Først viser jeg prosedyrer for koding av tekstene. 

3.8 Koding av tekster 

Tekstene ble kodet for verbtyper, verbmorfologi, finitthet, negasjon, modalitet, aksjonsart, 

riktig/feil bruk osv. Også informasjon fra persondataskjemaet ble registrert. Alle beregninger 

ble utført i Excel 2016. 
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Alle finitte verb(fraser) ble altså testet for aksjonsart, noe som er nødvendig for å undersøke 

Aspekthypotesen. Koding av aksjonsart ble kun utført av undertegnede, da det ikke lå 

innenfor oppgavens rammer å få inn andre som også kunne kode for å sjekke samsvar i 

koding. Dette er en svakhet ved datamaterialet. Likevel ble kodingen utført etter allerede 

veletablerte og utprøvde kodeprosedyrer. I tillegg ble tidligere forskning for italiensk på dette 

området grundig gjennomgått, og ved tvil om koding ble litteraturen konsultert. Nedenfor 

følger prosedyrene for testing av aksjonsart. 

Tester for aksjonsart 

Det er viktig at studier er konsistente når det gjelder koding av aksjonsart, slik at de kan 

sammenlignes. Tidligere ble tester for bestemme verbets aksjonsart antatt å være universelle. 

Senere har man sett at slike tester i større grad må være språkspesifikke for å gi riktig resultat. 

Dermed er det viktig å oppgi testene i detalj, slik at man kan se eventuelle forskjell i tester 

mellom ulike språk, og slik at basis for kodingen er tydelig. Testene i denne undersøkelsen er 

i utgangspunktet basert på tester fra Dowty (1979) (referert i Dowty (1986, s. 37)), van Hout 

(2016, s. 7) og Ježek (2005, s. 119), men er tilpasset til italiensk basert på bl.a.Insacco (2015, 

s. 32-36), Bonomi og Zucchi (2001), Bertinetto (2001, s. 26-62), Rocca (2002, s. 38, 63-64 og 

149), Bertinetto og Squartini (2016, s. 951) og Bertinetto (1997, s. 26-27).  

For å kode for aksjonsart, tok jeg utgangspunkt i hver finitte verbfrase (VP). Siden aksjonsart 

kan påvirkes av konteksten, tok jeg også med hele konteksten, dersom det var påkrevd for å gi 

en eksakt analyse. Kodingen ble utført etter følgende prosedyre: 

1) Les og tolk/forstå hver VP, og ta hensyn til argumenter/adjunkter som kan påvirke 

betydningen.  

2) Kod hver finitt VP til en av de fire aksjonsartklassene. 

Som vi så i kapittel 2, defineres aksjonsarten av binære trekk. STA-verb er durative, men ikke 

dynamiske. ACT-verb er dynamiske, og de har ingen indikasjon om et sluttpunkt. ACC-verb 

er teliske, dvs. de indikerer et sluttpunkt, men de er også durative. ACH-verb er også teliske, 

men ikke durative. Tester for aksjonsart ble utført i en rekkefølge på tre trinn for å etablere 

aksjonsarten så nøyaktig som mulig. 

Testene i trinn 1 brukes for å skille trekket [+dynamisk] fra trekket [-dynamisk], altså for å 

finne hvilke verb som skulle kodes med STA. De fleste italienske STA-verb kan ikke brukes 

med imperativ eller progressiv. Noen få unntak er beskrevet i Bertinetto (2001, s. 30-31), og 

de er tatt hensyn til ved evt. usikkerhet. 
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I neste runde gikk jeg til testene i trinn 2. Disse testene brukes for å skille trekket [-telisk] fra 

trekket [+telisk], altså for å finne hvilke verb som skulle kodes med ACT. Den første testen 

er: "Se qualcuno Vimperfetto, e nel far ciò è stato interrotto, si può dire che ha Vpassato prossimo?" 

Den første testen er bl.a. brukt i Rocca (2002, s. 149) og i Insacco (2015, s. 34). Bertinetto 

(2001, s. 29) forklarer at om teliske verb brukes med imperfetto, kan man ikke konkludere 

med at prosessen dermed ble ferdig, det er usikkerhet om hendelsen ble fullført. Kun om man 

bruker en perfektiv verbform, kan man konkludere med at prosessen ble ferdig. For ateliske 

verb derimot, hvor det ikke er noe mål (telos) som skal nås, har hendelsen skjedd uansett om 

man bruker imperfetto. Dermed kan ACT-verb avbrytes uten at handlingen blir usann (jfr. the 

imperfective paradox, se van Hout (2016, s. 7)). Den andre testen er om verbet kan 

kombineres med adverb som definerer et tidsrom, in X tempo (på X tid). Generelt er det kun 

perfektive, teliske verb som kan kombineres med in X tempo (Bertinetto, 1997, s. 38), siden 

dette adverbet virker som et varsel om teliskhet (rivelatore di telicità) (Bertinetto, 2001, s. 

33).  

I siste runde gikk jeg til testene i trinn 3. Disse testene brukes for å skille trekket [+punktuell] 

fra trekket [-punktuell], altså for å finne hvilke verb som skulle kodes med ACC og hvilke 

som skulle kodes med ACH. Den første testen er om verbet kan kombineres med et verb som 

iniziare (å begynne) eller finire (å slutte) (Ježek, 2005, s. 119). Kun ACC-verb kan det, siden 

de har utstrekning i tid. Den andre testen er om verbet kan kombineres med adverbet 

gradualmente (gradvis) (Bertinetto, 1997, s. 26-27). ACH-verb kan ikke kombineres med 

adverbet gradualmente, da de er punktuelle. 

Siden mange verb kan ha mer enn én type aksjonsart etter kontekst (Bertinetto, 2001, s. 37-

41), valgte jeg derfor å bruke 2 tester pr. trinn, noe også Walková (2012, s. 514) anbefaler. 

Trinn 1: Tester for å finne statiske verb (verbi stativi), trekket [+/- dynamisk] 

Trinn 1, test 1: Kan verbet brukes med imperativ? 

a) Hvis nei  statisk (f.eks. *Sii bello!/*Værimperativ-2PS vakker!) 

b) Hvis ja  ikke-statisk (f.eks. Corri!/Løpimperativ-2PS!) 

Trinn 1, test 2: Kan verbet brukes med progressiv (perifrasi progressiva (stare + gerundio))? 

a) Hvis nei  statisk (f.eks. *Tutto ciò sta implicando grossi grattacapi./*Alt dette 

innebærerprogr.pres. store bekymringer.) 

b) Hvis ja  ikke statisk, gå til trinn 2 (f.eks. Laura sta correndo./Laura løperprogr.pres..) 
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Trinn 2: Tester for å finne aktivitetsverb (verbi continuativi), trekket [+/- telisk] 

Trinn 2, test 1: "Se qualcuno V-ava, e nel far ciò è stato interrotto, si può dire che ha V-ato?" 

(Dersom noen Vimperfetto og blir avbrutt, kan man si at de har Vpassato prossimo?). 

a) Hvis ja  ACT-verb (f.eks. Anna camminava lungo il fiume./Anna gikkimperfetto langs 

elven.) – At Anna har gått langs elven er sant, selv om hun blir avbrutt mens hun gikk 

der.  

b) Hvis nei  telisk verb, gå til trinn 3 (f.eks. Se Giovanni disegnava il ritratto di sua 

zia, e nel far ciò è stato interrotto, si può dire che ha disegnato il ritratto?/Om 

Giovanni tegnetimperfetto et portrett av tanten sin, og han så ble avbrutt, kan man si at 

han har tegnetpass.pross. portrettet?) 

Trinn 2, test 2: Kan verbet kombineres med adverb som definerer et tidsrom/en begrenset 

periode, in X tempo2 (på X tid)?  

a) Hvis nei  ACT-verb (f.eks. *Nuto ha camminato lungo il viale in mezz’ora./*Nuto gikk 

langs veien på en time.) 

b) Hvis ja  telisk verb, gå til trinn 3 (f.eks. Laura ha fatto una torta in due ore./Laura lagde 

en kake på to timer.) 

Trinn 3: Tester for å finne accomplishment eller achievement (verbi risultativi o 

transformativi), trekket [+/- punktuell] 

Trinn 3, test 1: Kan verbet kombineres med et verb som iniziare (begynne) eller finire 

(slutte)?3 

a) Hvis ja  ACC-verb (f.eks. Ho iniziato a fare la torta./Jeg begynte å lage kaken.) 

b) Hvis nei  ACH-verb (f.eks. *Ho iniziato a trovare le chiavi./Jeg begynte å finne 

nøklene.) 

                                                 
2 I følge Bertinetto (1997), s. 38, note 45, kan "in X tempo" ha tre ulike betydninger. Det henvises også til 

Bonomi og Zucchi (2001), s. 16, for ytterligere informasjon. Det er utenfor oppgavens rammer å gå inn i 

detaljene på dette. 
3 Test fra Bonomi og Zucchi (2001), s. 8. I tillegg står det også på s. 11 at ACH-verb kun er mulig med 

iniziare/finire dersom de ikke får en iterativ tolkning. 
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Trinn 3, test 2: Tillater verbet å brukes med et gradsadverb (gradualmente/gradvis, a poco a 

poco/litt etter litt)?  

a) Hvis ja  ACC-verb (f.eks. Giovanna ha dipinto a poco a poco la parete./Giovanna 

malte veggen litt etter litt.) 

b) Hvis nei  ACH-verb (f.eks. *Pietro ha trovato le chiavi gradualmente./Pietro fant 

nøklene gradvis.) 

Resultatet av alle testene ble lagt inn for hvert av de 710 verbtokenene. 

3.9 Prosentvis bruk av aksjonsart i tekstene 

Etter koding av aksjonsart var de 710 verbtokenene ujevnt fordelt over aksjonsart. I Tabell 

3.10 ser vi at antallet STA-verb utgjør over 50 % av det totale antallet verbtoken. 

Tabell 3.10: Prosentvis bruk av aksjonsart fordelt på verbtider, i prosent av totalen (N=710) 

Verbform STA 

% 

STA (n) ACT 

% 

ACT (n) ACC 

% 

ACC (n) ACH 

% 

ACH (n) Total 

% 

Total (N) 

imperfetto 13,9 (99) 6,2 (44) 0,1 (1) 0,3 (2) 20,6 (146) 

pass.pross. 5,6 (40) 5,8 (41) 9,9 (70) 9,2 (65) 30,4 (216) 

pass.rem 0,1 (1) 0,8 (6) 0,1 (1) 0,7 (5) 1,8 (13) 

presens 30,7 (218) 4,9 (35) 5,1 (36) 3,4 (24) 44,1 (313) 

progr.pass 0,0 (0) 1,7 (12) 0,0 (0) 0,0 (0) 1,7 (12) 

progr.pres 0,1 (1) 1,3 (9) 0,0 (0) 0,0 (0) 1,4 (10) 

Totalsum 50,6 (359) 20,7 (147) 15,2 (108) 13,5 (96) 100,0 (710) 

 

Antallet STA-verb inkluderer altså et stort antall av de to mest brukte verbtypene, essere (å 

være) og avere (å ha). I italiensk kan både essere og flere andre verb fungere som kopulaverb 

(Treccani, 2012). Ifølge Bardovi-Harlig (2000b, s. 244-245) fungerer kopula-verb som en 

markør for tid, de opptrer sjelden ubøyd, og de bøyes for tid tidligere enn andre STA-verb 

(som Bardovi-Harlig (2000b, s. 248) kaller for lexical statives. Kopulaverb som markør for tid 

ikke er representativ for markering av tempus/aspekt sammenlignet med andre STA-verb. 

Bardovi-Harlig (1998, s. 484) ekskluderer dermed alle forekomster av be (å være) i sin studie 

av engelsk L2. Verbet avere fungerer ikke som kopulaverb, men som hjelpeverb, og er det 

nest mest brukte verbet totalt for alle informanter. Comajoan (2006, s. 224) kaller STA-verb 

som i tydelig grad er brukt mye oftere enn andre STA-verb, for high-frequency statives, og 

har ekskludert dem fra sin studie av catalan L2. I mine data er alle verbtoken med avere, og 
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alle verbtoken med essere, så nær som ett, STA-verb. I Tabell 3.11 viser jeg hvordan andelen 

STA-verb fordeler seg på hhv. essere/avere og alle andre STA-verb: 

Tabell 3.11: Bruk av STA-verb fordelt på med/uten essere/avere i prosent av totalen (N=710) 

Verbform E/A % E/A (n) Andre % Andre (n) Total % Total (N) 

imperfetto 68,7 68 31,3 31 100,0 99 

pass.pross. 80,0 32 20,0 8 100,0 40 

pass.rem. 0,0 0 100,0 1 100,0 1 

presens 68,8 150 31,2 68 100,0 218 

progr.pres. 0,0 0 100,0 1 100,0 1 

progr.pass. 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

Totalsum 69,6 250 30,4 109 100,0 359 

 

Comajoan (2006, s. 239-240) fant at ca 63% av alle STA besto av high-frequency statives 

(dvs. verb med betydningen være/ha). Vi ser av Tabell 3.11 at essere/avere også kan kalles 

høyfrekvente verb, da ca. 70 % av alle STA-verb besto av essere/avere, og  kun drøye 30 % 

av alle STA-verb var andre verb enn essere/avere. For de to fortidsformene imperfetto og 

pass.pross. (139 verbtoken i STA), utgjorde essere/avere 100 verbtoken, dvs. 71,9 %. 

Bardovi-Harlig (2000a, s. 304) fant at be utgjorde 75 % av alle STA-verb i fortid i skriftlige 

tekster. Giacalone Ramat (2002, s. 230) fant i sin studie av italiensk L2 at opptil 53,3 % av 

alle verb i imperfetto besto av essere. Mine data viser at essere blir brukt med fra 18% (B2) til 

70% av alle verb i imperfetto. For å unngå en skjevfordeling i analysene pga. overvekt av de 

statiske verbene essere og avere, ekskluderer også jeg disse to verbtypene fra framtidige 

analyser i kapittel 5. Ifølge Bardovi-Harlig (2000b, s. 245) er ulempen med å ekskludere slike 

verb at antallet verbtoken i analysen blir redusert, mens fordelen er at man mer tydelig kan se 

en mer riktig fordeling av STA-verb. Resultater etter ekskludering finner vi i kapittel 5. 

En kritikk av kategoriseringen i tidligere forskning er bl.a. at noen studier har brukt Vendlers 

4 kategorier (firedeling), noen har brukt egendefinerte 4 kategorier, noen har også brukt en 

oppdeling i 3 kategorier (tredeling, hvor ACC og ACH slås sammen til én gruppe teliske 

verb) (Andersen og Shirai, 1996, s. 541). Det å slå ACH og ACC sammen til en gruppe av 

teliske verb (kalt "tredeling") (siden de skiller seg fra STA og ACT ved å ha trekket [+telisk]), 

er noe som ofte er gjort i tidligere forskning, bl.a. Salaberry (1999, s. 160), Wiberg (1996), 

Wiberg (2009), Toth (2018), m.fl. Slike studier mener altså at trekkene [+/- statisk] og [+/- 

telisk] er mest relevant (Salaberry, 1999, s. 160). Derimot er det andre som mener at ACC og 

ACH må være adskilt fordi å ha ACH i en egen kategori er nyttig for forskning på 
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aspekthypotesen. Dette er fordi "the achievement category isolates verb phrases that are 

punctual, telic and resultative: the same semantic features that contribute to the prototypical 

contexts for past marking" (Gujord, 2013, s. 42). Tidligere forskning som bruker en 

firedeling, er bl.a. Gujord (2013), Comajoan (2006), Burk (2018), Melucci (2007), Bardovi-

Harlig (1998), (Rocca, 2002), Rosi (2008), m.fl. Det finnes også tidligere forskning som har 

brukt en todeling (hvor STA og ACT har blitt slått sammen til én gruppe ateliske verb, og 

hvor ACC og ACH har blitt slått sammen til én gruppe teliske verb), bl.a. McManus (2013). I 

slike studier er det altså skillet mellom trekket [+/- telisk], som anses som det mest relevante.  

I denne studien bruker jeg generelt en firedeling av mine data. I visse tilfeller vil jeg bruke en 

tredeling eller todeling, for å kunne sammenligne med tidligere forskning. 

3.10 Oppsummering 

I kapittel 4 har jeg vist bakgrunnen for valg av kvantitativ metode. Jeg har vist hvordan 

datainnsamlingen foregikk, og gitt grunnleggende informasjon om informantene. Jeg har vist 

at noen verb ble ekskludert grunnet vansker med riktig koding av aksjonsart, og begrunnet 

ekskludering av høyfrekvente statiske verb. Koding av tekstene, og tester for aksjonsart 

spesifikke for italiensk, er også lagt fram. I kapittel 4 vil funn og resultater fra dataanalysen 

presenteres. 
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4. Presentasjon av data 

4.1 Introduksjon 

Som vist i kapittel 3, er dataene som ble produsert av norske innlærere av italiensk L2, hentet 

fra både eksamensbesvarelser for italienske emner ved UiO, og fra en gjenfortelling av film 

(narrativ). Etter ekskludering av verbtoken (se kapittel 3) gjensto 459 verbtoken som grunnlag 

for analysen. I Tabell 4.1 vises fordelingen på verbformer og aksjonsart. 

Tabell 4.1: Bruk av aksjonsart fordelt på verbformer, prosent (og råtall) av totalen (N=459) 

Verbform STA % STA (n) ACT % ACT (n) ACC % ACC (n) ACH % ACH (N) Total % Total (N) 

imperfetto 6,8 (31) 9,6 (44) 0,2 (1) 0,4 (2) 17,0 (78) 

pass.pross. 1,7 (8) 8,7 (40) 15,3 (70) 14,2 (65) 39,9 (183) 

pass.rem. 0,2 (1) 1,3 (6) 0,2 (1) 1,1 (5) 2,8 (13) 

presens 14,8 (68) 7,6 (35) 7,8 (36) 5,2 (24) 35,5 (163) 

progr.pass. 0,0 (0) 2,6 (12) 0,0 (0) 0,0 (0) 2,6 (12) 

progr.pres. 0,2 (1) 2,0 (9) 0,0 (0) 0,0 (0) 2,2 (10) 

Totalsum 23,7 (109) 31,8 (146) 23,5 (108) 20,9 (96) 100,0 (459) 

 

I Tabell 4.1 ser vi at de 459 verbtokenene besto av 109 STA-verb, 146 ACT-verb, 108 ACC-

verb og 96 ACH-verb. Andelen verbtoken i de fire aksjonsartene er nå ganske jevnt fordelt fra 

20,9% (ACH) til 31,8% (ACT).  

4.2 To ulike tilnærminger til analyse – within-category analyse og across-

category analyse 

Ifølge Bardovi-Harlig (2000b, s. 252) utføres ofte analyser for undersøkelse av innlæring av 

aspekt, på to ulike måter; within-category analyse og across-category analyse. Disse to 

analysene kan gi ulikt resultat. Jeg vil nå presentere begge analysene.  

En within-category analyse viser hvordan innlærere markerer de ulike aksjonsartene ("How 

are the lexical aspectual categories marked by learners?") (Bardovi-Harlig, 2000b, s. 256). I 

en slik analyse er fokuset på hvilken verbmorfologi innlærere bruker innenfor (within) hver 

aksjonsart, f.eks. hvor stor andel verbtoken med STA som er brukt med pass.pross., hvor 

mange med imperfetto osv. Prosentvis bruk av hver aksjonsart beregnes (innen)for hver 

aksjonsart i hvert språknivå, dvs. at kolonnesummen for hver aksjonsart i hvert språknivå blir 

100 %. En within-category analyse er ikke sensitiv for forskjeller i antall verbtoken i hver 

aksjonsart (skjevbruk), og gir derfor mer pålitelige resultater selv om antall verbtoken varierer 



 

39 

mye både mellom verbformer og aksjonsarter (Bardovi-Harlig, 2000b, s. 262). En slik analyse 

er derfor mye brukt i studier på Aspekthypotesen (Rogatcheva, 2014, s. 72). I narrativer som 

er gjenfortellinger av en film/historie (upersonlige narrativer), er det oftere høyere bruk av 

verbtoken med perfektive fortidsformer enn med imperfektive fortidsformer. Derfor kan det 

være en fordel å bruke en within-category analyse (Vraciu, 2012, s. 230-231).  

En across-category analyse viser hvordan de ulike verbformene fordeles over (across) de fire 

aksjonsartklassene, og fokuset er her altså på de ulike verbformene, og ikke på 

aksjonsartklassene. En across-category analyse brukes for å undersøke hvor de ulike 

morfemene brukes ("Where do various morphemes occur?") (Bardovi-Harlig, 2000b, s. 254). 

Her beregnes prosentvis bruk av hvor mange verbtoken av f.eks. pass.pross., som brukes med 

STA-verb, ACT-verb, ACC-verb og ACH-verb. Dermed blir radsummen 100 % på tvers av 

(across) alle de fire aksjonsartene. En across-category analyse påvirkes sterkt av antallet 

verbtoken, men kan være nyttig å bruke om man fokuserer på visse verbformer.  

I en within-category analyse kan man også se om bruken øker eller synker med økt språknivå, 

altså en utviklingseffekt (developmental effect) (Bardovi-Harlig, 2000b, s. 258). Da man se 

om utviklingen endrer seg fra en person/gruppe på et lavt språknivå, til en person/gruppe på et 

høyere språknivå. For å kunne undersøke Aspekthypotesen, som innebærer at bruk av 

fortidsformer i de ulike aksjonsartene vil variere med grad av språklig kompetanse, er det helt 

avgjørende å kunne vurdere endringer i bruk etter utviklingstrinn (Bardovi-Harlig, 2000b, s. 

203). En within-category analyse viser alltid en utviklingseffekt, mens dette ikke alltid 

nødvendigvis framkommer i en across-category analyse (Bardovi-Harlig, 2000b, s. 262). 

En within-category analyse inkluderer også base forms (Bardovi-Harlig, 2000b, s. 258), 

dersom de finnes. En across-category analyse har ikke alltid dette med. Derfor er det ikke 

alltid lett å gjøre en across-category analyse om til en within-category analyse. Dersom man 

ikke har med base forms, vil en within-category analyse vise mye høyere andel bruk (%) for 

de verbformene som er med. Det er likevel noen studier som kun har inkludert perfektive og 

imperfektive fortidsformer i en within-category analyse. Man vil her få fram forholdet 

mellom de to fortidsformene, men prosentandelen vil også her være langt høyere enn om alle 

verbformer hadde vært inkludert.  

Siden de to analysene beregner prosenter på litt forskjellig måte, skiller de seg altså når det 

gjelder hvordan de viser andelen verbmorfologi i hver av de fire aksjonsartene, i hvor 
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sensitive de er til antall token hver innlærer eller gruppe innlærere har produsert, og hvordan, 

eller om, de viser endringer over språknivå (Bardovi-Harlig, 2000b, s. 264). Man kan dermed 

finne støtte for Aspekthypotesen ved å bruke den ene analysen, men ikke ved å bruke den 

andre. Bardovi-Harlig (2000b, s. 263-265) maner derfor til forsiktighet på dette punktet. Man 

kan ikke ukritisk sammenligne resultater fra studier som har brukt ulike analyser (Bardovi-

Harlig, 2000b, s. 265). Siden jeg ønsker å se om det er en utvikling i bruk over språknivå, 

velger jeg å bruke en within-category analyse. 

