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Forord 

Boka Norsk grammatikk for andrespråkslærere av Jon Erik Hagen har vært pensum på 

NORAN101-F – og det relaterte nærstudiet, NORAN101 – siden oppstarten av Prisme, 

fjernstudiet i norsk som andrespråk, på slutten av 1990-tallet. Boka gir en grundig innføring i 

norsk grammatikk i et andrespråksperspektiv, og etter hva vi i fagmiljøet norsk som 

andrespråk kjenner til, finnes det ikke noen tilsvarende bok på markedet. Siden det å gi en 

inngående opplæring i norsk grammatikk står svært sentralt på NORAN101(-F), er derfor 

Hagen (2000) utvilsomt fagmiljøets beste faglige valg av pensum.  

Et problem med Hagen (2000) er imidlertid at den kan være krevende å lese, noe studenter 

har gitt beskjed om blant annet i studentevalueringer. Til å være en lærebok på 100-nivå er 

boka krevende både i omfang, presisjon og språkbruk. Dette har betydning for hvordan boka 

brukes i studiet. Når det gjelder bokas omfang, er det mer rimelig å regne den som en 

grammatikk enn som en lærebok. Dere som er studenter på NORAN101(-F), får derfor ta med 

dere boka på eksamen og bruke den som et aktivt hjelpemiddel der. En styrke ved Hagen 

(2000) er at begrepene er presist definert. Men samtidig er en del av definisjonene og 

forklaringene såpass komplekse og har såpass «teknisk» språk at det kan være vanskelig å 

forstå helt hva som menes. I tillegg har boka en del «unødvendige» fremmedord, som kan 

gjøre lesingen tyngre enn nødvendig.  

I lys av dette er denne støtteteksten utarbeidet for å lette studenters innlæring av fagstoffet 

i Hagen (2000), som et supplement til den hjelpen man får gjennom undervisningen. Det er 

her viktig å merke seg at støtteteksten er utviklet for å leses sammen med Hagen (2000). Den 

skal og kan ikke erstatte pensumboka. Støtteteksten dekker primært sentrale begrep og ulike 

typer inndelinger, mens det varierer hvor mye av fagstoffet ellers som er dekket. Særlig 

legges det lite vekt i støtteteksten på detaljer ved bøyingsmønster, ordlagingsmønster og 

betydningen til og bruken av enkeltord.     

Støtteteksten dekker samlet alle pensumkapitlene i Hagen (2000), dvs. alle kapitlene i 

boka unntatt kapitlet om nynorsk. Hovedstrukturen i støtteksten er lik som i pensumboka, ved 

at den er strukturert ut fra bokas kapitler (A, B, C osv.) og også første nivå med underkapitler 

(A-1, A-2 osv.).
1
 Rekkefølgen på stoffet som blir presentert under de enkelte underkapitlene, 

kan imidlertid skille seg noe fra rekkefølgen i Hagen (2000).  

                                                 
1
 Jeg har gjort noen små endringer språklig i noen av overskriftene, koblet til at jeg har gjennomført nullendelse i 

ubestemt form flertall i ord som «subjekt», «objekt», «substantiv» osv., mens Hagen (2000) har -er som endelse 

her («subjekter», «objekter», «substantiver» osv.). 
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Alle referanser internt i støtteteksten, både til kapitler og underkapitler og til sidetall, går 

til Hagen (2000). Jeg refererer dermed bare indirekte til andre deler av støtteteksten. Hvis jeg 

viser til for eksempel B-1, mener jeg dermed både det som står i B-1 i Hagen (2000) og den 

relaterte støtteteksten i dette manuskriptet.
2
 Selve bøyingsmønstrene i bokmål har ellers blitt 

noe endret etter at Hagen (2000) ble utgitt, ved at det var en bokmålsreform i 2005. En 

oppdatert oversikt over både bokmål og nynorsk vil alltid finnes på Språkrådes nettsider 

(www.språkrådet.no). Noen viktige endringer for bokmål nevnes utover i boka. 

Jeg skrev første versjon av denne støtteteksten som del av jobben min som midlertidig 

ansatt universitetslektor i norsk som andrespråk ved Universitetet i Bergen i 2015. Som hjelp 

til å diskutere hvordan støtteteksten burde skrives, hadde jeg hjelp av en responsgruppe, som 

bestod av Torodd Kinn, Hilde Johansen, Ingvild Nistov, Nina Schjetne og Ann-Kristin 

Helland Gujord (AKHG). Når det gjelder konkrete tekstkommentarer, skal min navnesøster, 

AKHG, ha takk for å ha lest og kommentert mesteparten av kapitlene. Jeg fikk også nyttige 

konkrete tekstlige innspill om enkelte kapitler fra Hilde Johansen og Ingvild Nistov.  

Første versjon av støtteteksten ble prøvd ut på studentene på NORAN101-F høsten 2015. 

Studentene på emnet gav uttrykk for at de opplevde det som nyttig å kunne bruke denne 

støtteteksten som hjelp til å tilegne seg fagstoffet i Hagen (2000). Av denne grunn blir en lett 

revidert versjon av støtteteksten nå lagt ut på fagsiden til norsk som andrespråk ved 

Universitetet i Bergen og kan brukes av studentene på både NORAN101 (nærstudiet) og 

NORAN101-F (fjernstudiet, Prisme) foruten andre som skulle ønske hjelp i lesingen av 

Hagen (2000). Denne nye versjonen er primært en rettet utgave både når det gjelder språk og 

mindre tekstlige ting. Som hjep har jeg blant annet brukt konkrete innspill fra studenter på 

NORAN101-F høsten 2015. Her vil jeg særlig takke Katarzyna Teresa Chromik og Jens 

Espeland for spesielt mange og gode rettinger.  

Med tanke på videre forbedring av støttesteksten er jeg fortsatt svært interessert i innspill i 

hva som kan forbedres, både overordnede ting og mer konkrete faglige, strukturelle, tekstlige 

og språklige ting. Alle innspill mottas med takk!  

 

Lykke til med å tilegne dere fagstoffet i Hagen (2000)! 

 

Bergen, 21. februar 2016 

Ann-Kristin Molde

                                                 
2
 Der det er avvik i Hagen (2000) mellom navnene på undertitlene underveis i selve kapitlene og i 

innholdsoversikter, har jeg holdt meg til tittelnavnene underveis i kapitlene. 
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A Noen lingvistiske grunnbegreper 

Dette kapitlet handler om en del lingvistiske grunnbegreper som det er viktig å ha som 

bakgrunn for studiet av de andre kapitlene i Hagen (2000). Teksten er delvis basert på side 

29–49 i Hagen (2000), men er formulert mer selvstendig enn teksten om de andre kapitlene i 

boka. Hovedvekten ligger på de begrepene som det er spesielt viktig at dere forstår som 

bakgrunn for resten av arbeidet med boka. Noe forklares derfor litt nøyere enn i Hagen 

(2000), mens annet ikke kommenteres overhodet. Jeg tar også med noe mer generelt stoff. 

Hagen (2000) er en bok om grammatikk. Kort fortalt handler grammatikk om språkets 

formside, dvs. hvordan ord er bygd opp (morfologi) og satt sammen til fraser og setninger 

(syntaks). I motsetning til dette handler semantikk om språkets innholdsside, dvs. hva ulike 

språklige størrelser betyr. Semantikken ser på de språklige størrelsenes innhold uavhengig av 

den konteksten (sammenhengen) språket inngår i. Det forskningsfeltet som derimot studerer 

språket i kontekst, er pragmatikk.  

Hagen (2000) handler hovedsakelig om norsk grammatikk, ved at kapitlene B–I handler 

om morfologi, mens resten av kapitlene, K–S, handler om syntaks. Noen semantiske og 

pragmatiske begrep dekkes også underveis, men hovedsakelig der de er koblet til og/eller har 

konsekvenser for norsk grammatikk.  

En stjerne foran eksempelsetninger i Hagen (2000) markerer ellers at setningene regnes 

som ugrammatiske av morsmålsbrukere. Det kan av og til diskuteres hva som er grammatisk 

rett og ikke i et språk, fordi ulike morsmålsbrukere kan oppfatte det forskjellig.     

A-1 Ordet og dets morfologi (s. 29–34) 

Ord 

Dette underkapitlet presenterer sentrale begrep som gjelder ord. Dermed gjelder underkapitlet 

den disiplinen som studerer hvordan ord er bygd opp, nemlig morfologi (jf. ovenfor). Som det 

vil bli klart i arbeidet med disiplinen vokabular (ordforråd), kan det menes forskjellige ting 

med begrepet ord. Det er for eksempel forskjeller mellom det som kan omtales som tekstord, 

dvs. muntlige eller skriftlige sekvenser av lyder (muntlig) eller skrifttegn (skriftlig), og 

leksemer, som er det som tilsvarer oppslagsordene i en ordbok (jf. s. 29, basert på Anne 

Golden). De fire bøyingsformene «kjøre» (infinitiv), «kjører» (presens), «kjørte» (preteritum) 

og «kjørt» (perfektum partisipp) er alle bøyingsformer av samme leksem, nemlig verbet 

«kjøre», men de er fire ulike tekstord ved at de ikke er like som bokstav- eller lydsekvenser.  
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Ordklasser  

Et viktig begrep når vi snakker om ord, er ordklasser (s. A-1, b). En ordklasse er en gruppe 

ord som har store nok fellestrekk til at vi grupperer dem sammen. Ord kan deles inn i 

ordklasser på bakgrunn av tre typer kriterier: semantiske, morfologiske og syntaktiske. 

Semantiske kriterier er basert på fellestrekk i ords betydning, for eksempel om man sier at det 

som forener substantiv, for eksempel et «bord», er at de viser til en person, et dyr eller en ting. 

Morfologiske kriterier er basert på fellestrekk i ords bøying. Når Hagen på side 50 definerer 

substantiv ut fra hvilke bøyingskategorier de har, nemlig bestemthet og/eller numerus (tall), er 

det et eksempel på bruk av morfologiske kriterier. Syntaktiske kriterier er basert på fellestrekk 

i hvordan ord brukes i fraser og setninger, for eksempel at substantiv alene («hus») eller 

sammen med andre ord («gamle hus») kan være subjekt, objekt osv. Alle disse begrepene vil 

bli forklart nærmere senere både i Hagen (2000) og i dette manuset.   

I nyere tid har tendensen både i Norge og internasjonalt vært en overgang fra bruk av 

semantiske kriterier til mer bruk av morfologiske og syntaktiske kriterier for inndeling i 

ordklasser. Dette er gjennomført i Hagen (2000), der hver ordklasse er definert ut fra rent 

grammatiske forhold (morfologiske og/eller syntaktiske), ikke semantikk. Den morfologiske 

definisjonen av substantiv ovenfor er et eksempel på dette. Samtidig er det fortsatt slik at 

ordene i de ulike ordklassene i større eller mindre grad har en del semantiske egenskaper 

felles. Disse egenskapene påvirker imidlertid prinsipielt ikke inndelingen av ord i ordklasser.  

Den nye ordklasseinndelingen innebærer både noen forskjeller i hvilke ordklasser vi har, 

og i hvilke ord som inngår i disse ordklassene. En viktig endring er at ordklassen 

konjunksjoner har blitt splittet i to ordklasser, ved at de tidligere sideordnede konjunksjonene 

(ord som binder sammen like ledd, som «og», «eller» og «men») fortsatt heter konjunksjoner 

(jf. I-1), mens de tidligere underordnede konjunksjonene (ord som innleder leddsetninger, 

som «at», «fordi», «som» osv.) nå heter subjunksjoner (jf. I-2). En annen viktig endring er at 

vi har fått ordklassen determinativ (jf. H), som dekker ord som på ulike måter fungerer som 

bestemmere i substantivfraser (jf. S-2). Både den tidligere ordklassen artikler (som «ei») og 

grunntallene (som «to») i den tidligere ordklassen tallord pluss en del typer pronomen (som 

«noen») har nå blitt determinativ, mens ordenstall (som «fjerde») nå regnes som en type 

adjektiv. Dermed har ordklassene artikler og tallord blitt borte, mens ordklassene 

subjunksjoner og determinativ altså har kommet til.  

Ordklasser kan deles inn på flere måter. Et skille gjelder om ordklassene er åpne eller 

lukkede. Åpne ordklasser har som medlemmer såkalte leksikalske ord. Med dette menes det 

«ord som vil ha et innhold som viser utover mot «verden»» (Hagen 2000, s. 29). Det står ikke 
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direkte i Hagen (2000), men som navnet tilsier er åpne ordklasser ordklasser som lett kan få 

nye medlemmer. Eksempler på åpne ordklasser er substantiv (som «jente» og «bibliotek») og 

verb (som «danser» og «danset»). Som Hagen (2000) skriver på side 30, er åpne ordklasser 

ofte definert ut fra hvordan ordene i dem bøyes (jf. nedenfor). Lukkede ordklasser inneholder 

derimot, også som navnet tilsier, «et finitt antall medlemmer, relativt få i tallet» (Hagen 2000, 

s. 29). I norsk inneholder alle de lukkede ordklassene grammatiske systemord (også kalt 

funksjonsord). Med dette menes det «ord som i liten grad viser utover mot verden, men i 

stedet innover mot selve språksystemet og styrer på den måten hvordan en ytring skal tolkes» 

(s. 29). Eksempler på lukkede ordklasser er preposisjoner, (som «i», «til» og «på») og 

pronomen (som «han», «dem» og «hverandre). 

Stamme, affiks, bøying, sammensetning og avledning 

Ords form kan deles inn i stammer og affikser, som presenteres på side 32f i Hagen (2000). 

Hagens definisjon av begrepet stamme er veldig presis, men dermed også noe vanskelig å 

forstå. Litt forenklet kan vi heller si at en stamme er en enhet som kan fungere som et eget ord 

i språket dersom man legger til en bøyingsendelse. Stammen i ordet «frakken» blir dermed 

«frakk». Alle stammer i norsk blir tillagt en bøyingsendelse, for eksempel -en i «frakken». 

Samtidig er det her viktig å merke seg at bøyingsendelsen kan være en nullendelse, dvs. at 

bøyingsformen er karakterisert ved at det ikke er noen synlig bøyingsendelse der. Dette er for 

eksempel tilfelle i ubestemt form entall i såkalte sterke substantiv (jf. B-4, a), som for 

eksempel «gutt», «bygd» og «hus».  

Alle bøyingsendelser (unntatt nullendelser), som -en i «frakken», er eksempler på affiks. 

Et affiks er en enhet som legges til en stamme, og som ikke selv kan fungere som et eget ord i 

språket (og dermed ikke som en stamme). Hagen definerer mer presist affiks slik (s. 33): «Et 

affiks er en sammenhengende fonem-/bokstavsekvens som opptrer i en 

bøyingsform/avledningsform uten å være del av dens stamme». Affikser kan videre deles inn i 

prefiks eller suffiks, avhengig av om de står før (prefiks) eller etter (suffiks) stammen. I 

«frakken» er -en et suffiks, siden denne bøyingsendelsen kommer etter stammen «frakk». I 

norsk har vi bare bøyingsendelser, altså bare bøyingsssuffiks, ikke også bøyingsprefiks. 

Hagen (2000, s. 33) påpeker at norsk er et språk som ikke har noe «en-til-en-forhold 

mellom spesifikke endelser og morfosyntaktiske kategorier» (jf. nedenfor om slike 

kategorier). Dette innebærer at flere kategorier kan uttrykkes samtidig, for eksempel ved at 

man i «frakken» både får frem trekket bestemt (av kategorien bestemthet) og trekket entall (av 

kategorien numerus) (jf. nedenfor). Norsk er i denne forstand et såkalt flekterende språk. 
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Andre språk, som tyrkisk, får derimot bare frem én grammatisk kategori om gangen. Slike 

språk kalles agglutinerende språk.   

Eksemplene ovenfor på stamme og affiks gjaldt bøying av ord. Men vi bruker også disse 

begrepene når det er snakk om ordlaging (eller orddanning). Ordlaging kan skje på to måter, 

enten ved sammensetning eller avledning. I begge tilfeller setter man sammen to ledd om 

gangen, som så igjen eventuelt settes sammen med andre ledd igjen.  

Ved sammensetning setter man sammen to stammer til en ny stamme, som da blir et eget 

ord i språket. Et eksempel på dette er at «hus» og «båt», som hver for seg kan fungere som 

stammer, settes sammen til en ny og mer kompleks stamme, nemlig «husbåt». Både dette nye 

ordet og prosessen der det blir laget, kalles sammensetning. Den nye stammen kan så for 

eksempel bli tillagt bøyingsendelsen -en, slik at vi får «husbåten».  

Ved avledning lager man nye ord ved å kombinere en stamme med et avledningsaffiks. 

Avledningsaffiks er en type affiks som ikke brukes til å bøye ord (slik bøyingsaffiks gjør), 

men har som oppgave å lage nye ord i språket. Også ordet avledning brukes både om det nye 

ordet som lages, og om selve ordlagingsprosessen. Avledningsaffiks kan være enten prefiks, 

som u- i «uvenn» og «ukjærlig», eller suffiks, som -lig i «kjærlig» eller -het i «kjærlighet». 

Merk dere her at «kjærlighet» har blitt dannet med hjelp av stammen «kjærlig», som først ble 

laget av «kjær» og -lig. Med en gang et ord først er laget, kan det nemlig brukes som stamme 

i nye og mer komplekse sammensetninger og avledninger.  

Bøyingsmorfologi 

Hagen (2000, s. 30) skriver at bøyingsmorfologien «gjør rede for hvordan ett og samme 

leksem kan utformes forskjellig i ulike grammatiske og semantiske sammenhenger». Ovenfor 

så vi eksempler på bøying av ord ved hjelp av bøyingsendelser. Eksempelet var substantivet 

«frakken», som var bøyd i ubestemt form entall. Et eksempel på bøying av verb er «kjører», 

som er en presensform av verbet «kjøre», med -er som bøyingsendelse.  

Samtidig er norsk et språk der man også kan bøye ord på andre måter enn ved hjelp av 

bøyingsendelser. I noen bøyingsklasser (en gruppe med ord som bøyes likt) har vi nemlig 

også noe som kalles indre bøying (jf. s. 34). Med dette menes det at ordene i disse 

bøyingsklassene ikke bare bøyes med bøyingsendelser (inkludert nullendelser), men også med 

en endring av vokaler i stammen. Det mest typiske eksempelet på dette er bøyingen av ulike 

typer sterke verb (jf. C-4, a), som alltid i større eller mindre grad har endringer av stammen. 

Et eksempel på dette er verbet «være» (infinitiv), som får «er» i presens, «var» i preteritum og 

«vært» i perfektum partisipp.    
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Ulike typer ord bøyes ut fra ulike bøyingskategorier, som viser til en type grammatisk 

innhold som uttrykkes gjennom bøying. Substantiv bøyes for eksempel i numerus (tall), som 

har to trekk (alternative utfall), nemlig entall og flertall (jf. kap. A), der «frakken» er bøyd i 

entall (jf. -en) og «frakkene» i flertall (jf. -ene). Samtidig kan samme type innhold som 

uttrykkes gjennom bøying, altså morfologisk, til dels også komme frem gjennom plassering 

av ord i fraser og setninger, altså gjennom syntaks. Et eksempel på dette fra norsk (bokmål) er 

at vi i presens enten kan uttrykke passiv morfologisk, ved hjelp av bøyingsendelsen -s 

(«Huset kjøpes»), eller syntaktisk, ved å omskrive til en form av «bli» + perfektum partisipp 

(«Huset blir kjøpt») (jf. N-2). I dette tilfellet har vi altså mulighet for å bruke både 

morfologisk og syntaktisk passiv i ett og samme språk. Det kan også variere mellom språk 

hvilke typer grammatisk innhold som uttrykkes morfologisk, og hva som uttrykkes syntaktisk. 

Det er derfor rimelig å se bøyingskategorier som en underkategori av det som omtales i boka 

som morfosyntaktiske kategorier, dvs. litt forenklet kategorier som gjelder både morfologi og 

syntaks. I den videre presentasjonen bruker jeg likevel primært det noe snevrere begrepet 

bøyingskategorier når det er snakk om bøying. 

Når vi omtaler trekkene til numerus som entall og flertall, kan det ellers gi inntrykk av at 

vi har å gjøre med to tilsvarende grammatiske egenskaper: entall og flertall. Men Hagen 

(2000, s. 31) ser det slik at det i alle slike par med trekk er slik at ett av trekkene er merket i 

forhold til det andre. Trekkene er altså ikke «likeverdige» ved at de har hver sin egenskap. 

Snarere er det slik at ett av dem – det merkede trekket – har en viss egenskap, mens det andre 

trekket – det umerkede trekket – er definert ut fra at det ikke har den aktuelle egenskapen.  

For bøyingskategorien numerus ser Hagen det slik at det er flertall som er det merkede 

trekket. Substantiv som ikke viser til noe i flertall, skal derfor ha entallsform. Dette kommer 

til uttrykk ved at også utellelige substantiv for masse, som i frasene «mye vann», «litt sukker» 

osv. står i entall, selv som de strengt tatt ikke gjelder noe det bare er én av. Som dere vil se i 

C-2, er skillet mellom om trekk er merkede eller umerkede, også nyttig for skillet mellom 

presens og preteritum i norsk, som er koblet til bøyingskategorien tempus (tid). I stedet for å 

si at presens har en rekke ulike tidsbetydninger («nåtid, gjentatt tid, framtid, evig tid, 

tidløshet, etc.», s. 31), kan vi da heller si at preteritum uttrykker at noe har skjedd før 

kommunikasjonsøyeblikket [+fortidighet], mens presens ikke har noen markering for dette     

[-fortidighet]. Dermed blir presensformen mer nøytral – og kan dermed også brukes til flere 

ting. 

Hagen (2000) gjennomfører dette perspektivet på trekkene til alle bøyingskategoriene i 

boka. Mens dette til dels fremstår som klart fruktbart (som for numerus og tempus), kan det 
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andre ganger fremstå som kanskje litt unødig teknisk med tanke på lesernes behov. I denne 

støtteteksten kommer jeg derfor bare delvis til å basere meg på dette perspektivet.   

A-2 Ord og konstituenter (s. 34-37) 

Et kjernebegrep i Hagen (2000) er konstituent. Hagen definerer dette begrepet som «[e]tt 

enkelt ord eller flere ord som danner en koherent og identifiserbar helhet» (s. 35). Litt 

forenklet kan vi si at en konstituent er ett eller flere ord som hører sammen og dermed 

fungerer som en enhet. To eksempler på konstituenter er «gutten», som er en konstituent med 

ett ord, og «den lille gutten», som er en konstituent med tre ord. Dere finner flere eksempler 

på konstituenter på side 34f i Hagen (2000).  

Dersom språket bare hadde bestått av helt enkle setninger, som «Gutten er snill», hadde 

det ikke vært så vanskelig å finne ut hvilke konstituenter setningene består av. Når setningene 

derimot er mer komplekse, trengs det kriterier for å finne ut hvilke ordsekvenser som er 

konstituenter og ikke.  

Hagen opererer med flere ulike kriterier for hvilket eller hvilke ord i setninger som er 

konstituenter. Det første av disse kriteriene er semantisk koherens (jf. A-2, a). Med dette 

menes det at det som er en konstituent, har en egen betydning som helhet. I setningen «Den 

lille gutten er veldig glad» henger helt klart ordene i «den lille gutten» (viser samlet til en 

person) og i «veldig glad» (viser samlet til en følelse) sammen semantisk sett på en måte som 

for eksempel «er veldig» ikke gjør.  

Det andre kriteriet er det som kalles substitusjon (utbytting) (jf. A-2, b). Dette viser til at 

det som er en konstituent, kan byttes ut med et ord med samme innhold. «Den lille gutten» 

kan for eksempel byttes ut med pronomenet «han» uten at setningen blir ugrammatisk, ved at 

vi da får «Han er veldig glad». På samme måte kan «veldig glad» byttes ut med «slik», så vi 

får «Han er slik».  

Det tredje kriteriet kalles permutasjon (flytting) (jf. A-2, c). Dette viser til at ord som 

hører til samme konstituent, ofte kan flyttes samlet til en annen posisjon i setningen. Den 

vanligste typen flytting er fremflytting til starten av setningen, mer presist til forfeltet (jf. L-

2). Forfeltet er den første plassen i norske setninger, foran det finitte verbet (verb i presens, 

preteritum eller imperativ, jf. C-2). I setningen «Den lille gutten er veldig glad» står allerede 

«den lille gutten» i forfeltet. Ut fra kriteriet permutasjon er dermed «den lille gutten» en egen 

konstituent. Vi ser videre at «veldig glad» er en konstituent ved at vi kan flytte de to ordene 

samlet til forfeltet, slik at vi får setningen «Veldig glad er den lille gutten». Grunnen til at 

flytting av en ordsekvens til forfeltet kan fungere som et kriterium på at ordsekvensen er en 
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konstituent, er at det er et kjennetegn ved forfeltet i norsk at det «alltid» har «bare ett ledd» 

(Hagen 2000, s. 264). Dersom en ordsekvens kan stå samlet i forfeltet uten at setningen blir 

ugrammatisk, betyr det derfor at ordsekvensen bare er én konstituent.   

Til nå har vi bare sett på relativt enkle konstituenter, men konstituenter kan også være mer 

komplekse og ha i seg underkonstituenter. La oss se på setningen «Han liker at den tøffe jenta 

i klassen har flyttet inn i nabohuset». Her er det mulig å bytte hele leddsetningen «at den tøffe 

jenta i klassen har flyttet inn i nabohuset» ut med pronomenet «det», slik at vi får «Han liker 

det». I dette tilfellet har vi altså en setning som har i seg en leddsetning (jf. K-1). 

Leddsetninger kan slik fungere som konstituenter, altså som egne deler, i en annen setning. 

Samtidig har denne leddsetningen igjen sine egne konstituenter. Frasen «den tøffe jenta» kan 

erstattes med «hun», og «inn i nabohuset» kan erstattes med «hit», så vi får «at hun har flyttet 

hit». Disse konstituentene hører da til i leddsetningen.  

A-3 Fraser og ledd (s. 38–43) 

Konstituenter kan sees i to ulike perspektiv, ifølge Hagen (2000, s. 38), avhengig av hvilket 

aspekt ved dem man er mest interessert i til enhver tid: konstituentenes form (i så fall omtales 

de som fraser) eller konstituentenes funksjon (i så fall omtales de som ledd).   

Fraser – konstituenter karakterisert ut fra sin form 

Konstituenter omtales som fraser når vi fokuserer på konstituentenes indre form, eller 

oppbygning (jf. A-3, a). Alle fraser har én obligatorisk del i form av et enkeltord eller en frase 

som danner grunnlaget for hvilke egenskaper frasen som helhet har. I frasen «den lille gutten» 

er det «gutten» som er det obligatoriske leddet, og i frasen «veldig glad» er det «glad» som er 

det obligatoriske leddet. Disse ordene omtales som frasenes kjerner. Alle frasetypene får frem 

noe om konstituentenes form, hva de er i seg selv, uavhengig av hvilken større språklig 

sammenheng de eventuelt inngår i. Frasen «den lille gutten» er for eksempel en 

substantivfrase uansett hvilken funksjon den har (jf. nedenfor). 