4.3 Resultat av analysene 

Resultatene fra mine data presenteres som en within-category analyse i Tabell 4.2. Her vises 

andel av både total og riktig bruk for hver av de fire aksjonsartene. Alle verbtoken er her 

beregnet som andel (prosent) bruk for hver verbform i hvert språknivå fordelt på de fire 

aksjonsartene (firedeling). Andelen riktig bruk er beregnet ut fra det totale antall verbtoken 

for hver aksjonsart i hvert språknivå. For å kunne sammenligne med tidligere forskning, har 

jeg noen steder i teksten i tillegg referert til mine data fordelt på tre klasser for leksikalsk 

aspekt (tredeling: STA, ACT og teliske verb), eller fordelt på to klasser (todeling: ateliske og 

teliske verb). Tallgrunnlaget i disse beregningene baserer seg på råtall fra Tabell 5.2. De 

ekstra beregningene for tredeling og todeling finner vi i vedlegg 6 og 7. Etter å ha vist 

datagrunnlaget i Tabell 4.2, vil jeg deretter presentere funnene slik de forholder seg til de tre 

forskningsspørsmålene. 
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Tabell 4.2: Within-category analyse, firedeling, total bruk og riktig bruk (N=459)4 

 STA 

RP 

STA 

RN 

STA 

TP 

STA 

TN 

ACT 

RP 

ACT 

RN 

ACT 

TP 

ACT 

TN 

ACC 

RP 

ACC 

RN 

ACC 

TP 

ACC 

TN 

ACH 

RP 

ACH 

RN 

ACH 

TP 

ACH 

TN 

TOT 

RP 

TOT 

RN 

TOT 

P 

TOT 

N 

A1                     

imperfetto 0,0  0,0  4,3 1 8,7 2 0,0  0,0  0,0  0,0  1,2 1 2,4 2 

pass.pross. 5,9 1 5,9 1 34,8 8 43,5 10 61,5 16 73,1 19 44,4 8 61,1 11 39,3 33 48,8 41 

pass.rem. 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 0 0,0  

presens 88,2 15 94,1 16 34,8 8 39,1 9 23,1 6 26,9 7 38,9 7 38,9 7 42,9 36 46,4 39 

progr.pres. 0,0  0,0  8,7 2 8,7 2 0,0  0,0  0,0  0,0  2,4 2 2,4 2 

progr.pass. 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 0 0,0  

A1 Totalt 94,1 16 100,0 17 82,6 19 100,0 23 84,6 22 100,0 26 83,3 15 100,0 18 85,7 72 100,0 84 

A2                     

imperfetto 30,0 9 30,0 9 22,2 8 22,2 8 0,0  0,0  0,0  0,0  12,4 17 12,4 17 

pass.pross. 3,3 1 10,0 3 27,8 10 33,3 12 39,0 16 56,1 23 43,3 13 56,7 17 29,2 40 40,1 55 

pass.rem. 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 0 0,0  

presens 60,0 18 60,0 18 25,0 9 25,0 9 41,5 17 43,9 18 40,0 12 43,3 13 40,9 56 42,3 58 

progr.pres. 0,0  0,0  13,9 5 19,4 7 0,0  0,0  0,0  0,0  3,6 5 5,1 7 

progr.pass. 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 0 0,0  

A2 Totalt 93,3 28 100,0 30 88,9 32 100,0 36 80,5 33 100,0 41 83,3 25 100,0 30 86,1 118 100,0 137 

B1                     

imperfetto 27,5 11 27,5 11 27,9 19 36,8 25 0,0  0,0  0,0  3,1 1 17,5 30 21,6 37 

pass.pross. 2,5 1 5,0 2 13,2 9 20,6 14 61,3 19 71,0 22 56,3 18 71,9 23 27,5 47 35,7 61 

pass.rem. 0,0  2,5 1 7,4 5 8,8 6 3,2 1 3,2 1 15,6 5 15,6 5 6,4 11 7,6 13 

presens 65,0 26 65,0 26 17,6 12 20,6 14 25,8 8 25,8 8 6,3 2 9,4 3 28,1 48 29,8 51 

progr.pres. 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 0 0,0  

progr.pass. 0,0  0,0  8,8 6 13,2 9 0,0  0,0  0,0  0,0  3,5 6 5,3 9 

B1 Totalt 95,0 38 100,0 40 75,0 51 100,0 68 90,3 28 100,0 31 78,1 25 100,0 32 83,0 142 100,0 171 

B2                     

imperfetto 50,0 11 50,0 11 42,1 8 47,4 9 10,0 1 10,0 1 0,0  6,3 1 29,9 20 32,8 22 

pass.pross. 9,1 2 9,1 2 15,8 3 21,1 4 50,0 5 60,0 6 87,5 14 87,5 14 35,8 24 38,8 26 

pass.rem. 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 0 0,0  

presens 31,8 7 36,4 8 15,8 3 15,8 3 30,0 3 30,0 3 6,3 1 6,3 1 20,9 14 22,4 15 

progr.pres. 0,0  4,5 1 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 0 1,5 1 

progr.pass. 0,0  0,0  15,8 3 15,8 3 0,0  0,0  0,0  0,0  4,5 3 4,5 3 

B2 Totalt 90,9 20 100,0 22 89,5 17 100,0 19 90,0 9 100,0 10 93,8 15 100,0 16 91,0 61 100,0 67 

SUM                     

imperfetto 28,4 31 28,4 31 24,7 36 30,1 44 0,9 1 0,9 1 0,0 0 2,1 2 14,8 68 17,0 78 

pass.pross. 4,6 5 7,3 8 20,5 30 27,4 40 51,9 56 64,8 70 55,2 53 67,7 65 31,4 144 39,9 183 

pass.rem. 0,0 0 0,9 1 3,4 5 4,1 6 0,9 1 0,9 1 5,2 5 5,2 5 2,4 11 2,8 13 

presens 60,6 66 62,4 68 21,9 32 24,0 35 31,5 34 33,3 36 22,9 22 25,0 24 33,6 154 35,5 163 

progr.pres. 0,0 0 0,9 1 4,8 7 6,2 9 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 1,5 7 2,2 10 

progr.pass. 0,0 0 0,0 0 6,2 9 8,2 12 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 2,0 9 2,6 12 

Totalsum 93,6 102 100,0 109 81,5 119 100,0 146 85,2 92 100,0 108 83,3 80 100,0 96 85,6 393 100,0 459 

 

                                                 
4 Forkortelser: Tallene i tabellen viser andel/prosent riktig og total bruk for hver av de fire aksjonsartene, samt 

antall verbtoken som er grunnlaget for beregningene. Tabellen er derfor merket med f.eks. STARP, hvor STA i 

dette tilfellet står for statiske verb. RP = prosent riktig bruk, RN = antall verbtoken riktig bruk. TP = prosent total 

bruk. TN = antall verbtoken total bruk. De samme forkortelsene er også brukt i etterfølgende figurer. 
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4.4 Funn for total bruk 

Forskningsspørsmål 1: Pass.pross. fordeling: ACH>ACC>ACT>STA 

Forskningsspørsmål 1 spør altså om andelen total bruk av pass.pross. vil variere ut fra 

aksjonsart slik Aspekthypotesen, pkt. 1, forutsier? Dvs. vil andelen pass.pross. være høyest 

med bruk av ACH, og så synke nedover til STA? Fordelingen av pass.pross. skal da være 

slik: ACH>ACC>ACT>STA. For å enklere visualisere tallene fra Tabell 4.2, viser jeg også 

relevante funn som figurer5. Først viser jeg resultater for bruk av pass.pross. fordelt på hver 

aksjonsart i sum av alle informantene som Figur 4.1 under. Tallene er framkommet ved å 

f.eks. summere alle pass.pross. brukt med STA, og så dele på summen av alle verbtoken med 

STA (f.eks. summen av alle pass.pross. med STA i alle språknivåer er 8 verbtoken, summen 

av alle verbtoken med STA er 109, 8/1,09=7,3%). Alle tallene kommer fra Tabell 4.2 i 

kolonnen nest lengst til høyre. I Figur 4.1 ser vi at pass.pross. brukes mest med ACH 

(67,7%), tett fulgt av ACC (64,8%). Deretter følger ACT (27,4%) og STA (7,3%), dvs. at 

andelen av pass.pross. er slik: ACH>ACC>ACT>STA. Vi ser altså at når det gjelder den 

totale bruken av pass.pross., så støtter mine data aspekthypotesens pkt. 1. 

Figur 4.1: Andel av pass.pross. fordelt på aksjonsart, sum alle informanter (N=459) 

 

I Figur 4.2 under, ser vi nå på om det også innad i alle fire språknivåer er slik at pass.pross. 

brukes mest med ACH og at bruken synker ned mot STA, dvs. denne rekkefølgen: 

ACH>ACC>ACT>STA. Om vi fordeler bruk av pass.pross. på både språknivå og aksjonsart, 

får vi følgende resultat: 

                                                 
5 Forkortelser i figurene: Tallene i figurene viser andelen/prosenten total bruk for hver av de fire aksjonsartene. 

Figurene er derfor merket med f.eks. STATP, hvor STA altså er statiske verb, og hvor TP betyr "total prosent". 

Den samme type forkortelser er brukt i flere figurer. 
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Figur 4.2: Andel av pass.pross. (PP), fordelt på språknivå og aksjonsart (N=459) 

 

I Figur 4.2 over ser vi på utviklingen i bruk av pass.pross. over aksjonsart for hvert språknivå 

(bortover i Tabell 4.2). Vi ser at i A1 er bruken av pass.pross. høyest med ACC-verb (73,1 

%), deretter følger ACH-verb (61,1 %), ACT-verb (43,5 %), og lavest bruk er med STA-verb 

(5,9 %). For A2 synker bruken av pass.pross. fra ACH-verb til STA-verb (selv om forskjellen 

i andel mellom ACH- og ACC-verb er liten, kun 0,6 %). For B1 og B2 er det også slik at 

høyest andel pass.pross. er med ACH-verb, og at bruken synker ned til STA-verb. Vi ser altså 

at resultatene for A2, B1 og B2 stemmer med Aspekthypotesen, mens vi finner et avvik i funn 

fra A1. Vi ser likevel at alle fire språknivå har høyest bruk av pass.pross. med teliske verb, og 

så synker bruken ned til ACT og STA (eller til ateliske verb). Funn for pass.pross. kan 

dermed tyde på at det er trekket [+/- telisk] som påvirker informantenes bruk, noe som også 

forklarer avvikene i A1. 

Så ser vi på utviklingen i total bruk av pass.pross. over språknivå (nedover i Tabell 4.2). Vi 

ser at bruken av pass.pross. med ACH-verb i A1 er 61,1 %. Så synker andelen i A2 til 56,7 

%. I B1 stiger andelen til 71,9 % og B2 har høyest andel bruk med 87,5 %. Vi ser at andelen 

stiger fra A1 til B2, men at A2 har lavere andel bruk enn A1. Om vi ser på ACC-verb, er det 

A1 som har den høyeste andelen bruk av pass.pross. med 73,1 %. Så går bruken ned i A2 

(56,1 %), litt opp igjen i B1 (71,0 %), og så ned igjen i B2 (60,0 %). Tendensen er at 

prototypisk bruk av pass.pross. med ACH øker med økende språknivå, noe som ikke er 

forventet ut fra aspekthypotesen. Den ikke-prototypiske bruken av pass.pross. med STA, 

varierer over språknivåene, men viser likevel en stigende tendens, slik Aspekthypotesen 
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forutsier. Bruken av ACT synker fra A1 til B2, mens man ut fra Aspekthypotesen ville 

forvente en økning.  

Forskningsspørsmål 2a): Imperfetto læres etter pass.pross. 

Aspekthypotesen, pkt. 2, sier at i språk som har ulike bøyningsformer for perfektiv og 

imperfektiv, som f.eks. italiensk, vil imperfektive fortidsformer brukes/læres senere enn 

perfektive. Dersom imperfetto innlæres senere enn pass.pross., vil dette vises ved at andelen 

imperfetto vil være lavere enn andelen pass.pross., både totalt og også i alle fire språknivåer. I 

tillegg vil andelen imperfetto stige fra A1 til B2. Forskningsspørsmål 2a) spør altså om dette 

er tilfelle også for mine informanter. I Figur 4.3 vises total bruk av pass.pross. og imperfetto 

for hvert av de fire språknivåene, samt totalt for alle informantene. Tallene er regnet ut slik: 

F.eks. har A1 to verbtoken imperfetto totalt, som deles på det totale antall verbtoken for A1 

(84), slik: 2/0,84=2,4%.  

Figur 4.3: Andel imperfetto (IMP) vs. andel pass.pross. (PP), totalt og for hvert språknivå 

(N=459) 

 

Vi ser i Figur 4.3 at den totale bruken for alle informantene er høyere for pass.pross.  (39,9%) 

enn for imperfetto (17,0%). Vi ser også at andelen imperfetto er lavere enn pass.pross. også i 

hvert av de fire språknivåene. Dette tyder på at pass.pross. er den verbformen som ble innlært 

først hos alle informantene, og mine data støtter dermed aspekthypotesen pkt. 1. Vi ser også at 

andelen imperfetto stiger fra A1 til B2, og etter hvert som bruken av imperfetto øker, viser 

også bruken av pass.pross. en synkende tendens. Dette støtter også Aspekthypotesen, pkt. 2, 

om at imperfetto læres senere. 
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Så ser vi på andel bruk av pass.pross. og imperfetto innad i hvert språknivå. I Tabell 4.2 ser vi 

at i de fleste tilfeller har informantene i hvert språknivå høyere andel bruk av STA- og ACT-

verb med imperfetto enn med pass.pross. De har også høyere andel bruk av ACC- og ACH-

verb med pass.pross. enn med imperfetto. Unntaket er i A1, hvor informantene har høyere 

bruk av pass.pross. med STA (5,9%) og ACT (43,5%) enn bruk av imperfetto med STA (0%) 

og ACT (8,7%). Også i A2 ser vi at informantene har høyere andel bruk av pass.pross. enn 

med imperfetto, men her gjelder det kun ACT-verb (pass.pross. 33,3%; imperfetto 22,2%). 

Dette kan muligens skyldes lavere kunnskap om, og senere innlæring av, imperfetto, noe som 

er i tråd med Aspekthypotesens forutsigelser. 

Forskningsspørsmål 2b): Imperfetto brukes først på STA>ACT>ACC>ACH 

Forskningsspørsmål 2b) spør om andelen bruk av imperfetto også vil variere over aksjonsart, 

slik Aspekthypotesen forutsier. Ifølge Aspekthypotesen, pkt. 2, skal imperfetto først brukes 

med STA og så spre seg til ACT, og senere til teliske verb (ACC/ACH), dette skal vi se både 

totalt, og for hvert språknivå (som bruker imperfetto). I Figur 4.4 under vises den samlede 

bruken av imperfetto for alle informantene: 

Figur 4.4: Andel av imperfetto fordelt på aksjonsart, sum alle informanter (N=459) 

 

I Figur 4.4 over ser vi at bruken av imperfetto er høyest med ateliske verb. Bruken er høyest i 

ACT (30,1%), tett fulgt av STA (28,4%). Deretter er det et markant fall i bruk av imperfetto 

med de teliske verbene (ACC 0,9%; ACH 2,1%). Fordelingen for alle informantene er dermed 

slik: ACT>STA>ACH>ACC, og viser et avvik fra Aspekthypotesen. Om vi slår sammen 

STA og ACT en gruppe ateliske verb, og ACC og ACH til en gruppe teliske verb (todeling), 

ser vi at fordelingen er slik: ateliske >teliske, og at imperfetto i tydelig grad brukes mest med 

ateliske verb. 
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Så skal vi se på andelen imperfetto fordelt på hvert av de fire språknivåene. I Figur 4.5 

nedenfor vises bruken av imperfetto fordelt på aksjonsart i hvert språknivå.  

Figur 4.5: Andel av imperfetto (IMP), fordelt på språknivå og aksjonsart (N=459) 

 

Andelen imperfetto var slik: STA>ACT>ACC>ACH (som Aspekthypotesen forutsier) for A2 

og B2. Det var to unntak, A1 og B1. A1 hadde kun bruk med ACT (8,7%), og rekkefølgen er 

dermed ACT>STA/ACC/ACH. B1 hadde høyere andel bruk med ACT (36,8%) enn med STA 

(27,5%), og det er først i B1 at imperfetto tas i bruk med teliske verb (ACH). Rekkefølgen er 

dermed ACT>STA>ACH>ACC. I B2 er bruken høyest med ateliske verb, og dette er det 

eneste språknivået hvor imperfetto er i bruk med alle fire aksjonsarter. Det at bruken av 

imperfetto har spredd seg til teliske verb, er et tegn på høyere språknivå Andersen (2002, s. 

84). Tallene for imperfetto i A1 var små, kun 2 verbtoken. Det samme gjaldt for B1, som kun 

hadde 1 verbtoken imperfetto brukt med ACH. Selv om akkurat disse to språknivåene ikke 

helt fulgte Aspekthypotesen på visse områder, kan slike avvikende resultater likevel forklares 

av et lavt antall informanter og verbtoken i hvert språknivå. Resultatene fra A1 og B1 for 

STA kan evt. også skyldes ekskludering av essere/avere. Det at B1 ikke bruker imperfetto 

med ACC, kan evt. forklares med hvilke verb som var naturlig å bruke ut fra 

eksamensoppgavene, og trenger ikke nødvendigvis tilsi at informantene ikke har kunnskap 

om bruk av imperfetto med ACC. Om vi slår sammen aksjonsartene til ateliske og teliske verb 

(todeling), ser vi imperfetto er mest brukt med ateliske verb i alle fire språknivåer.  

Også for total bruk av imperfetto ser vi på endringer over språknivå (dvs. nedover i Tabell 

4.2). I Figur 4.5 ser vi at for STA-verb, så brukes imperfetto 0,0 % i A1. I A2 øker bruken av 

imperfetto til 30,0 %. Så synker bruken av imperfetto i B1 til 27,5 %, altså litt lavere enn i A2, 
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og B2 har den høyeste andelen av imperfetto med 50,0 %. Vi ser at bruken/andelen stiger fra 

A1 til B2, men at B1 har lavere andel bruk enn A2 er ikke helt i overensstemmelse med 

Aspekthypotesen. Om vi derimot ser på ACT-verb, så er bruken av imperfetto for A1 8,7 %, 

deretter stiger bruken gradvis til 33,3 % (A2), 36,8 % (B1) og 47,4 % (B2), noe som er i 

overensstemmelse med Aspekthypotesen. Det samme gjelder for ACC- og ACH-verb. – Ved 

en tredeling får vi samme resultat. Om vi bruker en todeling, ser vi at bruken av ateliske verb 

med imperfetto stiger fra A1 (5,0%) til B2 (48,8%). For teliske verb stiger bruken fra A1 

(0,0%) til B2 (7,7%). Vi ser også at den ikke-prototypiske bruken av imperfetto med ACC og 

ACH stiger med økende språknivå. Det gjør også den prototypisk bruken med STA og ACT. 

Figur 4.6: Oppsummering – andel total bruk imperfetto og pass.pross. fordelt på aksjonsart 

(N=459) 

 

I Figur 4.6 over, oppsummeres fordelingen for total bruk. Om vi slår sammen andelen riktig 

bruk for alle fire språknivåer, følger altså mønsteret Aspekthypotesens forutsigelser for 

pass.pross. og imperfetto, med de få avvik som er beskrevet over. Vi ser at imperfetto er mest 

brukt med ateliske verb og pass.pross. mest brukt med teliske verb. 

I Tabell 4.2 og i Figur 4.1 – Figur 4.6, så vi at alle fire språknivåene brukte den prototypiske 

kombinasjonen av pass.pross. med teliske verb (ACC og ACH) og imperfetto med ateliske 

verb (STA og ACT), slik som aspekthypotesen forutsier. Vi så også at alle språknivåene 

hadde høyere bruk av pass.pross. enn imperfetto, og at det var stor forskjell på andelen 

pass.pross. og imperfetto i hver av de fire aksjonsartene.  

Det aspektuelle mønsteret varierte litt mellom de fire språknivåene, f.eks. B1 hadde lavere 

andel imperfetto med STA enn A2, B1 og B2 hadde lavere andel pass.pross. med STA enn 

A2, A1 hadde høyere andel pass.pross. med ACT enn de andre tre språknivåene, og A2 hadde 

lavere andel pass.pross. med ACC og ACH enn de andre tre språknivåene. I tillegg var det 
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også noen avvik innad i hvert språknivå, f.eks. både A1 og B1 hadde høyere andel imperfetto 

med ACT enn med STA, og A1 hadde høyere andel pass.pross. med ACC enn med ACH. 

I mine data ser vi for pass.pross. at prototypisk bruk med ACH stiger med økende språknivå, 

noe som ikke forventes ut fra Aspekthypotesen. Selv om bruken med ACC har en synkende 

tendens, ser vi likevel at andelen bruk med teliske verb viser en stigende kurve fra A1 til B2. 

Andelen ikke-prototypisk bruk med pass.pross. viser en svak økning over språknivå for STA, 

mens andelen ACT synker fra A1 til B2. For imperfetto ser vi også en stigende tendens av 

prototypisk bruk med STA (og ACT) fra A1 til B2. Vi finner altså en økning i bruk av både 

prototypiske og ikke-prototypiske kombinasjoner for imperfetto. 

4.5 Funn for riktig bruk 

Her viser jeg resultatene fra riktig bruk i en within-category analyse. Andelen riktig bruk er 

beregnet ut fra andelen total bruk for hver aksjonsart i hvert språknivå, f.eks. er andelen total 

bruk for A1 presens STA 16 verbtoken (94,1%), mens andelen riktig bruk i presens STA er 15 

verbtoken. Riktig bruk blir dermed 88,2% av den totale bruken i presens brukt med STA. 

Forskningsspørsmål 3: Om andelen riktig bruk følger aspekthypotesens forutsigelser 

Forskningsspørsmål 3 spør om andelen riktig bruk følger mønsteret i Aspekthypotesens pkt. 1 

og 2, og om det kan være et tilleggsmoment for å undersøke Aspekthypotesen. Her viser jeg 

resultatene for riktig bruk fra Tabell 4.2 som figurer, slik jeg gjorde for total bruk. 

Figur 4.7: Andel riktig bruk av pass.pross., fordelt på aksjonsart, sum alle informanter 

(N=459) 

 

I Figur 4.7 ser vi at for alle informantene er fordeler bruken av pass.pross. seg slik: 

ACH>ACC>ACT>STA, noe som stemmer med Aspekthypotesen. 
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Figur 4.8: Andel riktig bruk av pass.pross. (PP), fordelt på språknivå og aksjonsart (N=459) 

 

Vi ser i Figur 4.8 over at funnene tilsvarer de som framkom i Figur 4.2, unntatt at B1 nå har 

litt høyere andel riktig bruk av pass.pross. i ACC (61,3%) enn i ACH (56,3%). Til tross for 

enkelte variasjoner, ser vi likevel at pass.pross. brukes mer riktig med den prototypiske 

kombinasjonen (teliske verb) enn den ikke-prototypiske kombinasjonen (ateliske verb) i alle 

språknivåer, noe som stemmer med Aspekthypotesen. Unntaket fra Aspekthypotesen er at det 

er det høyeste språknivået, B2, som har høyest prototypisk bruk, dvs. høyest andel riktig bruk 

av pass.pross. med AHC. 