Fraser kan være av ulikt slag, basert på hvilket ord de har som kjerne. På side 39 i Hagen 

(2000) kan dere se eksempler på flere ulike typer fraser. Kjernene i de ulike frasene der er alle 

markert med understreking. Noen sentrale typer er substantivfraser (for eksempel «den lille 

gutten»), adjektivfraser (for eksempel «veldig glad») og preposisjonsfraser (for eksempel «i 

morgen»). Samtidig opereres det ikke i boka bare med denne typen fraser, men også med de 

kanskje mindre kjente frasetypene verbfraser (for eksempel «har dratt på ferie») og setninger, 

som også omtales som finittfraser. Blant setningene har vi både leddsetninger, som «at den 
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tøffe jenta i klassen har flyttet inn i nabohuset», og hovedsetninger, som «Jeg har dratt på 

ferie» (jf. kap. K om ulike typer setninger).  

Ledd – konstituenter analysert ut fra sin funksjon 

Når vi ønsker å få frem hvordan konstituenter forholder seg til andre konstituenter (deres 

funksjon i en større språklig sammenheng), omtales de som ledd. Hagen (2000, s. 39) 

definerer ledd som «en konstituent som er karakterisert ved sitt forhold til andre konstituenter 

i konteksten og ikke ved sin indre oppbygning.» Begrepet ledd brukes altså i bred forstand.  

En kjent type ledd er setningsledd, som betegner setningers hovedledd, altså de delene av 

setninger som har ulike syntaktiske funksjoner i setningen (jf. L-3). I setningen «Per gav 

henne is» er det for eksempel vanlig å regne «Per» som subjekt», «gav» som verbal (men se 

N-1), «henne» som indirekte objekt og «is» som direkte objekt. I alle disse tilfellene ser vi de 

ulike konstituentene i lys av forholdet deres til andre konstituenter i setningen. Begrepene 

ledd og setningsledd står dermed ikke for det samme, fordi begrepet setningsledd er avgrenset 

til hvilke funksjoner ulike konstituenter har i en setning. Begrepet ledd dekker imidlertid også 

hva som er forholdet mellom enhetene i setningsleddene, for eksempel ved å få frem hva som 

er forholdet mellom delene i substantivfrasen «den lille gutten» (jf. kap. S).  

Grammatisk inndeling av ledd 

Alle konstituenter er altså fraser med ulike egenskaper. Samtidig er alle konstituenter også 

ledd i en større sammenheng, der de står i et forhold til andre ledd, for eksempel i en 

substantivfrase eller i en hel setning. I slike sammenhenger står leddene i et hierarkisk forhold 

til hverandre. Dette kan beskrives ved hjelp av begrepene overledd og adledd.  

Litt forenklet kan vi si at et overledd er et ledd som må være til stede i en gitt frasetype, og 

som må være av en viss type formmessig (Hagen 2000, s. 40). I motsetning til dette er adledd 

(eller underledd) ord som må eller kan stå sammen med overleddet, men som ikke definerer 

frasetypen (s. 40). I substantivfrasen «den lille gutten» er for eksempel «gutten» overledd, ved 

at det er det ordet som definerer hele frasetypen, mens «den» og «lille» er adledd (jf. kap. S). I 

setninger er det alltid det finitte verbet som er overledd, mens subjekt, objekt, adverbial osv., 

da blir adledd. 

Som nevnt er overledd alltid obligatoriske, mens adledd ikke trenger å være det. Hagen 

(2000) opererer med tre ulike typer adledd som har ulikt grunnlag for å være til stede i fraser 

og setninger. Obligatoriske adledd er adledd som alltid må være til stede (s. 40). Dette blir 

eksemplifisert med subjektets status i norsk språk (jf. O-2, a). Norsk er nemlig et språk som 

har obligatorisk subjekt. Dette innebærer at alle setninger er nødt til å ha et subjekt for å være 



13 

 

grammatisk velformet, med unntak av imperativsetninger (som «Gå hjem!»). Subjektstvangen 

gjelder dermed også for setninger uten noe semantisk grunnlag for et subjekt. I setninger som 

«Det regner» har ikke «det» noen annen funksjon enn å dekke subjektkravet i norsk (s. 317). 

Slike subjekt kaller vi formelle subjekt (jf. O-3). 

I motsetning til for obligatoriske adledd er komplementærledd (s. 41) adledd som ikke må 

være til stede i alle setninger, men som må det dersom overleddet krever det. Hvis vi holder 

oss til setninger, innebærer dette at overleddet, som da blir verbet, har egenskaper som avgjør 

om ulike typer adledd må eller kan være til stede. Et typisk eksempel på et komplementærledd 

er objekt (jf. P). På side 41 finner dere eksempler på setninger med og uten objekt. Vi ser her 

at setninger med verbet «forårsaker» bare er grammatiske dersom de har et objekt, her: 

«mange problemer». I motsetning til dette er setninger med verbet «sovnet» bare grammatiske 

uten noe objekt, i boka vist ved at det ikke fungerer å legge til «noen ting». Denne forskjellen 

er styrt av forskjeller i egenskapene til de to verbene «forårsake» og «sovne».  

Den tredje typen adledd er frie ledd. Dette er adledd som taleren eller skriveren helt fritt 

kan velge om de vil ha med, det stilles ingen grammatiske krav til om disse skal være med 

eller ikke. Et typisk eksempel fra setninger er tidsadverbial, som er adverbial som forteller 

noe om når innholdet i en setning skjer. Setningen «Per gav henne is» kan for eksempel både 

stå med og uten et tidsadverbial som «i går». Samtidig er det viktig å være bevisst på at selv 

om tidsadverbial som dette ikke er obligatoriske rent grammatisk sett, så må vi likevel ofte ta 

dem med i setninger fordi det trengs informasjon om tid. I slike tilfeller er det dermed 

kommunikative hensyn som avgjør om vi uttrykker et fritt ledd eller ikke – og ikke hensynet 

til grammatisk korrekthet. 

Vi har dermed tre typer ledd, som kan oppsummeres slik for setninger: 

 ledd som alltid er obligatoriske i norsk (unntatt i imperativsetninger) > slike kaller Hagen 

obligatoriske ledd 

 ledd som noen ganger er obligatoriske fordi verbet i setningen krever det (noen verb 

krever for eksempel objekt) > slike kaller Hagen komplementærledd 

 ledd som aldri grammatisk sett er obligatoriske > slike kaller Hagen frie ledd 

 

Semantisk inndeling av ledd 

Inndelingene av ledd ovenfor har basert seg på ulike ledds rent grammatiske egenskaper. 

Samtidig er det også nødvendig å kunne omtale ulike ledd ut fra hvilke semantiske 
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(betydningsmessige) oppgaver de har. Dette gir grunnlag for en inndeling i refererende, 

beskrivende og relaterende ledd.  

En første semantisk oppgave ledd kan ha, er å referere, noe Hagen (2010) definerer som at 

de «peke[r] ut en referent i den utenomspråklige situasjon for omtale» (s. 42). Med referent 

menes det her den eller det som et ledd refererer til. Samme språklige uttrykk vil normalt 

kunne ha ulike referenter i ulike kontekster. I en viss kontekst kan «den lille gutten» være en 

gutt i en sandkasse i Bergen, mens det en annen gang kan være en gutt i Sør-Afrika. Alle ledd 

som potensielt kan referere eller er innholdstomme (sistnevnte gjelder formelle subjekt som 

«det», jf. ovenfor), blir omtalt som nominale ledd. I setningen «Den lille gutten spiser is» er 

både «den lille gutten» (subjektet) og «is» (objektet) nominale ledd.  

En andre semantisk oppgave ledd kan ha, er å beskrive andre ledd. I setningen ovenfor 

beskriver verbfrasen «spiser is» referenten til «den lille gutten». En typisk setning består slik 

normalt av et nominal ledd, som refererer til noe eller noen, og en verbfrase, som beskriver 

referenten for dette nominale leddet, i dette tilfellet hva referenten gjør.  

En tredje semantisk oppgave ledd kan ha, er å være et såkalt relaterende ledd. Relaterende 

ledd har som oppgave å vise hvordan minst to referenter er koblet sammen. I 

eksempelsetningen ovenfor er verbet «spiser» i seg selv et relaterende ledd, fordi det viser hva 

som er forholdet mellom «den lille gutten» (subjektet) og «is» (objektet), nemlig spisingen.  

A-4 Semantisk predikatstruktur (s. 43–49) 

Dette underkapitlet handler om den semantiske strukturen til setninger, «uavhengig av hva 

slags ord og fraser som uttrykker» innholdet i setningene (Hagen 2000, s. 43). I det som står 

nedenfor om dette, er det flere avvik til fremstillingen i Hagen (2000), ved at en del enda mer 

grunnleggende ting blir forklart, samtidig som jeg ikke går inn på mye av stoffet. Som hjelp 

har jeg brukt et oversiktsark over semantiske begrep som tidligere har blitt brukt på Prisme.     

Hvis vi ser på en setning som helhet, så har den alltid semantisk sett en proposisjon. Med 

proposisjon menes det her det påstandsinnholdet setningen uttrykker, dvs. hva den påstår om 

noe eller noen. Setninger som «Per gav Kari en rose» og «Kari ble gitt en rose av Per» har 

semantisk sett akkurat samme proposisjon, nemlig at en som heter Per, har en rose som han så 

gir til en som heter Kari. Forskjellen på de to setningene er om dette er formulert som en 

aktiv-setning («Per gav Kari en rose») eller en passiv-setning («Kari ble gitt en rose av Per») 

(jf. N-2).  

Hvis vi ser nærmere på setningene ovenfor, ser vi at de begge har tre nominale ledd som 

refererer til noe eller noen (jf. A-3), nemlig «Per», «Kari» og «en rose». De personene som 
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disse nominale leddene viser til, er disse leddenes referenter (jf. A-3). Det er ikke tilfeldig at 

det her er nominale ledd som refererer til disse referentene. Som vi har sett, er nemlig 

nominale ledd definert som ledd som har som oppgave å referere til noe i verden, altså til 

referenter, med mindre leddene er innholdstomme, som ved formelle subjekt (jf. O-2).  

Videre er et predikat det som hevdes om en gitt referent. Predikatet «beskriver» rett og 

slett referentene, ved å tilegne dem en egenskap, en tilstand eller en prosess. Verb er typiske 

predikater, men også ord i andre ordklasser kan være predikater. 

Et predikat sier altså alltid noe om én eller flere referenter. I semantikken er det vanlig å 

omtale de referentene som beskrives av et visst predikat, som dette predikatets argumenter. 

Nominale ledd har per definisjon denne rollen (jf. A-3). I setningen ovenfor kan vi dermed si 

at alle de tre referentene, «Per», «Kari» og «en rose», er argumenter for verbet å «gi», som i 

setningen står i preteritum: «gav». Det varierer mellom ulike predikater hvor mange og hvilke 

argumenter de kan ta. Hvis vi holder oss til verb, kan vi si at verbet «sove» bare tar ett 

argument, dvs. den som sover, for eksempel «Lars» i «Lars sover». Verbet «kysse» tar 

derimot to argument, både den som kysser, og den som blir kysset, for eksempel «Per» og 

«Kari» i «Kari kysset Per». Og som vi så ovenfor, tar verbet «gi» tre argumenter, både den 

som gir («Per»), den som får («Kari»), og det som blir gitt («en rose»).  

Predikater som tar minst to argumenter (verbene «kysse» og «gi» ovenfor), kalles også 

relasjoner, fordi de uttrykker noe om relasjonen/forholdet mellom de ulike argumentene. 

Predikater som bare tar ett argument, sier derimot bare noe om det ene argumentet, som det at 

«Per» sover i setningen «Per sover».  

Det er vanlig å omtale det forholdet et argument har til innholdet i predikatet, som 

argumentets semantiske rolle (jf. Hagen 2000, s. 45f). Det er lettest å se disse semantiske 

rollene i relasjoner hvor det er minst to argumenter. I setningen «Kari kysser Per» har dermed 

kysseren, her: Kari, den semantiske rollen som agens (= «den handlingsutøvende»), mens den 

som blir kysset, her: Per, har rollen som patiens (= «den lidende», altså den som noe går ut 

over). I setningen «Per gav Kari en rose», har også subjektet (som her er «Per») den 

semantiske rollen agens, men her er det rosen som er patiens. Det siste nominale leddet i 

denne setningen, «Kari», har i denne setningen den semantiske rollen resipiens, som viser til 

at hun har rollen som mottaker. Dere finner en oversikt over ulike semantiske roller på side 45 

i Hagen (2000). Det varierer litt mellom ulike forskere hvordan denne inndelingen gjøres, så 

andre trekker grensene litt annerledes enn det gjøres i Hagen (2000).  
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B Substantiv  

Dette kapitlet handler om ordklassen substantiv i norsk og er basert på side 50–81 i Hagen 

(2000). Hagen (2000) opererer med en morfologisk basert definisjon av substantiv. Han 

definerer nemlig substantiv som «ord som bøyes i bestemthet og/eller numerus» (s. 50). 

Denne definisjonen dekker direkte bare den typen substantiv som man har pleid å omtale som 

fellesnavn, for eksempel «bil», «hus» og «hytte». Den andre typen substantiv tradisjonelt, 

egennavn (proprium), for eksempel «Per» og «Bergen», blir ut fra denne definisjonen ikke 

substantiv overhodet. Av denne grunn behandler Hagen slike ord adskilt fra substantiv (jf. S-

6).  

Som det kommer frem i B-4, har substantiv en sterk kobling til genus (grammatisk kjønn). 

I de fleste norske dialekter og i skriftspråket til de fleste som skriver bokmål, er det et skille 

mellom tre genus: hankjønn (maskulinum), hunkjønn (femininum) og intetkjønn (nøytrum). 

Alle substantiv er da enten hankjønnsord, hunkjønnsord eller intetkjønnsord. De har altså et 

kjønn, men de bøyes ikke i kjønn. Dette er grunnen til at genus ikke er en bøyingskategori for 

substantiv. Derimot styrer substantivets genus bøyingen av relaterte ord, for eksempel 

ubestemte artikler. Det heter for eksempel «en gutt» (hankjønn) og «et hus» (intetkjønn). 

B-1 Substantivets formsystem (s. 50) 

Som presentert har substantiv to bøyingskategorier: numerus (tall) og bestemthet. Numerus 

har trekkene entall (singularis) og flertall (pluralis), der flertall [+pluralis] er det merkede 

trekket (jf. B-2). Bestemthet har trekkene ubestemt og bestemt, der bestemt [+bestemt] er det 

merkede trekket (jf. B-3). Numerus og bestemthet kommer til uttrykk i de samme 

bøyingsendelsene. Endelsen -en i «gutten» uttrykker for eksempel samtidig at ordet både står i 

entall og er bestemt. Nedenfor er det tre eksempler på hvordan substantiv bøyes i hankjønn, 

hunkjønn og intetkjønn. I motsetning til i Hagen (2000, s. 50) har jeg ikke satt opp de binære 

trekkene, men bare formnavnene for hver bøyingsform. 

 Ubestemt form 

entall 

Bestemt form    

entall 

Ubestemt form 

flertall 

Bestemt form 

flertall 

Eksempel på 

hankjønnsord 

gutt gutten gutter guttene 

Eksempel på 

hunkjønnsord 

bygd bygda bygder bygdene 

Eksempel på 

intetkjønnsord 

mål målet mål målene 
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Som det står i B-4, er det også et alternativ for bokmål at hankjønns- og hunkjønnsord 

bøyes likt, ved at begge hører til samme bøyingsklasse, som gjerne omtales som felleskjønn. I 

så fall har vi heller et togenussystem enn en tregenussystem. Forskjellen til bøyingen av 

substantivene ovenfor blir da at «bygda» heller bøyes som «bygden», altså likt som «gutten».  

B-2 Substantivets numerusformer (s. 51) 

Numerus er en bøyingskategori som kort fortalt viser til hvor mange det er av noe, altså til 

antall (derav navnet). Som sagt er det trekket flertall som er det merkede trekket for numerus. 

Vi bruker flertallsformer når vi viser til to eller flere av noen eller noe. Eksempler på dette har 

vi i frasene «noen flotte jenter» (ubestemt form flertall) og «de flotte jentene» (bestemt form 

flertall). Siden det er flertall som er det merkede trekket, bruker vi entallsformer i alle tilfeller 

der det ikke er grunnlag for å bruke flertall. Dette gjelder for det første når substantivet viser 

til noe som det er én av, som i «ei flott jente» (ubestemt form entall) og «den flotte jenta» 

(bestemt form entall). For det andre gjelder dette når substantivet viser til noe som ikke kan 

telles, for eksempel vann (f.eks. «mye vann») eller sukker (f.eks. «litt sukker»).  

B-3 Substantivets bestemthetsformer (s. 51–62) 

Mens det er ganske enkelt å forklare hvordan man bruker entall versus flertall i norsk, er det 

ikke like enkelt å forklare hvordan man bruker ubestemt versus bestemt form. For å kunne 

forklare dette går Hagen (2000, s. 51ff) via det semantiske begrepet referanse.  

Med referanse menes det kort fortalt hvordan fraser i språket refererer – viser til – noe 

eller noen. Som presentert i A-4 kaller vi den/det/dem som det refereres til, for referenter. 

Dersom jeg skriver «kongen i Norge», vil referenten til den frasen normalt være den personen 

som er konge i Norge når jeg skriver det. Dersom jeg skriver «studenten som sitter på første 

rad på forelesningen», er referenten normalt en viss student.  

Frasene ovenfor er substantivfraser, dvs. fraser som har substantiv som kjerne (jf. A-3). 

Substantivfraser er eksempler på nominale ledd (jf A-3), som har som sin hovedoppgave å 

referere til en referent. I den forbindelse kan vi snakke om ulike typer referanse. Disse typene 

referanse kombinert med hvilke andre ledd som er til stede i substantivfrasen (jf. S), har 

betydning for om kjernen i frasen kan eller må stå i bestemt form.  

Ulike typer referanse 

Nederst på side 51 i Hagen (2000) er det en oversikt over flere ulike typer referanse. Hovedskillet går 

mellom såkalt individuell referanse, som viser til én eller flere individuelle referenter (dvs. en eller 

flere personer, dyr, ting osv.), og generisk referanse, som viser til ulike typer. Individuell referanse 
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deles videre inn i definitt referanse, for eksempel for «klovnen» i «Klovnen er snill», og indefinitt 

referanse, for eksempel for «en klovn» i «Jeg møtte en klovn». Som vi ser, vises det altså i begge 

tilfeller til en individuell referent, forstått som en viss klovn. Ved generisk referanse vises det derimot 

til ulike typer (s. 59ff), som det så hevdes noe om. Et eksempel på dette har vi i setningen «Klovner er 

morsomme», der det hevdes noe om klovner generelt.  

Med tanke på skillet mellom ubestemt og bestemt form for kjernen i en substantivfrase er 

det aller viktigste om substantivfrasen har definitt eller indefinitt referanse. For at en frase 

skal ha definitt referanse, må to kriterier være tilfredsstilt (jf. B-3, b). For det første må frasen 

vise til «en spesifikk individuell referent eller et spesifikt sett av referenter» (s. 52). Taleren 

må altså ha en konkret oppfatning av hvem eller hva han/hun snakker eller skriver om, for 

eksempel kongen i Norge eller en viss klovn. For det andre må taleren ha grunnlag for å 

forutsette at mottakeren vil kunne forstå hva eller hvem referenten(e) er (s. 52).   

Hva kan så være grunnlaget for at taleren antar at tilhøreren kan klare å identifisere 

substantivfrasens referent? For det første kan det være snakk om noe som det bare finnes én 

av, for eksempel «sola» eller «den emneansvarlige på NORAN101 ved Universitetet i Bergen 

våren 2016». Slik referanse omtaler vi som absolutt unik referanse (jf. Hagen 2000, s. 52f). 

For det andre kan det være snakk om noe som det finnes flere av, men der referansen 

likevel blir entydig ut fra den felles bakgrunnskunnskapen og situasjonen rundt taleren og 

mottakeren. Slik referanse kaller vi situasjonsbetinget definitt referanse (jf. Hagen 2000, s. 

53f). Et eksempel på dette har vi når elever i en klasse snakker om «norsklæreren». Det finnes 

mange norsklærere i verden, men i dette tilfellet er referansen likevel entydig, fordi den er 

unik «innenfor den referanserammen som er felles for taler og tilhører i 

kommunikasjonsøyeblikket» (s. 54), altså i det som kan omtales som diskursuniverset. Det 

avgjørende er altså ikke hvor mange det finnes av noe i verden, men om referansen til 

substantivfrasen er entydig for både taleren og mottakeren eller ikke.  

For det tredje kan referansen til en frase bli entydig ved at den viser til en referent som har 

blitt introdusert i form av en tidligere substantivfrase eller et proprium. Slik referanse omtaler 

vi som anaforisk referanse (jf. Hagen 2000, s. 53). Her er det den språklige sammenhengen 

som gjør at mottakeren vil kunne identifisere referenten. Dersom man i en setning for 

eksempel introduserer «ei bok» (antesedent), kan man etter dette skrive «boka» (anafor), 

fordi referenten til boka alt er introdusert. Anafori er også relevant for demonstrativ og 

deiktiske pronomen og forklares nærmere i G-3, b. 

Indefinitt referanse er definert i forhold til definitt referanse og viser til «ethvert tilfelle av 

individuell referanse hvor betingelsen for definitt referanse ikke er til stede» (s. 57). 
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Forskjellen mellom definitt og indefinitt referanse kan illustreres med setningene «Hun hørte 

innbruddstyven» og «Hun hørte en innbruddstyv». I førstnevnte tilfelle formulerer taleren seg 

som om det er snakk om en viss innbruddstyv, og at mottakeren har sjanse til å vite hvem det 

er snakk om (jf. definitt referanse). I det andre tilfellet formulerer taleren seg derimot som om 

dette ikke er tilfelle (jf. indefinitt referanse). For fraser med indefinitt referanse kan man ellers 

skille mellom spesifikk referanse og ikke-spesifikk referanse ut fra om det første kriteriet for 

definitt referanse er tilfredsstilt (jf s. 58). I en setning som «Jeg vil møte en mann i kveld» er 

referansen til «en mann» spesifikk dersom taleren ser for seg en viss mann, mens referansen 

er ikke-spesifikk dersom taleren her bare tenker på en eller annen mann.   

Forholdet mellom type referanse og bruk av ubestemt versus bestemt form  

Den enkleste regelen for koblingen mellom referanse og substantivets bestemthetsformer er at 

substantiv i substantivfraser med indefinitt referanse alltid står i ubestemt form (jf. s. 52). Et eksempel 

på dette har vi i setningen «Hun hørte en innbruddstyv». Når det gjelder substantiv i substantivfraser 

med definitt referanse, er reglene mindre entydige. Hovedregelen er at det i slike tilfeller brukes 

bestemt form, slik at vi for eksempel får «Hun hørte innbruddstyven». Også en del referenter som bare 

nesten kan identifiseres entydig, behandles som om referansen er definitt – og får dermed bestemt 

form. Eksempler på dette har vi om noen sier at de har «flis i fingeren», eller om noen blir bedt om å 

«åpne vinduet». Strengt tatt kan det her være snakk om flere ulike fingre og flere ulike vinduer, slik at 

det ikke er entydig nøyaktig hva som er referenten. Det at det likevel brukes bestemt form her, 

omtales som idiomatisk bruk av bestemt form (jf. B-3, f). 

Hovedregelen om at substantiv i substantivfraser med definitt referanse skal stå i bestemt 

form i norsk (jf. s. 55), gjelder alltid når substantivfraser ikke har foranstilte adledd (jf. S-2), 

altså når substantivet står alene i en substantivfrase («kjæresten») eller står foran for eksempel 

etterstilte genitiver («kjæresten til pappa») eller etterstilte possessiver («kjæresten hans») (jf. 

kap. S-4, a). Når substantivfraser med definitt referanse har et foranstilt definittmarkerende 

adledd av typen genitiv («pappas kjæreste») eller et foranstilt posessiv («hans kjæreste») (jf. 

S-2, b), skal substantivet derimot ikke ha bestemt form, men ubestemt form (s. 57). Ved andre 

foranstilte definittmarkerende adledd, som «den» i «den kjæresten», har man vanligvis 

bestemt form, men dette er ikke et absolutt krav. Les mer om dette på side 55f. 

Generisk referanse har ingen like klar kobling til bøying av substantivet (jf. B-3, e). For 

det første kan ubestemt form av substantivet brukes både i entall og flertall. To eksempler på 

dette har vi i følgende setninger: «En student er en person som er oppmeldt på et studium» 

(entall) og «Studenter er personer som er oppmeldt på et studium» (flertall). I tillegg kan man 
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også uttrykke generisk referanse med bestemt form entall, som i «Hesten er et pattedyr». Man 

bruker derimot ikke bestemt form flertall ved generisk referanse, ifølge Hagen (2000, s. 59f).  

B-4 Substantivenes subklasser (s. 62–73) 

Dette underkapitlet presenterer hvordan substantiv er delt inn i subklasser, altså underklasser, 

som bøyes forskjellig. Ifølge Hagen (2000, s. 62) deles substantiv inn i subklasser 

hovedsakelig basert på to kategorier: genus (jf. ovenfor) og styrke.  

Genus 

Hagen (2000, s. 62) definerer kategorien genus (grammatisk kjønn) som «en inherent 

(=’iboende’) kategori ved substantivet, som bidrar til å bestemme hvordan substantivet styrer 

kongruens». Her er det verdt å merke seg to ting. For det første er genus et iboende trekk ved 

substantiv. Med dette menes det at genus er en stabil egenskap ved substantiv. Noen 

substantiv, som «gutt», er altså hankjønnsord, mens andre substantiv, som «jente», er 

hunkjønnsord.
3
 Generelt er genus en relativt intransparent, eller ugjennomsiktig, kategori. Til 

dels er det et samsvar mellom genus og biologisk kjønn, og det finnes også flere andre 

mønster, men i hovedsak må kjønnet til hvert substantiv læres adskilt for hvert enkelt ord.  

For det andre er genus koblet til kongruens, altså samsvarsbøying. De ordene som 

samsvarsbøyes med substantiv: adjektiv (jf. kap. D) og determinativ (jf. kap. H), blir bøyd 

basert på substantivets genus. Dette ser vi klart om vi sammenligner substantivfraser med et 

hankjønnsord versus et intetkjønnsord. I frasen «en fin gutt» er både determinativet «en» og 

adjektivet «fin» bøyd i hankjønn, siden «gutt» er et hankjønnsord, mens «et» og «fint» i «et 

fint hus» er bøyd i intetkjønn, siden «hus» er et intetkjønnsord.  

Genus er altså hovedsakelig en iboende egenskap ved substantiv som bidrar til å 

bestemme bøyingen av ord som samsvarsbøyes med substantivene. Men i tillegg til dette 

hører norsk til blant de språkene der substantiv av ulike kjønn også har ulike endelser (jf. B-

1). Ut fra dette kan substantiv, som vi har sett, deles inn i tre hovedklasser med litt ulik 

bøying hovedsakelig basert på genus: hankjønnsord (som «gutt»), hunkjønnsord (som 

«bygd») og intetkjønnsord (som «mål»).  