Figur 4.9: Riktig bruk – andel imperfetto (IMP) vs. andel pass.pross. (PP), totalt og for hvert 

språknivå (N=459) 
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I Figur 4.9 over ser vi at vi ser den samme trenden her som i Figur 4.3 (total bruk), unntatt at i 

B2 er andelen riktig bruk for pass.pross. (PP) høyere enn i både B1 og A2 (mens i figuren for 

total bruk, Figur 4.3, var andelen kun høyere enn B1). Likevel ser vi at andelen riktig bruk er 

høyere med pass.pross. enn med imperfetto i alle språknivåer og totalt.  

Figur 4.10: Andel riktig bruk av imperfetto, fordelt på aksjonsart, sum alle informanter 

(N=459) 

 

I Figur 4.10 over ser vi at det er samme trenden som i Figur 4.4 (total bruk), bortsett fra at 

andelen riktig bruk helt følger Aspekthypotesen ved at riktig bruk i STA er høyest og synker 

så ned mot ACH, dvs. rekkefølgen er STA>ACT>ACC>ACH. 

Figur 4.11: Andel riktig bruk av imperfetto (IMP), fordelt på språknivå og aksjonsart (N=459) 

 

I Figur 4.11 over ser vi samme trenden som i Figur 4.5 (total bruk). Den eneste forskjellen er 

at B1 ikke har noen riktig bruk av imperfetto med teliske verb, og B2 kun har riktig bruk av 

imperfetto med ACC, men ikke med ACH. Selv om vi fortsatt finner unntak som at A1 og B1 

har høyere andel riktig bruk av ACT enn STA, er forskjellen liten (og kan skyldes 
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ekskludering essere/avere, i tillegg til f.eks. modale verb). Totalt sett ser vi likevel at andelen 

riktig bruk med imperfetto er høyere med ateliske enn med teliske verb i alle språknivåer, noe 

som støtter Aspekthypotesen. Det som ikke støtter Aspekthypotesen, er at andelen prototypisk 

bruk er høyest i B2. 

Figur 4.12: Oppsummering – andel riktig bruk av imperfetto og pass.pross. over aksjonsart 

(N=459) 

 

I Figur 4.12 over, ser vi altså at om vi slår sammen andelen riktig bruk for alle fire 

språknivåer, følger mønsteret Aspekthypotesens forutsigelser. Imperfetto brukes slik: 

STA>ACT>ACC>ACH, og pass.pross. brukes slik: ACH>ACC>ACT>STA. Pass.pross. 

brukes i hovedsak med teliske verb, og imperfetto med ateliske verb. 

4.6 Overbruk og underbruk – hvilke verbformer bruker informantene feil? 

For å få en oversikt over hvilke feil informantene gjør, vil jeg se på antallet underbruk og 

overbruk for hver verbform og språknivå. Overbruk vil si antallet verbformer informantene 

har brukt for mye, der hvor de egentlig skulle brukt en annen verbform. Om de f.eks. har 

brukt pass.pross. der hvor det hadde vært korrekt å bruke imperfetto, registreres dette som 

overbruk av pass.pross. Underbruk vil si antallet verbformer informantene har brukt for lite. 

Om de f.eks. har brukt imperfetto i en kontekst som krever pass.pross., registreres dette som 

underbruk av pass.pross. Jeg bruker tall for de 6 inkluderte verbformene. For å få med alle 

tilfeller av overbruk og underbruk, har jeg også inkludert slik feilbruk der hvor det er brukt, 

eller skulle ha vært brukt, verbformer som egentlig er ekskludert fra analysen. Dette medfører 

at det kommer med 4 ekstra verbtoken, slik at det totale antallet verbtoken for tabellene for 

overbruk/underbruk, nå er 463 (og ikke 459, slik i de foregående tabellene). Dette gjelder 1 
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verbtoken med trap.pross. (underbruk av pass.pross.) i B1, og 1 verbtoken med futuro.sempl. 

og 2 verbtoken med cong.pres. (underbruk av presens) i B2. 

Overbruk og underbruk er beregnet ut fra hva som er vurdert som riktig bruk i kontekst, eller 

hvilken verbform som skulle vært brukt i stedet, etter vurdering av en italiensk morsmålstaler. 

Tabellene leses slik: Overbruk for hver verbform vises i rader, og underbruk for hver 

verbform vises i kolonner. Der like kolonner krysser hverandre (markert med firkant), finnes 

antallet riktig brukte verbtoken for hver verbform. Eksempel: I kolonnen for pass.pross. i A1 

ser vi at det er 4 tilfeller av underbruk, 1 i imperfetto og 3 i presens. Det er altså totalt 4 

verbtoken hvor informantene i A1 ikke har brukt pass.pross. der hvor det skulle vært det. I 

raden for pass.pross. ser vi at det er 8 tilfeller av overbruk, 5 med imperfetto, 1 med 

progr.pres. og 2 med trap.pross. Det er altså totalt 8 verbtoken hvor informantene i A1 har 

brukt pass.pross. der hvor det egentlig skulle vært brukt en annen verbform. Først ser vi på 

resultater for hvert språknivå (Tabell 4.3–Tabell 4.6), før vi til slutt ser på resultater samlet for 

alle informantene (Tabell 4.7). 

Tabell 4.3: A1 – Riktig bruk, underbruk og overbruk 
 

pass.pross. imperfetto presens progr.pres. progr.pass. trap.pross. Totalsum 

pass.pross. 33 5 
 

1  2 41 

imperfetto 1 1 
  

 
 

2 

presens 3 
 

36 
 

 
 

39 

progr.pres. 
   

2  
 

2 

progr.pass. 
    

0 
 

0 

A1 totalsum 37 6 36 3  2 84 

 

I Tabell 4.3 ser vi at for A1 er det størst overbruk av pass.pross. der hvor det skulle vært 

imperfetto (5 verbtoken), noe som kan tyde på at imperfetto ikke ennå er innlært og at 

innlærerne bruker den mer velkjente pass.pross.-formen. Størst underbruk av pass.pross. er 

med presens, noe som kan tyde på at de også noen ganger velger å bruke den enda mer 

velkjente presensformen. For imperfetto ser vi at det kun er overbruk og underbruk hvor det 

egentlig skulle vært brukt pass.pross.  
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Tabell 4.4: A2 – Riktig bruk, underbruk og overbruk 
 

pass.pross. imperfetto presens progr.pres. progr.pass. trap.pross. cong.pass. Totalsum 

pass.pross. 40 5 
  

1 8 1 55 

imperfetto 
 

17 
     

17 

presens 1 1 56 
    

58 

progr.pres. 
 

1 
 

5 1 
  

7 

progr.pass. 
    

0 
  

0 

A2 totalsum 41 24 56 5 2 8 1 137 

 

I Tabell 4.4 ser vi at for A2 er det høyest overbruk av pass.pross. med trap.pross. (8 

verbtoken), noe som kan tyde på at informantene ikke ennå helt behersker før-fortid. Nest 

høyest overbruk er pass.pross. brukt i stedet for imperfetto (5 verbtoken), noe som kan tyde 

på at imperfetto ikke helt er innlært heller. For pass.pross. er det kun 1 verbtoken underbruk 

(1 i presens). For imperfetto er det ingen forekomster av overbruk. Den høyeste forekomsten 

av underbruk er med pass.pross. i stedet for imperfetto (5 verbtoken), noe som også her tyder 

på at innlærerne ikke helt mestrer bruken av imperfetto.  

Tabell 4.5: B1 – Riktig bruk, underbruk og overbruk 
 

pass. 

pross. 

pass. 

rem. 

imperfetto presens progr. 

pass. 

trap. 

pross. 

cong. 

pass. 

progr.cong. 

imp. 

cong. 

trap. 

Totalsum 

pass.pross. 47 
 

5 
  

6 1 1 1 61 

pass.rem. 
 

11 1 
 

1 
    

13 

imperfetto 5 
 

30 
  

2 
   

37 

presens 
  

3 48 
     

51 

progr.pass. 
  

2 
 

6 
  

1 
 

9 

trap.pross. 1     (7)    1 

B1 totalsum 53 11 41 48 7 8 1 2 1 172 

 

I Tabell 4.5 ser vi at for B1 er det høyeste overbruket for pass.pross. med trap.pross. (6 

verbtoken), noe som kan tyde på at innlærerne også her ennå ikke helt mestrer før-fortid. 

Andelen riktig bruk av trap.pross. er likevel høyere (7 verbtoken) enn i A2, men disse 

vertokenene er altså ikke tatt med i totalsummen. Den nest høyeste andel overbruk er med 

imperfetto (5 verbtoken), noe som kan tyde på informantene fortsatt ikke helt mestrer 

imperfetto, og i stedet bruker den mer kjente pass.pross.-formen. Underbruk av pass.pross. er 

høyest med imperfetto (5 av 53 verbtoken), deretter trap.pross. (1 av 53 verbtoken). For 

imperfetto ser vi at den høyeste andelen overbruk er med pass.pross. (5 verbtoken).  
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Tabell 4.6: B2 – Riktig bruk, underbruk og overbruk 
 

pass.pross. imperfetto presens progr.pres. progr.pass. Totalsum 

pass.pross. 24 2 
   

26 

imperfetto 2 20 
   

22 

presens 1 
 

14 
  

15 

progr.pres. 
  

1 0 
 

1 

progr.pass. 
    

3 3 

futuro.sempl.   1   1 

cong.pres.   2   2 

B2 totalsum 27 22 18 0 3 70 

 

I Tabell 4.6 ser vi at for B2 er det for pass.pross. kun overbruk der det skulle vært imperfetto 

(2 verbtoken), og for imperfetto er det kun overbruk der det skulle vært pass.pross. (2 

verbtoken). Dette tyder på at bruken av imperfetto fortsatt ikke er helt stabil, men de er den 

gruppen med færrest feil og lavest andel feil, som tyder på at de har kommet lengst i 

innlæringsprosessen.  

Tabell 4.7: Alle informanter – Riktig bruk, underbruk og overbruk (N=463) 
 

pass. 

pross. 

pass. 

rem. 

imper-

fetto 

presens progr. 

pres. 

progr. 

pass. 

trap. 

pross. 

fut. 

semp. 

cong. 

pres. 

cong. 

pass. 

progr.cong. 

imp. 

cong. 

trap. 

Total-

sum 

pass.pross. 144 
 

17 
 

1 1 16   2 1 1 183 

pass.rem. 
 

11 1 
  

1 
 

  
   

13 

imperfetto 8 
 

68 
   

2   
   

78 

presens 5 
 

4 154 
   

  
   

163 

progr.pres. 
  

1 1 7 1 
 

  
   

10 

progr.pass. 
  

2 
  

9 
 

  
 

1 
 

12 

trap.pross. 1 
     

(16)   
   

1 

futuro.sem. 
   

1 
   

(0)  
   

1 

cong.pres. 
   

2 
   

 (6) 
   

2 

Totalsum 158 11 93 158 8 12 18 0 0 2 2 1 463 

 

I Tabell 4.7 ser vi at for alle informantene var det 8,9 % underbruk med pass.pross. (14 av 

158 verbtoken) og 21,3 % overbruk (39 av 183 verbtoken). For imperfetto var det totalt 13,0 

% underbruk (25 av 93 verbtoken) og 12,8 % overbruk (10 av 78 verbtoken). Vi ser altså at 

det var høyere andel underbruk med imperfetto enn med pass.pross. og høyere andel overbruk 

med pass.pross. enn med imperfetto. Dette støtter Aspekthypotesen når det gjelder at 

pass.pross. læres først og at imperfetto er vanskeligere å lære og kommer senere i bruk. 
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Tabell 4.8: Andel underbruk og overbruk, pass.pross. og imperfetto 

 A1 A2 B1 B2 Total 

Underbruk PP 10,8 2,4 11,5 11,1 8,9 

Overbruk PP 19,5 27,3 23,0 7,7 21,3 

Underbruk IMP 83,3 29,2 26,8 9,1 13,0 

Overbruk IMP 50,0 0,0 18,9 9,1 12,8 

 

I Tabell 4.3 – Tabell 4.7, samt beregninger i Tabell 4.8, ser vi hvordan andelen underbruk og 

overbruk endrer seg over språknivåene. For A1, ser vi at for pass.pross. er det 10,8 % 

underbruk (totalt 4 av 37 verbtoken) og 19,5 % overbruk (8 av 41 verbtoken). For imperfetto 

er det 83,3 % underbruk (5 av 6 verbtoken) og 50 % overbruk (1 av 2 verbtoken). Dvs. at det 

er lavere andel underbruk og overbruk for pass.pross. enn for imperfetto. For A2, ser vi at for 

pass.pross. er det 2,4 % av underbruk (1 av 41 verbtoken) og 27,3 % overbruk (15 av 55 

verbtoken). For imperfetto er det totalt 29,2 % underbruk (7 av 24 verbtoken) og 0 % 

overbruk med imperfetto (0 av 17 verbtoken). Det er altså lavere andel underbruk for 

pass.pross. enn for imperfetto, slik som i A1.  

For overbruk er det motsatt, her finner vi høyere andel overbruk av pass.pross. enn av 

imperfetto. For B1, ser vi at for pass.pross. er det 11,5% underbruk (6 av 53 verbtoken) og 

23,0 % overbruk (14 av 61 verbtoken). For imperfetto er det 26,8 % underbruk (11 av 41 

verbtoken) og 18,9 % overbruk (7 av 37 verbtoken). Dvs. at det er lavere andel underbruk for 

pass.pross. enn for imperfetto og høyere andel overbruk av pass.pross. enn av imperfetto, slik 

vi så for A2. For B2, ser vi at for pass.pross. er det 11,1 % underbruk (3 av 27 verbtoken) og 

7,7 % overbruk (2 av 26 verbtoken). For imperfetto er det 9,1 % underbruk (2 22 verbtoken) 

og det er også 9,1 overbruk (2 av 22 verbtoken). Dvs. at det er høyere andel underbruk for 

pass.pross. enn for imperfetto og høyere andel overbruk av imperfetto enn av pass.pross, et 

mønster som vi første gang ser i B2. Vi ser også at B2 har lavest andel underbruk av 

imperfetto og lavest andel overbruk av pass.pross. enn de tre andre språknivåene.  

For alle informantene var det totalt 8,9 % underbruk med pass.pross. (14 av 158 verbtoken) 

og 21,3 % overbruk (39 av 183 verbtoken). For imperfetto var det totalt 13,0% underbruk (25 

av 93 verbtoken) og 12,8 % overbruk (10 av 78 verbtoken). Vi ser altså at det var høyere 

andel underbruk med imperfetto enn med pass.pross. og høyere andel overbruk med 

pass.pross. enn med imperfetto. Dette støtter Aspekthypotesen når det gjelder at pass.pross. 

læres først og at imperfetto er vanskeligere å lære og kommer senere i bruk. 
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Underbruk 

Hvilke verbformer som er brukt der det er underbruk, og som skulle vært brukt der det er 

overbruk, kan også gi ytterligere informasjon ift. Aspekthypotesen. 

Først skal vi se på andelen underbruk av pass.pross. I Tabell 4.9 oppsummeres all underbruk 

av pass.pross. fordelt på språknivå. Her regnes andelen kun ut fra sum av antall verbtoken 

underbruk i hver verbtid. 

Tabell 4.9: Underbruk av pass.pross. - hvilke verbformer ble brukt i stedet for? 
 

A1 A2 B1 B2 Total 

Underbruk pass.pross. % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

pass.rem. 
          

imperfetto 25,0 1 
  

83,3 5 66,7 2 57,1 8 

presens 75,0 3 100,0 1 
  

33,3 1 35,7 5 

progr.pres. 
          

progr.pass. 
          

trap.pross. 
    

16,7 1 
  

7,1 1 

Total token underbruk  4  1  6  3  14 

 

For mine data totalt sett, ser vi at imperfetto var den verbformen som oftest ble brukt (57,1%) 

der pass.pross. skulle vært brukt. Deretter fulgte presens (35,7%), og til sist trap.pross. 

(7,1%). Vi ser at andelen bruk av imperfetto varierte; 25,0% i A1, 0,0% i A2, 83,3% i B1 og 

66,7% i B2, dvs. en svakt stigende tendens med økende språknivå. Vi ser også at andelen 

presens brukt i stedet for pass.pross., viser en svakt synkende tendens, noe som kan tyde på 

en økende sikkerhet når det gjelder bruk av pass.pross. 

I Tabell 4.10 ser vi deretter på andelen underbruk av pass.pross. der hvor imperfetto ble brukt 

i stedet, og fordelingen over aksjonsart. Vi ser at andelen underbruk av pass.pross. hvor 

imperfetto ble brukt i stedet, var høyere med ateliske verb (42,9%) enn med teliske verb 

(14,3%), noe som tyder på at leksikalsk aspekt påvirker hvilken verbform informantene 

bruker.  
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Tabell 4.10: Underbruk av pass.pross. – andel hvor imperfetto er brukt i stedet, fordelt over 

aksjonsart 

 STA 

% 

STA 

(N) 

ACT 

% 

ACT 

(N) 

ACC 

% 

ACC 

(N) 

ACH 

% 

ACH 

(N) 

TOT 

% 

TOT 

(N) 

A1 0,0 (0/4) 25,0 (1/4) 0,0 (0/4) 0,0 (0/4) 25,0 (1/4) 

A2 0,0 (0/1) 0,0 (0/1) 0,0 (0/1) 0,0 (0/1) 0,0 (0/1) 

B1 0,0 (0/6) 67,7 (4/6) 0,0 (0/6) 16,7 (1/6) 83,3 (5/6) 

B2 0,0 (0/3) 33,3 (1/3) 0,0 (0/3) 33,3 (1/3) 66,7 (2/3) 

Total 0,0 (0/14) 42,9 6/14 0,0 (0/14) 14,3 (2/14) 57,1 (8/14) 

 Atelisk 

% 

Atelisk 

(N) 

  Telisk 

% 

Telisk 

(N) 

    

A1 25,0 (1/4)   0,0 (0/4)     

A2 0,0 (0/1)   0,0 (0/1)     

B1 66,7 (4/6)   16,7 (1/6)     

B2 33,3 (1/3)   33,3 (1/3)     

Total 42,9 (6/14)   14,3 (2/14)     

 

I Tabell 4.11 ser vi så på underbruk av imperfetto, dvs. hvilke verbformer som ble brukt i 

stedet for. 

Tabell 4.11: Underbruk av imperfetto - hvilke verbformer ble brukt i stedet for? 
 

A1 A2 B1 B2 Total 

Underbruk imperfetto % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

pass.pross. 100,0 5 71,4 5 45,5 5 100,0 2 68,0 17 

pass.rem. 
    

9,1 1 
  

4,0 1 

presens 
  

14,3 1 27,3 3 
  

16,0 4 

progr.pres. 
  

14,3 1 
    

4,0 1 

progr.pass. 
    

18,2 2 
  

8,0 2 

Total token underbruk  5  7  11  2  25 

 

Vi ser totalt sett at pass.pross. var den verbformen som oftest ble brukt (68,0%) der hvor 

imperfetto skulle vært brukt. Deretter fulgte presens (16,0%). For pass.pross. brukt i stedet for 

imperfetto, ser vi at det var høyest andel underbruk i A1 (5 verbtoken, 100,0%) og B2 (2 

verbtoken, 100,0%), deretter fulgte A2 (5 verbtoken, 71,4%) og B1 (5 verbtoken, 45,5%). Vi 

ser at bruken er synkende fra A1 til B1. At B2 igjen har en så høy andel, kan skyldes et veldig 

lavt antall verbtoken. 

I Tabell 4.12 ser vi deretter på andelen underbruk av imperfetto der hvor pass.pross. ble brukt 

i stedet for, og fordelingen over aksjonsart. Vi ser at denne feilbruken av pass.pross. er høyere 
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med teliske verb (40,0%) enn ateliske verb (28,0%), noe som tyder på at leksikalsk aspekt 

påvirker hvilken verbform informantene bruker. 

Tabell 4.12: Underbruk av imperfetto – andel hvor pass.pross. er brukt i stedet, fordelt over 

aksjonsart 

 STA 

% 

STA 

(N) 

ACT 

% 

ACT 

(N) 

ACC 

% 

ACC 

(N) 

ACH 

% 

ACH 

(N) 

TOT 

% 

TOT 

(N) 

A1 0,0 (0/5) 40,0 (2/5) 40,0 (2/5) 20,0 (1/5) 100,0 (5/5) 

A2 14,3 (1/7) 14,3 (1/7) 42,9 (3/7) 0,0 (0/7) 71,4 (5/7) 

B1 9,1 (1/11) 9,1 (1/11) 18,2 (2/11) 9,1 (1/11) 45,5 (5/11) 

B2 0,0 (0/2) 50,0 (1/2) 50,0 (1/2) 0,0 (0/2) 100,0 (2/2) 

Total 8,0 (2/25) 20,0 (5/25) 32,0 (8/25) 8,0 (2/25) 68,0 (17/25) 

 Atelisk 

% 

Atelisk 

(N) 

  Telisk 

% 

Telisk 

(N) 

    

A1 100,0 (2/2)   100,0 (3/3)     

A2 66,7 (2/7)   75,0 (3/4)     

B1 28,6 (2/11)   75,0 (3/4)     

B2 100,0 (1/2)   100,0 (1/1)     

Total 28,0 (7/25)   40,0 (10/25)     

 

Overbruk 

Så ser vi på overbruk, og hvilke verbformer som egentlig skulle vært brukt. Først ser vi på 

andelen overbruk av pass.pross. for alle språknivåer. Andelen overbruk er beregnet ut fra alle 

verbtoken brukt med pass.pross. i hvert språknivå: 

Tabell 4.13: Overbruk av pass.pross. - hvilke verbformer skulle vært brukt? 
 

A1 A2 B1 B2 Total 

Overbruk pass.pross. % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

pass.pross. 80,5 33 72,7 40 77,0 47 92,3 24 78,7 144 

pass.rem.           

imperfetto 12,2 5 9,1 5 8,2 5 7,7 2 9,3 17 

presens           

progr.pres. 2,4 1       0,5 1 

progr.pass.   1,8 1     0,5 1 

trap.pross 4,9 2 14,5 8 9,8 6   8,7 16 

cong.pass.   1,8 1 1,6 1   1,1 2 

progr.cong.imp.     1,6 1   0,5 1 

cong.trap.     1,6 1   0,5 1 

Total overbruk 19,5 8/41 27,3 15/55  14/61 7,7 2/26 21,3 39/183 
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I Tabell 4.13 ser vi for A1 og B2 at pass.pross. hadde mest overbruk i imperfektiv 

fortidskontekst (12,2% og 7,7%). I A2 var det mest overbruk av pass.pross. der hvor 

trap.pross. skulle vært brukt (14,5%), mens overbruk i imperfektiv fortidskontekst var 9,1%. 

Det samme forholdet fant vi i B1, hvor overbruk i stedet for trap.pross. var 9,8%, mens 

overbruk i imperfektiv fortidskontekst var 8,2%. Totalt for alle informantene var det høyest 

overbruk i en imperfektiv fortidskontekst (9,3%). 