 

                                                 
3
 Hvis man studerer norske ordbøker, vil man se at en god del ord står oppført med flere kjønn. Dette har 

bakgrunn i at det er noe dialektforskjeller i norsk når det gjelder hvilket kjønn ulike ord har.  
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Styrke 

Kategorien styrke har en viss betydning for bøyingen av substantiv i norsk, men påvirker i 

motsetning til genus ikke bøyingen av andre ord. Styrke har to trekk: sterk og svak. Alle 

substantiv i norsk kan deles inn i sterke substantiv og svake substantiv. Forskjellen på sterke 

og svake substantiv er at svake substantiv ender på trykklett vokal i ubestemt form entall, 

mens sterke substantiv ikke gjør det. De tre eksemplene på substantiv av ulike kjønn ovenfor 

eksemplifiserte alle sterke substantiv, nemlig «gutt», «bygd» og «mål». Vi ser at disse 

substantivene er sterke ved at de ikke ender på trykklett vokal i ubestemt form entall. Tre 

eksempler på svake substantiv av ulike kjønn er «hage» (hankjønnsord), «jente» 

(hunkjønnsord) og «gjerde» (intetkjønnsord). 

Regelrette versus uregelrette substantiv 

Tabellene på side 65 i Hagen (2000) viser hovedtrekk for bøying av substantiv både innenfor 

et tregenussystem og et togenussystem. Merk dere her at det innenfor hvert kjønn skilles 

mellom sterke og svake substantiv i ubestemt form entall ut fra om det er en trykklett -e der 

eller ikke (jf. ovenfor). Som dere kan se i tabellene, får skillet mellom sterke og svake 

substantiv også betydning noen andre steder i bøyingssystemet.  

Alle eksemplene på substantiv til nå har vært eksempler på regelrette substantiv, dvs. 

substantiv som følger hovedmønstrene for substantivbøying. På side 66f i Hagen (2000) kan 

dere se flere eksempler på ulike typer regelrette substantiv. På side 67ff kan dere videre se 

eksempler på en del typer uregelrette substantiv, dvs. substantiv som ikke følger fullt ut noen 

av hovedmønstrene (jf. s. 67). Det finnes en rekke ulike typer unntak, deriblant hankjønns- og 

hunkjønnsord som mister en -e- i stammen i flertall (f.eks. så det blir «bokhandler», ikke 

«bokhandeler» og «fengsler», ikke «fengseler») og substantiv som har vokalendring i flertall 

(f.eks. «bøker» og «bøkene» som flertallsformer av «bok).  

B-5 Substantivdannelse (s. 73–81) 

Substantiv som er avledninger 

Man kan lage nye substantiv på to måter: ved avledning eller ved sammensetning (jf. A-1).  

Som presentert i A-1, viser begrepet avledning til det produktet som blir laget ved hjelp av en 

stamme og et avledningsaffiks. Generelt kan avledningsaffiks enten stå først (prefiks) eller sist 

(suffiks) i substantiv. I norske substantiv som er avledninger, er det mest vanlig at 

avledningsaffikset er et suffiks (Hagen 2000, s. 73). Et eksempel på dette har vi i substantivet 

«baking», som er laget av «bak» (roten av leksemet «bake») og -ing.  
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I norsk kan substantiv være avledet av verb, adjektiv og andre substantiv. Verb er en svært 

viktig kildeordklasse for substantiv. En viktig type verbavledede substantiv er de såkalte 

nomina agentis på -er (verbhandlingsutøvere) (Hagen 2000, s. 73f). Noen eksempler på slike 

avledninger er substantivene «jogger», «svømmer» og «lærer», brukt om den eller dem som 

utfører disse handlingene. Her er verbstammene fra før «jogg», «svøm(m)» og «lær» satt 

sammen med avledningssuffikset -er. Les mer om substantiv som er avledet av verb, i B-5, a. 

Substantiv kan også være avledet av adjektiv, og de har da som sitt innhold «den kvalitet 

som rommes i den egenskapen adjektivet uttrykker» (s. 75). En sentral type avledningssuffiks 

som lager substantiv av adjektiv, er -het, for eksempel «snillhet» (med stammen «snill») og 

«kjærlighet» (med stammen «kjærlig»). Les mer om adjektiv som er avledet av verb, i B-5, b.  

I tillegg til verb og adjektiv kan substantiv også være avledet av andre substantiv. Et 

eksempel på dette har vi ved avledningssuffiksene -ing og -er, som lager såkalte ikolentnavn, 

dvs. betegnelser på personer som bor på – eller er fra – visse geografiske steder, for eksempel 

i «møring» og «sunnhordlending». Les mer om adjektiv som er avledet av substantiv, i B-5, c.    

Substantiv som er sammensetninger 

Begrepet sammensetning viser til det produktet som blir laget ved at vi setter sammen to ord 

til et nytt og mer komplekst ord (jf. A-1), for eksempel «buksesele» av «bukse» og «sele». Av 

de to delene som sammensetninger består av, kalles det første leddet forleddet og det andre 

leddet etterleddet. Et svært viktig prinsipp for alle sammensetninger i norsk som har et 

substantiv som etterledd, er det Hagen (2000, s. 77) omtaler som etterleddsprinsippet for 

sammensatte substantiv. For det første styrer etterleddet de grammatiske egenskapene til 

sammensetningen. Det er altså etterleddet som bestemmer at sammensetningen er et 

substantiv, og hva slags bøyingsmønster substantivet har. For det andre styrer etterleddet også 

de semantiske egenskapene til sammensetningen. En «buksesele» er derfor en sele, ikke en 

bukse, mens en «selebukse» er en bukse.  

Samtidig er forleddet i sammensetningen viktig på andre måter. Ikke minst får det frem 

mer konkret hva slags substantiv det er snakk om. Det finnes for eksempel mange typer seler, 

der buksesele er en av dem. Det mer nøyaktige forholdet mellom forleddet og etterleddet 

varierer derimot, slik at man ikke kan vite betydningen til ordet fullt ut på bakgrunn av 

betydningen til delene (jf. s. 77f). Det er også forleddet som bestemmer om en 

sammensetning skal ha et bindeledd (også kalt komposisjonsfuge) mellom forledd og etterledd 

i form av en -e- eller en -s- (jf. s. 79f), for eksempel ved at det er -s- i «lønnsfest», -e- i 

«barneprogram», men ingenting i «bankkort».   
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C Verb 

Dette kapitlet handler om ordklassen verb i norsk og er basert på side 82–110 i Hagen (2000). 

Hagen (2000, s. 82) definerer verb ut fra de fem bøyingskategoriene verb har, nemlig finitthet, 

tempus, modus, førtidighet og diatese (jf. nedenfor). Dette er altså en rent morfologisk basert 

definisjon av verb, som i den forstand tilsvarer definisjonen av substantiv i kapittel B. 

Samtidig trekker Hagen også frem hva som kjennetegner verb syntaktisk og semantisk (s. 82). 

Syntaktisk sett inngår verb som kjerner i verbfraser og setninger (jf. kap. K, L og N). 

Semantisk sett uttrykker verb vanligvis handlinger og prosesser.  

C-1 Verbets formsystem (s. 82–84) 

Dette underkapitlet gir en kort og systematisk oversikt over bøyingssystemet for verb i norsk. 

Først presenteres på side 82 de aktuelle bøyingskategoriene, hvilke trekk de har, og hvilket av 

trekkene som er markert (jf. A-1). Som Hagen (2000, s. 83) skriver, vil de enkelte 

bøyingskategoriene bli nærmere forklart i C-2.  

Både trediagrammet og tabellen på side 83 viser hvordan disse bøyingskategoriene hører 

sammen, og hvordan hver verbform, for eksempel infinitiv eller presens, kan plasseres 

entydig ut fra hvilke trekk det har for hver bøyingskategori. Hovedinndelingen går mellom 

om en viss verbform, for eksempel presensformen «kjører», er finitt [+finitt] eller infinitt [-

finitt]. Som vi vil se, er formen «kjører» et finitt verb, i motsetning til infinitiver som «kjøre». 

De finitte verbene, altså de som står oppført som [+finitt], deles videre inn ut fra om de er [-

fortidig] eller [+fortidig]. Bare preteritumsformer er [+fortidig]. Formen «kjører», som står i 

presens, er dermed [-fortidig]. De verbene som er [-fortidig], deles videre inn ut fra om de står 

i imperativ, altså er [+imperativ], eller ikke [-imperativ]. Mens formen «kjør» ville vært 

[+imperativ], siden den er bøyd i imperativ, er formen «kjører» derimot ikke det. Den siste 

inndelingen av de finitte verbformene gjelder om de står i en passiv form [+passiv] eller ikke 

[-passiv]. Formen «kjører» står ikke i passiv og er dermed [-passiv] i motsetning til en form 

som «kjøres» [+passiv] i setningen «Bilen kjøres».   

Også infinitte verb, altså de som er [-finitt], kan deles inn i flere undertyper. Det første 

skillet mellom infinitte verb går på om en verbform er [+førtidig] eller [-førtidig]. Denne 

bøyingskategorien gjelder noe annet enn om et verb er fortidig (jf. ovenfor), selv om ordene 

er veldig like (jf.   C-2). Infinitiver, som «kjøre», er [-førtidig], i motsetning til for eksempel 

alle verb i perfektum partisipp, for eksempel «kjørt», som er [+førtidig]. Verbformer som er [-

førtidig], deles så inn ut fra om de er en passiv verbform [+passiv] eller ikke [-passiv]. 
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Infinitiven «kjøre» er ikke en passiv-form, og dermed er den [-passiv]. Formen «kjøres» i 

setningen «Bilen må kjøres» er derimot en passiv infinitivsform [+passiv]. 

C-2 Verbets former, dets innhold og bruk (s. 84–93) 

I C-1 fikk dere en oversikt over de ulike bøyingskategoriene og bøyingsformene for norske 

verb. Nedenfor er en kort presentasjon av de enkelte bøyingskategoriene.  

Finitthet  

Bøyingskategorien finitthet presenteres i C-2, a. Det er vanlig å dele inn verb i to hovedtyper, 

basert på finitthet. Denne bøyingskategorien gir en inndeling i finitte verbformer [+finitt] og 

infinitte verbformer [-finitt]. Med en finitt verbform menes det «en verbform som markerer 

tempus» (s. 84). I norsk har vi her tre ulike verbformer, nemlig presens («kjører»), preteritum 

(«kjørte») og imperativ («kjør») foruten passiv presens («kjøres»). Verbformer som ikke 

uttrykker tempus, kalles for infinitte verbformer (jf. s. 92). I norsk har vi to eksempler på slike 

verbformer, nemlig infinitiv (f.eks. «spise» i «å spise is») og perfektum partisipp (f.eks. 

«spist» i «har spist is»), foruten passiv infinitiv («kjøres»). Finitte verb spiller en nøkkelrolle i 

norske setninger ved at alle setninger må ha et finitt verb, som da plasserer setningen i tid. 

Uten et finitt verb har vi dermed ikke noen setning overhodet.   

Tempus 

De finitte verbene er videre koblet til en annen bøyingskategori, ved at de er definert som 

verbformer som markerer tempus (jf. s. 84). Bøyingskategorien tempus presenteres også i C-

2, a. Kort fortalt er tempus en bøyingskategori som viser til plasseringen av den enkelte 

setningen i tid sett opp mot kommunikasjonsøyeblikket. Dette danner grunnlag for en 

inndeling i verb som er fortidige [+fortidig], og resten av verbene, som da er [-fortidige].  

Jeg vil nå gå nærmere inn på skillet mellom presens og preteritum, som kan være spesielt 

krevende å lære for andrespråksinnlærere. Ulike forskere og lærebokforfattere har hatt 

forskjellige måter å presentere hvordan vi bruker presens og preteritum i norsk. En forskjell 

mellom presens og preteritum er at presens brukes til mye mer forskjellig enn preteritum, 

deriblant om nåtid («Det snør»), framtid («Det snør i morgen») og generelle utsagn («Det 

snør mange ganger hver eneste vinter på Voss») (jf. s. 87f). Hagen (2000, s. 84ff) velger å 

ikke definere presens basert på en oppramsing av alt man bruker presens til, men regner heller 

presens som den verbformen som brukes når det ikke er grunn til å bruke preteritum. Trekket 

[+førtidig], som preteritum har, er altså merket (jf. A-1), mens man bruker presens alle ganger 

når det ikke passer å bruke preteritum.  
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Det at reglene for bruk av presens er definert ut fra preteritum, ser vi i denne hovedregelen 

i Hagen (2000, s. 84): «Dersom det framgår av det finitte verbs kontekst at setningens 

tidsreferanse er fortidig i forhold til samtaleøyeblikket, skal verbet stå i preteritum mens det 

ellers skal stå i presens.» Vi bruker altså preteritum når noe i konteksten (sammenhengen) får 

frem at handlingen/hendelsen skjedde på et visst tidspunkt i fortiden. Hvis vi skriver «Frode 

spiste middag i går», mener vi da at spisingen skjedde forut for at vi skriver setningen. I 

denne setningen er grunnlaget for å bruke preteritum  et tidsuttrykk i samme setning som viser 

til fortid, nemlig «i går». Andre grunnlag for å bruke preteritum kan være tidsuttrykk tidligere 

i teksten som viser til fortid (slik at leseren/lytteren kan forstå at det fortsatt er snakk om 

fortid), eller det at vi ut fra annen kontekst (for eksempel bakgrunnskunnskap, den konkrete 

situasjonen osv.) skjønner at det er snakk om fortid (jf. s. 85ff).   

Modus 

Hagen (2000) kommer også inn på bøyingskategorien modus (jf. C-2, b). Denne 

bøyingskategorien er definert som en kategori som uttrykker modalitet (s. 90). For å forstå 

hva som menes med modus, må man derfor vite hva som menes med modalitet. Modalitet er 

en semantisk kategori som viser til noe som på et eller annet vis modifiserer setningens 

referanse, dvs. (litt forenklet) noe som påvirker hva setningen hevder (jf s. 88ff). Dette kan for 

eksempel gjelde om påstandsinnholdet viser til noe mulig, om det viser til noe nødvendig, om 

det hevdes eller spørres om noe, eller om det gjelder en ordre til en person.  

Bøyingskategorien modus har to trekk i norsk, nemlig imperativ og indikativ. Imperativ, 

som sees som det merkede trekket ([+imperativ]), er bydeformen av verbet, dvs. en (av flere) 

måte(r) å be noen om å gjøre noe (jf. s. 90). Eksempler på dette har vi i setninger som «Gå 

hjem!» og «Kom hit!», der «gå» og «kom» er verbformer i imperativ. Normalt består 

imperativformen bare av stammen i ordet. Dermed er det snakk om nullendelse, altså ingen 

uttrykt bøyingsendelse. For å kunne bruke imperativ må samtalepartneren ha til hensikt å be 

noen om å gjøre noe, i tillegg til at den eller dem han/hun henvender seg til, må være «logisk 

subjekt» i setningen (s. 90). Imperativ kan rettes enten mot én person (2. person entall, jf. 

underforstått «du») eller to eller flere personer (2. person flertall, jf. underforstått «dere»). I 

alle sammenhenger der det ikke er grunnlag for å bruke imperativ, brukes indikativ (jf. s. 

919), som blant annet både presens og preteritum står i. Indikativ er dermed [-imperativ]. 

Når modalitet uttrykkes morfologisk, dvs. gjennom bøying, er det altså snakk om 

bøyingskategorien modus. I tillegg kan modalitet i norsk uttrykkes syntaktisk, i form av 

modale hjelpeverb (jf. N-4), som å «kunne» og å «ville», for eksempel i setninger som «Jeg 
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kan komme» og «Jeg vil komme». Modalitet kan også uttrykkes leksikalsk i norsk, i form av 

modaladverb (jf. E-4, b). Eksempler på modaladverb er «kanskje» i «Jeg kommer kanskje» og 

«nok» i «Jeg kommer nok».  

Diatese (morfologisk passiv) 

Den neste bøyingskategorien Hagen går inn på, er diatese, eller morfologisk passiv (jf. C-2, 

c). I norsk kan vi uttrykke passiv både morfologisk og syntaktisk. I begge tilfeller har vi et 

skille mellom aktive og passive verbformer. Dere kan lese generelt om passiv i N-2, med 

fokus på hvordan man bruker passiv i norsk. Her vil jeg bare kort kommentere selve formene.  

På side 91 i Hagen (2000) finner dere en oversikt over morfologisk og syntaktisk passiv i 

norsk. Dersom verbene endrer bøying mellom aktiv og passiv, har vi morfologisk passiv. For 

bokmål kan morfologisk passiv omtales som «s-passiv», siden bøyingsendelsen er -s. Et 

eksempel for infinitiv er «Boka må skrives». Det samme innholdet kan alternativt uttrykkes 

ved hjelp av «bli-passiv». Her brukes en kombinasjon av en form av verbet å «bli» og 

perfektum partisipp. Siden det her ikke er snakk om bøying, men om å lage en egen syntaktisk 

konstruksjon, blir dette syntaktisk passiv. Et eksempel for infinitiv er «Boka må bli skrevet».  

Som dere kan se av eksemplene i Hagen (2000, s. 91), kan s-passiv bare brukes i infinitiv 

og presens på bokmål. I preteritum og perfektum er det bare «bli»-passiv som kan brukes.
4
 

Førtidighet 

Den siste bøyingskategorien for verb ifølge Hagen (2000) er den som ble omtalt i C-1 som 

førtidighet. Denne brukes til å dele inn nærmere de infinitte verbene, dvs. de som ikke bøyes i 

tempus (jf. ovenfor), der infinitiv og perfektum partisipp er de mest brukte. 

Bøyingskategorien førtidighet må ikke blandes sammen med kategorien fortidighet, som 

brukes til å skille presens og preteritum. En setning som «Jeg hadde spist i går» er markert i 

fortid [+fortidig] ved at det finitte verbet («hadde») står i preteritum. Sett opp mot det 

øyeblikket noen sier eller skriver setningen (kommunikasjonsøyeblikket), handler setningen 

altså om noe som har skjedd på et tidligere tidspunkt.   

I forlengelsen av dette kommer bøyingskategorien førtidighet inn i bildet ved at den 

handler om plasseringen av det infinitte verbet i setningen i tid sett opp mot setningens 

tidsreferanse. Verbet «spist» er førtidig, noe vi ser ved at det står i perfektum partisipp, som 

er [+førtidig]. Dette innebærer for setningen «Jeg hadde spist i går» at spisingen er noe som 

                                                 
4
 På nynorsk skal s-passiv normativt sett bare brukes i infinitiv, ikke også i presens. Mitt inntrykk er imidlertid at 

det er ganske vanlig at nynorskbrukere også bruker s-passiv i presens, som på bokmål.   
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hadde skjedd forut for at «jeg» «hadde». Dere kan lese mer om perfektum partisipp i C-2, d 

og om verbfraser som perfektum partisipp inngår i, i N-3.  

På samme måte som perfektum partisipp er også infinitiver infinitte verb som ikke er bøyd 

i tempus. I motsetning til perfektum partisipp uttrykker de derimot ikke noe informasjon om 

tid overhodet (jf. at de også er [-førtidig], jf. C-1). Hagen (2000, s. 92) omtaler dem derfor 

som «verbets maksimalt umerkete form». Dermed kan de representere fullt ut bare 

verbhandlingsinnholdet (s. 93), for eksempel innholdet i det å «spise».  

C-3 Verbets regelrette bøyningsparadigmer (s. 93–98) 

Verb kan deles inn på flere måter ut fra sin bøying. Hagen (2000) skiller for det første mellom 

regelrette (jf. C-3) og uregelrette verb (jf. C-4). Regelrette verb er kort fortalt verb som bøyes 

på samme måte som en større gruppe verb, som da utgjør samlet en bøyingsklasse. Hvis man 

vet hvilken bøyingsklasse et regelrett verb hører til, vet man dermed også hvordan det verbet 

skal bøyes i alle bøyingsformer. Dette vet man ikke for uregelrette verb. For disse må man i 

større eller mindre grad lære hver bøyingsform enkeltvis.  

Hagen (2000, s. 93) trekker også frem skillet mellom såkalte svake og sterke verb. Basert 

på dagens norsk kan svake verb defineres som «verb som har en preteritumsform som ender 

på trykklett stavelse» (s. 93). Et eksempel på et svakt verb blir dermed «kaste», fordi verbet 

slutter på -et («kastet») eller -a («kasta»), altså en trykklett stavelse, i preteritum. I motsetning 

til dette har sterke verb en enstavet preteriumsform, slik at de ikke ender på trykklett stavelse 

(s. 98). Et eksempel på et sterkt verb blir dermed «bite», fordi dette verbet i preteritum heter 

«bet» eller «beit».   

Hvis vi kobler skillet mellom svake og sterke verb til skillet mellom regelrette og 

uregelrette verb, er koblingen at alle sterke verb er uregelrette, mens svake verb for det meste 

er regelrette, men at noen av dem er uregelrette (s. 93). Uregelrette svake verb er da verb som 

ender på en trykklett stavelse, men uten å følge hovedmønstrene for bøying av svake verb.  

På side 93ff finner dere en generell oversikt over regler for hvordan regelrette verb bøyes, 

både når det gjelder infinitiv, presens, preteritum og perfektum, men også imperativ og 

passiv-formene. Merk dere her at imperativ, verbets bydeform (jf. C-2), bare består av selve 

stammen til ordet, for eksempel «Gå!», «Løp!» osv (s. 93f). Merk dere også at både passiv 

infinitiv (som i «Boka skal kastes») og passiv presens (som i «Boka kastes») dannes på 

bokmål ved å sette til en -s – om man ikke heller har syntaktisk passiv (jf. igjen C-2).  

Reglene for resten av bøyingsformene er avhengig av hvilken type regelrett verb det er 

snakk om, altså hvilken bøyingsklasse det enkelte verbet tilhører. Hagen (2000, s. 93ff) deler 
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de svake verbene inn i to hovedgrupper: GRUPPE 1, som er verb som bøyes som «kaste», og 

GRUPPE 2, som er resten av de svake verbene. En samlet oversikt over bøyingen av disse i 

infinitiv, presens, preteritum og perfektum partisipp finner dere på side 96 i Hagen (2000). 

Som Hagen (2000) påpeker på side 93, kan begge gruppene verb være enten såkalte 

vokalverb eller konsonantverb. Forskjellen mellom disse undertypene går på at stammen til 

vokalverb (dvs. alt før bøyingsendelsen) ender på monoftong («nå», «gå», osv.), mens 

konsonantverb ender enten på en konsonant, som i «kjør» (stammen til verbet «kjøre»), eller 

en diftong, som i «bøy» (stammen til verbet «bøye»).  

Som dere kan se i oversikten over verbbøyingen på side 96, bøyes GRUPPE 1-verb på en 

helt egen måte, mens GRUPPE 2-verb har det til felles at de i preteritum blir tillagt minst én 

konsonant. Utover dette er det flere typer GRUPPE 2-verb med mer eller mindre forskjellig 

bøying. Dersom vi ser på preteritum, legges det til -dde for vokalverb som «nå», så vi får 

«nådde», mens det for konsonantverb er slik at endelsen er -te (som i «lyste») eller -de (som i 

«bygde») avhengig av hvordan stammen slutter.  

C-4 Verbets uregelrette bøyningsparadigmer (s. 98–106) 

Hagen (2000, s. 98ff) presenterer tre ulike typer uregelrette bøyingsparadigmer, som her bare 

blir kort omtalt. Den første typen uregelrette verb gjelder sterke verb (jf. C-4, a), forstått som 

verb som altså har en enstavet preteriumsform. Reglene for hvordan man lager ulike 

bøyingsformer av sterke verb, finner dere på side 98ff. Som for de svake verbene kan også de 

sterke verbene inndeles i klasser. Verbene i disse klassene har imidlertid bare delvis 

fellestrekk i bøyingen; de bøyes ikke alle likt, men har noe som forener dem. Hagen (2000, s. 

10) opererer med tre hovedklasser, her med eksempler:  

 Infinitiv Presens Preteritum Perfektum partisipp 

Sterke verb uten 

vokalveksling 

sove sover sov sovet 

Sterke verb med 

vokalveksling 

bite biter bet/beit bitt 

Sterke verb med 

rimveksling 

legge legger la lagt 

 

Av disse tre gruppene er sterke verb med vokalveksling den største og mest mangfoldige 

gruppen, ved at den har en rekke undergrupper, som er inndelt etter rotvokalen i preterium (jf. 

s. 101ff.) I ord som bøyes som eksempelordet «bite», er det valgfrihet i preteritum mellom 

«e» og «ei» i rotvokalen, så vi enten får «bet» eller «beit». Når det gjelder verb som «ryke» 
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(s. 102), har det ellers skjedd en endring i forrige bokmålsreform som dere bør merke dere. 

Tidligere hadde ord som dette enten «ø» eller «au» i preteritum i bokmål. Nå har former med 

«au», som «braut», gått ut av ordboka og blitt erstattet med former med «øy», så vi får 

«brøyt». Man kan derfor nå skrive «brøt» og «brøyt», men ikke lenger «braut».    

Den andre typen uregelrette verb gjelder uregelrette svake verb (jf. C-4, b). Disse 

tilfredsstiller kravene til å være svake verb ved at de ender på trykklett stavelse i preteritum 

(s. 93), men de følger ikke fullt bøyingsmønstrene ovenfor og blir derfor presentert for seg 

selv. Et eksempel på et slikt verb er verbet «ha», som bøyes å «ha» (infinitiv), «har» 

(presens), «hadde» (preteritum) og «hatt» (perfektum partisipp).  

Den tredje og siste typen uregelrette verb er såkalte s-verb (jf. C-4, c). Med s-verb menes 

det her verb som skiller seg fra andre verb ved at alle bøyingsformene ender på -s. Utover 

dette kan bøyingen variere mye. Et eksempel på et s-verb er verbet «lykkes, som bøyes å 

«lykkes» (infinitiv), «lykkes» (presens), «lyktes» (preteritum) og har «lyktes» (perfektum 

partisipp). Merk dere spesielt det Hagen (2000, s. 106) skriver om at det er viktig å ikke 

blande sammen s-verb, som har -s i alle bøyingsformer, med passivvarianter av andre verb (jf. 

C-2, c). Mens verbet «lykkes» har en -s i alle former, har verb som «kjøre» bare -s når det står 

i passiv, for eksempel i setningen «Bilen kjøres».  

C-5 Verbdannelse (s. 107–110) 

På samme måte som substantiv kan verb lages både ved sammensetning og avledning. En 

vanlig type verb som er laget ved sammensetning, har enten en preposisjon (jf. kap. F) eller et 

adverb (jf. kap. E) som forledd (jf. C-5, a). Eksempler på dette er verb som «tilby», som er 

dannet av preposisjonen «til» og verbet «by», og verbet «oppstå», som er dannet av adverbet 

«opp» og verbet «stå». Sammensetninger som dette kan være vanskelige å forstå ut fra delene 

– og må derfor i større grad læres som en helhet. Ifølge Hagen (2000, s. 107) finnes det også 

verb som er laget med forledd fra andre ordklasser enn preposisjoner og adverb, men dette er 

da «rent sporadisk og er ikke produktivt» (s. 107). 