Så ser vi kun på overbruk av pass.pross. i en imperfektiv fortidskontekst fordelt over 

aksjonsart. Andelen av overbruk av pass.pross. der hvor det egentlig skulle være imperfetto, 

er regnet slik: f.eks. for A1 var det for ACT 2 verbtoken hvor overbruken av pass.pross. besto 

av bruk av imperfetto. Total overbruk for A1 med ACT-verb var 10 verbtoken.  

f.eks. for A1 var det totalt 5 verbtoken hvor pass.pross. var brukt i stedet for imperfetto. Total 

bruk av pass.pross. var 41 verbtoken (33 riktige verbtoken, 8 verbtoken overbruk, hvorav 5 

verbtoken skulle vært imperfetto). Andelene er altså beregnet ved å inkludere også riktig bruk, 

fordi jeg her ser på andelen av alle formene som informantene faktisk har brukt. Da får vi 

følgende resultat: 

Tabell 4.14: Overbruk av pass.pross. der hvor det skulle vært imperfetto, andel av total bruk 

pass.pross. 

 STA % STA 

(N) 

ACT 

% 

ACT 

(N) 

ACC 

% 

ACC 

(N) 

ACH 

% 

ACH 

(N) 

TOT 

% 

TOT 

(N) 

A1 0,0 (0/41) 4,9 (2/41) 4,9 (2/41) 2,4 (1/41) 12,2 (5/41) 

A2 1,8 (1/55) 1,8 (1/55) 5,5 (3/55) 0,0 (0/55) 9,1 (5/55) 

B1 1,6 (1/61) 1,6 (1/61) 3,3 (2/61) 1,6 (1/61) 8,2 (5/61) 

B2 0,0 (0/26) 3,8 (1/26) 3,8 (1/26) 0,0 (0/26) 7,7 (2/26) 

Total 1,1 (2/183) 2,7 (5/183) 4,4 (8/183) 1,1 (2/183) 9,3 (17/183) 

 Atelisk 

% 

Atelisk 

(N) 

  Telisk 

% 

Telisk 

(N) 

    

A1 4,9 (2/41)   7,3 (3/41)     

A2 3,6 (2/55)   5,5 (3/55)     

B1 3,3 (2/61)   4,9 (3/61)     

B2 3,8 (1/26)   3,8 (1/26)     

Total 3,8 (7/183)   5,5 (10/183)     

 

Vi ser i mine data at overbruk av pass.pross. der hvor det skulle vært imperfetto, totalt sett 

gikk ned fra 12,2% i A1 til 7,7% i B2, og i snitt var 9,3 av alle pass.pross. overbruk. Vi ser 

også at høyest andel overbruk totalt var med ACC (4,4%) og ACT (2,7%). A2 og B1 hadde 

høyest andel overbruk med ACC, mens A1 og B2 hadde like stor andel overbruk med ACT 

og ACC. Vi ser også at det totalt var høyere overbruk av pass.pross. i imperfektive 
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fortidskontekster med teliske verb (5,5%), enn med ateliske verb (3,8%). Dette mønsteret fant 

vi også i A1, A2 og B1, mens B2 hadde lik andel i ateliske og teliske verb (3,8%). 

Så ser vi på overbruk av presens (Tabell 4.15) i imperfektive fortidskontekster, dvs. der det 

egentlig skulle vært brukt imperfetto. Det er like stor overbruk av presens i imperfektive 

fortidskontekster med teliske verb (1,2%) som med ateliske verb (1,2%), noe som kan tyde på 

at om informantene er usikre, bruker de presens i stedet for imperfetto uavhengig av 

leksikalsk aspekt. 

Tabell 4.15: Overbruk av presens der hvor det skulle vært imperfetto, andel av total bruk 

presens 

 STA % STA 

(N) 

ACT 

% 

ACT 

(N) 

ACC 

% 

ACC 

(N) 

ACH 

% 

ACH 

(N) 

TOT 

% 

TOT 

(N) 

A1 0,0 (0/39) 0,0 (0/39) 0,0 (0/39) 0,0 (0/39) 0,0 (0/39) 

A2 0,0 (0/58) 0,0 (0/58) 0,0 (0/58) 1,7 (1/58) 1,7 (1/58) 

B1 0,0 (0/51) 3,9 (2/51) 0,0 (0/51) 2,0 (1/51) 5,9 (3/51) 

B2 0,0 (0/15) 0,0 (0/15) 0,0 (0/15) 0,0 (0/15) 0,0 (0/15) 

Total 0,0 (0/163) 1,2 (2/163) 0,0 (0/163) 1,2 (2/163) 2,5 (4/163) 

           

 Atelisk 

% 

Atelisk 

(N) 

  Telisk 

% 

Telisk 

(N) 

    

A1 0,0 (0/39)   0,0 (0/39)     

A2 0,0 (0/58)   1,7 (1/58)     

B1 3,9 (2/51)   2,0 (1/51)     

B2 0,0 (0/15)   0,0 (0/15)     

Total 1,2 (2/163)   1,2 (2/163)     

 

Til sist ser vi på overbruk av imperfetto i perfektive fortidskontekster (Tabell 4.16). 
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Tabell 4.16: Overbruk av imperfetto der hvor det skulle vært pass.pross., andel av total bruk 

imperfetto 

 STA % STA 

(N) 

ACT 

% 

ACT 

(N) 

ACC 

% 

ACC 

(N) 

ACH 

% 

ACH 

(N) 

TOT 

% 

TOT 

(N) 

A1 0,0 (0/2) 50,0 (1/2) 0,0 (0/2) 0,0 (0/2) 50,0 (1/2) 

A2 0,0 (0/17) 0,0 (0/17) 0,0 (0/17) 0,0 (0/17) 0,0 (0/17) 

B1 0,0 (0/37) 10,8 (4/37) 0,0 (0/37) 2,7 (1/37) 13,5 (5/37) 

B2 0,0 (0/22) 4,5 (1/22) 0,0 (0/22) 4,5 (1/22) 9,1 (2/22) 

Total 0,0 (0/78) 7,7 (6/78) 0,0 (0/78) 2,6 (2/78) 10,3 (8/78) 

           

 Atelisk 

% 

Atelisk 

(N) 

  Telisk 

% 

Telisk 

(N) 

    

A1 50,0 (1/2)   0,0 (0/2)     

A2 0,0 (0/17)   0,0 (0/17)     

B1 10,8 (4/37)   2,7 (1/37)     

B2 4,5 (1/22)   4,5 (1/22)     

Total 7,7 (6/78)   2,6 (2/78)     

 

Vi ser at andelen synker fra A1 (50,0%) til B2 (9,1%), med unntak av A2 hvor det ikke var 

noen overbruk av imperfetto. Om vi sammenligner Tabell 4.14 og Tabell 4.16, ser vi at det 

generelt er litt høyere andel av overbruk av imperfetto i perfektive fortidskontekster for alle 

språknivå og totalt (10,3%), enn overbruk av pass.pross. i imperfektive fortidskontekster for 

alle språknivå og totalt (9,3%). Det eneste unntaket er A2, som har 0,0% overbruk av 

imperfetto og 9,1% overbruk av pass.pross. Vi ser også at det generelt er en tendens til 

overbruk av pass.pross. i imperfektive fortidskontekster med ACC (4,4%), mens tendensen er 

at overbruk av imperfetto i perfektive fortidskontekster brukes med ACT (7,7%). Vi ser også 

at det totalt var høyere overbruk av pass.pross. totalt i imperfektive fortidskontekster med 

teliske verb (5,5%), enn med ateliske verb (3,8%). Et tilsvarende mønster fant vi også i A1-

B1, mens B2 hadde lik andel i ateliske og teliske verb (3,8%). Vi ser også at det var høyere 

overbruk av imperfetto totalt i perfektive fortidskontekster med ateliske verb (7,7%) enn med 

teliske verb (2,6%). Dette mønsteret fant vi også i A1 og B1, A2 hadde ingen overbruk, og B2 

hadde lik andel i ateliske og teliske verb (4,5%). For pass.pross. kan det tyde på at innlærerne 

er påvirket av leksikalsk aspekt, da pass.pross. og teliske verb er en prototypisk kombinasjon, 

mens imperfetto og teliske verb er en ikke-prototypisk kombinasjon. Det er da lettere for 

innlærerne å velge en fortidsform som mer prototypisk kombineres med aksjonsarten, dvs. 

overbruk av pass.pross. i teliske kontekster og overbruk av imperfetto i ateliske kontekster. 

Dataene består kun av få verbtoken, så de gir ikke noe entydig svar, men viser en tendens. 
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4.7 Riktig bruk i obligatorisk kontekst (OC) og i relevant kontekst (RC) 

Når vi nå har fått oversikt over all overbruk og underbruk (i kapittel 5.8), undersøker jeg 

andelen riktig bruk i obligatorisk kontekst (OC) og i relevant kontekst (RC). Obligatorisk 

kontekst regnes som andelen riktig bruk pluss andelen underbruk. Relevant kontekst regnes 

som andelen OC pluss andelen overbruk. I disse tabellene brukes kun N=459. Lignende 

beregninger er gjort i bl.a. Camps (2002) og Fan (2005). I Tabell 4.17 til Tabell 4.21 ser vi på 

grad av riktig bruk i OC og RC av pass.pross. og imperfetto for hvert språknivå og totalt. 

Tabell 4.17: A1 – OC/RC, riktig bruk, underbruk og overbruk av pass.pross. og imperfetto 

 

A1 

Total 

bruk 

Riktig 

bruk 

Under-

bruk 

Over-

bruk 

OC (n) RC (n) Riktig 

bruk i 

OC % 

Riktig 

bruk i 

OC (n) 

Riktig 

bruk i 

RC % 

Riktig 

bruk i 

RC (n) 

pass.pross. 41 33 4 8 37 45 89,2 33/37 73,3 33/45 

imperfetto 2 1 5 1 6 7 16,7 1/6 14,3 1/7 

STA           

pass.pross. 1 1 1 0 2 2 50,0 1/2 50,0 1/2 

imperfetto 0 0 0 0 0 0 0,0 0/0 0,0 0/0 

ACT           

pass.pross. 10 8 2 2 10 12 80,0 8/10 66,7 8/12 

imperfetto 2 1 2 1 3 4 33,3 1/3 25,0 1/4 

ACC           

pass.pross. 19 16 1 3 17 20 94,1 16/17 80,0 16/20 

imperfetto 0 0 2 0 2 2 0,0 0/2 0,0 0/2 

ACH           

pass.pross. 11 8 0 3 8 11 100,0 8/8 72,7 8/11 

imperfetto 0 0 1 0 1 1 0,0 0/1 0,0 0/1 

 

For A1 ser vi at grad av riktig bruk i OC er høyere for pass.pross. enn for imperfetto (89,2% 

vs 16,7%). Det samme gjelder grad av riktig bruk i RC (73,3% vs. 14,3%). Vi ser også at det 

var høyere andel overbruk av pass.pross (8 verbtoken av 45 RC, 17,8%), enn underbruk av 

pass.pross. (4 verbtoken av 45 RC, 8,9%). For imperfetto var det høyere andel underbruk (5 

verbtoken av 7 RC, 71,4%), enn overbruk av imperfetto (1 verbtoken av 7 RC, 14,3%). Dette 

kan tyde på at innlærerne synes at imperfetto er vanskeligere å bruke enn pass.pross. Dette 

tyder også på at innlærerne valgte pass.pross. framfor imperfetto om de var i tvil om hvilken 

verbform som skulle brukes.  

Om vi ser på underbruk og overbruk i de fire aksjonsartene, ser vi at for pass.pross. var det 

mer overbruk enn underbruk for ACC (3/1 verbtoken) og ACH (3/0 verbtoken), for ACT var 
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det like mye underbruk og overbruk (2/2 verbtoken), og for STA var det mer underbruk enn 

overbruk (1/0 verbtoken). Den like andelen av overbruk og underbruk i pass.pross. med ACT, 

tyder på at her er informantene mer usikre, noe som kan skyldes en konflikt mellom det at 

pass.pross. er den verbformen som læres først, men også at dette er en ikke-prototypisk 

kombinasjon med pass.pross. Det at STA har mer underbruk, kan kanskje skyldes 

ekskludering av essere/avere. Vi ser også at det er mer overbruk av pass.pross. med teliske 

verb (6 verbtoken) enn med ateliske verb (2 verbtoken). 

For imperfetto finner vi mer underbruk enn overbruk i ACT (2/1), ACC (2/0) og ACH (1/0), 

mens det for STA verken var underbruk eller overbruk (0/0). Siden informantene ikke har 

overbruk med STA, tyder dette på at ved STA-verb velger informantene heller en annen 

verbform, sannsynligvis presens, der det skulle vært STA-pass.pross. Vi ser også at for 

imperfetto er det mest underbruk med teliske verb (3 verbtoken) enn med ateliske verb (2 

verbtoken). Vi ser også at for imperfetto generelt er bruken preget av underbruk, noe som 

stemmer med Aspekthypotesen, pkt. 2, om at imperfetto læres senere enn pass.pross. 

Tabell 4.18: A2 – OC/RC, riktig bruk, underbruk og overbruk av pass.pross. og imperfetto 

 

A2 

Total 

bruk 

Riktig 

bruk 

Under-

bruk 

Over-

bruk 

OC (n) RC (n) Riktig 

bruk i 

OC % 

Riktig 

bruk i 

OC (n) 

Riktig 

bruk i 

RC % 

Riktig 

bruk i 

RC (n) 

pass.pross. 55 40 1 15 41 56 97,6 40/41 71,4 40/56 

imperfetto 17 17 7 0 24 24 70,8 17/24 70,8 17/24 

STA           

pass.pross. 3 1 0 2 1 3 100,0 1/1 33,3 1/3 

imperfetto 9 9 1 0 10 10 90,0 9/10 90,0 9/10 

ACT           

pass.pross. 12 10 0 2 10 12 100,0 10/10 83,3 10/12 

imperfetto 8 8 2 0 10 10 80,0 8/10 80,0 8/10 

ACC           

pass.pross. 23 16 1 7 17 24 94,1 16/17 66,7 16/24 

imperfetto 0 0 3 0 3 3 0,0 0/3 0,0 0/3 

ACH           

pass.pross. 17 13 0 4 13 17 100,0 13/13 76,5 13/17 

imperfetto 0 0 1 0 1 1 0,0 0/1 0,0 0/1 

 

For A2 ser vi at grad av riktig bruk i OC er høyere for pass.pross. enn for imperfetto (97,6% 

vs. 70,8%). Det samme gjelder grad av riktig bruk i RC (71,4% vs. 70,8%). Vi ser også at det 

var høyere andel overbruk av pass.pross. (15 verbtoken av 56 RC) enn underbruk (1 
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verbtoken). For imperfetto var det høyere andel underbruk (7 verbtoken av 24 RC) enn 

overbruk (0 verbtoken) (det samme ser vi også i Tabell 4.8). Om vi ser på underbruk og 

overbruk i de fire aksjonsartene, ser vi at for pass.pross. var det mer overbruk i alle de fire 

aksjonsartene. For imperfetto finner vi mer underbruk i alle de fire aksjonsartene. Vi ser også 

høyere overbruk av pass.pross. med teliske verb (11 verbtoken) enn med ateliske verb (4 

verbtoken), og høyere underbruk av imperfetto med teliske verb (4 verbtoken) enn med 

ateliske verb (3 verbtoken). Slike funn kan tyde på at informantene er mer komfortable med å 

bruke pass.pross. uansett aksjonsart. Hvis de er i tvil, bruker de pass.pross., og unngår i større 

grad å bruke imperfetto. Dette tyder på at de synes at imperfetto er vanskeligere å bruke enn 

pass.pross., noe som stemmer med Aspekthypotesen, pkt. 2, om at imperfetto læres senere 

enn pass.pross. 

Tabell 4.19: B1 – OC/RC, riktig bruk, underbruk og overbruk av pass.pross. og imperfetto 

 

B1 

Total 

bruk 

Riktig 

bruk 

Under-

bruk 

Over-

bruk 

OC (n) RC (n) Riktig 

bruk i 

OC % 

Riktig 

bruk i 

OC (n) 

Riktig 

bruk i 

RC % 

Riktig 

bruk i 

RC (n) 

pass.pross. 61 47 6 14 53 67 88,7 47/53 70,1 47/67 

imperfetto 37 30 11 7 41 48 73,2 30/41 62,5 30/48 

STA           

pass.pross. 2 1 0 1 1 2 100,0 1/1 50,0 1/2 

imperfetto 11 11 2 0 13 13 84,6 11/13 84,6 11/13 

ACT           

pass.pross. 14 9 4 5 13 18 69,2 9/13 50,0 9/18 

imperfetto 25 19 5 6 24 30 79,2 19/24 63,3 19/30 

ACC           

pass.pross. 22 19 0 3 19 22 100,0 19/19 86,4 19/22 

imperfetto 0 0 2 0 2 2 0,0 0/2 0,0 0/2 

ACH           

pass.pross. 23 18 1 5 19 24 94,7 18/19 75,0 18/34 

imperfetto 1 0 2 1 2 3 0,0 0/2 0,0 0/3 

 

For B1 ser vi i Tabell 4.19 at grad av riktig bruk i OC er høyere for pass.pross. enn for 

imperfetto (88,7% vs. 73,2%). Det samme gjelder grad av riktig bruk i RC (70,4% vs. 62,5. Vi 

ser også at det var høyere andel overbruk av pass.pross. (14 verbtoken av 67 RC) enn 

underbruk (6 verbtoken), mens i imperfetto var det høyere andel underbruk (11 verbtoken av 

48 RC) enn overbruk (7 verbtoken). Om vi ser på råtall for underbruk og overbruk, var det 

pass.pross. som hadde høyest andel overbruk, og pass.pross. hadde også mer overbruk med 

teliske verb. For imperfetto er det imidlertid nå mer underbruk med ateliske verb (7 
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verbtoken) enn med teliske verb (4 verbtoken), noe som skiller seg fra A1 og A2. Samtidig er 

det første gang vi ser at overbruken av imperfetto med ACT er høyere enn underbruk med 

ACT. Slike funn kan tyde på at informantene fortsatt foretrekker å bruke pass.pross. heller 

enn imperfetto. Vi ser nå likevel en økende bruk av imperfetto enn i lavere språknivå. Nye 

mønstre i overbruk og underbruk kan tyde på at informantene prøver ut bruken av imperfetto i 

kombinasjoner som de ennå ikke helt mestrer. Høyere andel overbruk av imperfetto i ACT, 

kan likevel tyde på at informantene her prøver seg fram ved å bruke imperfetto med den mer 

prototypiske bruken med ateliske verb (husk at STA-verbene essere/avere er ekskludert). 

Funnene tyder på at imperfetto er vanskeligere å lære, og læres senere enn pass.pross., noe 

som samsvarer med Aspekthypotesen. 

Tabell 4.20: B2 – OC/RC, riktig bruk, underbruk og overbruk av pass.pross. og imperfetto 

 

B2 

Total 

bruk 

Riktig 

bruk 

Under-

bruk 

Over-

bruk 

OC (n) RC (n) Riktig 

bruk i 

OC % 

Riktig 

bruk i 

OC (n) 

Riktig 

bruk i 

RC % 

Riktig 

bruk i 

RC (n) 

pass.pross. 26 24 3 2 27 29 88,9 24/27 82,8 24/29 

imperfetto 22 20 2 2 22 24 90,9 20/22 83,3 20/24 

STA           

pass.pross. 2 2 1 0 3 3 66,7 2/3 66,7 2/3 

imperfetto 11 11 0 0 11 11 100,0 11/11 100,0 11/11 

ACT           

pass.pross. 4 3 1 1 4 5 75,0 3/4 60,0 3/5 

imperfetto 9 8 1 1 9 10 88,9 8/9 80,0 8/10 

ACC           

pass.pross. 6 5 0 1 5 6 100,0 5/5 83,3 5/6 

imperfetto 1 1 1 0 2 2 50,0 1/2 50,0 1/2 

ACH           

pass.pross. 14 14 1 0 15 15 93,3 14/15 93,3 14/15 

imperfetto 1 0 0 1 0 1 0,0 0/0 0,0 0/1 

 

For B2 ser vi at for første gang er andelen riktig bruk i OC høyere for imperfetto enn for 

pass.pross. (90,9% vs. 88,9%). Det samme gjelder grad av riktig bruk i RC (83,3% vs. 

82,8%). Vi ser også at det var høyere andel underbruk av pass.pross. (3 verbtoken av 29 RC) 

enn overbruk (2 verbtoken). For imperfetto var det like stor andel underbruk og overbruk (2 

verbtoken av hver av 24 RC). Overbruken av både pass.pross. og imperfetto, samt underbruk 

av imperfetto, var nå for første gang jevnt fordelt mellom teliske og ateliske verb. Underbruk 

av pass.pross. fortsatt høyest med ateliske verb.  
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Funnene viser at innlærerne nå i større grad mestrer bruk av imperfetto, og at innlærerne nå 

ikke nødvendigvis foretrekker pass.pross. foran imperfetto dersom de er i tvil om hvilken 

verbform de skal bruke. For ACH er den eneste overbruken faktisk kun med imperfetto. Dette 

tyder på at de her prøver ut bruken av imperfetto med de ikke-prototypiske kombinasjonene 

(ACH/telisk), og at de fortsatt har en litt vaklende bruk av imperfetto.  

Tabell 4.21: Alle informanter – OC/RC, riktig bruk, underbruk og overbruk av pass.pross. og 

imperfetto 

 

Alle 

Total 

bruk 

Riktig 

bruk 

Under-

bruk 

Over-

bruk 

OC (n) RC (n) Riktig 

bruk i 

OC % 

Riktig 

bruk i 

OC (n) 

Riktig 

bruk i 

RC % 

Riktig 

bruk i 

RC (n) 

pass.pross. 183 144 14 39 158 197 91,7 144/158 73,5 144/19

7 

imperfetto 78 68 25 10 93 103 73,1 68/93 66,0 68/103 

STA           

pass.pross. 8 5 2 3 7 10 71,4 5/7 50,0 5/10 

imperfetto 31 31 3 0 34 34 91,2 31/34 91,2 31/34 

ACT           

pass.pross. 40 30 7 10 37 47 81,1 30/37 63,8 30/47 

imperfetto 44 36 10 8 46 54 78,3 36/46 66,7 36/54 

ACC           

pass.pross. 70 56 2 14 58 72 96,6 56/58 77,8 56/72 

imperfetto 1 1 8 0 9 9 11,1 1/9 11,1 1/9 

ACH           

pass.pross. 65 53 2 12 55 67 96,4 53/55 79,1 53/67 

imperfetto 2 0 4 2 4 6 0,0 0/4 0,0 0/6 

 

Om vi ser på alle informantene samlet, ser vi at grad av riktig bruk i OC er høyere for 

pass.pross. enn for imperfetto (91,7% vs. 73,1%). Det samme gjelder grad av riktig bruk i RC 

(73,5% vs. 66,0%). Dette tilsvarer funn fra tidligere forskning, f.eks. Fan (2005, s. 81-82) og 

Camps (2002, s. 193-194, tabell 5), og diskuteres videre i kapittel 5.4. Vi ser også at det var 

høyere andel overbruk av pass.pross (39 verbtoken av 197 RC) enn underbruk (14 verbtoken), 

mens i imperfetto var det høyere andel underbruk (25 verbtoken av 103 RC) enn overbruk (10 

verbtoken) (se også Tabell 4.8).  

Vi ser at totalt sett har pass.pross. mer overbruk med teliske (26 verbtoken) enn med ateliske 

verb (13 verbtoken), og mest underbruk med ateliske (8 verbtoken) enn med teliske verb (2 

verbtoken). Totalt har imperfetto mer overbruk med ateliske (8 verbtoken) enn med teliske 

verb (2 verbtoken), og mest underbruk med ateliske (13 verbtoken) enn med teliske verb (12 
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verbtoken). Det siste er uventet, men kan tyde på at imperfetto generelt sett fortsatt ikke er 

innlært godt nok, og at informantene som gruppe dermed tyr til bruk av pass.pross. eller 

presens der de er usikre på bruk av imperfetto. 

Om vi ser på underbruk og overbruk i de fire aksjonsartene, ser vi at for pass.pross. var det 

mest overbruk i alle de fire aksjonsartene. For imperfetto finner vi også mest underbruk for 

alle de fire aksjonsartene. Dette tyder på at informantene som helhet er mer komfortable med 

å bruke pass.pross. i alle aksjonsarter, at pass.pross. er den foretrukne formen om de er i tvil, 

og at de i større grad unngår å bruke imperfetto. Dette stemmer med Aspekthypotesen, pkt 2, 

om at imperfetto læres senere enn pass.pross. 

Det er høyere andel riktig bruk i i både OC og RC av pass.pross. enn av imperfetto for A1, A2 

og B1. Hos informantene i B2 har denne fordelingen derimot endret seg, og de har høyere 

andel riktig bruk av imperfetto enn av pass.pross. både i OC og RC. Dette tyder på at 

kompetansen i bruk av imperfetto har forbedret seg fra lavere språknivå. Nedgangen i 

underbruk og en begynnende overbruk av imperfetto med teliske aksjonsarter, tyder også på at 

utviklingen av de ikke-prototypiske kombinasjonene er i ferd med å skje for B1 og B2. Dette 

samsvarer med den utviklingen som Aspekthypotesen, pkt. 2, medfører. 

4.8 Oppsummering 

I kapittel 5 har jeg presentert data, og vist resultat av analysene. Jeg har vist andelen bruk og 

riktig bruk som en within-category analyse. Funnene viser at pass.pross. er mest brukt med 

teliske verb, og at imperfetto er mest brukt med ateliske verb. Jeg har vist hvordan overbruk 

og underbruk fordeler seg på andre verbformer. Jeg har også vist hvordan andel riktig bruk av 

pass.pross. og imperfetto i OC og RC fordeler seg totalt og på hver aksjonsart. Vi så at for 

underbruk av pass.pross., var det imperfetto som oftest ble brukt. For underbruk av imperfetto 

var det pass.pross. som oftest ble brukt. Underbruk av pass.pross. var høyest med ateliske 

verb og lavest med teliske. Overbruk av pass.pross. var høyest med teliske verb, og lavest 

med ateliske. For imperfetto fant vi et motsatt mønster. Dette tyder altså på at også for riktig 

bruk, underbruk og overbruk, påvirker leksikalsk aspekt hvilke verbformer som brukes, og 

funnene støtter Aspekthypotesens forutsigelser. 

Jeg presiserer at funnene ikke nødvendigvis kan generaliseres utover denne undersøkelsen 

(voksne, instruerte innlærere) og med denne språkkombinasjonen (norsk L1, italiensk L2). I 

neste kapittel vil jeg diskutere funnene ut fra tidligere forskning.  
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5. Drøfting av funn 

Det første forskningsspørsmålet så på om innlæringsrekkefølgen av pass.pross. fulgte det 

mønsteret Aspekthypotesens pkt. 1, innebærer: ACH>ACC>ACT>STA. Det andre 

forskningsspørsmålet så på om det var slik at imperfetto læres senere enn pass.pross., og om 

innlæringsrekkefølgen av imperfetto følger fra Aspekthypotesen: STA>ACT>ACC>ACH. 

Det tredje forskningsspørsmålet var om andelen riktig bruk også ville følge Aspekthypotesens 

forutsigelser. Funnene redegjort for i kapittel 5, tyder på at leksikalsk aspekt har en effekt når 

det gjelder informantenes valg av fortidsmorfologi. I dette kapitlet vil jeg sammenligne og 

diskutere mine funn opp mot funn fra tidligere forskning på Aspekthypotesen. 

5.1 Total bruk 

I kapittel 5 så vi at funn fra mine data viste høyest bruk av pass.pross. med ACH, både for 

den totale bruken for alle informantene, og for bruken i de tre øverste språknivåene A2, B1 og 

B2. Disse funnene støtter dermed Aspekthypotesens pkt. 1. Forskjellen mellom ACH og ACC 

var ganske liten i A2 og B1, men økte kraftig i B2. Et unntak fra mønsteret var A1, som hadde 

høyere bruk med ACC enn med ACH: ACC>ACH>ACT>STA. Andelen bruk med ACC 

varierte litt mellom språknivåene, og selv om tendensen ser ut til at bruken er synkende, er 

datagrunnlaget for lite til å avgjøre dette med sikkerhet. Andelen bruk med ACC og ACH var 

likevel betydelig høyere enn med STA og ACT for alle fire språknivåer. 

Vi så også at andelen pass.pross. (39,9%) er høyere enn for imperfetto (17,0%), for alle 

informantene totalt, og det samme mønsteret finner vi i hvert av de fire språknivåene. Vi ser 

også at andelen imperfetto stiger fra A1 til B2, og etter hvert som bruken av imperfetto øker, 

så synker også bruken av pass.pross. Dette tyder på at pass.pross. er den verbformen som ble 

innlært først, og at imperfetto læres senere. Mine data støtter dermed aspekthypotesen pkt. 2.  

Når det gjelder fordeling av imperfetto over aksjonsart, fulgte informantene i A2 og B2 

mønsteret som Aspekthypotesen forutsier, og rekkefølgen for andel bruk var slik: 

STA>ACT>ACC>ACH. Det var to unntak, A1 og B1. A1 hadde kun bruk med ACT, og 

rekkefølgen ble dermed ACT>STA/ACC/ACH. B1 hadde høyere andel bruk med ACT enn 

med STA. Rekkefølgen ble dermed ACT>STA>ACH>ACC. Disse avvikene påvirker også 

fordelingen av total bruk, slik at ACT (30,1%) hadde høyere bruk enn STA (28,4%). All bruk 

av imperfetto var langt høyere med STA og ACT enn med ACC og ACH. 
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For imperfetto ble det vist at det var en generell stigning i bruk fra A1 til B2. ACT-verb hadde 

en høyere andel bruk for hvert språknivå. For STA var det derimot noen variasjoner, hvor 

bruken i B1 (27,5%) var lavere enn i A2 (30%). Et slikt resultat kan være en tilfeldighet 

grunnet et generelt lavt antall verbtoken. Det kan også skyldes at informantene i B1 hadde 

høyere bruk av presens enn i A2. Vi så også at det først er i B1 at imperfetto tas i bruk med 

teliske verb (ACH), og B2 er det eneste språknivået hvor imperfetto er i bruk med alle fire 

aksjonsarter. 

Det at det er en viss variasjon i funn mellom språknivåer, kan også forklares med at hver 

enkelt innlærer kan ha stor variasjon i innlæringsmønsteret: 

"Indeed, learners of Italian start using past tense morphemes (namely auxiliary + past 

participles or bare participles for some learners) with telic verbs, and the same 

learners use the imperfective past forms first with stative verbs like essere 'be', or 

activities (…) Admittedly, the developmental sequence may not be so linear for all 

learners, or even for the same learner, because of various intervening factors that it is 

not possible to specify here" (Giacalone Ramat, 2009, s. 264). 

Rosi (2008, s. 59) undersøkte 12 engelske innlærere av italiensk L2. Innlærerne var 

universitetsstudenter i Perugia, Italia. Studentene var delt inn i fem språknivå, hvor nivå 1 var 

helt nybegynnere og nivå 5 var innlærere med nær målspråknær kompetanse. Data ble samlet 

inn for to av nivåene, nivå III (intermedio) og nivå IV (avanzato) (se Rosi, 2008, s. 62, figur 

2).  Det ble samlet inn data fra muntlige samtaler, muntlig gjenfortelling av film, og skriftlige 

data fra en "fill in the blanks"-oppgave  (Rosi, 2008, s. 60). Rosi finner at pass.pross. brukes 

med rekkefølgen: ACH>ACC>ACT>STA i begge de to språknivåene, og støtter dermed 

aspekthypotesen (Rosi, 2008, s. 78). Dette tilsvarer mine funn for A2, B1 og B2. Vi ser en 

lignende bruk i de høyeste språknivåene uavhengig av om funnene er basert på skriftlige eller 

muntlige data. Det mønsteret jeg finner for pass.pross. hos mine informanter i A1, dvs. med 

høyest bruk med ACC, finner vi ikke hos Rosis mer avanserte informanter.  

Rosi (2008) finner også at imperfetto brukes med rekkefølgen: STA>ACT>ACC>ACH, noe 

som stemmer med aspekthypotesen, et mønster som vi finner både hos mine informanter med 

det høyeste språknivået, B2, men også i A2. Dette viser at en slik fordeling av bruk ikke kun 

er forbeholdt mer avanserte informanter. Det at mine informanter i A1 og B1 har høyere bruk 

i ACT enn i STA, kan muligens skyldes ekskludering av essere/avere, eller forhold ved de 

ulike oppgavetypene som gjorde at det var mer naturlig for informantene å bruke ACT enn 
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STA, og sier dermed ikke nødvendigvis noe om at de mangler kompetansen til å bruke STA i 

høyere grad enn ACT. 

Wiberg (1996, s. 1088-1089) utførte en studie av 24 tospråklige barn/ungdom (en av 

foreldrene var svensk, en var italiensk), vokst opp i Sverige, og som også fikk undervisning i 

sitt "andre morsmål", dvs. italiensk. Dataene er basert på muntlige fortellinger. Det var også 

samlet inn data fra 10 barn/unge med italiensk morsmål fra en skole i Roma, og disse fungerte 

som kontrollgruppe. Wiberg (1996, s. 1102) fant at hos innlærerne totalt sett ble antall 

verbtoken totalt for pass.pross. brukt omtrent likt i ateliske (128 verbtoken) og teliske (125 

verbtoken) verb, dvs. en svak overvekt av ateliske verb, mens imperfetto i all hovedsak ble 

brukt med STA (77 av 91 verbtoken). Wiberg (1996, s. 1103, tabell 5) viser også at det finnes 

en viss forskjell i bruk mellom de fire språknivåene. Wiberg hevder at de første 3 nivåene har 

noenlunde lik fordeling av pass.pross. mellom ateliske og teliske verb, og at nivå 2 har litt 

høyere bruk med ateliske verb. Det høyeste språknivået har derimot litt høyere bruk med 

teliske verb. Dette sier hun at skyldes at informantene med høyest språknivå i samtalene 

beveger seg fra personal retellings, som favoriserer bruk av ateliske verb, over til narrativer, 

som altså favoriserer bruk av teliske verb. Ifølge Wiberg (1996, s. 1098) var det også en 

ganske jevn fordeling i bruk av pass.pross. med ateliske og teliske verb hos de italienske 

barna i kontrollgruppen. Denne konklusjonen trekker hun også her ut fra råtall (antall 

verbtoken). 

Det er likevel problematisk at Wiberg (1996) har trukket konklusjoner ut fra råtall, og det gjør 

det også vanskelig å sammenligne med andre studier som har ulikt antall informanter og 

verbtoken. I lite kontrollerte datainnsamlinger, som muntlige samtaler med barn er, har man 

lite kontroll på fordelingen av verbformer og bruk av leksikalsk aspekt. Om man kun bruker 

råtall som grunnlag for en påstand, kan resultatet kun si noe om fordelingen i bruk i akkurat 

den lille konteksten som dataene er samlet inn fra, men man kan ikke trekke generelle 

konklusjoner. Det kan være tilfeldigheter som gjorde at barna ved innsamlingstidspunktet 

f.eks. brukte en større andel av én verbform med en spesifikk aksjonsart. Konklusjoner basert 

kun på råtall kan dermed medføre konklusjoner som er mindre valide og reliable.  

For å minimere en mulig skjevdeling og for å kunne sammenligne funn, regner jeg om 

Wibergs råtall for både innlærere og morsmålstalere til en within-category analyse (Tabell 

5.1). Vi ser at andelen pass.pross. hos Wibergs informanter er høyere med teliske enn med 

ateliske verb, både totalt og for de tre øverste språknivåene, noe som er er motsatt av hva 
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Wiberg trekker som konklusjon. Det samme gjelder for data fra morsmålstalere. Wibergs data 

brukt i en within-category analyse, samsvarer altså med mine funn. Vi finner ett unntak, 

Wibergs informanter i det laveste språknivået, hvor andelen bruk av pass.pross. var 100% 

både med ACT/ateliske og med teliske verb. Et slikt avvik kan kanskje forklares ut fra flere 

mulige faktorer: at Wibergs informanter er barn, at de ikke har like mange år med instruksjon, 

at de ennå ikke har god kunnskap til flere andrespråk (f.eks. engelsk), og at de er på et lavere 

språknivå enn mine informanter i A1. Wiberg selv forklarer funnene for nybegynnere med at 

de ikke er påvirket av leksikalsk aspekt, men at de bruker den umarkerte (mest vanlige) 

fortidsformen i narrativer, pass.pross., for å vise tempus (unmarked past tense). Dette 

kommer jeg tilbake til i kapittel 5.5. 

I mine data (Figur 4.5) ser vi at for imperfetto har A2 og B2 høyere andel med STA (som 

Wibergs informanter i nivå 3, 4 og totalt), mens A1, B1 og totalsum for mine informanter, har 

høyere andel med ACT (slik som Wibergs informanter i nivå 2). Ved å bruke en within-

category analyse, ser vi at det også i Wibergs data finnes et varierende mønster i bruk av 

imperfetto, f.eks. at nivå 2 har høyere andel ACT (16,7%) enn STA (10,0%). Mine 

informanter i A1 har ingen bruk av imperfetto med STA, og det her heller ikke Wibergs 

informanter i det laveste språknivået. Det er kun er i nivå 3 og 4 at andelen imperfetto hos 

Wibergs informanter er høyest med STA. Disse funnene bekrefter ikke Wibergs påstand om 

at imperfetto foretrekkes brukt med STA i alle språknivåer (Wiberg, 1996, s. 1103).  
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Tabell 5.1: Wiberg (1996, s. 1103, tabell 5), råtall reanalysert som within-category analyse, 

pass.pross. og imperfetto fordelt over aksjonsart og språknivå6 
 

STATP STATN ACTTP ACTTN ATELTP ATELTN TELTP TELTN TOTP TOTN 

Innlærere         

1 IMP 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

1 PP 0,0 0 100,0 9 100,0 9 100,0 7 100,0 16 

1 Tot 0,0 0 100,0 9 100,0 9 100,0 7 100,0 16 

2 IMP 10,0 1 16,7 2 13,6 3 0,0 0 9,1 3 

2 PP 90,0 9 83,3 10 86,4 19 100,0 11 90,9 30 

2 Tot 100,0 10 100,0 12 100,0 22 100,0 11 100,0 33 

3 IMP 71,1 54 3,0 1 50,5 55 0,0 0 33,5 55 

3 PP 28,9 22 97,0 32 49,5 54 100,0 55 66,5 109 

3 Tot 100,0 76 100,0 33 100,0 109 100,0 55 100,0 164 

4 IMP 55,0 22 24,3 9 40,3 31 3,7 2 25,2 33 

4 PP 45,0 18 75,7 28 59,7 46 96,3 52 74,8 98 

4 Tot 100,0 40 100,0 37 100,0 77 100,0 54 100,0 131 

Sum IMP 61,1 77 13,2 12 41,0 89 1,6 2 26,5 91 

Sum PP 38,9 49 86,8 79 59,0 128 98,4 125 73,5 253 

Sum Tot 100,0 126 100,0 91 100,0 217 100,0 127 100,0 344 

Morsmålstalere         

Sum IMP 57,6 99 32,8 41 47,1 140 15,2 39 32,4 179 

Sum PP 42,4 73 67,2 84 52,9 157 84,8 217 67,6 374 

Sum Tot 100,0 172 100,0 125 100,0 297 100,0 256 100,0 553 

 

Tall fra Wibergs (1996) data i en within-category analyse, viser at hennes to øverste språknivå 

bruker pass.pross. i tråd med Aspekthypotesen, slik: Teliske>ACT>STA. De to laveste 

språknivåene fulgte ikke Aspekthypotesen. Det nest laveste hadde høyere bruk av pass.pross. 

med STA (90%) enn med ACT (83,3%). Det laveste språknivået hadde lik bruk av pass.pross. 

både med teliske verb og ACT (100%), mens de ikke hadde noen bruk med STA. I mine data 

finner vi ingen tilsvarende mønster (mine data i Tabell 4.2 viser tall for en firedeling, 

ytterligere beregninger for tredeling og todeling finnes i vedlegg 6 og 7). Bruken av 

pass.pross. med STA var lavere enn bruken med ACT, for både de høyeste og de laveste 

språknivåene. Andelen pass.pross. med ACT var også langt lavere enn andelen bruk med 

ACC og ACH. Dette tyder på at man også hos informanter med lavt språknivå, finner bruk 

som stemmer med Aspekthypotesen, og at det ikke er et lavt språknivå i seg selv som kan 

forklare mønsteret som vises hos Wibergs informanter i nivå 1 og 2. 

                                                 
6 Forkortelser i tabellen: IMP = imperfetto, PP = pass.pross. Tallene 1-4 refererer til Wibergs fire språknivåer. 
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Jeg gjør oppmerksom på at når man bruker en within-category analyse kun med fortidsformer, 

og uten å ta med alle andre verbformer som er brukt, f.eks. presens, base forms osv., vil dette 

gjøre prosentandelen av de to fortidsformene mye høyere enn hva de ville vært dersom alle 

verbformene hadde vært inkludert (Bardovi-Harlig, 2000b, s. 258). Prosentandelene fra 

Wibergs innlære og morsmålstalere er altså høyere enn hva de ville vært om alle verbformer 

hadde vært inkludert i within-category analysen. Likevel vil mønsteret i seg selv være 

tilsvarende selv med kun de to fortidsformene inkludert. Om jeg kun bruker tallene fra 

pass.pross. og imperfetto fra mine informanter i en within-category analyse (se vedlegg 9), 

finner jeg at gjennomsnittlig andel bruk av pass.pross. var 39% med ateliske verb (ikke-

prototypisk bruk). Mine informanter hadde i snitt lavere bruk av pass.pross. med ateliske verb 

enn både Wibergs morsmålstalere (52,9%) og innlærere (59,0%). Den gjennomsnittlige 

andelen bruk av imperfetto med teliske verb (ikke-prototypisk bruk) var 2,2% for mine 

informanter. Dette var ganske likt som Wibergs innlærere (1,6%), men lavere enn Wibergs 

morsmålstalere (15,2%). 

Vi ser at for ateliske verb, hadde Wibergs innlærere nokså lik bruk som morsmålstalerne, 

mens for teliske verb var bruken hos Wibergs informanter mer lik mine informanter enn 

morsmålstalerne. Dette kan tyde på at den ikke-prototypiske bruken av imperfetto med teliske 

verb er den som innlærere sist mestrer. Dette stemmer med Aspekthypotesen, pkt. 2. At 

bruken hos Wibergs innlærere på noen områder er mer lik funn fra morsmålstalerne enn fra 

mine innlærere, kan skyldes at Wibergs innlærere er tospråklige og har vokst opp med 

italiensk som et "andre morsmål" brukt i hjemmet. Mine informanter har derimot ikke fått en 

slik morsmålslik input, men har i all hovedsak lært italiensk på skole. 

En slik reanalyse viser også at konklusjonene man kan trekke fra funn, vil variere etter 

hvordan man analyserer tallene. Det er dermed viktig å være klar over slike forskjeller når 

man skal sammenligne studier. Den forskjellen som i utgangspunktet finnes i resultater, basert 

på hva Wiberg (1996) selv skriver i teksten, framstår helt annerledes om man bruker hennes 

data i en within-category analyse. Dette viser viktigheten av å ha sammenlignbare beregnings-

metoder på tvers av studier. Noen av forskjellene kan kanskje skyldes at Wibergs funn er 

basert på muntlige data, ulike oppgavetyper, eller ikke direkte sammenlignbare språknivå. 

Siden inndeling i språknivåene ikke er basert på samme kriterier, er det vanskelig å 

sammenligne dem direkte, og man kan kun vise til likheter og forskjeller i trender. 
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Wiberg (2009) har senere gjort en studie med muntlige data fra voksne, avanserte innlærere 

ved Universitetet i Lund (svensk L1, italiensk L2), som var delt inn i 3 språknivåer (Low, 

Medium, High). For italiensk er det ut fra flere studier funnet at innlæringsrekkefølgen av 

verbformer er slik: Presente/Infinito > (Ausiliare+) Participio Passato > Imperfetto > Futuro > 

Condizionale > Congiuntivo (Bernini, 2010). Wiberg (2009) hevder at hennes data bekrefter 

en slik innlæringsrekkefølge Wiberg (2009, s. 485). Hennes informanter brukte pass.pross. 

mest, deretter imperfetto, som fortidsformer. Hennes funn støtter også aspekthypotesens pkt. 1 

og 2, i og med at pass.pross. brukes mest med teliske verb og imperfetto med ateliske verb. 

Wiberg (2009) baserer også sine konklusjoner kun ut fra råtall. Jeg bruker råtall fra tabell 4 og 

5 i Wiberg (2009, s. 486) (pass.pross., imperfetto, presens), samt deler opp informantene i de 

tre språknivåene hun har nevnt (s. 485) (Low: ANN, MAG, LAR, Med: OLE, ANI, High: 

CAR, HAN, KAR), og lager en within-category analyse (Figur 5.1) for å kunne sammenligne 

med mine funn. 

Figur 5.1: Reanalyse av tall fra Wiberg (2009, s. 486, tabell 4 og 5). Andel av pass.pross. (pp) 

og imperfetto (imp) fordelt på aksjonsart og språknivå, tredeling 

  

Vi ser at within-category analysen i dette tilfellet bekrefter funn fra Wibergs råtall. For 

pass.pross. ser vi at alle tre språknivåer har høyest andel bruk med teliske verb. Dette tilsvarer 

funn fra mine data i alle 4 språknivåer. Bruken av pass.pross. med ACT har en varierende 

bruk hos Wibergs informanter, men det er lavere bruk i det høyeste språknivået enn i det 

laveste. Også i mine data ser vi at en slik ikke-prototypisk bruk av pass.pross. med ACT 

synker over språknivå. Bruken av pass.pross. med STA viser en økning i Wibergs data, noe 

den også gjør i mine data, om enn med en svakere tendens.  
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For imperfetto ser vi i reanalysen av Wibergs data at andelen bruk er høyest med ateliske 

verb. Vi ser at bruken av imperfetto er høyest med STA-verb i alle språknivåene, noe den ikke 

var i mine data. Dette kan kanskje skyldes at jeg har ekskludert essere/avere, mens Wiberg 

har beholdt slike verbtyper i sin analyse. Andelen brukt med ACT, viser derimot varierende 

grad av bruk over språknivå, som det også gjør i mine data.  

Den totale bruken (sum) av pass.pross. og imperfetto viser generelt det samme mønsteret 

både for Wibergs (1996) tospråklige barn, for Wibergs (2009) voksne, avanserte informanter, 

og i mine data. Dette kan tyde på at informantene har en lik utvikling i bruk, uavhengig av 

alder og språknivå. 