Når det gjelder avledning, er det mest vanlig at verbavledninger er og blir dannet ved hjelp 

av prefiks, så vi får prefiksavledninger (jf. C-5, b). Også ord som er dannet på denne måten, 

har en lite forutsigbar betydning (s. 107). Eksempler på slike verb, er «anbefale», «unngå», 

«misforstå» og «betale», som har prefiksene an-, unn-, mis- og be-. Hagen (2000) trekker 

også frem et eksempel på suffiksavledning, nemlig avledning ved hjelp av avledningssuffikset 

-ere (jf. C-5, c). Eksempler på dette har vi i verb som «gratulere», vurdere» osv.  
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D Adjektiv  

Dette kapitlet handler om ordklassen adjektiv i norsk og er basert på side 111–129 i Hagen 

(2000). Hagen (2000, s. 111) definerer adjektiv som «ord som kan stå som beskrivende adledd 

til et kjernesubstantiv i en substantivfrase eller som kjerne i en slik adleddsfrase». Med dette 

menes det litt forenklet at adjektiv kan være beskrivende adledd i substantivfraser (s. S-2, d). I 

slike tilfeller beskriver de substantivet i frasen. Et eksempel på dette har vi for adjektivene 

«koselig» i «en koselig nabo» og «klart» i «et klart vann». Adjektivet «koselig beskriver da 

referenten til «nabo», mens «klart» beskriver referenten til «vann». I disse frasene står 

adjektivene i såkalt attributiv stilling ved at de er et adledd i en substantivfrase (jf. S-2, d). 

I tillegg kan de fleste adjektiv også stå i såkalt predikativ stilling og fungere som 

predikativ (jf. kap. P). I slike tilfeller er de kjerne i en adjektivfrase som er et eget 

setningsledd i setningen, for eksempel i setningene «Naboen er koselig» og «Vannet er klart». 

Merk dere her at adjektiv som er predikativ, ikke bare kan beskrive substantivfraser, men også 

andre nominale ledd, som for eksempel pronomenet «hun» i «Hun er koselig». 

D-1 Adjektivets formsystem (s. 111–122) 

Adjektiv har to ulike typer bøying, nemlig samsvarsbøying (kongruensbøying) og gradbøying 

(komparasjonsbøying). Disse typene bøying blir presentert adskilt nedenfor.  

Adjektivets samsvarsbøying (kongruensbøying)  

Alle adjektiv bøyes ut fra tre ulike bøyingskategorier: numerus, bestemthet og genus. Som dere kan 

se, har vi her en klar kobling til substantiv, og det er ikke tilfeldig. Adjektivs typiske funksjon er jo å 

beskrive substantivfraser eller andre nominale ledd. En klar forskjell til substantiv er dermed at 

adjektiv alltid bøyes i forhold til et nominalt ledd, som det altså samsvarsbøyes med. Adjektivets 

bøying er slik tilpasset egenskaper ved andre ord. Nedenfor finner dere en oversikt over bøyingen av 

adjektivene «snill» og «koselig» i de ulike bøyingsformene som det har.  

Ubestemt 

form entall 

maskulinum 

Ubestemt form 

entall 

femininum 

Ubestemt form 

entall nøytrum 

Bestemt 

form entall 

(alle kjønn) 

Ubestemt form 

flertall (alle kjønn) 

Bestemt form 

flertall (alle 

kjønn) 

en snill gutt ei snill jente et snilt hus den snille 

gutten 

noen snille barn 

 

de snille barna 

en koselig 

gutt 

ei koselig jente et koselig hus det koselige 

huset 

noen koselige barn de koselige barna 

 

Dersom adjektivet er en del av en substantivfrase med definitt referanse (jf. B-3), brukes 

bestemt form av adjektivet. I alle andre sammenhenger brukes ubestemt form av adjektivet. I 
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ubestemt form entall bøyes adjektiv ut fra hvilket tall (numerus) og kjønn (genus) substantivet 

det beskriver, har. I bestemt form entall og i flertall er bøyingsendelsen den samme uansett 

kjønn. Dette er et generelt mønster for adjektivbøyingen i norsk. Det er bare i ubestemt form 

entall at det skilles mellom ulike kjønn. Videre er det verdt å merke seg at bøyingsendelsene i 

ubestemt form entall er de samme både i hankjønn og hunkjønn. Til sammen gir dette bare tre 

klart forskjellige endelser, nemlig - (nullendelse, i ubestemt form entall hankjønn og 

hunkjønn), -t (i ubestemt form entall intetkjønn) og -e (i bestemt form entall og i flertall).  

Eksemplene i oversikten ovenfor er eksempler på adjektiv som bøyes regelrett. Alle 

adjektiv gjør imidlertid ikke det. En unntaksgruppe består av adjektiv som ikke bøyes 

overhodet, deriblant adjektiv på -e eller -a, som «moderne». En annen unntaksgruppe er ord 

som slutter på trykklett -el, som for eksempel ordet «komfortabel». I slike ord forsvinner den 

trykklette e-en før bøyingsendelsen -e i flertall og bestemt form, slik at vi får «den 

komfortable gutten» i bestemt form entall og «noen komfortable hus» i flertall. Dette er en del 

av et større mønster der adjektiv som slutter på enten -el, -en eller -er, får synkope (bortfall) 

av -e foran bøyingsendelsen -e (jf. s. 120). Dere kan lese mer om disse og andre unntak i det 

som står om adjektivets samsvarsbøying på side 119ff i Hagen (2000). 

Adjektivets gradbøying (komparasjonsbøying)  

Adjektiv har tre ulike bøyingsformer i gradbøyingen (komparasjonsbøyingen), nemlig positiv, 

komparativ og superlativ. I tillegg til en morfologisk gradbøying kan samme informasjon 

også komme frem syntaktisk, med «mer» og «mest». Dette er et eksempel på at samme 

grammatiske innhold kan uttrykkes både morfologisk og syntaktisk (jf. A-1) – til og med i 

samme språk. Nedenfor finner dere en oversikt over både morfologisk og syntaktisk 

markering av grad/komparasjon.  

 Positiv Komparativ Superlativ 

Morfologisk markering                    

av grad/komparasjon 

flink  flinkere flinkest 

Syntaktisk markering                        

av grad/komparasjon 

komfortabel mer komfortabel mest komfortabel 

 

Adjektiv i positiv, for eksempel «flink» i «en flink hest», er den umerkede formen av 

adjektivet, den formen som brukes om det ikke er grunn til å bruke komparativ eller superlativ 

(s. 112). Positivformen får slik frem egenskapen til adjektivet, men ikke noe om grad.  

Hagen (2000, s. 111) regner adjektiv i positiv som umerkede på to måter. For det første er 

de ikke kompararende, altså [-komparerende], ved at de ikke «brukes til å sammenlikne 
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adjektivets egenskapsgrad mellom to eller flere» (s. 111). Dette skiller former som «flink» fra 

både former i komparativ, som «flinkere», og former i superlativ, som «flinkest». I begge 

disse tilfellene skjer det en form for sammenligning av referenten med andre referenter. 

For det andre er former i positiv ikke maksimale [-maksimal], der maksimal brukes når 

referenten «overgår absolutt alle andre individer i det settet referenten er medlem av» (s. 111). 

Dette skillet er viktig for å skille fra hverandre former i komparativ fra superlativ. Hvis jeg 

sier at en hest er «flinkere» (komparativ) enn en annen, er det en relativ sammenligning. I 

Hagen (2000) vises det her bare til sammenligning mellom to referenter, men man kan også 

bruke komparativ når man sammenligner flere, for eksempel om man sier: «Espen er snillere 

enn både Per og Pål.» Superlativ bruker vi når vi ikke sammenligner enkelte individer eller 

gjenstander med hverandre, men derimot sammenligner med alle i en gruppe/kategori. Denne 

typen sammenligning har man for eksempel om man sier at en viss hest er «flinkest av alle 

hestene i turneringen». Merk dere her at jeg har tatt med uttrykket «i turneringen». Dette får 

frem hvilket sett man sammenligner med. Det er sjelden man sammenligner med alle i verden, 

normalt er det en avgrensing til en mindre gruppe.   

Merk dere ellers at man i superlativ ofte heller har former som «den flinkeste». I dette 

tilfellet kommer det en -e til slutt i ordet, etter superlativformen -est. Denne e-en er ikke en 

del av selve superlativbøyingen, men kommer fordi adjektivet står i bestemt form. Det er 

svært vanlig at superlativer står i bestemt form i attributiv stilling (jf. s. 113), siden de i 

praksis gjør referenten unikt identifiserbar, slik at referansen blir definitt (jf. B-3). I predikativ 

stilling kan vi dermot heller få former som i «Hun er søtest», med bare -est.  

Når det gjelder selve bøyingsmønsteret for adjektivets gradbøying, er det ganske enkelt. 

Hovedmønsteret er at man ikke har noen endelse (altså nullendelse) i positiv (jf. «en flink 

hest»), men har -ere (jf. «flinkere») i komparativ og -est (jf. «flinkest») i superlativ. Det 

finnes imidlertid en del unntak fra dette hovedmønsteret, som er omtalt på side 113f. Et 

eksempel på et slikt unntak har vi i ordet «komfortabel», som i stedet for bøying får tillagt 

«mer» i komparativ og «mest» i superlativ (jf. ovenfor).  

D-2 Adjektivavledning (s. 122–129) 

På samme måte som både substantiv og verb kan det lages nye adjektiv ved hjelp av 

avledningsaffikser (jf. A-1). Hagen (2000) presenterer fire hovedtyper adjektivavledning. 

Den første typen adjektivavledning er presens partisipp (jf. D-2, a), for eksempel ordet 

«syngende», som er bygd opp av verbroten «syng» og avledningssuffikset -ende. Tradisjonelt 

har slike former blitt sett som verbformer i norsk. Hagen og en god del andre forskere regner 



33 

 

imidlertid heller slike former som adjektiv – avledet av verb. En begrunnelse for dette er at 

presens partisipp aldri brukes som verbal i norske setninger, men bare brukes til å beskrive 

nominale ledd, akkurat som andre adjektiv (jf. s. 122). Et eksempel på dette har vi i 

substantivfrasen «en syngende hund».  

Den andre typen adjektivavledning gjelder perfektum partisipp (jf. D-2, b). Hvis jeg sier at 

jeg «har kjøpt» en bil, brukes perfektum partisipp, altså ordet «kjøpt», verbalt, men hvis jeg 

derimot snakker om «den kjøpte bilen», er «kjøpte» et adjektiv. Perfektum partisipp bøyes på 

lignende måte som adjektiv når de brukes adjektivisk, men nøyaktig hvordan dette gjøres, 

varierer noe mellom ulike typer perfektum partisipp (jf. s. 123f). I bokmål bøyes ellers bare 

perfektum partisipp når de står attributivt, som i eksempelet «den kjøpte bilen». Når de 

derimot står predikativt, som i setningen «Bilen er kjøpt», bøyes de ikke.
5
  

Den tredje typen adjektivavledning gjelder ordenstallene (jf. D-2, c), som for eksempel 

«første», «tiende» og «tjuende». Tradisjonelt hørte ordenstallene til en egen ordklasse for tall, 

tallord, sammen med grunntall som «en», «ti» og «tjue» (jf. A-1). I det nye ordklassesystemet 

har imidlertid ordenstallene blitt adjektiv. De regnes nå som adjektiv som er avledet av 

grunntallene. Koblingen til grunntallene er imidlertid ikke like klar for alle ordenstallene (jf. 

s. 123).   

Den fjerde og siste typen adjektivavledning er en felles kategori for andre typer 

adjektivavledninger (jf. D-2, d). Her er det vanskeligere å finne noen felles overordnede 

mønster. Blant sentrale avledningsaffiks som danner adjektiv, er -et(e), som i 

«tullet»/»tullete» (begge varianter er godkjent), -lig, som i «kjærlig» og «sommerlig» og         

-messig, som i «regelmessig» og tidsmessig». Dere kan lese mer om disse og andre 

avledningsaffiks på side 125ff.    

                                                 
5
 Merk dere ellers gjerne her at det er ganske store forskjeller mellom bøyingen av perfektum partisipp i bokmål 

og i nynorsk. Reglene for nynorsk ble oppdatert i 2012-rettskrivingen og kan finnes på Språkrådets nettsider.   
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E Adverb 

Dette kapitlet handler om ordklassen adverb i norsk og er basert på side 130–155 i Hagen 

(2000). Hagen (2000) definerer adverb som ord som kan fungere som adverbial (s. 130). 

Ordklassen adverb er dermed definert ut fra kjennetegn ved den syntaktiske funksjonen 

adverbial (jf. kap. Q). Hagen (2000, s. 344) definerer adverbial som «beskrivende adledd til et 

ikke-substantivisk overledd». Med dette menes det at adverbial beskriver andre ledd med 

unntak av nominale ledd (jf. A-3). Det mest typiske er at adverbial beskriver verbhandlingen, 

for eksempel i setningen «Jeg hopper ofte strikk», der adverbialet «ofte» forteller om 

tidsforhold knyttet til det å hoppe strikk. Men det finnes også flere andre typer adverbial. 

Dette gjelder også for ordklassen adverb, som på tross av sitt navn – «adverb» – ikke 

nødvendigvis beskriver en verbhandling.   

Det er viktig å ha klart for seg at det ikke er noe en-til-en-forhold mellom ordklassen 

adverb og den syntaktiske funksjonen adverbial. For det første har ikke adverb alltid 

funksjonen adverbial, selv om de er definert som at de kan ha denne funksjonen. For det andre 

kan også en del andre ord, fraser og setninger enn adverb fungere som adverbial. Ordklassen 

adverb utgjør slik bare én av språkets mange muligheter for å få frem adverbialt innhold i tale 

og skrift (jf. kap. Q). 

Hagen (2000) deler adverbene inn i seks undertyper på semantisk grunnlag. Disse 

behandles i hver sin del i dette kapitlet: måtesadverb (E-1), stedsadverb og retningsadverb  

(E-2), tidsadverb (E-3), setningsadverb (E-4), fokusadverb (E-5) og gradsadverb (E-6). Det er 

til dels også syntaktiske forskjeller mellom de ulike typene adverb.  

E-1 Måtesadverb (s. 130–131) 

Hagen (2000) definerer måtesadverb som adverb som «modifiserer og viser hvordan, dvs. på 

hvilken måte verbhandlingen blir utført» (s. 130). Måtesadverb er normalt adverbial av typen 

frie sluttadverbial (jf. Q-2, c). To eksempler på måtesadverb, som også står i Hagen (2000, s. 

131), er «ille» og «fort». Vi finner disse eksemplene i setninger som «Jeg danser ille», der 

«ille» får frem at «jeg» danser på en dårlig måte, og «Jeg løp fort for å rekke eksamen», der 

«fort» får frem noe om hvilket tempo «jeg» løp i. Merk dere ellers det som står på side 131 

om måtesadverbene «slik», «sånn» og «selv».  

Samtidig påpeker Hagen (2000, s. 131) at det mest typiske er at det ikke er adverb, men 

derimot adjektiv (jf. Q-1, b), som uttrykker denne typen innhold. Som vi så i forrige kapittel 

(kap. D), har adjektiv som sin viktigste funksjon å beskrive referenten til nominale ledd. I 

setningen «Modellen er pen» beskriver da adjektivet «pen» referenten til det nominale leddet 
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«modellen». Men adjektiv kan også brukes til å beskrive verbhandlingen i setninger. Dette er 

bare mulig når adjektivet er bøyd i ubestemt form entall intetkjønn, som for eksempel «pent». 

Vi kan da få setninger som «Modellen løp pent». Her beskriver ikke «pent» noe ved utseendet 

til modellen, men derimot noe ved løpingen, altså verbhandlingen. I slike tilfeller er det  

adjektivet «pent» – og ikke et adverb – som fungerer som måtesadverbial.    

E-2 Stedsadverb og retningsadverb (s. 132–134) 

Hagen (2000) definerer stedsadverb som adverb som «lokaliserer en verbhandling i rom» (s. 

132). Stedsadverbene plasserer altså verbhandlinger stedsmessig. Dette gjelder både adverb 

som får frem hvor noe skjer, for eksempel at noen er «hjemme», og adverb som får frem 

hvilken retning noe eller noen forflytter seg, for eksempel at noen gikk «hjem». Sistnevnte 

type adverb blir mer presist omtalt som retningsadverb i Hagen (2000), men uten at denne 

termen defineres klart noe sted.  

Stedsadverb fungerer typisk som adverbial av typen stedsadverbial, som er en type frie 

sluttfeltsadverbial (jf. Q-2, c). Dette ser vi eksempler på for «hjem» og «hjemme» i setninger 

som «Jeg spiser middag hjemme» eller «Jeg går hjem om kvelden».  

Samtidig er det viktig å merke seg at ikke alle stedsadverb er stedsadverbial. På samme 

måte som preposisjonsfraser (jf. F-1) kan nemlig stedsadverb også være predikativ (jf. kap. 

R), ved at de beskriver referenten til et nominalt ledd. (s. 158). Eksempler på dette har vi i 

setningen «Jeg er hjemme», som har kopulaverbet «være» som verb (jf. s. 360ff). Dere kan 

lese mer om dette i R-2 b. En andre mulighet som stedsadverb også deler med 

preposisjonsfraser, er at de kan fungere som et adledd i andre fraser. Stedsadverb har mer 

presist mulighet til å være adledd i substantivfraser (jf. S-4, b). Et eksempel på dette har vi i 

substantivfrasen «PC-en hjemme» i setningen «PC-en hjemme er til reparasjon». Adverbet 

«hjemme» er her et adledd i en substantivfrase som får frem hvilken PC det er snakk om.   

Når det gjelder retningsadverb, bør dere ellers merke dere at kombinasjonen av et verb og 

et retningsadverb i tilstedsform ofte har en spesiell betydning som ikke kan leses ut av 

betydningen til verbet og adverbet adskilt (jf. E-2, c). Med tilstedsform menes det at adverbet 

dekker stedet der bevegelsen ender (f.eks. «ned», «opp» og «ut»), ikke der den starter. Noen 

eksempler på kombinasjoner med verb og et slikt retningsadverb er å «dysse ned», «gi opp» 

og å «tenke ut». Som dere kan se i Q-3, blir adverbet i slike kombinasjoner et bundet 

adverbial som skal stå på komplementærplassen i setninger. Også preposisjoner kan brukes på 

samme måte som retningsadverb i tilsvarende kombinasjoner med verb (jf. F-4).  
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E-3 Tidsadverb (s. 134–139) 

Hagen (2000) definerer tidsadverb som adverb som «lokaliserer en verbhandling i tid» (s. 

135). Tidsadverb brukes altså til å plassere en verbhandling tidsmessig. Dette inkluderer både 

informasjon om «når noe skjer, hvor lenge, hvor ofte og i hvilken rekkefølge» (s. 135). Et 

eksempel på et tidsadverb er adverbet «nå» i setningen «Jeg synger barnesanger nå», der «nå» 

altså viser til når syngingen skjer. Samtidig er det her viktig å merke seg at tidsadverb bare er 

én av flere måter man kan plassere verbhandlinger i tid på. Man kan også uttrykke tidsforhold 

i form av en preposisjonsfrase (jf. «i morgen» i «Jeg synger barnesanger i morgen») eller i en 

adverbial leddsetning (som «mens jeg står i dusjen»). Tidsadverbene er normalt adverbial av 

typen frie sluttadverbial (jf. Q-2, c). 

Hagen deler tidsadverbene inn i semantiske undertyper ut fra hvilken type tidsforhold de 

uttrykker. Den første av disse kaller han spesifikk tid (jf. E-3, a). Denne undertypen dekker de 

tidsadverbene som fungerer som svar på spørsmål om når noe skjer. Et typisk eksempel på 

dette er tidsadverbet «nå» i eksempelet ovenfor. Andre eksempler er «da», «ennå» og 

«fremdeles». Den andre undertypen kaller Hagen relativ tid (jf. E-3, b). Denne dekker de 

tidsadverbene som «plasserer verbhandlingen før eller etter verbhandlingen i den foregående 

setningen/replikken» (s. 136). Man plasserer altså verbhandlingen opp mot noe som alt er 

omtalt. Et eksempel på dette er «etterpå» i setningen «Etterpå skal vi på kino». Den tredje 

undertypen kaller Hagen (2000) frekvens (hyppighet) (jf. E-3, c). Denne undertypen dekker 

for det første adverb som «alltid» og «aldri», som viser til at noe gjelder hele tiden («alltid») 

eller ikke noen tid («aldri»). For det andre dekker denne undertypen adverb som «ofte» og 

«sjelden», som viser til om frekvensen er høy («ofte») eller lav («sjelden»). Den fjerde og 

siste undertypen kaller Hagen durasjon (varighet) (jf. E-3, d). Her trekker han frem adverbet 

«lenge», som forteller om langvarig varighet, for eksempel i setningen «Han kjørte bil lenge». 

Dere kan lese mer om de ulike typene tidsadverb og finne flere eksempler på side 134ff i 

Hagen (2000).  

E-4 Setningsadverb (s. 139–145) 

Hagen (2000) definerer setningsadverb som adverb som «modifiserer hele setningens 

påstandsinnhold, og ikke bare dens verballedd» (s. 139). Dette kan setningsadverbene gjøre 

på flere ulike måter, noe som danner grunnlag for en inndeling i fire undertyper. Det kan være 

noe vanskelig å skille helt klart mellom alle disse, og Hagen (2000) skriver da også at 

gruppene «ikke nødvendigvis er gjensidig ekskluderende» (s. 139).  
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Den første undertypen setningsadverb kaller Hagen (2000) setningsadverb som uttrykker 

kontekstrelasjon (jf. E-4, a). Dette er adverb som plasserer setningen opp mot den 

sammenhengen den står i. Eksempler på dette er «altså» i setningen «Etterpå skal vi altså på 

kino». Studer eksemplene på side 139f i Hagen (2000) for å se hva som skal til for at man skal 

kunne bruke de enkelte setningsadverbene av denne typen.  

Den andre undertypen kaller Hagen (2000) setningsadverb som uttrykker modalitet (jf. E-

4, b). Slike adverb kalles gjerne for modaladverb (jf. s. 140). Begrepet modalitet ble forklart i 

C-2 i forbindelse med bøyingskategorien modus, der vi så at formen imperativ (som i «Kjør!) 

uttrykker en viss type modalitet. Sentrale eksempler på modaladverb er nektingsadverbet 

«ikke», som i setningen «Vi skal ikke på kino», og «kanskje», som i setningen «Vi skal 

kanskje på kino». Dere bør studere bruken av ulike modaladverb spesielt grundig, for det kan 

være vanskelig å skille klart mellom dem. 

Den tredje undertypen kaller Hagen (2000) setningsadverb som uttrykker talerens 

holdning og sinnsstemning (jf. E-4, c). Dette viser til setningsadverb som gjør en setning til en 

mer ekspressiv talehandling. To eksempler er «heldigvis» i setningen «Vi skal heldigvis på 

kino» og «dessverre» i setningen «Vi skal dessverre på kino». 

Den fjerde og siste undertypen kaller Hagen (2000) setningsadverb som uttrykker reaksjon 

(jf. E-4, d). Under dette punktet trekker Hagen frem to adverb, nemlig «jo» og «da». Dette er 

setningsadverb som brukes til å vise en respons eller reaksjon underveis i en samtale. 

Eksempler på bruken av disse må derfor studeres som del av en dialog. Studer derfor godt 

eksemplene på slike setningsadverb på side 144f for å få et bilde av hvordan de brukes.  

En fellesnevner for de ulike typene setningsadverb er at de står i et nært forhold til den 

syntaktiske funksjonen midtadverbial (jf. Q-2, b). Forholdet mellom setningsadverb og 

midtadverbial er veldig nært, ved at setningsadverb normalt er midtadverbial (jf. s. 139), 

samtidig som midtadverbial normalt er setningsadverb (jf. s. 347). Det som kjennetegner 

midtadverbial, er at de har midtfeltet som sin kanoniske posisjon (jf. L-2) og forfeltet som en 

alternativ posisjon, men ikke kan stå i sluttfeltet (jf. Hagen 2000, s. 346). Les mer om 

midtadverbial i Q-2, b. 

E-5 Fokusadverb (s. 146–151) 

Hagen (2000) definerer fokusadverb ut fra hvilken syntaktisk funksjon de alltid har, nemlig 

fokusadverbial (jf. Q-2, d). Med fokusadverbial menes det adverbial som «relaterer setningens 

påstandsinnhold til ett av dens ledd» (s. 353). To sentrale eksempler på fokusadverb – og 

dermed også på fokusadverbial – er «også» og «bare».  
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Det leddet som setningens påstandsinnhold blir koblet til, kaller Hagen (2000) for 

fokusleddet. Både nominale og adverbiale ledd kan være fokusledd. Et eksempel på en setning 

med et fokusadverb og et nominalt fokusledd har vi i setningen «Også Arne vil danse tango i 

skogen». Her er da «også» fokusadverb og «Arne» et nominalt ledd, mer presist et proprium 

(jf. S-6). Et eksempel på en setning med et fokusadverb og et adverbialt fokusledd har vi i 

setningen «Også i skogen vil Arne danse tango». Her er «også» fokusadverb opp mot 

stedsadverbialet «i skogen», som da blir fokusleddet. Som dere kan se, bidrar fokusadverbene 

til å sette fokus på et visst ledd, nemlig fokusleddet. Dere kan lese mer om hvordan denne 

typen adverb brukes, på side 146ff.    

Plasseringen av fokusadverb i setninger er ganske fri. Som Hagen (2000, s. 146) skriver, 

kan de både stå foran fokusleddet, etter fokusleddet eller på samme plass som frie 

sluttadverbial (jf. Q-2, c). Dere finner eksempler på plassering av fokusadverb på side 146.  

E-6 Gradsadverb (s. 151–155) 

Hagen (2000) definerer gradsadverb som adverb som «uttrykker grad» (s. 151). Etter hva jeg 

kan se, fungerer ingen av de gradsadverbene som Hagen trekker frem, som egne setningsledd 

i setninger. De står derimot som adledd i andre fraser – og er plassert foran det ordet de står 

til. Et eksempel på en frase med et gradsadverb som adledd er «svært pene», der «svært» sier 

noe om hvor pen noe eller noen er. Foruten å modifisere – ved å si noe om graden til – 

adjektiv (som i «svært pene» ovenfor) kan gradsadverb også modifisere andre adverb (jf. kap. 

D), for eksempel tidsadverbet «sjelden» i «veldig sjelden», eller kvantorer (jf. H-4), som 

«svært» i «svært mange». Les mer om ulike typer gradsadverb på side 151ff.  

Den syntaktiske funksjonen til gradsadverb er å være gradsadverbial (jf. Q-2, e). De aller 

fleste gradsadverbialene er også gradsadverb (jf. s. 353). Det er dermed et nært forhold 

mellom gradsadverb og gradsadverbial, slik det også var for fokusadverb og fokusadverbial.  
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F Preposisjoner  

Dette kapitlet handler om ordklassen preposisjoner i norsk og er basert på side 156–175 i 

Hagen (2000). 

F-1 Preposisjoner – definisjon og formell typologi (s. 156–160) 

Hagen (2000) definerer preposisjoner som «ord som kan plasseres foran et nominalt ledd og 

sammen med dette, som kalles preposisjonens styring, danne et adverbialledd» (s. 156). 

Nedenfor kommenterer jeg de ulike delene i denne definisjonen nærmere. 

Fellesnevner 1: Kan stå foran et nominalt ledd 

Ordene «på», «i», «mellom» og «foran» er alle eksempler på preposisjoner. En første 

fellesnevner for disse og andre preposisjoner er at de ifølge definisjonen ovenfor kan inngå i 

en språklig enhet sammen med et nominalt ledd (jf. A-1), som da omtales som preposisjonens 

styring. I frasen «på toget» er «på» en preposisjon, mens substantivet «toget» er denne 

preposisjonens styring. Fraser med en preposisjon som kjerne og en styring kalles 

preposisjonfraser. Det er ellers verdt å merke seg at det i Hagens definisjon av preposisjoner 

står «kan». Dermed åpner definisjonen for at ord kan regnes som preposisjoner selv om de 

ikke alltid står sammen med et nominalt ledd. Dette kommer vi tilbake til i F-4. 

Mer konkret kan preposisjoner i norsk plasseres foran en substantivfrase (som «sjåfør), et 

proprium (jf. S-6) (som «Trond»), en pronomenfrase (som «det»), en infinitivsfrase (jf. N-5) 

eller en nominal leddsetning (jf. K-3, a). Et eksempel på en preposisjonsfrase med en 

infinitivsfrase som styring har vi i preposisjonsfrasen «for å kjøpe en sjokolade» i setningen 

«Jeg tar med penger for å kjøpe en sjokolade». Et eksempel på en preposisjonsfrase med en 

nominal leddsetning som styring har vi i preposisjonsfrasen «for at hun skulle kjøpe meg en 

sjokolade» i setningen «Jeg gav henne penger for at hun skulle kjøpe meg en sjokolade». 

Fellesnevner 2: Kan fungere som adverbial sammen med styringen sin 

En andre fellesnevner for preposisjoner ifølge Hagens definisjon er at de sammen med 

styringen sin, som altså er et nominalt ledd, kan «danne et adverbialledd». Den syntaktiske 

funksjonen adverbial viser kort fortalt til ledd som beskriver noe som ikke er et nominalt 

ledd, men heller for eksempel verbhandlingen (jf. Q-1). I setningen «Jeg sitter i sola» er «i 

sola» en preposisjonsfrase som fungerer som et stedsadverbial (jf. s. 349f). I setningen «Jeg 

kommer i morgen» er «i morgen» en preposisjonsfrase som fungerer som et tidsadverbial (jf. 

s. 350f).  
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Samtidig ble ordet «kan» også brukt i definisjonen om det at preposisjoner og styringer 

sammen danner et adverbialledd. Preposisjonsfraser trenger nemlig ikke å fungere som 

adverbial, men kan også ha flere andre funksjoner (jf. s. 157f). En første mulighet er at 

preposisjonsfraser som helhet er predikativ (jf. kap. R), ved at de beskriver referenten til et 

nominalt ledd. (s. 158). Eksempler på dette har vi i setningene «Jeg er på taket» og «Han er på 

skolen». Preposisjonsfrasene i disse setningene kan se ut som stedsadverbial, men Hagen 

argumenterer for at de heller er predikativ. Dere kan lese mer om dette i R-2 b.  

En andre mulighet for preposisjonsfraser er at de kan fungere som adledd i andre fraser. 

Dette er for det første tilfelle når preposisjonsfraser er adledd i substantivfraser (s. 157). Et 

eksempel har vi i substantivfrasen «elevene på skolen», der substantivet «elevene» er kjerne 

og preposisjonsfrasen «på skolen» er adledd, mer presist et lokaliserende adledd (jf. S-4). For 

det andre kan preposisjonsfraser stå som adledd til retningsadverb (jf. Q-2, c). Et eksempel 

har vi i adverbfrasene «ut mot havet» og «opp mot himmelen», der «ut» og «opp» er 

retningsadverb, mens frasene «mot havet» og «mot himmelen» er adledd (jf. E-2).   

Tre typer preposisjoner 

Preposisjoner kan formelt deles inn i tre typer ut fra om de består av én eller flere deler. Alle 

eksemplene til nå har vært eksempler på såkalte simplekse (dvs. enkle) preposisjoner, som er 

den første typen preposisjoner (s. 158). Simplekse preposisjoner er definert som at de «består 

av ett enkelt ord, – som altså ikke er sammensatt» (s. 158). Hagen (2000) har en kort oversikt 

over de viktigste simplekse preposisjonene i norsk på side 158. En del av disse har blitt brukt i 

eksemplene ovenfor.  

Den andre typer preposisjoner er såkalte sammensatte preposisjoner (s. 158f). I 

motsetning til de simplekse preposisjonene er disse – som navnet tilsier – satt sammen av 

flere deler. Generelt er det det siste leddet i sammensetninger som avgjør hva slags ordklasse 

ordet har (jf. A-1). Sammensatte preposisjoner må derfor ha en preposisjon som sitt andre 

ledd, for ellers ville de ikke vært preposisjoner. Hagen behandler fire typer sammensatte 

preposisjoner: sammensetninger med -for (f.eks. «ovenfor»), sammensetninger med -over 

(f.eks. «nedover»), en del sammensetninger som starter med i- (f.eks. «igjennom») og til slutt 

preposisjonene «foruten» og «inntil». 

Den tredje typen preposisjoner er såkalte komplekse preposisjoner (s. 159f). Også disse 

preposisjonene opptrer som en preposisjon utad, men de er bygd opp av tre ord som skrives 

adskilt. Mer konkret er de bygd opp av en preposisjon (f.eks. «ved») pluss et substantiv (f.eks. 
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«siden») pluss en preposisjon (f.eks. «av»). Eksempelordene i parentesene blir til sammen 

«ved siden av», som er Hagens hovedeksempel på en kompleks preposisjon (jf. s. 159).    

F-2 Preposisjoner i frie preposisjonsfraser (s. 160–171) 

Den prototypiske funksjonen til preposisjoner og preposisjonsfraser i setninger er at de er 

såkalte frie adverbial (jf. Hagen 2000, s. 160), dvs. adverbial som er til stede i en setning 

uavhengig av egenskaper ved verbet (s. 346). Frie preposisjonsfraser kan uttrykke en rekke 

ulike typer innhold (jf. F-2, a). Hagen (2000) skiller blant annet mellom preposisjoner som 

kan uttrykke både tid og sted (f.eks. «fra» og «i»), preposisjoner som kan brukes om sted, 

men ikke tid (f.eks. «bak» og «hos»), og preposisjoner som kan brukes om tid, men ikke sted 

(f.eks. «før» og «etter»). Resten av preposisjonene omtaler han samlet som preposisjoner med 

«[a]ndre typer preposisjonsinnhold» (s. 161). Dette gjelder for eksempel «for» og «med». 

Preposisjoner kan være svært vanskelige å lære for andrespråksinnlærere ved at 

betydningen er vanskelig å gjennomskue (s. 162). Av denne grunn har Hagen valgt å bruke en 

del sider på å gå gjennom hovedreglene for bruk av et utvalg preposisjoner i norsk. Samtidig 

påpeker han at disse redegjørelsene ikke må «betraktes som uttømmende beskrivelser med 

100% prediktabilitet» (s. 162), fordi det vil finnes en del unntak for bruken av dem.  

Hagen dekker elles langt fra alle preposisjonsregler for norsk, men altså «noen utvalgte 

semantiske forhold som er vanskelig å gjennomskue for innlæreren» (s. 162). I mesteparten av 

presentasjonen vektlegger han ulike regler som kan brukes til å skille fra hverandre når man 

bruker «på» versus «i» i norsk (s. 162–169). I tillegg til dette omtaler han også bruken av 

preposisjonene «av» (s. 169), «fra» versus «til» (s. 169f) , «med» (s. 170), «hos» (s. 170) og 

«mot» (s. 170f.).  

F-3 Preposisjoner i bundne preposisjonsfraser (s. 171–172) 

I tillegg til å være frie adverbial kan preposisjonsfraser også være bundne adverbial (jf. Q-3). 

Med dette menes det at de er komplementærledd, altså utfyllende ledd (jf. A-3) til andre ledd, 

enten verb, adjektiv eller substantiv. I disse tilfellene er preposisjonsfrasen til stede i 

setningen på grunn av det ordet som det utfyller. Det er typisk at dette ordet og 

preposisjonsfrasen danner en idiomatisk frase. Med dette menes det en frase der betydningen 

til frasen må læres som en helhet fordi man ikke kan slutte seg til frasens betydning bare ut fra 

kjennskap til de enkelte ordene som inngår i frasen.    
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Her er noen eksempler på ordsekvenser med bundne prepoposisjonsfraser (s. 171f):  

 Verb + preposisjonsfrase 

o å «se» (verb) «på noe» (preposisjonsfrase)  

o å «tenke» (verb) «over noe» (preposisjonsfrase)  

 Verb + objekt + preposisjonsfrase 

o å «ta» (verb) «vare» (objekt) «på noen» (preposisjonsfrase)  

o å «finne» (verb) «seg» (objekt) «i noe» ( preposisjonsfrase) 

 Adjektiv + preposisjonsfrase 

o å «være» (verb) «redd» (adjektiv) «for noen» (preposisjonsfrase) 

o å «være» (verb) «sikker» (adjektiv) «på noe» (preposisjonsfrase) 

 Substantiv + preposisjonsfrase (jf. lokaliserende adledd, S-4) 

o «vennen» (substantiv) «til mamma» (preposisjonsfrase) 

o «slutten» (substantiv) «av studiet» (preposisjonsfrase) 

F-4 Preposisjoner brukt uten styring (s. 173–175) 

Som presentert i F-1 åpner definisjonen av preposisjoner i Hagen (2000) også for at ord kan 

regnes som preposisjoner selv om de ikke alltid står sammen med et nominalt ledd. I slike 

tilfeller kan vi omtale preposisjonene som absolutte preposisjoner (s. 173). 

Det finnes to prinsipielt forskjellige typer styringsløshet, som begge fører til at 

preposisjoner blir stående uten noen styring. For det første kan vi ha såkalt styringsløse 

preposisjoner med implisitt styring (jf. F-4, a), for eksempel i setningene «Jeg vil ha is med 

sjokolade på» og «Pappa skal på butikken, og Lise vil også bli med». En fellesnevner for 

disse og andre eksempler er at man kan tenke inn en styring. I første setning kunne det hett 

«Jeg vil ha is med sjokolade på isen», der preposisjonen «på» har det nominale leddet «isen» 

etter seg. I andre setning kunne det hett «Pappa skal på butikken, og Lise vil også bli med 

han», slik at preposisjonen «med» har det nominale leddet «han» etter seg.  

For det andre kan vi ha såkalt idiomatisk styringsløshet (jf. F-4, b). I slike tilfeller er det 

«ikke uten videre klart om det finnes noen «logisk styring» overhodet» (s. 174). Dette er den 

typen styringsløshet som normalt er vanskeligst å lære for andrespråksinnlærere, siden 

forholdet mellom verb og preposisjon i større eller mindre grad er idiomatisk (jf. ovenfor). 

Dette betyr at kombinasjonen av verbet og preposisjonen normalt må læres som en helhet. 

Eksempler på dette har vi i uttrykk som å «være til» (eksistere) og å «ta i» (anstrenge seg). I 

slike tilfeller kan preposisjonene være verbpartikler på samme måte som stedsadverb også 

kan være det (jf. E-2). Les mer om dette i Q-3, som handler om bundne adverbial.  
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G Pronomen og andre pro-ord  

Dette kapitlet handler om ordklassen pronomen og andre såkalte pro-ord i norsk og er basert 

på side 176–207 i Hagen (2000). 

G-1 Definisjon og klassifikasjon av pro-ord (s. 176) 

Pronomen, som for eksempel «jeg», «henne» og «man», sees i Hagen (2000) som en del av en 

større gruppe ord, nemlig pro-ord. Pro-ord er ord som – slik navnet tilsier – står i stedet for 

(jf. «pro») andre ord. Mer presist brukes ulike typer pro-ord i stedet for andre ledd, der disse 

leddene kan bestå av ett eller flere ord. Substantivfrasen «den lille gutten» kan for eksempel 

byttes ut med pronomenet «han», mens den adverbiale leddsetningen «da jeg kom hjem» kan 

byttes ut med adverbet «da». Dette viser at både «han» og «da» er pro-ord.  

En fellesnevner for pro-ord blir dermed at «referansen ikke styres av ordets egeninnhold» 

(s. 176), men kommer frem av den språklige og utenomspråklige konteksten (sammenhengen) 

ordet opptrer i. Når jeg snakker eller skriver, er det for eksempel «jeg» som er «jeg», mens det 

er du som er «jeg» for deg. Tilsvarende kan adverbet «da» ikke bare brukes om «da jeg kom 

hjem», men også om for eksempel «klokka ti» eller om «for ti år siden». Kapitlet handler 

hovedsakelig om pro-ord av typen pronomen, som har det til felles at de erstatter et nominalt 

ledd (derav navnet «pro-nomen»), men det dekker også noen andre typer. 

Hagen skiller mellom tre hovedtyper pronomen: deiktiske pronomen, ubestemte pronomen 

og HV-ord. Det som skiller den første og største gruppen, nemlig deiktiske pronomen, fra de 

to andre, er at de deiktiske pronomenene viser til noe spesifikt (f.eks. en viss person eller et 

visst tidspunkt) samtidig som det er konteksten som får frem hvem eller hva de viser til. Dette 

så vi i eksemplene ovenfor med «jeg» og «da», som begge er deiktiske pronomen. I 

motsetning til dette er både ubestemte pronomen, som «en» og «man» (jf. G-4), og HV-ord 

(spørreord), som «hvem» og «hva» (jf. G-5), ikke-deiktiske, fordi de ikke viser til noe 

spesifikt, men derimot viser til noe mer generelt.   

G-2 Deiktiske pro-ord (s. 177–183) 

Hagen (2000) definerer deiktiske pro-ord som «proord med definitt referanse etablert på 

grunnlag av den språklige og utenomspråklige ytringssituasjonen pro-ordet opptrer i» (s. 177). 

Begrepet definitt referanse ble forklart i B-3. Kombinasjonen av at de deiktiske pro-ordene er 

pro-ord, og at de har definitt referanse, gjør at de refererer spesifikt til noen eller noe samtidig 

som konteksten trengs for å få frem hvem eller hva de refererer til. Hagen (2000) presenterer 

tre typer deiktiske pro-ord: personlige pronomen, gjenstandspronomen og ikke-nominale 

deiktiske pro-ord. Jeg presenterer kort disse tre typene nedenfor. 
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Personlige pronomen 

Den første typen deiktiske pro-ord, personlige pronomen, er nok kjent for mange av dere. Her 

bør dere merke dere at Hagen bare regner som personlige pronomen «deiktiske pronomen 

som kun refererer til personer eller til referenter som konseptualiseres som personer» (s. 177). 

En oversikt over hvilke pronomen dette er i bokmål, står samlet på side 177. Det som forener 

disse, er da at de ikke kan brukes om dyr og gjenstander, med mindre dyrene eller 

gjenstandene sees som personer, slik man for eksempel kan referere til en dukke som «hun».  

Hvilket personlig pronomen som brukes til enhver tid, baseres på kjennetegn ved den 

referenten som pronomenet viser til (jf. s. 178f). Den første relevante bøyingskategorien er 

numerus, med trekkene entall og flertall. Viser pronomenet til en person i entall, brukes en 

entallsform, for eksempel «han» om «en mann». Viser pronomenet til flere personer, brukes 

en flertallsform, for eksempel «vi» om «Fredrik og jeg». Den andre relevante 

bøyingskategorien er person. 1. person, som «jeg», viser tilbake til taleren/skriveren selv, 2. 

person til den eller dem taleren henvender seg til, for eksempel «dere», og 3. person til den 

eller dem taleren omtaler, for eksempel «han». Den tredje relevante bøyingskategorien 

omtaler Hagen (2000) som kasus, og den viser til om pronomenet er subjekt (subjektsform) 

eller objekt (objektsform). Objektsformen brukes også når pronomenet er styring i 

preposisjonsfraser og dermed står etter en preposisjon (jf. kap. F), for eksempel slik at vi får 

«til meg» og ikke «til jeg». Det norrøne språket hadde et omfattende kasussystem, men i 

dagens norsk finnes det bare spor igjen av dette hos personlige pronomen. Den fjerde og siste 

bøyingskategorien for personlige pronomen er kjønn, som har trekkene hankjønn og 

hunkjønn. For personlige pronomen på bokmål brukes kjønn til å skille mellom personer av 

biologisk hankjønn og personer av biologisk hunkjønn i tredje person entall.
6
 Man sier for 

eksempel «Jeg møtte en mann i går. Han ...» og «Jeg møtte en dame i går. Hun ...». Det er 

ellers mulig å bruke flertallsformer som høflighetsformer i entall, men dette er ikke så mye i 

bruk (jf. s. 179). 

Gjenstandspronomen 

Som dere kan se i tabellen over personlige pronomen, mangler det noe der i tredje person 

flertall. Bokmål bruker nemlig her to pronomen som også kan brukes om dyr og gjenstander, 

nemlig «de» som subjektsform («De kommer i morgen») og «dem» som objektsform («Han 

så dem»). Disse to ordene inkluderer Hagen (2000) i typen gjenstandspronomen, som han 

                                                 
6
 På dette området skiller bokmål seg klart fra nynorsk, ved at man på nynorsk følger det grammatiske kjønnet 

ved alle referering i 3. person entall. Dette gjelder også når man viser til ting, for eksempel i setningen «Eg har ei 

bok. Ho ...». På bokmål bruker man her heller gjenstandspronomenet «den» (jf. nedenfor). 
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definerer som «deiktiske pronomen som tillater ikke-personlige referenter» (s. 179). 

Pronomenet «den» brukes i bokmål til å vise til for eksempel ting, for eksempel «Den nye 

stolen, den er fin», der «den» viser tilbake til «den nye stolen». Tilsvarende kan «det» brukes 

til å vise tilbake til ting av intetkjønn, for eksempel i setningen «Det nye huset, det er fint».  

Hagen (2000, s. 179ff) presenterer tre undertyper gjenstandspronomen. Den første av disse 

er såkalt eksternt refererende gjenstandspronomen, som for eksempel «den» og «det». Disse 

viser tilbake til en referent som ikke står i selve setningen (derav eksternt refererende), for 

eksempel om man skriver «Jeg så en hund i går. Den ...». Dere finner en oversikt over de 

eksternt refererende gjenstandspronomenene nederst på side 179. De skilles fra hverandre ved 

at de bøyes i numerus og kjønn. I tillegg går det et skille mellom ordene også ut fra 

bøyingskategorien fjernhet, som har trekkene nær og fjern. Mens man bruker «denne» (nær) 

om noe som er i nærheten, bruker man heller «den» (fjern) om noe som er lenger borte. Merk 

dere ellers at det står en parentes rundt alle de eksternt refererende gjenstandspronomenene 

unntatt «dem». Parentesene viser at disse pronomenene er identiske med demonstrativ (jf. H-

2). Det kan derfor diskuteres om de bør regnes som pronomen, eller om de heller bør sees 

som demonstrativ som brukes som pronomen (jf. s. 208).    

Den andre av de tre undertypene gjenstandspronomen er refleksive pronomen, der norsk 

bare har ett ord, nemlig «seg». Dette ordet viser til en referent i samme setning (jf. refleksiv 

anafori, G-3). I setningen «Hun så seg i speilet» viser «seg» til samme referent som det 

personlige pronomenet «hun». Det er bare i 3. person entall at vi har et eget refleksivt 

pronomen i norsk. I andre sammenhenger brukes objektsformen av de personlige 

pronomenene til dette formål. Dette ser vi i setningen «Jeg så meg i speilet», der det 

personlige pronomenet «meg» viser tilbake til «jeg».  

Den tredje og siste undertypen gjenstandspronomen er resiproke pronomen, som i norsk 

inkluderer «hverandre» og den mindre vanlige varianten «hinannen». Et eksempel på bruk av 

et resiprokt pronomen har vi i setningen «De kysset hverandre», der «hverandre» viser tilbake 

til «de». Resiproke pronomen brukes ved resiprok anafori, jf. G-3. 

Ikke-nominale deiktiske pronomen 

Ikke-nominale deiktiske pronomen er en fellesbetegnelse på alle pronomen som ikke er 

nominale, altså som ikke er pronomen. Disse pro-ordene har både navnene sine og 

ordklassetilhørigheten sin basert på hva slags ord og fraser de er pro-ord for. For det første har 

vi proadjektiv, som står i stedet for adjektiv (s. 182). De viktigste eksemplene på dette er 

«sånn», som i «en sånn kjæreste», eller «slik», som i «en slik kjæreste». For det andre har vi 
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proadverb, som står i stedet for adverbiale ledd. Eksempler på dette er «da», som ble brukt 

som eksempel tidligere, og «dit», brukt om sted. I setningen «Jeg gikk dit da» har vi totalt 

hele tre pro-ord: pronomenet «jeg» og de to pro-adverbene «dit» (brukt om sted) og «da» 

(brukt om tid).  

G-3 Bruken av deiktiske pronomen (s. 183–203) 

Anafori, demonstrasjon og denotasjon 

Som vi så i B-3, var grunnlaget for at substantivfraser får definitt referanse enten absolutt unik 

referanse, situasjonsbetinget referanse eller anaforisk referanse. Én av disse typene referanse 

gjelder også for deiktiske pronomen, nemlig anaforisk referanse (jf. G-3, b). Med dette menes 

det også her at det aktuelle leddet får sin definitte referanse basert på at det har samme 

referent som et tidligere introdusert ledd (s. 185). Dette har vi sett flere eksempler på ovenfor. 

I setningene «Jeg møtte en mann i går. Han ...» viser for eksempel det personlige pronomenet 

«han» tilbake til referenten for substantivfrasen «en mann». Ved alle former for anaforisk 

referanse har vi et ledd (en anafor) som viser til – og får sin referanse fastlagt av – et annet 

ledd (en antesedent). I eksempelet ovenfor er da «en mann» antesedenten for anaforen «han».  

En annen måte man kan basere definitt referanse på for deiktiske pro-ord, er ved 

demonstrasjon (jf. G-3, a). Med dette menes det at det er peking eller andre utenomspråklige 

virkemidler som får frem hva eller hvem referenten er (s. 184). Et eksempel er om man sier 

«det» og peker på et hus samtidig som man sier pronomenet «det».  

Den tredje måten man kan basere definitt referanse på for deiktiske pro-ord, er ved 

denotasjon (jf. G-3, c). Med dette menes det at det beskrivende innholdet i leddet som helhet 

får frem hva eller hvem som er leddets referanse. Et ledds denotasjon er altså «dets referanse i 

kraft av dets beskrivende innhold» (s. 202). Et eksempel på fastsetting av referanse ut fra 

denotasjon har vi i pronomenfrasen «han som er ordfører i Bergen nå». Denne 

pronomenfrasen består av kjernen «han» og det etterstilte adleddet «som er ordfører i Bergen 

nå», som er en relativsetning. I denne pronomenfrasen er det det etterstilte adleddet – 

denotasjonsadleddet – som får frem hvem pronomenet «han» er. På side 202 finner dere en 

rekke eksempler på ulike denotasjonsfraser (deiktisk pronomen + denotasjonsadledd). Det er 

disse denotasjonsfrasene som helhet som refererer til en viss referent. Denotasjonsadleddet 

kan være enten en relativsetning (som i «han som er ordfører i Bergen nå», jf. ovenfor) eller 

en at-setning (som i «det at du er en idiot»). Dere kan lese mer om denotasjon på side 202f. 

Merk dere særlig når man bruker «den» versus «det» som kjerne i denotasjonsfraser.  
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Intern versus ekstern anafori 

Det finnes ulike typer anaforiske relasjoner mellom anafor og antesedent. Hagen (2000) deler 

for det første anafori inn i intern og ekstern anafori. Begrepsparet intern versus ekstern 

anafori viser til hvor anafor og antesedent er plassert i forhold til hverandre. Dersom de er 

plassert i samme setning – og slik er setningskamerater – har vi et eksempel på intern anafori 

(jf. s. 186, 198ff). Dette har vi ved to tilfeller, som utgjør hver sin type intern anafori.  

Den første typen intern anafori er refleksiv anafori. Hagen (2000) definerer dette som en 

type anafori som «foreligger når antesedent og anafor i en anaforisk relasjon er samreferente 

setningskamerater, slik at deres felles referent fyller mer enn én semantisk rolle i setningen» 

(s. 198). Dette er tilfelle ved såkalte refleksive pronomen (jf. G-2), der vi i norsk bare har 

«seg» som et eget pronomen. I eksempelet «Hun så seg i speilet» viser både «hun» og «seg» 

til samme referent. Som presentert har vi også intern anafori av typen refleksiv anafori når 

personlige pronomen, som «meg», blir brukt til samme formål.   

Den andre typen intern anafori er resiprok anafori, som i norsk kommer til uttrykk i form 

av resiproke pronomen, dvs. «hverandre», eller den mindre vanlige varianten «hinannen» (jf. 

G-2). Ovenfor brukte jeg eksempelet «De kysset hverandre», der «hverandre» viser tilbake til 

«de». Hagen (2000, s. 201) setter opp som kriterier for at vi skal ha resiprok anafori, at 

antesedenten «refererer til en gruppe på minst to» (ovenfor: «de»), samtidig som alle de som 

deltar, kan være «logisk subjekt for verbet, altså utføre verbhandlingen.  

I alle andre tilfeller enn disse har vi da ekstern anafori (Hagen 2000, s. 186). Dette gjelder 

mer konkret når anafor og antesedent er plassert i forskjellige setninger. Her er et eksempel på 

dette: «Gutten [antesedent] er glad. Ja, han [anafor] er veldig glad.» Samtidig er det viktig å 

vite at det også er snakk om ekstern anafori i tilfeller der ett av leddene står i en leddsetning 

som inngår i en større setning, fordi disse leddene da ikke er på samme nivå. Det er dermed 

også ekstern anafori i dette tilfellet: «Gutten [antesedent] må hjem nå fordi han [anafor] skal 

legge seg.» Anaforen er her i leddsetningen «fordi han skal legge seg», mens antesenden 

«gutten» er et ledd i den hovedsetningen som leddsetningen er en del av (jf. K-1). 

Gjenstandsanafori versus innholdsanafori 

Hagen (2000) deler også anaforiske relasjoner inn i gjenstandsanafori og innholdsanafori. 

Gjenstandsanafori er alle former for anafori der anaforen viser tilbake til en gjenstand, forstått 

som «en hvilken som helst referent i den ytre verden som prototypisk kan benevnes ved 

substantiv eller substantivfraser» (s. 188). Antesedent og anafor refererer i slike tilfeller til 

samme «gjenstand», en betegnelse som også inkluderer personer og dyr. Alle eksemplene på 
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anafori til nå har vært eksempler på gjenstandsanafori. Ordene «gutten» og «han» ovenfor 

viser for eksempel til samme referent. 