I Figur 5.1 ser vi at prototoypisk bruk av pass.pross. med teliske verb viser en synkende 

tendens fra Low (96,4%) til High (88,1%), og at ikke-prototypisk bruk av pass.pross. med 

STA øker fra Low (10,2%) til High (29,7%). I mine data  ser vi også at den ikke-prototypiske 

bruken av pass.pross. med STA øker, om enn ikke i like tydelig grad. For pass.pross. med 

ACT finner vi varierende bruk i de forskjellige språknivåene, både hos Wiberg (2009) og i 

mine data, mens hos oss begge er pass.pross. alltid mest brukt med teliske verb. Derimot viser 

mine data at prototypisk bruk av pass.pross. med teliske verb øker fra A1 (68,2%) til B2 

(76,9%), noe som er motsatt av hva Wiberg (2009) finner. En noe tilsvarende trend finner vi 

også i Bardovi-Harlig (1998, s. 468), for simple past i innlærere av engelsk L2, gjengitt i 

Bardovi-Harlig (2002, s. 143), som figur 1(a). Også der ser vi at andelen simple past er høyest 

med teliske verb (ACC og ACH), og at den prototypiske bruken stiger med økende språknivå. 

Også den ikke-prototypiske bruken av imperfetto med teliske verb øker hos Wiberg fra Low 

(0,0%) til High (11,9%). I motsetning til for pass.pross., viser den prototypiske bruken av 

imperfetto med STA en økende tendens fra Low (42,9%) til High (69,2%). Selv om det 

midterste språknivået har høyere bruk enn det øverste, er trenden likevel at bruken av de 

ateliske verbene stiger. Vi ser en tilsvarende trend for imperfetto i mine data. 

Det at de prototypiske assosiasjonene ofte blir sterkere etter hvert som språknivået øker, er 

ikke i tråd med utviklingen beskrevet i Aspekthypotesen. Shirai (2004, s. 97) setter fram en 

forklaring av fenomenet. I følge Distributional Bias Hypothesis er fordelingen i input 

skjevdelt, og inneholder høyest andel av prototypiske kombinasjoner og lavest andel ikke-

prototypiske kombinasjoner. Shirai (2004) nevner bruk av progressiv, og hevder at etter hvert 

som innlæreres språknivå øker, blir de også mer påvirket av denne skjevdelingen i input. 

Nybegynneres feilbruk av progressiv med teliske verb vil avta med økende språknivå. 
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Dermed vil andelen prototypisk bruk av progressiv øke, relativt sett. En slik forklaring kan 

også overføres til bruk av fortidsformer. Til å begynne med bruker innlærere som regel 

presens feilaktig i stedet for fortidsformer. Med økende språknivå vil økt innflytelse av input 

føre til at andelen presens synker og andelen fortidsformer øker. Dermed vil også den 

prototypiske bruken av fortidsformer øke, men økningen skyldes altså en relativ reduksjon i 

bruk av presens. En slik forklaring viser hvordan både prototypisk og ikke-prototypisk kan 

øke med økende språknivå. En økning i prototypisk bruk skyldes antageligvis en reduksjon av 

overbruk av presens, mens en økning i ikke-prototypisk bruk viser at innlærere i høyere grad 

klarer å se at form og funksjon har et videre bruksområde enn hva de trodde til å begynne 

med. 

Jeg vil også sammenligne mine funn med innlæring av andre romanske språk, bl.a. en studie 

av Comajoan (2006), som gjorde en longitudinell studie av tre voksne innlærere (engelsk L1) 

av catalan som fremmedspråk ved et universitet i USA. Dataene besto av muntlige 

gjenfortellinger av film, bilder, eventyr m.m. Alle innlærerne ble betegnet som nybegynnere, 

da de ikke hadde noen forhåndskunnskap om catalan før undervisningen startet. De hadde fra 

før av lært flere andrespråk, derav også andre romanske språk, som spansk og fransk, hvor 

språknivået var medium/høy. Comajoan karakteriserer dermed innlærerne som som 

flerspråklige eller som "L3 learners engaged in multilingual acquisition" (s. 218). Disse 

karakteristikkene passer også godt på mine informanter, hvor flesteparten hadde en lignende 

flerspråklig bakgrunn. For total bruk har Comajoan brukt en within-category analyse. I 

analysen hadde Comajoan ekskludert noen verbtyper som han kalte for high-frequency 

statives, altså STA-verb som har en tilsvarende betydning som å være/å ha. Her er tallene fra 

Comajoan (2006, s. 230, tabell 7) fra de to innsamlingstidspunktene, gjengitt som figurer for å 

lettere se sammenligningen: 
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Figur 5.2: Andel bruk preterite og imperfect, Stage 1 og 2, tall fra Comajoan (2006, tabell 7)7 

 

 

 

Comajoan (2006, s. 243) finner også støtte for Aspekthypotesen. Preterite ble generelt brukt 

mest i den prototypiske kombinasjonen med ACC og ACH, og imperfect mest i den 

prototypiske kombinasjonen med STA og ACT, ved begge tidspunkt for datainnsamling. 

Daniels hadde få verbtoken i Stage 1. Den første bruken av preterite var med ACH, og 

imperfect ble brukt med ACT og STA. I Stage 2 økte bruken av preterite betraktelig, og 

preterite ble brukt med alle fire aksjonsarter. Comajoan hevder at mønsteret for preterite 

stemmer med Aspekthypotesen, siden bruken var høyere med teliske enn med ateliske verb. 

Comajoan sier ikke noe om bruken av imperfect i Stage 2, men av figuren over kan vi se at 

det var høyere andel bruk av imperfect med ateliske enn med teliske verb. 

Barbaras bruk av preterite fulgte ikke Aspekthypotesen i Stage 1, da bruken av preterite var 

høyere med STA enn med de tre andre aksjonsartene. Comajoan mener dette kan skyldes en 

                                                 
7 I figuren viser tallene foran informantenes navn, til de to innsamlingstidspunktene i Comajoans data,  

1 = Stage 1, 2 = Stage 2. 
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mulig feilkoding av verbet veure (to see/å se), som alle hadde blitt kodet som STA. Bruken av 

preterite i Stage 2 hevder Comajoan følger et aspektuelt mønster, da andelen var høyest med 

ACH. Vi ser likevel at andelen preterite med STA (29,8%) er høyere enn andelen med ACT 

(19,2%). Comajoan vurderer også at bruken av imperfect, både i Stage 1 og Stage 2, viser et 

aspektuelt mønster. Vi ser at i Stage 1 er det like høy bruk av STA og ACT (begge 27,3%), og 

bruken med ACH (3,2%) er høyere enn bruken i ACC (0%). I begge stadiene ble likevel 

imperfect brukt mest med ateliske verb og minst med teliske verb. 

Comajoan hevder at også Roberts bruk av både preterite og imperfect, viser et aspektuelt 

mønster, både i Stage 1 og Stage 2. Vi ser at det stemmer om man for preterite regner bruken 

for teliske verb samlet, men bruken av ACC (58,4%) var litt høyere enn bruken med ACH 

(57,4%) i Stage 1. For bruk av imperfect ser vi i Stage 1 at mønsteret ikke helt følger 

Aspekthypotesen, da ACC (23,3%) har høyere bruk enn ACT (18,2%). Slår man derimot 

sammen STA og ACT, ser vi at bruken er langt høyere med ateliske enn med teliske verb.  

I data fra Comajoan (2006, s. 245) ser vi altså noen avvik fra Aspekthypotesen, resultater for 

hver enkelt innlærer og resultater for ulike oppgavetyper varierer noe. I tillegg bruker 

innlærerne de fleste gangene også preterite med alle fire aksjonsarter, noe som ikke er 

forventet ut fra Aspekthypotesen. Det samme finner vi i mine data. Unntakene/avvikene i 

mine data kan likeledes skyldes variasjoner i eksamensoppgavene eller f.eks. ekskludering av 

essere/avere/modale verb. Likevel ser vi at det generelle mønsteret følger aspekthypotesens 

forutsigelser, og at man finner omtrent samme funn i studier hvor informantene har ulik 

kombinasjon av L1 og L2.  

Selv om mønsteret ikke alltid stemmer med Aspekthypotesen, ser vi at om man kun deler opp 

bruken i atelisk og telisk, er bruken av perfektiv fortid alltid høyere med teliske verb og 

bruken av imperfektiv fortid alltid høyest med ateliske verb. Vi finner noen få unntak for 

informanter i det laveste språknivået i data fra både Comajoan (2006), hvor bruken av 

preterite er høyest med med STA, og i de reanalyserte dataene fra Wiberg (1996), hvor 

andelen pass.pross. med ACT var like høy som med teliske verb. Mine data inneholder ikke 

slike avvik for A1. Dette kan skyldes at språknivåene ikke er direkte sammenlignbare, og at 

mine informanter i A1 er på et høyere nivå enn hva informantene i Wibergs og Comajoans 

laveste språknivå. 
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Som i Comajoan (2006) hadde også mine informanter tidligere lært andre språk; alle hadde 

tidligere lært engelsk, og de fleste av dem hadde også tidligere kunnskap til et annet romansk 

språk (fransk, spansk, portugisisk). En slik tidligere kunnskap om andre språk som også 

bruker morfologi for å skille mellom perfektivt og imperfektivt aspekt, vil antageligvis gjøre 

innlæringen lettere. Men som Comajoan (2006, s. 245) sier om sine funn: "(…) the evidence 

presented here suggests that the route of acquisition was similar to that of other beginning 

learners; that is, the emergence and development of morphology followed an aspectual 

pattern". Det ser ut til at det samme også gjelder funn fra mine data, selv om mine funn er fra 

skriftlige data og Comajoans funn er fra muntlige data. 

Når det gjelder bruk av pass.pross., så vi i mine data at informantene i det laveste språknivået, 

A1, hadde høyere andel bruk av pass.pross. med ACC enn med ACH, noe som ikke følger 

den strengeste fortolkningen av Aspekthypotesen. Tilsvarende bruk ser vi også i en studie 

fraCamps (2002, s. 186-187), som utførte en longitudinell undersøkelse av muntlige data fra 

15 innlærere med engelsk L1 og spansk L2. Alle informantene gikk på andre semester ved et 

spansk universitet. Ingen av dem hadde lært spansk, eller i stor grad vært eksponert for spansk 

språk, før de begynte med studiene.  Før datainnsamlingen begynte, hadde de fått 70 timer 

spansk instruksjon. Alle informantene var dermed plassert i samme språknivå, og ble 

kategorisert som nybegynnere. Dataene er basert på fem muntlige narrativer, både personlige 

og upersonlige, samlet inn tre ganger i løpet av semesteret. Camps' informanter hadde høyest 

bruk av preterit med ACC (71%). Camps (2002, s. 200) tolket likevel funnene som støtte for 

Aspekthypotesen, pkt. 1, siden hans informanter brukte preterit oftere med ACC og ACT enn 

med STA.  

Camps data viser også forskjeller fra mine data. Fordelingen av preterit over aksjonsart hos 

Camps' informanter var: ACC>ACT>ACH>STA. Vi ser at andelen bruk med ACH ligger 

under andelen med ACT, noe som ved første øyekast strider mot Aspekthypotesens pkt. 1. 

Etter en statistisk analyse, fant Camps en signifikant høyere bruk av preterit med ACT og 

ACC enn med STA. Camps (2002, s. 200) fant derimot ikke signifikant høyere bruk av 

preterit med ACH (56%, 64 verbtoken) enn med STA (32%, 72 verbtoken). Camps hevder at 

dette kan skyldes at det totale antallet verbtoken med ACH var lite sammenlignet med STA. 

Antallet verbtoken med ACH var kun 116 (9,6% av totalt 1208 verbtoken), mens for STA var 

antallet verbtoken 226 (18,7%) (Camps, 2002, s. 190, tabell 1).  
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I motsetning til Camps, var det i mine data ingen tilfeller hvor det ble brukt flere verbtoken av 

pass.pross. med STA enn med ACH. Mine informanter i A1 hadde for det første mye større 

forskjell i bruken av pass.pross. med ACH (61,1%, 11 verbtoken) enn med STA (5,9%, 1 

verbtoken). For det andre var det totale antallet verbtoken i hver aksjonsart også nokså jevnt 

fordelt i A1. STA inneholdt 17 verbtoken (20,2% av de totalt 84 verbtoken brukt i A1) og 

ACH inneholdt 18 verbtoken (20,4% av de totalt 84 verbtoken brukt i A1). Mine data har 

altså ikke en slik skjevfordeling som Camps' data har. En tilsvarende jevn fordeling fant vi 

også i de tre andre språknivåene, hvor andelen STA varierte lå mellom 21,9% og 32,8%, og 

andelen ACH lå mellom 18,7% og 23,9%. Mine data inneholdt altså minst dobbelt så stor 

andel av pass.pross. med ACH enn hva Camps fant for sine informanter.  

I mine data ser vi også en økende bruk over språknivå av imperfetto med ACT (A1 8,7%, B2 

47,4%). Hos Camps' nybegynnere var bruken av imperfect med ACT 10%. I en studie av 

avanserte innlærere av spansk L2, fant Cadierno (2000, s. 24) at andelen bruk lå på rundt 55% 

for både muntlige og skriftlige data. Dette viser at også for L2 spansk økte andelen bruk av 

imperfetto med ACT med økende språknivå. Vi ser også at andelen bruk hos Camps' 

nybegynnere (10%) var nokså lik andelen bruk i A1 i mine data (8,7%). Hos Cadiernos 

avanserte språkinnlærere var andelen bruk kommet opp i rundt 55%, noe som tyder på at de er 

på et høyere språknivå enn mine informanter i B2 (47,4%). 

Camps (2002, s. 200) fant også at hans informanter (nybegynnere) hadde 35% bruk av 

imperfect med STA (79 av 226 verbtoken). Cadierno (2000, s. 24) fant 75% bruk av imperfect 

med STA i muntlige data, og 70% i skriftlige data, altså en økning av prototypisk bruk med 

økende språknivå. I mine data ser vi også en økende bruk av imperfetto med STA med økende 

språknivå (Figur 4.5), fra A1 (0,0%) til B2 (50,0%, 11 verbtoken). 

Camps (2002, s. 190, tabell 1) fant også at for preterit var andelen STA (32%) langt lavere 

enn for de tre andre aksjonsartene (ACT: 69%, ACC: 71%, ACH: 56%), og for imperfect var 

andelen STA (35%) langt høyere enn for de tre andre aksjonsartene (ACT: 10%, ACC: 5%, 

ACH: 5%). Camps (2002:200) viser tilsvarende funn i tidligere studier som har støttet 

Aspekthypotesen (bl.a. Bardovi-Harlig, (1998)). Hos avanserte innlærere i Cadierno (2000, s. 

24, tabell 2a, skriftlig, og tabell 2b, muntlig) gikk det derimot et tydelig skille mellom bruken 

av ateliske og teliske verb, både for preterit og imperfect, og både for muntlige og skriftlige 

data. 
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I mine data ser vi at for A1 er det også en stor forskjell i andel bruk mellom STA og ACT. 

Det er likevel en mye større forskjell i bruken av pass.pross. mellom ACT og ACC i mine 

data enn hos Camps. Også mine funn for bruk av imperfetto skiller seg fra Camps' funn. I 

mine data er det kun A2 og B2 som har høyest andel av imperfetto med STA, men bruken 

viser imidlertid ikke den store forskjellen som Camps (2002) finner. Funn fra mine data ligner 

mer på mønsteret hos Cadiernos (2000, s. 24) avanserte informanter. Sammenligningen i bruk 

vises i Tabell 5.2. Dette tyder på at hos mine informanter er det trekket [+/- telisk] som avgjør 

fordelingen i bruk av både pass.pross. og imperfetto, selv for det laveste språknivået. 

Tabell 5.2: Andel bruk av perfektiv (PP) og imperfektiv (IMP) fortid over aksjonsart. 

Sammenligning av funn fra Cadierno (2000), Camps (2002) og mine data 

 Språknivå Verbform STA% ACT% ACC% ACH% 

Camps (2002), within-category       

Muntlig Nybegynnere PP 32 69 71 56 

  IMP 35 10 5 5 

Cadierno (2000), within-category       

Muntlig Avanserte PP 25,5 44,6 76,5 92,9 

  IMP 74,5 55,4 23,5 7,1 

Skriftlig  PP 30,0 45,0 84,6 89,6 

  IMP 70,0 55,0 15,4 10,4 

Mine data, within-category       

Skriftlig A1 PP 5,9 43,5 73,1 61,1 

  IMP 0,0 8,7 0,0 0,0 

 A2 PP 10,0 33,3 56,1 56,7 

  IMP 30,0 22,2 0,0 0,0 

 B1 PP 5,0 20,6 71,0 71,9 

  IMP 27,5 36,8 0,0 3,1 

 B2 PP 9,1 21,1 60,0 87,5 

  IMP 50,0 47,4 10,0 6,3 

 Alle PP 7,3 27,4 64,8 67,7 

  IMP 28,4 30,1 0,9 2,1 

 

Vi ser altså en stor forskjell i andel bruk av imperfektiv fortid med STA for nybegynnere i 

Camps' data og i mine data. En slik forskjell kan muligens skyldes at Camps kun inkluderte 

verbtoken for relevante kontekster for fortidsformer (Camps, 2002, s. 187), dvs. riktig bruk, 

underbruk og overbruk av de to fortidsformene. Mine data inkluderte også all bruk av f.eks. 

presens, progressiv osv., noe som dermed kan føre til en jevnere fordeling av token i hver av 

de fire aksjonsartene. Camps (2002, s. 188) hadde heller ikke ekskludert bruk av high-

frequency statives, dvs. STA-verb som har betydningen å være/å ha. Dette kan forklare 

forskjeller i resultater fra mine data, og kan kanskje også forklare hvorfor ikke Camps fant 

signifikant høyere bruk av preterite med ACH enn med STA. 
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Jeg har ikke kunnet bruke mer avanserte statistiske metoder på mine data, grunnet lave antall 

verbtoken i visse kombinasjoner, f.eks. det var kun brukt 8 verbtoken med pass.pross. brukt 

med STA i hele datamaterialet (og kun 3 verbtoken med imperfetto med telisk aksjonsart). 

Resultatene må derfor kun anses som en trend. 

5.2 Riktig bruk 

Siden Aspekthypotesen i seg selv ikke sier noe om fordeling av riktig bruk, er det et 

mindretall av tidligere studier som har undersøkt dette. Jeg skal vise funn fra 2 tidligere 

studier, Comajoan (2006) for engelsk L1/catalan L2 og Rosi og Cancila (2007) for engelsk 

L1/italiensk L2.  

For pass.pross. i mine data er det ingen større forskjeller i andel riktig og i andel total bruk, 

unntatt at B1 nå har litt høyere andel riktig bruk av pass.pross. i ACC (61,3%) enn i ACH 

(56,3%). Også forholdet mellom bruken av pass.pross. og imperfetto viste det samme 

mønsteret, hvor pass.pross. hadde høyere andel bruk enn imperfetto i alle språknivåer. Bruk 

av imperfetto viser også tilsvarende mønster som for total bruk. Den eneste forskjellen er at 

B1 ikke har noen riktig bruk av imperfetto med teliske verb, og B2 kun har riktig bruk av 

imperfetto med ACC, men ikke med ACH.  

Rosi og Cancila (2007, s. 175-176) samlet inn skriftlige data (fill-in-the-blanks task) fra 24 

voksne engelske innlærere av italiensk L2, samlet inn på universiteter i USA og Italia, og 

presenterer funn ut fra en within-category analyse. I Rosi og Cancila (2007, s. 178, tabell 5) 

viser de gjennomsnittlig andel riktig bruk for hvert språknivå og aksjonsart. For pass.pross. 

har alle tre språknivåene en utvikling som følger Aspekthypotesen (ACH>ACC>ACT>STA), 

det samme gjelder også imperfetto (STA>ACT>ACC>ACH) i det laveste språknivået (I-

level). For de to øverste språknivåene, finner man derimot avvik i bruk av imperfetto. I det 

mellomste nivået (pA-level) er fordelingen: STA>ACC>ACT>ACH. Det at ACC har høyere 

andel riktig bruk enn ACT, strider mot Aspekthypotesens forutsigelser. Det øverste 

språknivået (A-level) har en litt annen fordeling: ACT>STA/ACC>ACH. Vi ser altså et avvik 

ved at STA og ACC har like høy andel riktig bruk. I tillegg har ACT høyere andel riktig bruk 

enn STA. Det siste fenomenet finner vi også i mine data for riktig bruk av imperfetto i A1 og 

B1. At bruken av ACC er høyere enn bruken med ACT, eller at bruken av STA er like stor 

som bruken av ACC, finner vi ikke i mine data for riktig bruk av imperfetto.  
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Hos Rosi og Cancila stiger andelen riktig bruk i de ikke-prototypiske kombinasjonene 

(pass.pross. med STA fra 38% til 43%, imperfetto med ACH fra 8% til 29%). Rosi og Cancila 

(2007, s. 183) hevder at totalt sett så viser studien en støtte til Aspekthypotesen ved at i pA-

level er det for imperfetto høyest bruk med STA og lavest med ACH, og i A-level har ACT 

høyere andel bruk enn STA. Mine data for riktig bruk viser også en økning av ikke-

prototypisk bruk (pass.pross. med STA fra 5,9% i A1 til 9.1% i B2, imperfetto med ACH har 

0% riktig bruk, men imperfetto med ACC stiger fra 0% i A1 til 10% i B2). 

Vi ser altså noen avvik fra Aspekthypotesen, både i mine data og i Rosi og Cancila (2007). 

Det er vanskelig å sammenligne funnene direkte, da Rosi og Cancila (2007) har tre språknivå, 

mens jeg har fire språknivå. I tillegg har Rosi og Cancila ikke oppgitt råtall, kun prosenter. Til 

tross for avvikene, ser vi i mine data at det totalt sett er høyere andel riktig bruk av pass.pross. 

med teliske verb og høyere andel riktig bruk av imperfetto med ateliske verb. Rosi og Cancila 

(2007, s. 178) hevder at det samme gjelder for deres studie. Begge innlærergruppene har også 

høyest andel riktig bruk med de prototypiske kombinasjonene. Rosi og Cancila (2007, s. 179) 

finner at også morsmålstalere har høyest bruk med de prototypiske kombinasjonene, og at 

bruken viser en distributional bias. Dette tyder på at også for riktig bruk, går skillet i bruk 

mellom pass.pross. og imperfetto ved trekket [+/- telisk]. 

For sine informanter i Stage 1 finner Comajoan (2006, s. 241) et avvik fra Aspekthypotesen. 

Han forklarer dette med at tallene baserer seg på veldig få verbtoken, og at funnene dermed er 

usikre. For Stage 2, konkluderer Comajoan med at andelen riktig bruk for preterite i Stage 2 

ikke støtter aspekthypotesen, siden både STA, ACT og ACH har omtrent tilsvarende bruk 

(mellom 87,5% og 89,2%). Derimot støtter data for riktig bruk av imperfect, aspekthypotesen, 

da STA hadde høyest andel riktig bruk (93,6%), og bruken så sank ned til ACH (58,8%). Vi 

ser altså en forskjell mellom Comajoans funn for preterite og mine funn for pass.pross. 