Gjenstandsanafori kan videre være enten kongruensstyrt eller kongruensfri. Kort fortalt 

har vi kongruensstyrt gjenstandsanafori når anaforen kongruerer (samsvarsbøyes) med 

antesedenten. Dette er det klart mest vanlige, og det gjelder også for eksemplene ovenfor. 

Pronomenet «han» står for eksempel i hankjønn fordi antesedenten «gutten» viser til en 

person av hankjønn (jf. G-2 om kjønn for personlige pronomen).   

I tillegg kan man i visse tilfeller (jf. s. 189) som et alternativ ha kongruensfri 

gjenstandsanafori. Denne typen anafori er kjennetegnet av at anaforen «det» brukes 

uavhengig av kjennetegn ved antesedenten, slik at det er ikke er noe samsvarsbøying mellom 

dem. Her er et eksempel på denne typen gjenstandsanafori: «Jeg kjøpte en bok i går. Det er en 

bestselger.» Vi kan bare ha kongruensfri gjenstandsanafori når anaforen er subjekt i sin 

setning (ovenfor: «Det»), når hovedverbet i den setningen anaforen inngår i, er en 

bøyingsform av «være» (ovenfor: «er»), og når predikativet i den setningen er en 

substantivfrase (ovenfor: «en bestselger»).   

I motsetning til ved gjenstandsanafori er innholdsanafori kjennetegnet av at anaforen ikke 

viser til samme gjenstand som antesedenten, men derimot til samme innhold, forstått som «et 

påstandsinnhold, en verbhandling eller en beskrivelse» (s. 190). Et eksempel på dette har vi 

her: «Line liker å gå på kafé. Det vil jeg også.» Antesedenten til anaforen «det» i starten av 

andre setning her er da innholdet «å gå på kafé».  

Ved gjenstandsanafori er både anafor og antesedent nominale ledd, men slik trenger det 

ikke å være ved innholdsanafori (s. 190). I eksempelet ovenfor er antesedenten «å gå på kafé» 

en verbfrase av typen å-infinitivsfrase (jf. N-5), mens anaforen «det» derimot er et nominalt 

ledd i form av et gjenstandspronomen. Det at antesedent og anafor er ulike typer ledd, kan gi 

utfordringer opp mot å få setningen med anaforen til å være grammatisk, særlig ved at det må 

eller kan settes inn en «gjøre» (jf. det som står om «gjøre-støtte» på s. 192ff). Når 

antesedenten er en å-infinitivsfrase, som i eksempelet ovenfor, er dette vanligvis ikke 

nødvendig, mens det er obligatorisk dersom antesedenten er en hel finittfrase (jf. K-1). Et 

eksempel på sistnevnte har vi i følgende eksempel: «Jeg liker å analysere setninger, og det 

gjør også dere.» Pronomenet «det» viser her til «liker å analysere setninger». Siden man 

dermed refererer til og forutsetter et finitt verb, må man sette inn et annet finitt verb, mer 

presist «gjøre», i setningen med anaforen for at setningen skal være grammatisk. 
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G-4 Ubestemte pronomen (s. 204) 

Hagen (2000) definerer ubestemte pronomen som «pronomen med ikke-spesifikk referanse» 

(s. 204). Slike pronomen brukes altså når man ikke viser til noen eller noe spesielt, men 

hevder noe mer allment. De kanskje mest typiske ubestemte pronomenene er «man» og «en». 

Begge disse brukes når man hevder noe generelt om «hvem som helst» (s. 204). Man kan for 

eksempel skrive enten «Man liker jo å få gode karakterer» eller «En liker jo å få gode 

karakterer» for å få frem det samme. Forskjellen på «man» og «en» er at «man» utelukkende 

kan være subjekt, ikke objekt eller annet, mens «en» kan stå i alle posisjoner.  

I tillegg til «man» og «en» er det også mulig å analysere «noen»/«noe, «alle»/«alt» og 

«ingen»/«intet»/«ingenting» som ubestemte pronomen. Hagen (2000) regner derimot alle 

disse ordene med unntak av «ingenting» som determinativ som står i kjerneløse 

substantivfraser (jf. S-3). Dere kan lese mer om dette på side 204.  

G-5 HV-ord (s. 205-207) 

Hagen (2000) definerer HV-ord som «pro-ord som står for det etterspurte ledd i 

interrogativsetninger» (s. 205). Som dere kan se i K-2 (for hovedsetninger) og K-3 (for 

leddsetninger), er interrogativsetninger et annet ord for spørresetninger. Det er her ikke snakk 

om ja/nei-setninger, men om det som kalles HV-setninger for hovedsetninger (s. 248f) og en 

type avhengige interrogativsetninger (s. 250f) for leddsetninger.  

Her er noen eksempler på hovedsetninger av typen HV-setninger, der setningene er 

kategorisert ut fra om de inneholder et nominalt, et adverbialt eller et determinativt HV-ord:   

 Et nominalt HV-ord: Hvem skal danse? 

 Et adverbialt HV-ord: Hvor skal han danse? 

 Et determinativt HV-ord: Hvilken dag skal han danse? 

 

Fellesnevneren for disse og andre HV-ord er at HV-ordet er et pro-ord for den ukjente 

informasjonen, det som taleren lurer på. Taleren kan imidlertid lure på flere ulike typer ting, 

og det er dette som danner grunnlaget for inndelingen i nominale, adverbiale og determinative 

HV-ord. Nominale HV-ord har et nominalt ledd som svar, for eksempel «Nils Petter» som 

svar på spørsmålet om hvem som skal danse. Adverbiale HV-ord har et adverbialt ledd som 

svar, for eksempel stedsadverbialet «i Bergen» som svar på spørsmålet om hvor han skal 

danse. Determinative HV-ord står sammen med et eksplisitt eller understått substantiv og har 

som svar hvilken av flere det er snakk om. Spørsmålet ovenfor om «hvilken dag» vil dermed 
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som helhet ha som svar en viss dag, for eksempel «førstkommende lørdag». Dere kan lese 

mer om HV-ordene ovenfor og andre HV-ord i G-5.   

Tradisjonelt har HV-ordene blitt kalt spørrepronomen, men det er bare én av de tre typene 

HV-ord, de nominale, som er pronomen, så denne betegnelsen er sånn sett misvisende. Merk 

dere ellers at også «når» regnes som et HV-ord selv om det ordet ikke starter på «hv». Ordet 

fungerer imidlertid ellers likt som de andre HV-ordene – og inngår derfor likevel i denne 

typen ubestemte pronomen.    
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H Determinativ  

Dette kapitlet handler om ordklassen determinativ i norsk og er basert på side 208–228 i 

Hagen (2000). Determinativ er en relativt ny ordklasse, basert på at ordene i de tidligere 

ordklassene har blitt delt inn på en litt annen måte (jf. A-1). En fellesnevner for ordene i 

ordklassen determinativ er at de fungerer som bestemmerledd i substantivfraser. Dette kan vi 

se i Hagens definisjon av determinativ, som er slik: «Determinativ er ord som danner adledd 

til substantiv og bidrar til å bestemme den resulterende substantivfrasens referensielle 

egenskaper» (Hagen 2000, s. 208). Dette er både tilfelle for determinativ som «den» i «den 

bilen» (jf. nedenfor om demonstrativ), «min» i «min bil» (jf. nedenfor om possessiver) og 

«noen» i «noen biler» (jf. nedenfor om kvantorer). I alle disse tilfellene er determinativene 

adledd i substantivfraser, og de har der i oppgave å bestemme referansen til substantivfrasen. 

Dette skiller da determinativene fra eventuelle adjektiv i de samme frasene, som har som 

oppgave å beskrive referenten til substantivet i substantivfrasen (jf. kap. D). Determinativ 

deles inn i tre typer: demonstrativ, possessiver og kvantorer.   

H-2 Demonstrativ (s. 209–212) 

Den første typen determinativ er demonstrativ (Hagen 2000, s. 209ff). Det som forener ordene 

i denne determinativtypen, er at de «etablerer definitt referanse for sin substantivfrase» (s. 

209) ved demonstrasjon, anafori eller denotasjon. Begrepet definitt referanse ble forklart i B-

3. Kort fortalt har substantivfraser definitt referanse når taleren viser til «en spesifikk 

individuell referent eller et spesifikt sett av referenter» samtidig som han/hun har grunnlag for 

å forutsette at mottakeren har mulighet til å forstå hva eller hvem referenten(e) er (s. 52).  

Eksempler på demonstrativ er «denne» i «denne boka» og «den» i «den boka», som 

tradisjonelt har blitt omtalt som påpekende pronomen. Begge disse to ordene danner definitt 

referanse og er bøyd i hunkjønn, fordi «boka» er et hunkjønnsord. Forskjellen på dem er at 

«denne» viser til referenter som er nære, mens «den» viser til referenter som er fjerne. Merk 

dere ellers at oversikten over demonstrativ på side 209 er nesten identisk med settet av 

deiktiske gjenstandspronomen (jf. G-2, b).   

Demonstrativ har ellers det til felles med deiktiske pronomen at de danner definitt 

referanse for sin substantivfrase ved demonstrasjon, anafori eller denotasjon. Disse begrepene 

ble forklart i G-3, som bør leses i sammenheng med dette. Jeg vil derfor her bare kort vise et 

eksempel på hver type referanse. Et eksempel på demonstrativ bruk av demonstrativ har vi i 

setningen «Jeg elsker disse øredobbene» i tilfeller der noe utenomspråklig får frem hvilke 

øredobber det er snakk om, for eksempel dersom taleren viser frem noen. Et eksempel på 
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anaforisk bruk av demonstrativ har vi i følgende setninger: «Jeg har Trine i matte. Jeg liker 

best den læreren.» Her er «Trine» antesedent for anaforen «den læreren», som er en 

substantivfrase som starter med et demonstrativ. Som Hagen (2000, s. 210) skriver, er det 

spesielt vanlig å la en substantivfrase med et demonstrativ referere anaforisk når antesedenten 

er et proprium (jf. S-6). Et eksempel på denotativ bruk av demonstrativ har vi i fraser som 

«den læreren som jeg liker best». Her er da «den» et demonstrativ, mens relativsetningen 

«som jeg liker best» er et denotasjonsadledd (jf. G-3), som får frem hvilken lærer det er snakk 

om. Les mer om de ulike typene demonstrativ referanse i H-2.   

H-3 Possessiver (s. 212–214) 

Den andre typen determinativ er possessiver (Hagen 2000, s. 212ff). Også disse ordene, som 

tradisjonelt har blitt omtalt som eiendomspronomen, fungerer som definittmarkerende adledd 

i substantivfraser. Eksempler på posessiver er «min», «hans» og «hennes» i «min bil», «hans 

bil» og «hennes bil». I alle disse eksemplene står possessivene som foranstilte adledd           

(jf. S-2). Possessiver kan også stå som etterstilte adledd (jf. S-3), for eksempel i frasene «bilen 

min», «bilen hans» og «bilen hennes». Når posessivet er foranstilt, står substantivet i ubestemt 

form, mens substantivet står i bestemt form når possessivet er etterstilt .  

Dere finner en oversikt over ulike possessiver på side 213. Merk dere at mens flere av 

dem, som «hans» og «hennes», er ubøyelige,  samsvarsbøyes (kongruerer) andre, mer presist 

«min», «din», «sin» og «vår», med kjernen i substantivfrasen. Det heter for eksempel «hans 

bil» (hankjønn), «hans bok» (hunkjønn), «hans hus» (intetkjønn) og «hans koner» (flertall) 

med samme form uavhengig av tallet og kjønnet til substantivet. Dette viser at «hans» hører 

til blant de ubøyelige possessivene. Samtidig heter det «min bil» (hankjønn), «min/mi bok» 

(hunkjønn), «mitt hus» (intetkjønn) og «mine koner» (flertall), noe som viser at ordet «min» 

er bøyelig.  

Ovenfor omtalte jeg possessiver som ord som tidligere har blitt omtalt som 

eiendomspronomen. Litt forenklet kan vi si at possessiver typisk modifiserer 

substantivfrasens referanse ved å semantisk sett markere eiendomsforhold i vid forstand. Men 

strengt tatt er det litt for enkelt å si det slik. Hagen (2000, s. 212) definerer possessiver som 

determinativ «som i likhet med deiktiske pronomen har egenreferanse, men hvor de 

semantiske og syntaktiske egenskaper ellers er parallelle med genitiver». For å forstå hva som 

menes med dette, må man derfor forstå hva Hagen (2000) mener med genitiver. Et eksempel 

på en genitiv er «barnets» i «barnets kosedyr». Genitiven «barnets» tilsvarer possessiver som 

for eksempel «hennes» (hvis barnet er en jente) eller «hans» (hvis barnet er en gutt) og kan 
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alle settes fremfor «kosedyr. Hagen (2000, s. 373) skriver om genitiver at «substantivfrasen 

kan prinsipielt identifiseres i kraft av et underforstått unikt forhold mellom substantivfrasens 

referent og genitivfrasens referent», men at det kan variere nøyaktig hva som er forholdet. Les 

mer om genitiver i S-2, der denne problematikken diskuteres nærmere.   

H-4 Kvantorer (s. 214–228) 

Den tredje typen determinativ er kvantorer (Hagen 2000, s. 214ff). Disse determinativene har 

det til felles at de semantisk sett uttrykker antallet av noe. Mer presist definerer Hagen (2000) 

dem som determinativ «som (absolutt eller relativt) angir hvor stor den mengden av referenter 

som substantivfrasen refererer til, er» (s. 214). Ordklassen inkluderer både tidligere ubestemte 

pronomen, som «alle» og «noen», og grunntallene, som «en», «to», «tre», «fire» osv. 

Ordenstallene er derimot adjektiv i den nye ordklasseinndelingen (jf. D-2, c). 

Et vesentlig skille blant kvantorene går mellom totalkvantorer, som viser til totalmengder 

(for eksempel «alle» i «alle barna»), og delkvantorer, som viser til delmengder (for eksempel 

«fire» i «fire barn») (jf. s. 214). Totalkvantorene har det til felles at de gjelder alle i det settet 

man snakker om, for eksempel alle barna i barnehagen (hvis det er barnehagen man 

underforstått snakker om). Delkvantorer gjelder derimot per definisjon bare en del av de 

aktuelle referentene, for eksempel «fire barn» eller «noen barn».  

Hagen (2000, s. 214ff) går relativt grundig gjennom bruken av en rekke kvantorer, både 

totalkvantorer og delkvantorer. De viktigste totalkvantorene er «all»/«alt», «hele», «begge» 

og «alle». Delkvantorer finnes det derimot mange flere av, både de som tidligere var 

ubestemte pronomen, og som her kalles ubestemte delkvantorer (s. 218ff), som «noen» og 

«noe», og tallordene.  

Kvantorene står gjerne sammen med demonstrativ i en substantivfrase. I slike tilfeller 

kommer det frem at totalkvantorene og delkvantorene har hver sine plasser i substantivfrasen, 

noe dere kan lese om i S-2. Mens totalkvantorene, som «alle», står foran eventuelle 

demonstrativ, som i «alle de barna som jeg er mor til», står derimot delkvantorer, som «fire», 

etter eventuelle demonstrativ, som i «de fire barna som jeg er mor til». Totalkvantorer og 

delkvantorer kan også stå i samme frase, for eksempel i frasen «alle de fire barna som jeg er 

mor til».   
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I Konjunksjoner og subjunksjoner  

Dette kapitlet handler om de to ordklassene konjunksjoner og subjunksjoner i norsk og er 

basert på side 229–235 i Hagen (2000). Grunnen til at konjunksjoner (f.eks. «og», «eller», 

«men» og «for») og subjunksjoner (f.eks. «at», «som» og «dersom») er plassert samlet i ett 

kapittel, er at de har flere felles egenskaper. Begge ordklassene består av grammatiske 

systemord (jf. A-1). Alle ordene i begge ordklassene er dessuten ubøyelige. Disse to 

egenskapene har de imidlertid til felles med ord i flere andre ordklasser. Det som får 

konjunksjoner og subjunksjoner til å skille seg samlet fra andre ord, er at de fungerer som 

bindeord i språket. Dette var grunnen til at de tidligere hørte til samme ordklasse: 

konjunksjoner. Samtidig skiller konjunksjoner og subjunksjoner seg også klart fra hverandre 

ved at de er bindeord på ganske forskjellige måter. Dette er grunnen til at de tidligere ble 

regnet som to ulike underklasser av konjunksjoner, nemlig sideordnede konjunksjoner 

(dagens konjunksjoner) og underordnede konjunksjoner (dagens subjunksjoner).   

I-1 Konjunksjoner (s. 229–232) 

Alle konjunksjoner har det til felles at de binder sammen ord og fraser til en overordnet frase. 

Denne overordnede frasen kalles for en konjunksjonsfrase (jf. Hagen 2000, s. 229). Et 

eksempel på en konjunksjonsfrase er «søt og slem». Denne frasen er satt sammen av 

adjektivfrasene «søt» og «slem», som er bundet sammen av konjunksjonen «og». De 

konstituentene som inngår i en konjunksjonsfrase, kalles konjunkter (s. 229). I eksempelet 

ovenfor er det adjektivfrasene «søt» og «slem» som er konjunktene i konjunksjonsfrasen «søt 

og slem». I dette tilfellet består begge konjunktene bare av ett ord, men konjunkter kan også 

bestå av flere ord, som i konjunksjonsfrasen «veldig søt og svært slem». Her er det «veldig 

søt» og «svært slem» som er de to konjunktene. Ordene «veldig» og «svært» er adverb av 

typen gradsadverb (jf. E-6) som sier noe om hvor «søt», «slem» eller annet noen eller noe er.  

En forutsetning for at konjunkter kan inngå i samme konjunksjonsfrase, er at de har 

«samme eller tilnærmet samme syntaktiske og semantiske egenskaper» (s. 229). På side 230 

blir dette utvidet til at konjunktene må «tilhøre samme grammatiske kategori», noe som 

innebærer at de for eksempel begge må være adjektivfraser. Konjunksjonene binder altså 

sammen ledd som er sideordnede ved at leddene har mye til felles. Både «(veldig) søt)» og 

«(svært) slem» er som nevnt adjektivfraser, noe som er et grammatisk fellestrekk. I tillegg 

beskriver begge leddene egenskaper som mennesker kan ha. Konjunksjonsfraser kan også 

bestå av tre eller flere konjunksjoner, som i den utvidede konjunksjonsfrasen «søt, slem og 
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sexy» (s. 229). I slike tilfeller er det bare de siste to leddene som har en konjunksjon mellom 

seg. Grensen mellom de andre leddene er markert med et komma.  

Hagen (2000, s. 230) omtaler «og» som «den mest grunnleggende av konjunksjonene». 

Dette ordet vil nå bli brukt til å eksemplifisere ulike typer konjunksjonsfraser. Eksemplene 

ovenfor viser eksempler på konjunksjonsfraser som er satt sammen av adjektivfraser. Dette er 

en vanlig type konjunksjonsfrase. Også substantivfraser inngår ofte som konjunkter i 

konjunksjonsfraser, for eksempel «chips» og «sjokolade» i setningen «Jeg spiser chips og 

sjokolade». To pronomenfraser kan også inngå som konjunkter i konjunksjonsfraser, som i 

eksempelet «hun og han», og det samme kan preposisjonsfraser, som i eksempelet «til jobben 

og til hytta», der konjunktene er «til jobben» og «til hytta». Også ulike typer verbfraser, 

inkludert setninger, kan være konjunkter i konjunksjonsfraser. Man kan for eksempel sette 

sammen to hovedsetninger (jf. K-1, b) til en konjunksjonsfrase ved hjelp av en konjunksjon, 

som i eksemplet «Per danser tango, og Kari hopper strikk». Se flere eksempler på 

konjunksjonsfraser på side 229ff.  

Som dere sikkert har merket, lager «og» konjunksjonsfraser som viser til «summen av 

konjunktenes referenter» (s. 230). En jente som omtales som «søt og slem», har ifølge dette 

både egenskapene søt og slem. Mer tvetydig kan det bli når konjunktene består av to nominale 

ledd (jf. A-1), for eksempel to substantivfraser («chips og sjokolade») eller to pronomenfraser 

(«hun og han»). Tvetydigheten gjelder mest i tilfeller der slike konjunksjonsfraser står som 

subjekt. Dette kan dere lese om på side 230f. Av andre konjunksjoner omtaler Hagen (2000) 

«men», «for», «enten», «verken/eller» og «så». Disse finner dere stoff om på side 231f. 

I-2 Subjunksjoner (s. 232–235) 

Alle subjunksjoner har det til felles at de innleder noe som er et ledd i – og dermed er 

underordnet – en større sammenheng, derav den tidligere betegnelsen underordnede 

konjunksjoner. Som Hagen (2000, s. 232) skriver, er det videre slik at subjunksjonene «bidrar 

til å spesifisere den resulterende frasens syntaktiske leddfunksjon» (s. 232). Normalt er «den 

resulterende frasen» en leddsetning, som er setninger som fungerer som ledd i, dvs. er en del 

av, andre setninger (jf. K-1). Eksempler på subjunksjoner brukt i leddsetninger har vi i 

eksemplene «at han kommer» og «fordi han kommer». I begge disse leddsetningene bidrar 

subjunksjonene, altså «at» og «fordi», til å lage hver sin leddsetning av en viss type. Utenom 

dette er resten av ordene (subjektet «han» og det finitte verbet «kommer») likt i disse to 

leddsetningene.   
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Hagen (2000, s. 233ff) deler inn subjunksjoner i fire ulike hovedtyper ut fra hvilke typer 

ledd som de danner. Disse fire hovedtypene vil bli kort presentert her.  

Subjunksjonene «at» og «om» (s. 233) 

Subjunksjonene «at» og «om» har det til felles at de innleder nominale leddsetninger (jf. K-3, 

a). Eksempler på dette har vi i leddsetningen «at han smiler» i hovedsetningen «Hun liker at 

han smiler» og i leddsetningen «om han smiler» i hovedsetningen «Hun lurer på om han 

smiler». Kort fortalt er nominale leddsetninger leddsetninger som kan opptre som nominale 

ledd, det vil si som ledd som refererer til noe eller noen (jf. A-3). Alle substantiv- og 

pronomenfraser er nominale ledd, men også leddsetninger kan være nominale ledd, og de som 

er det, kalles da nominale leddsetninger. Disse kan enten starte med subjunksjonene «at» og 

«om» eller med hv-ord (jf. G-5). Dere kan lese mer om nominale leddsetninger i K-3-a.   

Subjunksjonen «som» (s. 233f) 

Subjunksjonen «som» innleder leddsetninger av typen relativsetninger (jf. K-3, b). Kort 

fortalt er dette en type leddsetning som inngår i en substantivfrase som et beskrivende ledd. Et 

eksempel på en relativsetning er «som elsker henne» i setningen «Mannen som elsker henne, 

bor på Svalbard». Denne relativsetningen beskriver da en egenskap ved referenten til ordet 

«mannen», som fungerer som kjerne i substantivfrasen (jf. også kap. S). Dere kan lese mer 

om relativsetninger i K-3-b. 

Subjunksjonen «som» innleder ellers ikke bare relativsetninger. For det første kan «som» 

også innlede sammenlignende måtesadverbial, som er en type omstendighetsadverbial (jf. Q-

2, c). Et eksempel på dette har vi i leddet «som en gutt» i «Du kler deg som en gutt». Her 

forteller «som en gutt» noe om hvordan «du» kler seg (jf. måtesadverbial»). For det andre kan 

subjunksjoner også fungere som frie predikativ (jf. R-3), dvs. som setningsledd som beskriver 

et nominalt ledd (derav «predikativ»), og som ikke er styrt av verbet (derav «frie»). 

Subjunksjonen «som» kan her enten etterfølges av en adjektivfrase (f.eks. «som tiåring» i 

«Som tiåring syntes jeg ikke at denne filmen var god») eller en substantivfrase (f.eks. «som 

erfaren syklus» i «Jeg faller ikke av sykkelen som erfaren syklist»).   

Adverbialdannende subjunksjoner (s. 234f) 

Betegnelsen adverbialdannende subjunksjoner er en fellesbetegnelse for subjunksjoner som 

danner adverbial, deriblant adverbiale leddsetninger (jf. K-3, c). Med adverbial menes det 

setningsledd som beskriver ledd som ikke er nominale (jf. Q-1, a). Det mest typiske er at 
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adverbial beskriver noe ved verbhandlingen i setningen, som for eksempel tidsforholdet «i 

morgen» i setningen «Det blir sol i morgen».  

Advebiale leddsetninger kan uttrykke en rekke forskjellige typer adverbiale forhold. Det er 

den innledende subjunksjonen som bestemmer hva slags adverbialt forhold det er snakk om i 

hvert tilfelle. Her er noen eksempler der subjunksjonen er kursivert: 

 Tidsforhold: Da han gikk hjem, var det sol.  

 Motsetning som har karakter av innrømmelse: Han dro hjem enda klokka bare var fire. 

 Hensikt, intensjon: Han dro hjem så han skulle rekke å lage middagen i tide. 

Dere kan lese mer om både disse subjunksjonene og flere andre på side 234f i Hagen (2000). 

Infinitivsmerket «å» (s. 235) 

Den siste hovedtypen subjunksjoner gjelder «å», som ofte kalles et infinitivsmerke. I det nye 

ordklassesystemet sees «å» som en subjunksjon fordi ordet innleder noe som minner om 

leddsetninger, nemlig infinitivsfraser med «å» (jf. N-5). Et eksempel på en infinitivsfrase med 

«å» er «å hoppe strikk» i «Han liker å hoppe strikk». Infinitivsfraser med «å» har samme 

syntaktiske funksjoner som nominale leddsetninger ved at de for eksempel kan være subjekt 

eller objekt. Infinitivsfraser kan også stå uten «å», men i slike tilfeller er de ikke noe nominalt 

ledd (jf. N-5).  
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J Hovedsetningsekvivalenter   

Dette kapitlet handler om såkalte hovedsetningsekvivalenter i norsk og er basert på side 236–

240 i Hagen (2000). Ordet hovedsetningsekvivalent er bygd opp av ordene hovedsetning               

(jf. K-1) og ekvivalent. Det at noe er ekvivalent til noe annet, betyr at det «har samme verdi 

eller gyldighet» og/eller er «likeverdig» som det (jf. Bokmålsordboka). Hovedsetnings-

ekvivalenter viser dermed til språklige enheter som tilsvarer hovedsetninger, men ikke selv er 

noen hovedsetning.   

For å forstå nærmere hva som menes med dette, må vi gå via Hagens definisjon av 

hovedsetninger. Hagen (2000) definerer en hovedsetning som «en setning som representerer 

en autonom talehandling, og som selv ikke er ledd i en umiddelbart overordnet setning» (s. 

242). Hovedsetningsekvivalenter skiller seg fra hovedsetninger ved at de ikke tilfredsstiller 

kravene til å være en setning i norsk (jf. kap. K og L). Men det de har felles med 

hovedsetninger, er at de er autonome talehandlinger. De utgjør altså en egen selvstendig enhet 

og kan stå alene. Det er dette fellestrekket som er grunnen til at de omtales som nettopp 

hovedsetningsekvivalenter.  