Comajoan har i sin studie beregnet prosent av riktig bruk for preterite av andelen total bruk i 

preterite, og det samme for imperfect: "The appropriateness rates were calculated by dividing 

the total number of appropriate tokens in the preterite or imperfect by the total number of 

inflected tokens in preterite or imperfect morphology" (Comajoan, 2006, s. 241). En slik 

forskjell i beregningsmåte kan kanskje forklare årsaken til at funnene varierer. Om vi ser på 

råtallene hos Comajoans informanter i Stage 2, ser vi at antallet verbtoken brukt i preterite 

viser en langt høyere bruk i ACC og ACH enn i STA og ACT. Det motsatte gjelder for 

antallet verbtoken med imperfect. Andelen verbtoken i de ikke-prototypiske kombinasjonene 
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stiger også hos hver av de tre informantene fra Stage 1 til Stage 2. Vi ser altså at Comajoans 

informanter har langt høyere andel riktig bruk av preterite med teliske verb, og høyere andel 

riktig bruk av imperfect med ateliske verb. I tillegg stiger andelen ikke-prototypisk bruk med 

økende språknivå. Dette kan også indikere at om tallene hadde vært brukt i en within-category 

analyse, ville bruksmønsteret kunne tilsvart det vi finner hos mine informanter. De oppgitte 

forskjellene kan dermed skyldes ulike beregningsmåter og ikke nødvendigvis reell bruk. 

Vi ser at for riktig bruk viser studier av innlærere med ulike førstespråk og ulike målspråk, 

med både skriftlige og muntlige data, samt data fra både narrativer og fill-in-the-blanks-

oppgaver, et tilsvarende mønster som for total bruk. Skillet i bruk mellom perfektiv og 

imperfektiv fortid ser ut til å gå ved trekket [+/- telisk]. Dette kan tyde på at 

Aspekthypotesens opprinnelige punkter er for strenge, og at formuleringen av 

Aspekthypotesen i Andersen (2002) er mer riktige. Der er innlæringsrekkefølgen ikke så 

strengt knyttet til Vendlers fire aksjonsartkategorier. Som Bardovi-Harlig og Comajoan-

Colomé (2020, s. 7) viser, vil bruksforskjeller mellom ateliske og teliske verb, altså en 

todeling (binary telic-atelic distinction), også støtte Aspekthypotesen. En slik forskjell, altså 

mellom trekket [+/- telisk], gjenspeiler dermed også innflytelse av leksikalsk aspekt. 

5.3 Overbruk/underbruk 

Her vil jeg diskutere mine funn fra kapittel 4.6 om hvilke verbformer som ble brukt der 

informantene hadde underbruk av en verbform, og hvilke verbformer som skulle vært brukt 

der informantene hadde overbruk av en verbform. 

Når det gjelder underbruk, har Camps (2002, s. 197-198, tabell 10) undersøkt hvilke 

verbformer som var brukt der hvor preterite skulle vært brukt (dvs. underbruk av preterite). 

For total bruk (alle informanter, nybegynnere) fant han at underbruk av preterite besto mest 

av presens (52,7%). I mine data (Tabell 4.9) fant jeg tilsvarende funn. Andelen presens brukt i 

stedet for pass.pross., var også høyere i A1 (75,0%) og A2 (100,0%), men sank i de to 

høyeste språknivåene. Camps fant lite bruk av imperfect i stedet for preterite (4,5%). Jeg fant 

derimot høyere andel imperfetto (brukt i stedet for pass.pross.), hvor andelen i A1 var 25%, 

og andelen steg med høyere språknivå. Camps (2002, s. 197-199, og tabell 11) undersøkte 

også hvilke verbformer som var brukt der hvor det var underbruk av imperfect. Den totale 

bruken viste at presens var brukt mest (40,4%), mens preterite var nest mest brukt (39,0%), 

altså en ganske lik fordeling mellom de to verbformene. Mine data (Tabell 4.11) viste et 
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motsatt resultat, hvor funn fra alle fire språknivåer viser at pass.pross. var den verbformen 

som oftest var brukt ved underbruk av imperfetto, mens presens var brukt i langt mindre grad. 

Slike forskjeller kan skyldes at mine informanter hadde god kunnskap om flere tidligere 

innlærte andrespråk, inkludert andre romanske språk, noe som kan ha medført til økt 

bevissthet om de to fortidsformene og forskjell i aspektbruk, fra før av. 

I mine data (Tabell 4.14) ser vi at andelen overbruk av pass.pross. der hvor det skulle vært 

imperfetto, sank fra A1 (12,2%) til B2 (7,7%). Tilsvarende utvikling er funnet av bl.a. 

Giacalone Ramat (2002, s. 230) for informant MT, som fikk instruert innlæring. Her gikk 

også en slik overbruk ned over tid. Hos informant FR, som ikke mottok instruksjon, var det 

ingen reduksjon av overbruk over tid. Slike funn kan tyde på at instruksjon har en høyere 

effekt enn input når det gjelder oppnåelse av målspråklignende bruk. Mine data (Tabell 4.16) 

viser at andelen overbruk av imperfetto i stedet for pass.pross. er høyest i A1 (50%) og synker 

ned til B2 (9,1%). Et tilsvarende mønster finner vi hos Giacalone Ramat (2002, s. 232) for 

informant MT, hvor også slik overbruk sank over tid. Funn fra mine data viser kun en trend, 

da antallet verbtoken var lavt (totalt kun 8 av 78 verbtoken).  

I Tabell 4.16 ser vi av mine data at det for total bruk er litt høyere andel overbruk av 

imperfetto (der pass.pross. skulle vært brukt) (10,3%), enn overbruk av pass.pross. (der 

imperfetto skulle vært brukt) (9,3%) (Tabell 4.14). Det samme finner Wiberg (2009, s. 493-

494), selv hos innlærere med så høyt språknivå at det på andre områder tilsvarer 

morsmålstalere. Wiberg finner at denne overbruken i stor grad består av verbet essere (å 

være). Wiberg sier dette kan være et eksempel på transfer fra svensk av verbet vara, som er 

ganske lik både i form og funksjon som den imperfektive verbmorfologien av essere (f.eks. 

ero, "jeg var", 1PS;  era, "han/hun var", 3PS). Jeg hadde ekskludert essere/avere i mine data, 

og en høyere overbruk av imperfetto kan dermed ikke skyldes overbruk av essere. Giacalone 

Ramat (2002, s. 236) finner den samme tendensen hos informanter med engelsk L1. Derimot 

finner Giacalone Ramat at informanter med tysk L1 generelt viser større overbruk av 

pass.pross. der imperfetto skulle vært brukt. At mine informanter med norsk L1 og Wibergs 

informanter med svensk L1 ikke viser samme tendens som informanter med tysk som L1 kan 

virke merkelig, all den tid begge er germanske språk som ikke uttrykker morfologisk aspekt. 

Forklaringen kan være at for flerspråklige innlærere kan det under visse omstendigheter skje 

transfer fra et tidligere innlært andrespråk, heller enn fra morsmålet Comajoan (2006, s. 218). 

Forskjellene i funn for Giacalone Ramats tyske informanter og mine norske, kan dermed 
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skyldes at mine informanter tidligere har lært flere andrespråk og har god kunnskap til disse. 

At mine norske informanter heller følger mønsteret for engelske enn for tyske innlærere, kan 

tyde på at det ikke skjer en transfer fra norsk, men kan være et utslag av at mine informanter 

f.eks. kan være påvirket av sitt første L2, dvs. engelsk, som de fleste av dem har lært fra 

barnsben av. 

5.4 Riktig bruk i obligatorisk kontekst (OC) og relevant kontekst (RC) 

Min analyse inneholder også andelen riktig bruk i OC og RC (Tabell 4.17 – Tabell 4.21), for å 

få med bruk som inkluderer både overbruk og underbruk. Lignende studier er tidligere utført 

av Camps (2002) for spansk og Fan (2005) for fransk. Camps fant at for innlærerne med lavt 

språknivå, var andelen riktig bruk i RC signifikant høyere for preterite (68,8%) enn for 

imperfect (47,9%). Det samme fant Fan (2005) for innlærere på mellomnivå. I mine data for 

A1, A2 og B1, ser vi at andelen av pass.pross. i både OC og RC er høyere enn andelen 

imperfetto i RC, noe som tilsvarer funn fra nybegynnere hos Camps og innlærere på 

mellomnivå hos Fan. I B2 ser vi derimot at nå er andelen riktig bruk av imperfetto i RC 

(83,3%) høyere enn andelen pass.pross. i RC (82,8%). Det samme gjelder for OC (imperfetto: 

90,9%, pass.pross.: 88,9%). Informantene i de tre laveste språknivåene bruker flere verbtoken 

i overbruk med pass.pross. og færre antall verbtoken i underbruk med imperfetto. I det 

øverste språknivået snur denne tendensen. For første gang ser vi høyere andel underbruk med 

pass.pross., og overbruken er likt fordelt mellom de to fortidsformene. Tallene er basert på få 

verbtoken, og må tolkes med forsiktighet. Likevel kan slike funn fra mer avanserte innlærere 

tyde på at imperfetto innlæres senere enn pass.pross., slik Aspekthypotesen innebærer, og at 

det først er i B2 at informantene har kunnskap nok til å prøve ut imperfetto flere steder enn 

før. Prosessen kan medføre overbruk i denne fasen, fram til innlærerne får en enda mer 

målspråklik produksjon. 

Når det gjelder andelen riktig bruk i RC fordelt over de fire aksjonsartene, fant Camps (2002) 

for nybegynnere at andelen preterite var høyest med ACC (74,8%), fulgt av ACT (72,5%), 

ACH (57,5%) og STA (45,6%). Andelen ACH var ikke signifikant høyere enn STA, men 

dette hevder Camps kan skyldes et lavt antall ACH (Camps, 2002, s. 200). For imperfect var 

andelen høyest med STA (51,0%), fulgt av ACT (48,7%), ACC (33,3%) og ACH (28,4%). 

Camps finner  at andelen riktig bruk av preterite med ACT var høyere enn med imperfect med 

ACT. Slike varierende funn viser ifølge Camps at for preterite er det ikke en total, men en 

mer delvis støtte for Aspekthypotesen, mens funn for imperfect viser en klar støtte for 



 

87 

Aspekthypotesen Camps (2002, s. 204). Camps' informanter hadde lavere bruk av STA med 

preterite (45,6%) enn med imperfect (51,0%). Mine data viser generelt et lignende mønster 

med lavere andel riktig bruk av STA med pass.pross. enn med imperfetto. For det laveste 

språknivået, A1, finner vi derimot at andelen pass.pross. med STA var 50,0%, mens andelen 

imperfetto med STA var 0,0%. Dette er motsatt av hva Camps finner for sine nybegynnere. Et 

slikt avvik kan skyldes et veldig lavt antall verbtoken brukt med STA i A1. 

Fan (2005, s. 82) fant at andelen passè composè var høyest med ACC (100%), deretter fulgte 

ACH (82,3%), ACT (69,7%) og STA (26,5%). For imparfait var andelen høyest med STA 

(77,2%), ACH (53,4%), ACT (49,1%). For ACC var det ingen riktig bruk i RC, da denne 

aksjonsarten kun var brukt med passè composè. Fan hevder at et slikt avvik fra mønsteret 

skyldes et utrolig lavt antall verbtoken med ACC. For imparfait var andelen riktig bruk i RC 

altså lavere i ACT (49,1%) enn i ACH (53,4%). Fan hevder at siden bruken av STA var 

høyest med imparfait og lavest med passè composè, tyder dette på at trekket [+/- dynamisk] 

påvirker fordelingen i bruk av fortidsformer.  

I mine data (Tabell 4.17 – Tabell 4.21) finner vi at for pass.pross. var fordelingen for A1: 

ACC>ACH>ACT>STA, for A2: ACT>ACH>ACC>STA, for B1: ACC>ACH>STA/ACT, og 

for B2: ACH>ACC>STA>ACT. Ingen av disse mønsterne følger den strengeste versjonen av 

Aspekthypotesen. Likevel ser vi at andelen pass.pross. med teliske verb var høyere enn 

andelen med ateliske verb, både totalt og for hvert språknivå. Det var ett unntak. Informantene 

i A2 hadde høyere andel pass.pross. med ateliske verb (73,3%, 11 av 15 verbtoken) enn med 

teliske verb (70,7%, 29 av 41 verbtoken). Det kan skyldes at eksamensbesvarelser i A2 var 

veldig lange, og basert på veldig annerledes besvarelser enn besvarelser fra de fleste andre 

informanter. I tillegg var det brukt et lavt antall verbtoken, og overbruken var også lav. Dette 

er faktorer som kan gi et avvikende resultat for dette språknivået. Funnene fra mine data tyder 

likevel på støtte til Aspekthypotesen, pkt. 1, om at pass.pross. først brukes med teliske verb 

før bruken senere spres til ateliske verb. For imperfetto fulgte alle fire språknivåene 

rekkefølgen STA>ACT>ACC>ACH, unntatt A1, som ikke hadde noen bruk av imperfetto 

med STA. Funnene tyder likevel på støtte til Aspekthypotesen, pkt. 2, om at imperfetto læres 

senere enn pass.pross. Mine data viser imidlertid at både andelen riktig bruk i RC, samt 

andelen overbruk og underbruk, viser en fordeling som kan tilsi at bruken av fortidsformer er 

preget av trekket [+/- telisk], noe som støtter Andersens (2002) nyere formulering av 

Aspekthypotesen. 
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5.5 Default/unmarked past tense som alternativ til Aspekthypotesen? 

Det finnes også studier som foreslår alternative forklaringer for studier med funn som ikke 

følger mønsteret i Aspekthypotesen. 

Wiberg (1996, s. 1102) fant ingen distributional bias i bruken av pass.pross. og imperfetto. 

Hun fant at antall verbtoken totalt for pass.pross. ble brukt omtrent likt med ateliske (128 

verbtoken) og med teliske (125 verbtoken) verb, dvs. en svak overvekt av ateliske verb. 

Imperfetto ble stort sett brukt med STA. Siden pass.pross. hadde høyere bruk enn imperfetto, 

og siden bruken av pass.pross. var ganske jevnt fordelt over aksjonsartene, foreslår Wiberg 

(1996, s. 1100) en unmarked past tense hypothesis (for muntlige data, italiensk). Dette 

medfører at pass.pross. fungerer som en umarkert fortidsform i narrativkontekster, har høyest 

bruk og brukes med alle aksjonsarter. Imperfetto derimot er den markerte formen og har 

lavest bruk, og brukes i hovedsak med STA. 

Salaberry (1999, s. 167) gir en forklaring som er ganske lik Wiberg (1996), nemlig at 

nybegynnere med spansk L2 bruker en default past tense marker i alle aksjonsarter. Salaberry 

hevder at perfektiv fortid hos nybegynnere ikke markerer leksikalsk aspekt, men tempus, og 

først i høyere språknivåer begynner aksjonsart å påvirke innlæreres bruk av fortidsformer. 

Selv om nybegynnere brukte mest presens, besto fortidsformene kun av én enkelt fortidsform, 

preterite, som ble brukt med alle fire aksjonsarter. Salaberry forklarer at det er vanskelig å 

skille default past tense fra det som Andersen og Shirai (1994, s. 149, figur 2) beskriver som 

prototypen av "perfective" og "past", siden disse i stor grad overlapper. Salaberry (1999) 

hevder at hos nybegynnere vil en standard fortidsmarkør (preterite) bli brukt med alle 

aksjonsarter, mens iflg. Andersen og Shirai vil en prototypisk "perfective+past" kun bli brukt 

med ACH (og evt. ACC), mens STA/ACT vil markeres med imperfektiv fortid Andersen og 

Shirai (1994, s. 136, tabell 2). 

Salaberry (2003) undersøker om det finnes forskjeller i bruk mellom personlige og 

upersonlige narrativer blant engelske innlærere av spansk L2 ved et universitet i USA. Han 

finner at hva som brukes som standard fortidsform av innlærere, varierer etter diskurstype. I 

de upersonlige narrativene (fictional narratives) fant han at det var preterite som ble brukt, 

mens i de personlige narrativene (personal narratives) fant han derimot at det var imperfect 

som var brukt som en standard fortidsform, og hadde høyere bruk enn preterite i alle fire 

aksjonsarter, også i de teliske Ayoun og Salaberry (2005, s. 22). 
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Funn fra Toth (2018) viser et tredje mønster. I data fra tyske universitetsstudenters innlæring 

L2 italiensk, finner Toth at for innlærere i low proficiency group, er det imperfetto som brukes 

mest, og brukes også over alle aksjonsarter (STA 81%, ACT 73% og teliske 65%). Toth 

(2018, s. 198-199) finner altså ingen distributional bias for imperfetto. Noen ganger bruker 

disse innlærerne pass.pross. Her er det begrenset distributional bias (STA 19%, ACT 27%, 

teliske 35%). Toth finner at imperfetto brukes mer enn pass.pross., og det er liten forskjell i 

prototypisk og ikke-prototypisk bruk for begge verbformene. Dette mener hun viser at 

innlærerne bruker begge disse fortidsformene for kun å markere fortid, og at bruk av 

aksjonsart er mer uklar. 

En annen studie er Kihlstedt (2002), som viser funn fra en longitudinell undersøkelse basert 

på muntlige data fra fire svenske innlærere av fransk L2 (NSS), med avansert språknivå, 

basert på muntlige data, og inkluderer også en kontrollgruppe av fire franske morsmålstalere 

(NS). Kihlstedt hevder at hennes funn støtter at passé composé brukes som en general past 

tense marker uavhengig av aksjonsart, unntatt for STA, som i hovedsak brukes med 

imperfektiv fortid Kihlstedt (2002, s. 344). Kihlstedt (2002, s. 344) hevder at valg av 

fortidsformer er delvis styrt av aksjonsart, men at hovedskillet går ved trekket [+/- dynamisk], 

og ikke ved [+/- telisk]. Passé composé ble brukt med alle dynamiske aksjonsarter; ACT 

(33%), teliske (47%), men ble sjelden brukt med STA (20%). Imparfait ble mest brukt med 

STA (88%), litt med ACT (7%), og knapt noe med teliske verb (5%), dvs. stor avstand 

mellom STA og de andre aksjonsartene. 

Mine data skiller seg fra disse studiene. Bruken av pass.pross. vises i alle fire aksjonsarter, 

men bruken var lav med STA-verb. Imperfetto hadde generelt høyere andel bruk med ACT 

enn med STA, og i A1 er imperfetto faktisk kun brukt med ACT. Andelen bruk for 

pass.pross. var altså langt høyere med teliske enn ateliske verb, både i hvert språknivå og 

totalt. Det motsatte gjaldt for imperfetto. 

Kihlstedt (2002, s. 348) sier også at kombinasjonen av imparfait og ACH ikke ble brukt av 

hennes avanserte informanter, men kun av morsmålstalerne. Mine data viser at informantene i 

B1 og B2 bruker imperfetto med ACH, men bruken er lav, kun 1 verbtoken i hvert språknivå, 

og begge var feilbruk (dvs. overbruk av imperfetto/underbruk av pass.pross.): 
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Informant M, B1: *IniziavaIMP di gridare […mentre camminavaIMP contro l'autobus].8 

(*Hun begynteIMP å rope […mens hun gikkIMP mot bussen.]) 

Informant V, B2: *Quando venivaIMP giù […sembravaIMP che si trovasse in un mercato con 

diversi negozi)].  

(*Da hun komIMP ned […virketIMP det som hun befant seg i en torghall 

med forskjellige butikker].) 

 

Kihlstedt, som altså har inkludert bruk av høyfrekvente STA-verb, sier videre at en høy andel 

av imparfait med STA er knyttet til était (å være) (Kihlstedt, 2002, s. 344-345). Det er likevel 

usikkert om det er det statiske trekket som trigger bruken, eller om det kun handler om 

repetisjon av et høyfrekvent ord i input. Kihlstedt hevder dermed at "the real 

grammaticalization" av imparfait først begynner når imparfait brukes med dynamiske verb 

(dvs. ACT, ACC, ACH). Som vi ser av mine data, bruker innlærerne imperfetto med 

dynamiske aksjonsarter (ACT) helt fra A1-nivå, både når det gjelder total bruk og riktig bruk. 

Dermed viser mine data at innlærere i alle språknivå har oppnådd en slik faktisk 

grammatikalisering av imperfetto. Dette til tross for at de fleste av mine informanter 

antageligvis er på et lavere språknivå enn Kihlsteds svenske informanter på avansert 

språknivå.  

Comajoan (2006, s. 247) diskuterer også om funnene hans i realiteten støtter Aspekthypotesen 

(ved at preterite markerer teliske predikater/leksikalsk aspekt), eller om det kan være utslag av 

preterite blir brukt som en default past tense: 

"The argument that preterite forms can act as a default marker of past tense is based 

on the learners’ potential use of preterite morphology to refer to the past (in both 

perfective and imperfective contexts) regardless of the aspectual characteristics of 

predicates. Robust evidence for the use of preterite as a default marker would be to 

find instances of preterite morphology used systematically across all aspectual 

categories and in contexts for both preterite and imperfect morphology" (Comajoan, 

2006, s. 247). 

Comajoan (2006, s. 247) fant noen tilfeller av bruk som kan ligne et slikt mønster, bl.a. hos en 

av sine informanter (Robert) i en av oppgavetypene (MT2, tabell 8, s. 233). Her var andelen 

preterite ganske lik i hver aksjonsart og varierte mellom 67-75%. 

                                                 
8 Det første eksemplet er kodet som ACH. Man kan også argumentere for at verbet gridare (å rope) er et atelisk 

verb, og at når verbet iniziare (å begynne) står foran, vil frasen [begynne å rope] kunne kodes som 

accomplishment. Iniziare i seg selv er imidlertid regnet som ACH, derfor er det kodet slik her. Det var imidlertid 

kun 6 verbtoken hvor iniziare var brukt i hele datamaterialet, og dette er det eneste tilfellet i mine data hvor 

iniziare var brukt på en slik måte. Eksemplet fra informant V, viser utvilsomt bruk av imperfetto med ACH. 
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I mine data finner vi ingen slike mønstre. Alle informanter har en nokså stor forskjell i bruk 

av pass.pross. i ateliske og teliske aksjonsarter. Vi finner heller ingen systematisk bruk av 

pass.pross. fordelt på aksjonsart i overbruk eller underbruk (Tabell 4.10 og Tabell 4.14). Mine 

data tyder altså ikke på at pass.pross. er brukt som en default past tense marker. Det at 

pass.pross. brukes med alle fire aksjonsarter, kan, som tidligere nevnt, forklares med at 

innlærerne er voksne og har tidligere erfaring med andre fremmedspråk. 

Det at pass.pross. læres lenge før imperfetto kan også bety at innlærerne har rukket å utvikle 

bruken av pass.pross. med alle fire aksjonsarter, før bruken av imperfetto utvikler seg. 

Giacalone Ramat (1995) finner at voksne innlærere kan bruke pass.pross. med alle fire 

aksjonsarter, selv i tidlige stadier (Giacalone Ramat, 2002, s. 223). Det at ungdom/voksne 

og/eller instruerte innlærere viser et slikt mønster i mellomspråket, trenger dermed ikke å ha 

noe med bruk av perfektiv fortid som en default past tense, men kan eventuelt skyldes ulike 

forhold i instruksjonssammenheng, og at input i klasserommet kan være annerledes fordelt 

enn for innlærere som ikke får instruksjon. 

Likevel kan man ikke avvise at innlærere til å begynne med bruker en standard fortidsform 

som kun viser tempus og ikke aspekt. Her er et område hvor det kan være nyttig med mer 

forskning, hvor det fokuseres på forskjeller mellom nybegynnere med og uten formell 

instruksjon, forskjeller på barn/voksne, samt om transfer fra morsmål eller et tidligere lært 

andrespråk, forekommer. 

5.6 Andre syn på innlæring 

Studier av bl.a. Rastelli og Vernice (2013) og Giacalone Ramat og Rastelli (2013) støtter ikke 

premissene Aspekthypotesen er basert på. De hevder at leksikalsk aspekt innlæres gradvis. Til 

å begynne med, når innlærerne ikke har kunnskap om hvordan leksikalsk aspekt viser 

seg/brukes i målspråket, bruker nybegynnere ofte presens + tidsadverbial for å vise både 

tempus og evt. aspekt. De hevder dermed at det ikke er aksjonsart i seg selv som påvirker 

bruk av hhv. perfektiv og imperfektiv fortid, men at det er et resultat av kunnskap de får 

gjennom innlæringsprosessen. Innlærerne i min studie hadde få verbtoken med feil bruk, og 

datagrunnlaget var dermed for lite til å kunne gjøre analyser på dette området. Framtidige 

studier bør også fokusere på slike konstruksjoner for å nærmere kunne avgjøre om innlæring 

av fortid viser en universell påvirkning, dvs. en "medfødt" kunnskap om leksikalsk aspekt, 

eller om bruken kommer som et resultat av akkumulert kunnskap over tid.  
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6. Konklusjon 

Denne studien har undersøkt om Aspekthypotesen også stemmer for norske innlærere av 

italiensk L2. Analyse av skriflige narrativer viser at at leksikalsk aspekt virker å påvirke bruk 

av fortidsmorfologi for innlærere i fire ulike språknivå (A1-B2). 

Andelen bruk av pass.pross. var høyere enn andelen imperfetto i alle fire språknivåer. 

Forskjellen i bruk var størst i A1 og minst i B2. Funnene viste også at bruken av pass.pross. 

var høyest med ACH og sank så gradvis ned til STA. Dette støtter Aspekthypotesen, pkt. 1. 

Det eneste unntaket var i A1, som hadde høyere andel bruk av pass.pross. med ACC enn med 

ACH. Det var likevel et merkbart skille i andel bruk av pass.pross. mellom teliske og ateliske 

verb i alle fire språknivåer. Andelen pass.pross. var høyere med teliske enn med ateliske verb 

i hvert språknivå. Slike funn tyder på at den opprinnelige koblingen mellom grammatisk 

aspekt og de fire kategoriene for leksikalsk aspekt er for sterk, og at koblingen heller finner 

sted for ateliske og teliske verb, noe som tilsier at det er det semantiske trekket [+telisk] som 

påvirker innlæring og bruk. 

Andelen bruk av imperfetto var også lavere enn andelen pass.pross. i alle fire språknivåer. 

Forskjellen i bruk var størst i A1 og minst i B2. Dette indikerer at imperfetto læres senere enn 

pass.pross. Bruken av imperfetto var høyest med STA og sank ned til ACH i A2 og B2. 

Unntaket var i A1 og B1, hvor bruken var høyere i ACT enn i STA, og dette unntaket fant vi 

også i funn for total bruk for alle informanter samlet. Generelt støtter funn for imperfetto 

Aspekthypotesen, pkt. 2. Funnene for imperfetto tyder på at det for imperfektiv fortid er 

trekket [-telisk] som påvirker innlæring og bruk. 

Andelen riktig bruk fulgte samme mønster for både pass.pross. og imperfetto. Et unntak var at 

for pass.pross. var andelen riktig bruk i B1 nå lavere med ACH enn med ACC. For imperfetto 

viste andelen riktig bruk totalt at andelen var høyest med STA og sank ned til ACH. Det var 

likevel også for riktig bruk en forskjell mellom språknivåene, hvor to av dem hadde høyest 

andel riktig bruk med ACT. Dette tyder på at bruken av imperfetto ikke er sterkt knyttet til 

trekket [-dynamisk], men at det heller er trekket [-telisk] som påvirker innlæring og bruk. 

Funnene fra denne studien er begrenset til norske universitetsstudenters innlæring av italiensk 

L2. Som vi har sett, kan resultater fra studier variere etter metodebruk og analyser. 

Tverrkategorielle undersøkelser kan heller ikke fullt ut vise hvordan individuelle innlæreres 

språkbruk utvikler seg over tid. Til det er det best å bruke longitudinelle studier.  
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Informantene har tidligere lært flere andre språk, og italiensk er dermed deres L4/Ln. De 

fleste av dem hadde også tidligere lært andre romanske språk. En tidligere kunnskap fra et 

typologisk lignende språk om hvordan grammatisk og leksikalsk aspekt kan kombineres, kan 

ha gjort det lettere for informantene å lære og bruke perfektiv og imperfektiv fortid i italiensk.  

Mine informanter viste en økning av prototypiske kombinasjoner, dvs. pass.pross. med teliske 

verb og imperfetto med ateliske verb, etter hvert som språknivået steg. Dette er ikke forventet 

ut fra Aspekthypotesen. Dette kan skyldes effekten av undervisning. Det kan også skyldes en 

reduksjon i overbruk av presens, som kan medføre en relativ økning av prototypiske 

fortidsformer. Dataene viser også en økning av ikke-prototypisk bruk. Dette viser at 

informantene etter hvert lærer seg at bruken ikke er så rigid som fordelingen i input antyder, 

og at de er på vei mot en mer målspråklik bruk. 

Min undersøkelse tyder på en generell støtte for Aspekthypotesen, og mer spesifikt at trekket 

[+/-telisk] har større innflytelse på innlæreres fortidsvalg enn trekkene [+/- dynamisk] og  

[+/- durativ].  

Mine data inneholder derimot for få eksempler fra hvert språknivå til at det var mulig å 

tydelig undersøke alle alternativer til Aspekthypotesen som er framsatt. Det trengs fortsatt 

mer forskning for å belyse mer eksakt hva som skjer på alle trinn hos alle innlærere, og hvilke 

faktorer som medvirker til forskjeller mellom dem.  

Forhåpentligvis kan framtidige studier klare å innhente større datamengder. Med dagens 

muligheter innen teknologi og IT, kan man i framtiden se større muligheter til å enklere kunne 

lage større korpus av ulike tekster, både fra ulike språk og ulike andrespråkskombinasjoner. 

Dette vil kunne gi anledning til å studere hittil ukjente språkkombinasjoner, for å se hvordan 

innlæringsprosesser skjer, og gi grunnlag for mer avanserte statistiske beregninger. 
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Vedlegg 1: Tillatelse fra NSD 
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Vedlegg 2: Informasjonsskriv/samtykkeskjema til informantene 
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Vedlegg 3: Persondataskjema 

 



 

103 

 

  



 

104 

Vedlegg 4: Eksempelbilder fra filmen "Pane e tulipani" 

Forklaring til bildene: 

"The stimulus used to prompt the written narrative is a 26 seconds video clip where a woman 

who used the bathroom in an Autogrill returns to the bar and does not see her fellow travelers 

(slide 1 in Figure. 2). Then she goes out and looks around (slide 2) realizing that the bus is 

leaving without her (slide 3) and eventually chasing it for a while (slide 4) before giving up" 

(Rastelli og Vernice, 2013, s. 65-66). 

 

 

 

 

  



 

105 

Vedlegg 5: Oversikt antall verbtyper og verbtoken brukt i alle tekster 

 

Eksamens-

tekster 

A1 

verb-

token 

A1 

verb-

typer 

A2 

verb-

token 

A2 

verb-

typer 

B1 

verb-

token 

B1 

verb-

typer 

B2 

verb-

token 

B2 

verb-

typer 

Totalt 

verb-

token 

Totalt 

verb-

typer 

abitare 3 1 0 0 1 1 1 1 5 1 

affittare 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

aiutare 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 

allattare 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

alzarsi 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

amare 2 1 1 1 0 0 0 0 3 1 

andare 3 1 0 0 4 1 4 1 11 1 

appartenere 0 0 4 1 0 0 0 0 4 1 

applicare 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

apprendere 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

arrivare 1 1 0 0 0 0 1 1 2 1 

avere 10 1 25 1 10 1 4 1 49 1 

avvenire 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

bere 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

bisognare 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 

cambiare 2 1 2 1 1 1 0 0 5 1 

cercare 0 0 1 1 0 0 1 1 2 1 

chiamarsi 0 0 0 0 3 1 0 0 3 1 

chiedere 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

cominciare 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

comportarsi 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

comprare 3 1 0 0 0 0 0 0 3 1 

contenere 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

contribuire 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

costare 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

costruire 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

creare 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

credere 2 1 2 1 3 1 1 1 8 1 

dare 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 

descrivere 0 0 7 1 0 0 0 0 7 1 

desiderare 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

difendere 0 0 0 0 3 1 0 0 3 1 

dipendere 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 

dire 2 1 4 1 0 0 1 1 7 1 

dispiacere 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

distinguere 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
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Eksamens-

tekster 

A1 

verb-

token 

A1 

verb-

typer 

A2 

verb-

token 

A2 

verb-

typer 

B1 

verb-

token 

B1 

verb-

typer 

B2 

verb-

token 

B2 

verb-

typer 

Totalt 

verb-

token 

Totalt 

verb-

typer 

diventare 0 0 0 0 3 1 1 1 4 1 

divergere 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

divertirsi 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 

dormire 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

ereditare 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

essere 38 1 64 1 40 1 11 1 153 1 

evidenziare 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

fare 5 1 7 1 8 1 2 1 22 1 

frequentare 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

funzionare 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

giocare 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

guardare 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

incontrare 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

influenzare 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 

influire 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

iniziare 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 

lavorare 2 1 2 1 0 0 0 0 4 1 

leggere 0 0 3 1 0 0 1 1 4 1 

lottare 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

mancare 0 0 1 1 1 1 0 0 2 1 

mangiare 4 1 0 0 2 1 0 0 6 1 

mettere 0 0 2 1 0 0 1 1 3 1 

migliorare 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

morire 1 1 0 0 1 1 0 0 2 1 

mostrare 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

nascere 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

occupare 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

organizzare 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

parere 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 

parlare 5 1 2 1 3 1 0 0 10 1 

partecipare 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

pensare 1 1 6 1 4 1 0 0 11 1 

perdere 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

piacere 5 1 0 0 4 1 1 1 10 1 

piovere 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

portare 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

preferire 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

prendere 0 0 2 1 1 1 1 1 4 1 

provare 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

punire 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 
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Eksamens-

tekster 

A1 

verb-

token 

A1 

verb-

typer 

A2 

verb-

token 

A2 

verb-

typer 

B1 

verb-

token 

B1 

verb-

typer 

B2 

verb-

token 

B2 

verb-

typer 

Totalt 

verb-

token 

Totalt 

verb-

typer 

raccontare 1 1 1 1 0 0 0 0 2 1 

rappresentare 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 

rendere 0 0 1 1 1 1 0 0 2 1 

ricevere 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

richiedere 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

rifiutare 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

riflettere 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 

rimanere 0 0 1 1 2 1 1 1 4 1 

ritornare 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

riuscire 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

sapere 1 1 1 1 0 0 0 0 2 1 

scegliere 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

scoprire 0 0 1 1 1 1 0 0 2 1 

segnare 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

sembrare 1 1 2 1 2 1 2 1 7 1 

sentire 1 1 2 1 0 0 0 0 3 1 

servire 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

sposare 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

studiare 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

succedere 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

svilupparsi 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

svolgersi 0 0 5 1 0 0 0 0 5 1 

tradire 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

trasmettere 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

trattare 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

trovare 0 0 1 1 1 1 0 0 2 1 

ubbidire 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

usare 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

uscire 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 

valere 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

vedere 1 1 0 0 3 1 2 1 6 1 

venire 1 1 1 1 0 0 0 0 2 1 

viaggiare 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

visitare 4 1 1 1 0 0 0 0 5 1 

vivere 1 1 3 1 0 0 2 1 6 1 

Sum 

eks.tekster 

108 32 193 63 131 49 45 25 477 111 
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Narrativer A1 

verb-

token 

A1 

verb-

typer 

A2 

verb-

token 

A2 

verb-

typer 

B1 

verb-

token 

B1 

verb-

typer 

B2 

verb-

token 

B2 

verb-

typer 

Totalt 

verb-

token 

Totalt 

verb-

typer 

accorgersi 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

andare 2 1 2 1 2 1 3 1 9 1 

arrivare 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

asciugare 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

aspettare 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

avere 5 1 5 1 2 1 3 1 15 1 

brillare 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

camminare 7 1 0 0 2 1 0 0 9 1 

causare 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

cercare 0 0 3 1 5 1 1 1 9 1 

cominciare 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 

continuare 0 0 0 0 2 1 1 1 3 1 

correre 3 1 3 1 2 1 2 1 10 1 

credere 0 0 1 1 2 1 0 0 3 1 

dimenticare 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

dire 1 1 1 1 0 0 0 0 2 1 

diventare 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

essere 9 1 8 1 13 1 4 1 34 1 

fare 1 1 0 0 3 1 3 1 7 1 

finire 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

girare 0 0 2 1 2 1 0 0 4 1 

gridare 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 

guardare 1 1 0 0 3 1 0 0 4 1 

indossare 0 0 0 0 0 0 3 1 3 1 

iniziare 2 1 2 1 2 1 0 0 6 1 

lasciare 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

mettere 0 0 1 1 5 1 0 0 6 1 

mormorare 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

muovere 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

partire 0 0 1 1 2 1 1 1 4 1 

passare 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

pensare 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

perdere 0 0 3 1 3 1 1 1 7 1 

pescare 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

prendere 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

provare 0 0 1 1 2 1 1 1 4 1 

rimanere 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 

riuscire 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

sapere 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

sbrigarsi 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
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Narrativer A1 

verb-

token 

A1 

verb-

typer 

A2 

verb-

token 

A2 

verb-

typer 

B1 

verb-

token 

B1 

verb-

typer 

B2 

verb-

token 

B2 

verb-

typer 

Totalt 

verb-

token 

Totalt 

verb-

typer 

scendere 0 0 3 1 4 1 0 0 7 1 

scoprire 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

segnare 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

sembrare 0 0 2 1 9 1 6 1 17 1 

sentire 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

spaventarsi 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

stare 0 0 1 1 1 1 1 1 3 1 

tentare 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

trattare 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

trovare 0 0 0 0 3 1 0 0 3 1 

urlare 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

usare 0 0 1 1 3 1 0 0 4 1 

uscire 1 1 1 1 6 1 2 1 10 1 

vedere 3 1 3 1 7 1 1 1 14 1 

venire 1 1 0 0 0 0 2 1 3 1 

viaggiare 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

Sum 

narrativer 

38 14 46 21 105 42 44 25 233 56 

 

 

Eks. + narr. A1 

verb-

token 

A1 

verb-

typer 

A2 

verb-

token 

A2 

verb-

typer 

B1 

verb-

token 

B1 

verb-

typer 

B2 

verb-

token 

B2 

verb-

typer 

Totalt 

verb-

token 

Totalt 

verb-

typer 

Sum 

eks.tekst. 

108 32 193 63 131 49 45 25 477 111 

Sum 

narrativer 

38 14 46 21 105 42 44 25 233 56 

Totalsum 146 46 239 84 236 91 89 50 710 167 
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Vedlegg 6: Within-category analyse, riktig og total bruk, tredeling 

(N=459) 

 STA 

RP 

STA 

RN 

STA 

TP 

STA 

TN 

ACT 

RP 

ACT 

RN 

ACT 

TP 

ACT 

TN 

TEL 
RP 

TEL 
RN 

TEL 
TP 

TEL 
TN 

TOT 

RP 

TOT 

RN 
TOT P TOT N 

A1                  

imperfetto 0,0  0,0  4,3 1 8,7 2 0,0 0 0,0 0 1,2 1 2,4 2 

pass.pross. 5,9 1 5,9 1 34,8 8 43,5 10 54,5 24 68,2 30 39,3 33 48,8 41 

pass.rem. 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0  

presens 88,2 15 94,1 16 34,8 8 39,1 9 29,5 13 31,8 14 42,9 36 46,4 39 

progr.pres. 0,0  0,0  8,7 2 8,7 2 0,0 0 0,0 0 2,4 2 2,4 2 

progr.pass. 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0  

A1 Totalt 94,1 16 100,0 17 82,6 19 100,0 23 84,1 37 100,0 44 85,7 72 100,0 84 

A2                  

imperfetto 30,0 9 30,0 9 22,2 8 22,2 8 0,0 0 0,0 0 12,4 17 12,4 17 

pass.pross. 3,3 1 10,0 3 27,8 10 33,3 12 40,8 29 56,3 40 29,2 40 40,1 55 

pass.rem. 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0  

presens 60,0 18 60,0 18 25,0 9 25,0 9 40,8 29 43,7 31 40,9 56 42,3 58 

progr.pres. 0,0  0,0  13,9 5 19,4 7 0,0 0 0,0 0 3,6 5 5,1 7 

progr.pass. 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0  

A2 Totalt 93,3 28 100,0 30 88,9 32 100,0 36 81,7 58 100,0 71 86,1 118 100,0 137 

B1                  

imperfetto 27,5 11 27,5 11 27,9 19 36,8 25 0,0 0 1,6 1 17,5 30 21,6 37 

pass.pross. 2,5 1 5,0 2 13,2 9 20,6 14 58,7 37 71,4 45 27,5 47 35,7 61 

pass.rem. 0,0  2,5 1 7,4 5 8,8 6 9,5 6 9,5 6 6,4 11 7,6 13 

presens 65,0 26 65,0 26 17,6 12 20,6 14 15,9 10 17,5 11 28,1 48 29,8 51 

progr.pres. 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0  

progr.pass. 0,0  0,0  8,8 6 13,2 9 0,0 0 0,0 0 3,5 6 5,3 9 

B1 Totalt 95,0 38 100,0 40 75,0 51 100,0 68 84,1 53 100,0 63 83,0 142 100,0 171 

B2                  

imperfetto 50,0 11 50,0 11 42,1 8 47,4 9 3,8 1 7,7 2 29,9 20 32,8 22 

pass.pross. 9,1 2 9,1 2 15,8 3 21,1 4 73,1 19 76,9 20 35,8 24 38,8 26 

pass.rem. 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0  

presens 31,8 7 36,4 8 15,8 3 15,8 3 15,4 4 15,4 4 20,9 14 22,4 15 

progr.pres. 0,0  4,5 1 0,0  0,0  0,0 0 0,0 0 0,0 0 1,5 1 

progr.pass. 0,0  0,0  15,8 3 15,8 3 0,0 0 0,0 0 4,5 3 4,5 3 

B2 Totalt 90,9 20 100,0 22 89,5 17 100,0 19 92,3 24 100,0 26 91,0 61 100,0 67 

SUM                  

imperfetto 28,4 31 28,4 31 24,7 36 30,1 44 0,5 1 1,5 3 14,8 68 17,0 78 

pass.pross. 4,6 5 7,3 8 20,5 30 27,4 40 53,4 109 66,2 135 31,4 144 39,9 183 

pass.rem. 0,0 0 0,9 1 3,4 5 4,1 6 2,9 6 2,9 6 2,4 11 2,8 13 

presens 60,6 66 62,4 68 21,9 32 24,0 35 27,5 56 29,4 60 33,6 154 35,5 163 

progr.pres. 0,0 0 0,9 1 4,8 7 6,2 9 0,0 0 0,0 0 1,5 7 2,2 10 

progr.pass. 0,0 0 0,0 0 6,2 9 8,2 12 0,0 0 0,0 0 2,0 9 2,6 12 

Sum total 93,6 102 100,0 109 81,5 119 100,0 146 84,3 172 100,0 204 85,6 393 100,0 459 
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Vedlegg 7: Within-category analyse, riktig og total bruk, todeling 

(atelisk/telisk) (N=459) 

 
 ATEL RP ATEL RN ATEL TP ATEL TN TEL RP TEL RN TEL TP TEL TN TOT RP TOT RN TOT P TOT N 

A1             

imperfetto 2,5 1 5,0 2 0,0 0 0,0 0 1,2 1 2,4 2 

pass.pross. 22,5 9 27,5 11 54,5 24 68,2 30 39,3 33 48,8 41 

pass.rem. 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0  

presens 57,5 23 62,5 25 29,5 13 31,8 14 42,9 36 46,4 39 

progr.pres. 5,0 2 5,0 2 0,0 0 0,0 0 2,4 2 2,4 2 

progr.pass. 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0  

A1 Totalt 87,5 35 100,0 40 84,1 37 100,0 44 85,7 72 100,0 84 

A2             

imperfetto 25,8 17 25,8 17 0,0 0 0,0 0 12,4 17 12,4 17 

pass.pross. 16,7 11 22,7 15 40,8 29 56,3 40 29,2 40 40,1 55 

pass.rem. 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0  

presens 40,9 27 40,9 27 40,8 29 43,7 31 40,9 56 42,3 58 

progr.pres. 7,6 5 10,6 7 0,0 0 0,0 0 3,6 5 5,1 7 

progr.pass. 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0  

A2 Totalt 90,9 60 100,0 66 81,7 58 100,0 71 86,1 118 100,0 137 

B1             

imperfetto 27,8 30 33,3 36 0,0 0 1,6 1 17,5 30 21,6 37 

pass.pross. 9,3 10 14,8 16 58,7 37 71,4 45 27,5 47 35,7 61 

pass.rem. 4,6 5 6,5 7 9,5 6 9,5 6 6,4 11 7,6 13 

presens 35,2 38 37,0 40 15,9 10 17,5 11 28,1 48 29,8 51 

progr.pres. 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0  

progr.pass. 5,6 6 8,3 9 0,0 0 0,0 0 3,5 6 5,3 9 

B1 Totalt 82,4 89 100,0 108 84,1 53 100,0 63 83,0 142 100,0 171 

B2             

imperfetto 46,3 19 48,8 20 3,8 1 7,7 2 29,9 20 32,8 22 

pass.pross. 12,2 5 14,6 6 73,1 19 76,9 20 35,8 24 38,8 26 

pass.rem. 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0  

presens 24,4 10 26,8 11 15,4 4 15,4 4 20,9 14 22,4 15 

progr.pres. 0,0 0 2,4 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0 1,5 1 

progr.pass. 7,3 3 7,3 3 0,0 0 0,0 0 4,5 3 4,5 3 

B2 Totalt 90,2 37 100,0 41 92,3 24 100,0 26 91,0 61 100,0 67 

SUM             

imperfetto 26,3 67 29,4 75 0,5 1 1,5 3 14,8 68 17,0 78 

pass.pross. 13,7 35 18,8 48 53,4 109 66,2 135 31,4 144 39,9 183 

pass.rem. 2,0 5 2,7 7 2,9 6 2,9 6 2,4 11 2,8 13 

presens 38,4 98 40,4 103 27,5 56 29,4 60 33,6 154 35,5 163 

progr.pres. 2,7 7 3,9 10 0,0 0 0,0 0 1,5 7 2,2 10 

progr.pass. 3,5 9 4,7 12 0,0 0 0,0 0 2,0 9 2,6 12 

Sum total 86,7 221 100,0 255 84,3 172 100,0 204 85,6 393 100,0 459 
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Vedlegg 8: Within-category analyse, kun pass.pross. og imperfetto, 

total bruk 

 

 
 

ATELRP ATELRN ATELTP ATELTN TELRP TELRN TELTP TELTN 

Sum imperfetto 26,3 67 29,4 75 0,5 1 1,5 3 

Sum pass.pross. 13,7 35 18,8 48 53,4 109 66,2 135 

Sum verbtoken    255    204 

 

 

 

 