Nedenfor skal vi se på hva Hagen (2000) regner som hovedsetningsekvivalenter, nemlig 

interjeksjoner (J-1), svarord (J-2) og elliptiske hovedsetningsekvivalenter (J-3). 

J-I Interjeksjoner (s. 236–237) 

Termen interjeksjon er nok kjent for de fleste fra før. Denne termen viser nemlig til noe som 

både før og fortsatt normalt regnes som en av ordklassene i norsk. Hagen (2000) lar 

størstedelen av de ordene som normalt regnes som interjeksjoner, inngå i denne klassen, mens 

svarordene står omtalt for seg under tittelen «Svarord» (jf. J-2).  

Hagen (2000) definerer interjeksjoner som «hovedsetningsekvivalenter som primært er 

ekspressive» (s. 236). Termen ekspressiv talehandling defineres ikke direkte i Hagen (2000). 

Kort fortalt kan vi imidlertid si at termen viser til en talehandling som uttrykker noe subjektivt 

fra talerens/skriverens side, for eksempel et følelsesuttrykk, et konkret ønske osv.  

Et eksempel på dette har vi i interjeksjoner som «Hurra!», «Søren», «Æsj» osv. Dette blir 

eksempler på det som Hagen (2000) omtaler som ettordsinterjeksjoner, ved at de består av 

bare ett ord. De «kan uttrykke et bredt register av følelser», som «glede, ekstase, raseri, 

aggresjon, overraskelse, skuffelse etc.» (s. 237). Les mer om disse på side 236.  

Ifølge Hagen (2000) er imidlertid ikke slike ettordsinterjeksjoner de eneste 

hovedsetningsekvivalentene som er ekspressive talehandlinger – og dermed interjeksjoner. 

Det finnes også eksempler på komplekse interjeksjoner som kan brukes til samme formål     
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(s. 237). Komplekse interjeksjoner er da interjeksjoner som utgjøres av «syntaktiske 

strukturtyper som kan bestå av flere ord» (s. 237). Hagen (2000) opererer med tre typer 

komplekse interjeksjoner, som er omtalt på side 237. Den første av disse typene starter med 

gradsadverbet «så» og uttrykker som helhet en form for begeistring, henrykkelse eller annet, 

som i «Så fort du løper!». Den andre typen uttrykker noe lignende semantisk sett, men starter 

med «for», som i «For et eksamensresultat!». Den tredje typen starter med «din» og brukes til 

å uttrykke negative karakteristikker om samtalepartneren, som i «Din idiot!».    

J-2 Svarord (s. 238–239) 

Hagen (2000) definerer svarord som «hovedsetningsekvivalenter som brukes som 

bekreftende eller benektende respons til spørsmål, påbud eller påstander» (s. 238). De 

svarordene han omtaler som de viktigste, er «ja», «nei» og «jo».  

I språk universelt er det vanligste at det eneste som bestemmer valg av svarord, er 

egenskaper ved responsen, mer presist om man ønsker å uttrykke en bekreftende respons eller 

en benektende respons. Dersom man i norsk for eksempel får som spørsmål «Har du lyst på 

en softis nå?», fungerer da «ja» som bekreftende respons og «nei» som benektende respons. 

Norsk hører imidlertid til blant de språkene der valg av svarord også er styrt av egenskaper 

ved stimulus, mer presist om stimulus, altså det man svarer på, er positivt eller negativt 

formulert. Dersom spørsmålet, påbudet eller påstanden ikke har i seg en negasjon, har vi å 

gjøre med en positivt formulert stimulus. Et eksempel på dette er påstanden «Per kommer på 

festen i dag». Dersom spørsmålet, påbudet eller påstanden derimot har i seg en negasjon, altså 

er benektet, har vi å gjøre med en negativt formulert stimulus.  

Tabellen øverst på side 238 i Hagen (2000) viser koblingen mellom disse egenskapene ved 

stimulus og respons og hvilket svarord som blir brukt i norsk. Ved positivt formulerte 

stimulus, som i spørsmålet «Har du lyst på en softis nå?», er som nevnt det bekreftende svaret 

«ja» og det benektende svaret «nei». Ved negatitvt formulerte stimulus er dette derimot 

annerledes. Da brukes nemlig «nei» dersom man vil bekrefte stimulus (bekreftende respons) 

og «jo» dersom man vil benekte stimulus (benektende respons). Et eksempel på dette for 

påstander er at det bekreftende svaret på et stimulus som påstanden «Gjert kan ikke kjøre oss 

hjem i kveld» er «nei». Dette ser vi for eksempel i setningen «Nei, jeg hørte at han måtte være 

hjemme med barna». Det tilsvarende benektende svaret inkluderer derimot svarordet «jo», for 

eksempel i setningen «Jo, han kommer likevel. Han gav nettopp beskjed om det.»  

Merk dere ellers at svarord ofte kan stå sammen med noen utvalgte responsadverb «som 

modifiserer responsen på bestemte måter» (Hagen 2000, s. 239). Et eksempel på dette er 
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responsadverbet «da» (jf. 145), som kan brukes etter ulike svarord. Dersom noen for 

eksempel sier «Kan du hente posten i dag?», som er et positivt formulert stimulus, vil et 

bekreftende svar kunne være «Ja da.» Andre responsadverb som Hagen (2000) trekker frem, 

er «vel» (for eksempel i «Ja vel») og «visst» (for eksempel i «Ja visst»).  

J-3 Elliptiske hovedsetningsekvivalenter (s. 239–240) 

Begrepet elliptiske hovedsetningsekvivalenter viser til en type hovedsetningsekvivalent som 

fungerer litt annerledes enn interjeksjoner og svarord. Mens interjeksjoner og svarord fremstår 

formmessig som noe klart annerledes enn hovedsetninger, har elliptiske 

hovedsetningsekvivalenter derimot en form som minner om hovedsetninger. Termen ellipse 

viser til ufullstendige setninger (s. 239). Elliptiske hovedsetningsekvivalenter er dermed 

ufullstendige setninger som fungerer som autonome talehandlinger (s. 239). Det at de er 

ufullstendige, innebærer samtidig at de kunne vært bygd ut til hovedsetninger. Motivasjonen 

bak å bruke elliptiske hovedsetningsekvivalenter i stedet for hovedsetninger er ikke minst å 

kutte informasjon som er overflødig ut fra konteksten (sammenhengen). 

Hagen (2000, s. 239) skriver at den vanligste formen for ellipse er den man får som svar 

på såkalte HV-setninger (jf. K-2, d), dvs. spørresetninger som starter med spørreord. Grunnen 

til at slike spørresetninger kalles HV-setninger, er at spørreordene normalt starter på «hv» på 

bokmål, med unntak av spørreordet «når» (jf. G-5). En fellesnevner for HV-setningene ellers 

er at det alltid «mangler» et ledd, som det så spørres om. Elliptiske hovedsetningsekvivalenter 

kan da bestå av bare det manglende leddet. Her er et par eksempler:   

- Hvem skal du besøke i kveld? 

- Helge. (Mulig utbygging: «Det er Helge jeg skal besøke i kveld») 

 

- Hvilket sted skal bryllupet være? 

- I Bergen. (Mulig utbygging: «Bryllupet skal være i Bergen».)  

 

Hagen (2000, s. 240) påpeker samtidig at den replikken som danner grunnlaget for 

ellipsen, også kan være av andre typer enn HV-setninger. Dere finner eksempler på dette på 

side 240. Hagen (2000) går ellers ikke inn på at man også kan ha elliptiske 

hovedsetningsekvivalenter uten at det direkte er en del av en respons. Et eksempel på dette 

har vi om en venn sier til en annen «Møtes i morgen!». Det kan her for eksempel bli sett som 

overflødig å ta med informasjon om hvem det gjelder, for eksempel «vi», siden det er 

underforstått at det er de to som skal møtes.   
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K Setningstyper 

Dette kapitlet handler om ulike setningstyper i norsk og er basert på side 241–258 i Hagen 

(2000).   

K-1 Setningsbegrepet og klassifikasjon av setninger (s. 241–243) 

Begrepet setning kan defineres på flere måter, både ut fra grammatiske, semantiske og 

pragmatiske kriterier. Hagen baserer seg på en rent grammatisk definisjon ved at han 

definerer en setning som «en maksimal verbfrase med et finitt verb som kjerneledd» (Hagen 

2000, s. 241). Begrepet verbfrase blir nærmere kommentert i N-1. I denne sammenheng er det 

viktigste å få frem at alle setninger må ha et finitt verb, dvs. en verbform som markerer 

tempus (jf. C-2, a). Eksempler på finitte verbformer er «spiser» (presens), «spiste» 

(preterium) og «spis» (imperativ).  

Et viktig skille når det gjelder setninger, er skillet mellom hovedsetninger og 

leddsetninger. Siden begge disse typene kalles setninger, må de ha et finitt verb. Hagen (2000, 

s. 242) definerer en hovedsetning som en setning som er en egen talehandling (at noen 

sier/skriver den) og samtidig ikke er ledd i en annen setning. Eksempler på hovedsetninger er 

både korte setninger som «Han kjører bil» og lengre setninger som «Jeg liker at han kjører bil 

når han skal på jobb». For å finne det finitte verbet i hovedsetningen kan man gjøre om 

setningen til et ja-nei-spørsmål og se hvilket verb som lander først i setningen. Da får man her 

«Kjører han bil?» og «Liker jeg at han kjører …»?  

En leddsetning er «en setning som opptrer som ledd i en overordnet setning» (s. 242). I 

setningen «Jeg liker at han kjører bil når han skal på jobb» ser vi at det til sammen er tre 

finitte verb («liker», «kjører» og «skal»). Dermed må det være flere setninger her enn bare 

hovedsetningen. Hvis vi analyserer hovedsetningen nærmere, ser vi at «at han kjører bil når 

han skal på jobb» er en leddsetning. Denne leddsetningen fungerer som et eget setningsledd i 

hovedsetningen, noe vi ser ved at vi kan gjøre om setningen til «Han liker det» (jf. A-3). 

Denne leddsetningen har også i seg en leddsetning, «når han skal på jobb», som fungerer som 

et tidsadverbial i leddsetningen «at han kjører bil når han skal på jobb».  

Når en leddsetning slik inngår i en annen setning, sier vi at den overordnede setningen er 

oversetning for leddsetningen. En leddsetnings oversetning er den setningen den mest direkte 

er en del av, dvs. «en setning som har denne setningen som ledd» (s. 242). I eksempelet 

ovenfor har at-setningen «at han kjører bil når han skal på jobb» hovedsetningen som helhet 
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som oversetning, mens den adverbiale leddsetningen «når han skal på jobb» derimot har at-

setningen som sin oversetning. 

Både hovedsetninger og undersetninger kan deles inn i flere undertyper. De undertypene 

som Hagen (2000) opererer med, er satt opp samlet på side 243 med eksempler. Denne siden 

kan være nyttig å bruke som hjelp til å få oversikt over de mange undertypene.    

K-2 Hovedsetningstyper (s. 244–249) 

Hagen (2000) deler hovedsetningene inn i fire undertyper: indikativsetninger, 

imperativsetninger, optativsetninger og interrogativsetninger.  

Indikativsetninger 

Indikativsetninger (jf. K-2, a) er ifølge Hagen (2000) «den vanligste og semantisk mest åpne 

av hovedsetningstypene» (s. 244). Eksempler på indikativsetninger er «Kari grer håret», «Ole 

har svømt til skolen» og «Oslo er hovedstad i Norge». Litt forenklet kan vi se på 

indikativsetninger som helt «vanlige» setninger grammatisk sett. Det er da også denne 

setningstypen som danner grunnlag for gjennomgangen av leddfølgen for norske 

hovedsetninger i L-3. De tre andre typene hovedsetninger er dermed skilt ut for seg fordi de 

på ulike måter skiller seg fra indikativsetninger.  

Som Hagen (2000, s. 244) skriver, kan indikativsetninger «uttrykke mange forskjellige 

talehandlinger». De er rett og slett den «umerkede» hovedsetningstypen og har derfor færrest 

restriksjoner på hva de kan brukes til. Det mest vanlige er imidlertid at de refererer til fakta, 

og slik peker på et saksforhold, som i de tre eksemplene ovenfor. Samtidig kan 

indikativsetninger også brukes til de semantiske funksjonene som er koblet til de neste tre 

hovedsetningstypene, nemlig å be noen om å gjøre noe (jf. imperativsetninger), å uttrykke 

ønsker (jf. optativsetninger) og å stille spørsmål (jf. interrogativsetninger).
7
 Les mer om 

indikativsetninger på side 244. 

Imperativsetninger 

Imperativsetninger (jf. K-2, b) blir av Hagen (2000) definert som «en hovedsetning med et 

finitt kjerneverb i imperativ» (s. 245). Hagen ser altså det finitte verbets form i disse 

setningene som det som definerer setningstypen. Dersom verbet står i imperativ (jf. C-2, b), 

altså i bydeform, har vi dermed en imperativsetning. Semantisk sett betyr dette at setningen er 

                                                 
7
 Et eksempel på en indikativsetning der noen ber noen om å gjøre noe, er «Jeg lurer på om du kan åpne 

vinduet», som fremstår som en mer høflig form enn «Åpn vinduet!». Et eksempel på en indikativsetning der det 

uttrykkes et ønske, er «Jeg håper at du kommer i morgen». Et eksempel på en indikativsetning som stiller 

spørsmål, er «Du kommer i morgen?». 
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en bydesetning, ved at den brukes av noen til å oppfordre eller be en eller flere andre om å 

gjøre noe (jf. s. 90). Eksempler på imperativsetninger er «Gre håret!» og «Svøm til skolen!».  

Imperativsetninger blir ofte omtalt som unntakssetninger grammatisk sett, ved at de 

(normalt) ikke har noe eksplisitt subjekt, selv om dette regnes som obligatorisk i norske 

setninger (jf. O-2). Rent semantisk sett har imidlertid imperativsetninger et implisitt 

(underforstått) subjekt, fordi de alltid retter seg til 2. person entall («du») eller 2. person 

flertall («dere») (jf. C-2, b). Forfeltet, dvs. den fremste posisjonen i hovedsetninger (jf. L-3 og 

M-2), er ellers alltid tomt i imperativsetninger. Det står altså ikke noe foran det finitte verbet. 

Les mer om imperativsetninger på side 245f. 

Optativsetninger 

Optativsetninger (jf. K-2, c) skiller seg grammatisk fra indikativsetninger gjennom en 

kombinasjon av at de alltid har preteritumsformen «måtte» som finitt verb, at forfeltet er tomt, 

og at subjektet står i midtfeltet (jf. igjen L-3 og M-2), dvs. etter det finitte verbet. Et eksempel 

på dette har vi i setningen «Måtte du svømme til skolen!», der setningen starter med «måtte» 

og så har subjektet «du». Det er disse grammatiske forskjellene fra indikativsetninger som er 

avgjørende for at Hagen (2000) skiller dette ut som en egen hovedsetningstype.  

På samme måte som imperativsetninger har også optativsetninger en egen semantisk 

egenskap som skiller dem fra de andre hovedsetningstypene. Den semantiske egenskapen til 

imperativsetninger er å være en såkalt optativ talehandling, ved at optativsetninger «uttrykker 

[...] et ønske fra den talendes side» (s. 246). I eksempelet ovenfor uttrykker taleren et ønske 

om at mottakeren skal svømme til skolen. Les mer om optativsetninger på side 246. 

Interrogativsetninger 

Interrogativsetninger (jf. K-2, d) blir definert av Hagen (2000) som setninger «med invertert 

subjekt som uttrykker en spørrende talehandling» (s. 247). Som i optativsetningene er 

subjektet altså plassert etter det finitte verbet. I motsetning til i optativsetningene uttrykker 

interrogativsetninger, som kan sees som et annet ord for spørresetninger, derimot et spørrende 

innhold. Dette er altså setninger som blir brukt til å stille spørsmål. 

Interrogativsetninger kan deles inn videre i to typer, som skiller seg fra hverandre ved at 

de både er bygd opp forskjellig, og ved at de brukes til forskjellige formål. Ja/nei-setninger 

starter med det finitte verbet og er som navnet tilsier et spørsmål om hvorvidt det som påstås i 

setningen, stemmer (ja) eller ikke (nei). Et eksempel på en ja/nei-setning er «Har Ole svømt 

til skolen?». I hv-setninger forutsettes det derimot at det som påstås i setningen, stemmer. Her 

er det imidlertid ett eller flere uavklarte ledd, for eksempel objektet «hvem» i «Hvem møtte 



64 

 

du i går?». Denne hv-setningen kan sies å være laget basert på den mulige indikativsetningen 

«Du møtte hvem i går.» Les mer om interrogativsetninger på side 247ff. 

K-3 Leddsetningstyper (s. 250–258) 

Hagen (2000) deler leddsetningene inn i tre undertyper: nominale leddsetninger, 

relativsetninger og adverbiale leddsetninger. En fellesnevner for disse er at de i hovedtrekk 

følger leddstillingsmønsteret for leddsetninger, som blir presentert i L-4. Alle leddsetninger 

starter dessuten med en subjunksjon, noe som er nærmere omtalt i I-2.   

Nominale leddsetninger 

Nominale leddsetninger (jf. K-3, a) er «leddsetninger som kan opptre som nominale ledd» (jf. 

A-3). Som andre nominale ledd kan nominale leddsetninger både opptre som subjekt («At det 

er sol, er bra», jf. kap. O), som objekt («Jeg liker at det er sol», jf. kap. P), som predikativ 

(«Grunnen er at det er sol», jf. kap. R) og som styring i preposisjonsfraser («Jeg gjorde det for 

at det skulle bli sol», jf. kap. F).  

Nominale leddsetninger kan deles inn videre i to undertyper. Den første av disse 

undertypene er at-setninger, som har det til felles at de «viser til et saksforhold eller et 

påstandsinnhold» (s. 250). Et eksempel på dette er «at han skal komme på besøk» i «De vil at 

han skal komme på besøk». Den andre av disse undertypene er avhengige 

interrogativsetninger, som ikke viser til et påstandsinnhold, men heller til et spørsmål. Som 

for interrogativsetningene (spørresetningene blant hovedsetningene) finnes det her to 

undertyper basert på om disse leddsetningene tilsvarer ja-nei-spørsmål eller hv-setninger. Den 

første av dem er om-setninger (f.eks. «om han kommer» i setningen «Jeg vil vite om han 

kommer»), og den andre er HV-leddsetninger (f.eks. «hvem som kommer» i «De vil vite 

hvem som kommer». Les mer om nominale leddsetninger på side 250ff. 

Relativsetninger 

Relativsetninger (jf. K-3, b) er litt forenklet en type leddsetninger som inngår i en 

substantivfrase som et beskrivende ledd. Funksjonen til en relativsetning er dermed å beskrive 

referenten i den substantivfrasen som relativsetningen inngår i i setningen (= oversetningen, 

jf. K-1). I setningen «Mennene som har mørk dress, vil at han skal komme på besøk», sier 

relativsetningen «som har mørk dress» noe om «mennene» i substantivfrasen.  

Siden relativsetninger kan vise til den samme referenten som oversetningen gjør, betyr det 

at det må finnes et fellesledd i oversetningen og i denne leddsetningen. Dette fellesleddet 

kalles korrelat. I norsk uttrykkes ikke korrelatet språklig. Vi kan derfor ikke gjenta referenten 
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i relativsetningen og si: «Mennene som mennene/de har mørk dress, vil at han skal komme på 

besøk». I norsk er fellesleddet derimot underforstått og representert med en tom plass, eller et 

gap, noe som kan uttrykkes slik: «Mennene som _ har mørk dress, vil at han skal komme på 

besøk.» Les mer om relativsetninger på side 252ff. 

Adverbiale leddsetninger 

Adverbiale leddsetninger (jf. K-3, c) er en type leddsetning som er definert ut fra hvilken 

funksjon de har i setninger, nemlig adverbial (jf. kap. Q). Hagen (2000) definerer dem mer 

presist som leddsetninger som «opptrer som adverbialt ledd i sin oversetning» (s. 254). Et 

eksempel på en adverbial leddsetning er «når det blir sommer» i setningen «Jeg tar ferie når 

det blir sommer». Leddsetningen «når det blir sommer» uttrykker her tidsforhold knyttet til 

verbhandlingen. Generelt kan adverbiale leddsetninger uttrykke svært mange forskjellige 

typer adverbialt innhold basert på kjennetegn ved ordet som innleder dem (jf. I-2).   

I forbindelse med adverbiale leddsetninger bør dere ellers merke dere spesielt undertypen 

vilkårssetninger, fordi de har flere egenskaper som skiller seg fra de andre adverbiale 

leddsetningene (s. 256ff). Generelt er vilkårssetninger definert som «adverbiale leddsetninger 

som uttrykker et vilkår eller betingelse» for at påstandsinnholdet i resten av setningen skal 

være sant (s. 256). Et eksempel på en vilkårssetning er første ledd i følgende setning: 

«Dersom Karoline kommer i morgen, blir jeg glad.  

En første ting som skiller vilkårsetninger fra andre adverbiale leddsetninger, er at de 

alternativt kan uttrykkes med inversjon, altså med hovedsetningsform (jf. L-3). Setningen 

ovenfor kan nemlig alternativt uttrykkes som «Kommer Karoline i morgen, blir jeg glad».  

En andre ting som skiller vilkårsetninger fra andre adverbiale leddsetninger, er koblet til 

om vilkåret sees som nonrealt, dvs. at det kan være tilfelle, men presenteres bare som noe 

tenkt, eller om vilkåret sees som irrealt, dvs. som noe som ikke kunne vært tilfelle (s. 257f). I 

begge tilfeller kan man bruke presens perfektum og preteritum perfektum på normal måte, 

basert på plasseringen av setningens tidsreferanse i forhold til kommunikasjonsøyeblikket (jf. 

C-2). Men i vilkårssetninger med irrealt vilkår, kan man alternativt bruke preteritum 

perfektum bare for å få frem at vilkåret er irrealt, uten at det tidsmessig er noe grunnlag for å 

bruke preteritum. Et eksempel på dette har vi i følgende setning der «hadde» står i preteritum: 

«Dersom jeg hadde kunnet bli statsminister i morgen, ville jeg foreslått at vi gikk inn i en ny 

union med Sverige.»  
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L Kanonisk setningsleddfølge 

L-1 Tre perspektiver på leddfølge (s. 259–263) 

Dette kapitlet handler om den kanoniske setningsleddfølgen til norske setninger og er basert 

på side 259–270 i Hagen (2000). Med kanonisk setningsleddfølge menes det den mest vanlige 

rekkefølgen de ulike setningsleddene står i i norske setninger. Som bakgrunn for 

gjennomgangen av setningsleddfølgen i norsk presenterer Hagen (2000, s. 259ff) tre ulike 

prinsipp som kan styre rekkefølgen på setningsleddene i ulike språk: grammatikkprinsippet, 

tema/rema-prinsppet og tyngdeprinsippet. Det varierer mellom språk hvor stor betydning de 

tre prinsippene har for leddfølgen.   

Grammatikkprinsippet (jf. L-1, a) går ut på at leddstillingen i et språk brukes til å vise 

grammatiske forhold. I norsk spiller grammatikkprinsippet en svært sentral rolle ved at alle 

setningsleddene har sin kanoniske posisjon i setninger, og ved at plasseringen av de enkelte 

konstituentene dermed blir viktig for å få frem hva som er subjekt, objekt osv. Et eksempel er 

at vi vanligvis forstår det slik at det er «Per» som er subjekt i setningen «Per slår Kari», mens 

det er «Kari» som er subjekt i setningen «Kari slår Per». I begge disse to setningene er 

leddfølgen det eneste som viser oss hva som er subjekt og objekt. Dersom subjektet i 

setningen heller hadde vært et pronomen, for eksempel i setningen «Jeg skal kjøpe et hotell i 

morgen», kunne vi fått frem det samme også ut fra at pronomenet stod i subjektsform («jeg»), 

ikke objektsform («meg»). Pronomen i norsk har nemlig fortsatt spor av et tidligere 

kasussystem der man brukte bøying til å skille mellom ulike syntaktiske funksjoner.  

For å kunne forstå hva som menes med tema/rema-prinsippet (jf. L-1, b), må det først bli 

klart hva som menes med begrepene tema og rema. Kort fortalt viser tema til den gitte eller 

kjente informasjonen i en setning, det som setningen så å si handler om, mens rema viser til 

ukjent eller ny informasjon. I eksempelsetningen «Ola skal kjøpe et hotell i morgen» er det da 

«Ola» som reelt fungerer som tema, mens «skal kjøpe et hotell i morgen» er den nye 

informasjonen om «Ola». Hagen (2000) skriver at «[m]åten deler av setningen er oppdelt i 

tema og rema [...], kalles ofte dens informasjonsstruktur» (s. 260). På bakgrunn av dette går 

tema/rema-prinsippet ut på at leddstillingen i setningen viser setningens informasjonsstruktur 

ved at de delene av setningen som er tema, kommer før de delene som er rema. Dette er en 

universell tendens, men den er ikke til stede i like sterk grad i alle språk.  

Norsk følger ofte tema/rema-prinsippet ved at setningsledd som er tema, står i forfeltet   

(jf. L-3) i hovedsetninger, dvs. i fremste posisjon. Dette gjelder for eksempel i setningen «Ola 

skal kjøpe et hotell i morgen», der «Ola», som er tema, står først. I dette tilfellet er det 
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subjektet i setningen som er tema, og som står i forfeltet. Dette er subjektets kanoniske 

posisjon. Subjektet uttrykker dermed typisk gitt eller kjent informasjon. Dersom andre 

setningsledd enn subjektet blir tema i en setning, kan disse flyttes til forfeltet og ta subjektets 

plass (jf. M-2). Dette er for eksempel tilfelle i setningen «I morgen skal Ola kjøpe et hotell», 

der tidsadverbialet «i morgen» er tema. Slik fremflytting skjer på grunn av tema/rema-

prinsippet og fører til at andre ledd enn subjektet kan stå i forfeltet.    

En annen universell tendens i språk, og som i noen tilfeller spiller inn i norsk, er 

tyngdeprinsippet (jf. L-1, c). Litt forenklet kan vi si at tyngdeprinsippet går ut på at såkalte 

«tunge» ledd (dvs. konstituenter som består av mange ord), er enklest å prosessere dersom det 

tunge leddet står til slutt i setningen (jf. Hagen 2000, s. 262). Av denne grunn er det en 

universell tendens til at språk i større eller mindre grad prøver å unngå slike konstruksjoner.  

Eksempelsetningene ovenfor hadde ingen spesielt tunge ledd, men det har derimot denne 

setningen: «At vi har ferie om sommeren hvert år, er bra». Denne setningen som helhet består 

av tre setningsledd, nemlig subjektet «at vi har ferie om sommeren hvert år», som er en 

nominal leddsetning (jf. K-3), det finitte verbet «er» og subjektspredikativet (jf. kap. R) 

«bra». Rent grammatisk sett bør subjektet stå i forfeltet (jf. grammatikk-prinsippet). Subjektet 

er dessuten tema for setningen – ved å være det setningen handler om – og bør også ut fra det 

stå i forfeltet (jf. tema/rema-prisippet). Men subjektet «at vi har ferie om sommeren hvert år» 

er et noe tungt ledd, slik at tyngdeprinsippet er brutt. Eksempelsetningen kan likevel både 

skrives og sies, men norsk følger tyngdeprinsippet i stor nok grad til å ha flere konstruksjoner 

som kan brukes for å unngå tunge ledd tidlig i setninger. Setningen kan for eksempel 

omformuleres til «Det er bra at vi har ferie om sommeren hvert år». Her er det satt inn et 

formelt subjekt, «det» (jf. 0-2), i stedet for den nominale leddsetningen, mens den nominale 

leddsetningen er plassert til slutt. Denne typen konstruksjon, der en nominal leddsetning eller 

en å-infinitivsfrase (som «å spise is», jf. N-5) flyttes bak, kalles finaliseringskonstruksjoner 

og skjer altså på grunn av tyngdeprinsippet. Konstruksjonen blir nærmere omtalt i O-3, c. 

L-2 «Plasser» og «felter» i hovedsetningen (s. 263–265) 

Det at norsk er et språk som i stor grad følger grammatikkprinsippet, innebærer at norske 

setningsledd har en fastere plassering enn i språk hvor dette prinsippet spiller en mindre viktig 

rolle for setningsleddfølgen. Denne faste plasseringen kan beskrives i form av 

setningsskjemaer som viser den vanlige rekkefølgen for setningsleddene. Viktige formål med 

bruk av slike setningsskjemaer er å beskrive hvilke setningsledd som må være med i setninger 
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i det enkelte språket, hva som er forholdet mellom dem, og hvilken rekkefølge de står i. Det er 

forskjellige setningsskjemaer for hovedsetninger og leddsetninger i norsk. 

På side 264 ser dere en del hovedsetninger som er satt inn i det setningsskjemaet som 

Hagen (2000) opererer med for norske hovedsetninger. Dette hovedsetningsskjemaet er delt 

inn i seks deler, som omtales som forfeltet, v-plassen, midtfeltet, V-plassen, KOMPL-plassen 

og frifeltet.
8
 Hver slik del omtales som en posisjon. Alle posisjonene er enten en såkalt plass 

eller et såkalt felt, der plasser er definert ut fra hvilket innhold de har, mens felt ikke er det (jf. 

nedenfor). En oversikt over de seks posisjonene står samlet rett ovenfor eksempelsetningene 

på side 264. Det kan være lurt å ha disse eksempelsetningene fremfor seg når man leser 

presentasjonen av de ulike posisjonene.  

Plasser er posisjoner i setningen som er identifisert i kraft av hvilke typer grammatiske 

kategorier som kan fylle dem (Hagen 2000, side 264). Som vi så i K-1, er det obligatorisk i 

alle setninger å ha et finitt verb (verb i presens, preteritum eller imperativ). Den posisjonen i 

setninger som fylles av setningens finitte verb, kalles ‘lite v’ eller v-plassen. Siden det finitte 

verbet er obligatorisk i norsk, er denne plassen alltid fylt. Den andre verbplassen, nemlig 

‘stort V’ eller V-plassen, er derimot ikke alltid fylt. Denne plassen fylles av eventuelle 

infinitte verb i setningen (verb i infinitiv eller perfektum partisipp). I setningen «Kirken har 

vært åpen i hele dag» skal da «har» (finitt verb av typen presens) stå på ‘lite v’-plassen og 

«vært» (infinitt verb av typen perfektum partisipp) stå på ‘stort V’-plassen. I tillegg til v- og 

V-plassen er også den posisjonen som eventuelle komplementærledd i setningen står på, 

nemlig KOMPL-plassen (komplementærplassen), en plass. Grunnen til at KOMPL-plassen er 

en plass, er at posisjonen er definert ut fra hva som kan stå der, nemlig bundne ledd som har 

sin tilstedeværelse styrt av hovedverbets egenskaper, altså komplementærledd (jf. A-3). 

Felter er posisjoner som identifiseres i forhold til plasser, uavhengig av hva som fyller 

dem (s. 264). Feltet før ‘lite v’ kalles forfeltet, feltet mellom ‘lite v’ og ‘stort V’ kalles 

midtfeltet, mens feltet etter ‘stort V’ kalles som helhet sluttfeltet, men er delt opp videre i 

KOMPL-plassen (jf. ovenfor) og frifeltet. I motsetning til KOMPL-plassen, som er en plass, 

er frifeltet et felt. Grunnen til det er at frifeltet er identifisert i forhold til plassene rundt, mer 

konkret ved at det kommer etter KOMPL-plassen.   

                                                 
8
 Som vi vil se nedenfor, utgjør KOMPL-plassen og frifeltet som helhet sluttfeltet (jf. s. 265), men siden de er 

satt opp adskilt i selve oppsettene av setningsskjemaene, regner jeg dem her som to ulike posisjoner.  
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L-3 Den indikative hovedsetnings kanoniske leddfølge 

Med den kanoniske setningsleddfølgen menes det altså den mest vanlige – og dermed også 

mest nøytrale eller «umerkede» – rekkefølgen de ulike setningsleddene står i i norske 

setninger. Den kanoniske setningsleddfølgen skiller seg fra andre mulige leddfølger ved at det 

er færre begrensninger på når den kan brukes, slik at den kan brukes til mye mer forskjellig. 

Dette gjør at den både teoretisk og pedagogisk kan fungere som et utgangspunkt for å 

formulere de reglene som gjør rede for eventuelle unntak fra denne leddfølgen. 

Dette gjelder for det første ved at vi har flere ulike typer hovedsetninger med forskjeller 

også når det gjelder oppbygning. Disse totalt tre hovedsetningstypene ble presentert i K-2. 

Hvis vi tar utgangspunkt i den indikative hovedsetningen «Du spiser maten», kan den 

omgjøres til følgende andre setningstyper: «Spis maten» (en imperativsetning), «Måtte du 

spise maten!» (en optativsetning) og «Spiser du maten?» eller «Hvem spiser maten?» (to 

typer interrogativsetninger).  

For det andre gjelder dette ved at Hagen (2000) tar utgangspunkt i den kanoniske 

leddfølgen for hovedsetninger når han setter opp setningsleddfølgen for leddsetninger i L-4. 

For det tredje fungerer den kanoniske setningsleddfølgen for indikativsetninger også som 

et utgangspunkt for ulike typer unntak som også gjelder for indikative hovedsetninger. 

Eksempelet ovenfor på en finaliseringskonstruksjon (jf. O-3, c) er et eksempel på et slikt 

unntak. En fellesnevner for unntakene er at de kan formuleres i form av grammatiske regler. 

De viktigste unntakene presenteres i kapittel M.    

I gjennomgangen av de ulike posisjonene i norske hovedsetninger ovenfor ble reelt 

hovedtrekkene i setningsleddfølgen presentert. I dette underkapitlet gis det et mer detaljert 

oversiktsbilde  på side 266f. I den omfattende tabellen her finner dere eksempler på plassering 

av alle de syntaktiske funksjonene som presenteres i boka, med informasjon om hvor dere kan 

lese mer om dem. Et hovedtrekk som kan leses ut av tabellen, er at alle objekt er 

komplementærledd (jf. A-3) – og derfor normalt står på komplementærplassen. Både 

predikativ og adverbial kan derimot være komplementærledd – og stå på KOMPL-plassen, 

eller frie – og stå i sluttfeltet eller midtfeltet (jf. igjen A-3).   

Hvis vi studerer nærmere de enkelte posisjonene i setningen, observerer vi at subjektet står 

i forfeltet i alle disse eksemplene. Som vi vil se i M-2, finnes det imidlertid et unntak som gjør 

at de fleste andre typer ledd også kan flyttes dit, på grunn av tema/rema-prinsippet (jf. L-1). 

Som Hagen (2000, s. 264) skriver, kan det imidlertid stå maksimalt ett ledd i forfeltet. I 

grammatisk rette setninger vil dermed alt som står før det finitte verbet i en hovedsetning, 

være bare ett ledd. 
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I midtfeltet kan det også være en rekke ulike typer ledd, men normalt ingen bundne ledd. 

Ledd som er styrt av verbets valens, og som dermed er komplementærledd, står dermed 

normalt enten på komplementærplassen eller er fremflyttet til forfeltet (jf. ovenfor). I tillegg 

til frie ledd kan midtfeltet også romme et obligatorisk ledd, nemlig subjektet, i tilfeller der 

andre ledd står i forfeltet (jf. igjen M-2). I motsetning til for forfeltet kan ellers flere enn ett 

ledd stå samtidig i midtfeltet. Hagen (2000, s. 267f) presenterer hovedreglene for hvilken 

rekkefølge de enkelte leddene i midtfeltet normalt står i da.  

På KOMPL-plassen står det bare komplementærledd, dvs. ledd som er styrt av verbet. 

Hagen (2000, s. 267) presenterer rekkefølgen også for de aktuelle leddene som kan stå her.  

I frifeltet står det på samme måte som i midtfeltet normalt ingen bundne ledd, men frie ledd. 

Som dere vil se senere i Hagen (2000), kan noen av disse leddene alternativt stå i midtfeltet. 

Både midtfeltet og frifeltet rommer slik hovedsakelig frie ledd.  

En del ganger kan det være vanskelig å skille mellom om ledd i sluttfeltet er 

komplementærledd (på KOMPL-plassen) eller frie ledd (i frifeltet). I slike tilfeller kan man ta 

i bruk flere tester.
9
 En rent semantisk test er å se om leddet kan kuttes fra setningen uten at 

setningen blir ugrammatisk. I så fall er det et fritt ledd. Dersom setningen derimot ikke kan stå 

uten det leddet, er det et komplementærledd. Denne testen må brukes med omhu, for den er 

ikke alltid like nøyaktig.  

En syntaktisk test er den såkalte midtfeltsprøven. Denne testen går ut på at vi ser om leddet 

kan flyttes til midtfeltet eller ikke. Ledd i sluttfeltet som er frie, skal nemlig i teorien også 

kunne stå i midtfeltet. Heller ikke denne testen fungerer helt, fordi det kan oppleves som 

svært rart å plassere en del adverbial i midtfeltet selv om de egentlig er frie. Også denne testen 

er derfor bare en hjelp på veien og bør suppleres med andre kriterier.  

L-4 Leddsetningens leddfølge (s. 269–270) 

De ulike typene leddsetninger i norsk ble presentert i K-3. Leddfølgen i norske leddsetninger 

skiller seg systematisk på flere punkt fra den kanoniske leddfølgen i norske hovedsetninger. 

Dette kan dere se eksemplifisert i tabellen nederst på side 269.  

Dersom vi sammenligner hovedsetningsskjemaet og leddsetningsskjemaet, ser vi lett at det 

er flere forskjeller før V-plassen. Mens hovedsetninger før V-plassen har et forfelt der det kan 

stå maksimalt ett ledd (subjektet eller et fremflyttet ledd), v-plassen og midtfeltet, har 

leddsetninger derimot fire faste plasser før V-plassen. Disse tre plassene er SUBJUNK-

plassen (for subjunksjoner eller HV-ord som innleder leddsetninger), SUBJ-plassen, for 

                                                 
9
 Det som står om disse testene, er også basert på supplerende tekst som Jon Erik Hagen skrev om dette.  
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subjektet, MIDT-plassen, som inkluderer de samme leddene som står i midtfeltet i 

hovedsetninger med unntak av eventuelle inverterte subjekt, og deretter v-plassen, der 

setningens finitte verb står.  

Hovedforskjellene mellom leddfølgen i hovedsetninger og leddsetninger kan vi se med 

utgangspunkt i hovedsetningen «Hun skal ikke ta eksamen». Her står «hun» i forfeltet, «skal» 

på v-plassen, «ikke» i midtfeltet, «ta» på V-plassen og «eksamen» på KOMPL-plassen. Vi 

gjør så denne hovedsetningen om til en leddsetning, for eksempel ved å endre til den 

adverbiale leddsetningen «fordi hun ikke skal ta eksamen». Vi ser her at leddsetningen for det 

første starter med subjunksjonen «fordi» på SUBJUNK-plassen, før subjektet, «hun», som 

kommer rett etterpå, på SUBJ-plassen. Deretter kommer «ikke» på midtplassen, før vi har 

«skal» på v-plassen, «ta» på V-plassen og «eksamen» på KOMPL-plassen.  

En vesentlig konsekvens av disse hovedforskjellene er at hovedsetninger har det finitte 

verbet («skal») før adverbialet «ikke» (i midtfeltet), mens leddsetninger derimot har 

adverbialet «ikke» (på midtplassen) før det finitte verbet («skal»). Denne forskjellen kan være 

vanskelig å lære for andrespråksinnlærere. Med tanke på læring av norsk er det også viktig å 

merke seg at subjektet alltid står på samme plass i leddsetninger, mens subjektet kan stå enten 

i forfeltet eller i midtfeltet (ved inversjon, jf. M-2) i hovedsetninger.  
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M Avvik fra kanonisk setningsleddfølge i indikative hovedsetninger 

M-1 Oversikt over avvik (s. 271–273) 

Dette kapitlet handler om avvik fra den kanoniske setningsleddfølgen i indikative 

hovedsetninger og er basert på side 271–281 i Hagen (2000). Selve den kanoniske 

setningsleddfølgen i indikative hovedsetninger ble presentert i L-3, og danner et utgangspunkt 

for dette kapitlet, som er en gjennomgang av systematiske avvik fra hovedmønstrene.  

Et språk med en kanonisk leddfølge, for eksempel norsk, stiller sterke krav til plassering 

av leddene for at setninger skal være grammatiske. Av de tre hovedprinsippene som kan 

påvirke leddfølgen i språk (jf. L-1), innebærer dette at grammatikkprinsippet dominerer. Dette 

har samtidig som konsekvens at det setter «strenge grenser for hvordan leddstillingen kan 

utnyttes for andre formål» (Hagen 2000, s. 260). Dette betyr imidlertid ikke at leddfølgen i 

norsk ikke også kan være noe påvirket av også de andre to prinsippene for leddfølge, nemlig 

tema/rema-prinsippet og tyngdeprinsippet (jf. L-1).  

Underkapitlet M-1 gir en kort oversikt over seks ulike typer avvik fra den kanoniske 

leddfølgen i indikative hovedsetninger. To av disse avvikene blir presentert senere i kapitlet. 

Dette gjelder fremflytting av ledd (M-1, a), som presenteres i M-2, og trykksvake pronomens 

leddstilling (M-1, d), som presenteres i M-3. Tre av de andre avvikene blir presentert andre 

steder i boka. Dette gjelder det at frie sluttadverbial alternativt kan stå i midtfeltet (M-1, b), 

det at rekkefølgen på objekt og verbpartikkel kan variere (M-1, c), og det at såkalte 

fokusadverbial kan stå flere ulike steder i setningen (M-1, e). Dere finner informasjon på side 

271f om hvor dere kan lese mer om disse ulike avvikene.   

Bakflytting av ledd 

Det viktigste i denne sammenheng er derfor at dere merker dere punktet «Bakflytting av ledd» 

(M-1, f), siden dette ikke står (like) direkte omtalt andre steder i boka. Dette punktet viser til 

det at såkalte tunge ledd (dvs. konstituenter som består av mange ord) alternativt kan flyttes 

helt bakerst i setningen, altså til frifeltet. Grunnlaget for dette er tyngdeprinsippet (jf. L-1, c), 

som innebærer at det er en tendens til at språk i større eller mindre grad prøver å unngå 

konstruksjoner med tunge ledd tidlig i setninger.   

I L-1 viste jeg et eksempel på bakflytting av et tungt subjektsledd, som gir det som kalles 

en finaliseringskonstruksjon (jf. Q-3, c). Setningen «At vi har ferie om sommeren hvert år, er 

bra», som inneholder den nominale leddsetningen «at vi har ferie om sommeren hvert år», kan 

nemlig alternativt formuleres som «Det er bra at vi har ferie om sommeren hvert år». I tillegg 

til bakflytting av subjektet i den opprinnelige setningen er det her satt inn et «det» på 
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subjektsplassen, siden norsk må ha et grammatisk subjekt, ikke bare et «logisk subjekt» (som 

den nominale leddsetningen er). Les mer om dette i kapittel O.  

Hagen (2000, s. 273) viser også eksempler på bakflytting av subjekt i tilfeller der det ikke 

er satt inn et «det» (formelt subjekt), men heller et pronomen som er ment å referere til det 

samme som det opprinnelige subjektet. I tillegg viser han eksempler på bakflytting av tunge 

objekt. Et tilsvarende eksempel som i boka er at setningen «Moren sang «Blåmann, blåmann, 

bukken min» for barnet sitt om ettermiddagene» kan omgjøres til «Moren sang for barnet sitt 

om ettermiddagene «Blåmann, blåmann, bukken min»». Her er sangtittelen objekt i den første 

setningen, mens det er flyttet fra objektsplassen og til sist i setningen i den setningen. Fortsatt 

er det «logisk objekt», men det er ikke lenger noe grammatisk objekt.  

M-2 Framflytting av ledd i hovedsetninger – inversjon (s. 273–279) 

Et svært viktig unntak fra kanonisk leddstilling i norske hovedsetninger gjelder fremflytting 

av ledd til starten av setningene, altså til forfeltet. En rekke ulike typer ledd kan flyttes frem til 

forfeltet (jf. Hagen 2000, s. 273ff.). Dette skal jeg nå vise med utgangspunkt i setningen «Hun 

vandret naken i parken på fredag». Ut fra den kanoniske setningsleddfølgen er det subjektet 

(«hun») som står i forfeltet. Men her kan vi også ha fremflytting av andre ledd, slik at vi får 

følgende setninger:  

 «Naken vandret hun i parken på fredag.» – fremflyttet subjektspredikativ 

 «I parken vandret hun naken på fredag.» – fremflyttet stedsadverbial 

 «På fredag vandret hun naken i parken» – fremflyttet tidsadverbial   

 

Fremflytting til forfeltet er aktuelt både for objekt (jf. kap. P), adverbial (jf. kap. Q), 

predikativ (jf. kap. R) og styringer i preposisjonsfraser (jf. kap. F). Dere finner en rekke 

eksempler på dette på side 274ff i Hagen (2000). Også verbfraser kan flytte frem til forfeltet, 

men i slike tilfeller må det settes inn en form av verbet «gjøre» på v-plassen i setninger (s. 

275f). Et eksempel på dette har vi ved at setningen «Vi har spist pizza i fem timer» kan 

omgjøres ved fremflytting til «Spist pizza har vi gjort i fem timer». Grunnen til at vi her må 

sette inn en form av verbet «gjøre», er at det alltid må være et verb på v-plassen i norske 

setninger (jf. blant annet K-1). Se også det som står på side 276 om at ledd fra nominale 

leddsetninger kan flyttes frem til forfeltet i hovedsetningen som de inngår i.  

Det er svært viktig å merke seg at de konstituentene som flyttes til forfeltet, beholder den 

leddstatusen som de har fra før (Hagen 2000, s. 275). Et objekt er fortsatt et objekt, et 

adverbial er fortsatt et adverbial, osv. Dette skiller slik fremflytting fra en del andre mulige 
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endringer av setninger, for eksempel endringen fra en aktivsetning, som «Jeg kaster ballen», 

til en passivsetning, som «Ballen kastes av meg».  

Rent grammatisk sett er slik fremflytting av ledd unødvendig, men den er viktig på grunn 

av tema/rema-prinsippet, som ble presentert i L-1. Ved å flytte frem et ledd gjør vi dette 

leddet – i stedet for subjektet – til tema, eller emne, i setningen (jf. s. 277f.). Dette fungerer 

ifølge Hagen (2000) som «en invitasjon til samtalepartneren om å fokusere oppmerksomheten 

mot dette leddet» (s. 278).  

Selv om fremflyttingen i seg selv er grammatisk unødvendig, får den imidlertid 

grammatiske konsekvenser. Siden det bare kan stå ett ledd i forfeltet (jf. L-2), samtidig som 

‘lite v’ i norsk alltid må stå på plass nr. 2 (jf. L-3), må derfor subjektet i slike tilfeller flytte til 

midtfeltet. Dermed blir rekkefølgen mellom subjekt og finitt verb invertert (byttet om). Dette 

fenomenet kaller vi inversjon, og det viser da altså til det at hovedsetningens subjekt står i 

setningens midtfelt – og slik er et invertert subjekt – i stedet for i sin kanoniske posisjon, som 

er forfeltet. Det viser seg at det ofte er vanskelig for andrespråksinnlærere å mestre inversjon, 

selv langt uti språkopplæringen. Av denne grunn bør man være spesielt oppmerksom på dette 

fenomenet. 

M-3 Leddstilling ved enklitiske pronomen (s. 279–281) 

Det kan også skje endringer av leddstillingen ved såkalte enklitiske pronomen, dvs. når et 

pronomen er trykklett og danner et prosodisk ord med konstituenten foran, som Hagen (2000) 

kaller verten (jf. s. 279ff). Hagen (2000, s. 279) har her som en huskeregel at enklise 

innebærer nettopp det at verten og det enklitiske pronomenet danner en klyse.  

Adverbiale ledd kan ikke være enklisevert, så når for eksempel et trykklett pronomen står 

som objekt for et finitt hovedverb i en hovedsetning, skal det stå til venstre for eventuelle 

midtadverbial, i motsetning til andre objekt. Av denne grunn heter det for eksempel «Jeg så 

han ikke» (eventuelt i talemål forkortet til «Jeg så’n ikke») i stedet for «Jeg så ikke han». 

Dersom pronomenet derimot er trykktungt, er det ikke-enklitisk, og da heter det heller «Jeg så 

ikke han».   

 

  



75 

 

N Verbkonstituenter 

Dette kapitlet handler om verbkonstituenter i norsk og er basert på side 282–312 i Hagen 

(2000). 

N-1 «Verbal» og verbfrase (s. 282–284) 

Termen verbkonstituent er sannsynligvis fremmed for en del av dere, men den viser altså til 

konstituenter, det vil si «[e]tt enkelt ord eller flere ord som danner en koherent og 

identifiserbar helhet» (Hagen 2000, s. 35), som har et verb som kjerne.  

En bedre kjent term er nok verbal. Med verbal menes det et enkelt verb eller en streng 

som består av flere verb som kommer etter hverandre (s. 283). I setningene «Per er en ku» og 

«Frøken Olsen har spist sure epler» er «er» verbal i første setning og «har spist» verbal i 

andre setning. Hvis vi tar utgangspunkt i kriteriene for konstituenter i A-2, er imidlertid ikke 

verbalet noen egen konstituent, noe Hagen (2000) diskuterer på side 282.   

Verbfraser fungerer derimot som konstituenter og består av et verb, som da blir frasens 

kjerne, og resten av leddene i setningen. I eksemplene ovenfor er «er en ku» en verbfrase i 

første setning og «har spist sure epler» en verbfrase i andre setning. Begge disse to 

verbfrasene er verbfraser av typen finittfraser, fordi de har som kjerne et finitt verb, dvs. en 

verbform som markerer tempus (jf. C-2, a). I begge disse to setningene er det presens som 

brukes, enten «er» eller «har». I verbfrasen «har spist sure epler» er det imidlertid også en 

såkalt infinitt verbfrase, nemlig «spist sure epler». Mer presist kalles dette for en perfektum 

partisipp-frase, fordi kjernen er en verbform av typen perfektum partisipp («spist»).  

I det videre kapitlet er det også nødvendig å forstå begrepene hjelpeverb og hovedverb, 

som presenteres på side 284. Et hjelpeverb blir definert som et verb som tar en infinitt 

verbfrase som komplementærledd, altså utfyllende ledd (jf. A-3). I setningen «Frøken Olsen 

har spist sure epler» er da «har» et hjelpeverb fordi ordet etterfølges av en infinitt verbfrase, 

nemlig «spist sure epler», som starter med det infinitte verbet «spist». Dersom et verb tar en 

infinitt frase som komplementærledd, er videre kjernen i den infinitte frasen hovedverb i 

forhold til hjelpeverbet. I eksempelet ovenfor er da «spist» hovedverb i forhold til 

hjelpeverbet «har». Som dere vil se, tar ulike verb ulike typer fraser som komplementærledd. 

Egenskaper ved hjelpeverbet påvirker slik hvilke verbfraser som kan komme etterpå.  

N-2 Passiv (s. 285–292) 

Verbets passivformer i bokmål ble presentert i C-2, c. Når det er snakk om passiv i dette 

kapitlet om verbkonstituenter, er det fordi passivformer inngår i setninger som skiller seg 

systematisk fra de «tilsvarende» aktivsetningene.  
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Passiv-setninger skiller seg fra aktiv-setninger på tre måter, som blir presentert på side 

285ff i Hagen (2000). La oss ta utgangspunkt i setningen «Gjert selger bilen». For å gjøre om 

denne setningen til en passiv-setning må for det første noe ved verbalet endres. I 

aktivsetningen har vi her «selger», mens vi i passiv-setningene har to alternativ for presens, 

enten s-passiv («selges») eller bli-passiv («blir solgt»). Dette kan dere se her:  

 

 Aktiv-setning i presens: Gjert selger bilen. 

 Passiv-setning – bli-passiv (syntaktisk  passiv): Bilen blir solgt (av Gjert). 

 Passiv-setning – s-passiv (morfologisk passiv): Bilen selges (av Gjert). 

  

Som presentert i C-2, c, omtales s-passiv som morfologisk passiv, fordi vi her får passiv ved 

hjelp av en bøyingsendelse, mens bli-passiv omtales som syntaktisk passiv, fordi vi her får 

passiv ved hjelp av to verb. Merk dere spesielt at man på bokmål normalt bare bruker s-passiv 

i infinitiv eller i presens, ikke i preteritum og presens perfektum. 

For det andre skiller passiv-setningene seg fra aktiv-setningene ved at aktivsetningenes 

«logiske subjekt», altså Gjert i eksempelet ovenfor, blir degradert i passiv-setningene til enten 

å være en del av en «av»-frase eller utelates helt (jf. N-2, b).  

For det tredje blir objektet i aktivsetningen forfremmet til subjekt i passiv-setningen (jf. 

igjen N-2, b). I eksempelet ovenfor er det da «bilen» som er gjort til subjekt i passiv-

setningene. Kombinasjonen av degraderingen av det «logiske subjektet» og forfremmingen av 

objektet gjør at passiv-setninger aldri har setningens «logiske subjekt» (jf. O-1) som 

grammatisk subjekt.  

Det er flere grunner til å bruke passiv fremfor aktiv, noe Hagen (2000) kommer kort inn 

på i N-2, d. Man kan for eksempel ha et ønske om å ikke fokusere på subjektet, for eksempel 

fordi man ønsker å unngå fokus på hvem som er ansvarlig for noe, eller fordi man av en eller 

annen grunn heller ønsker å fremheve et annet ledd. Det finnes også tilfeller der ikke noe ledd 

fremstår som «logisk subjekt», noe som også kan gi grunnlag for bruk av passiv.     

N-3 Perfektumsfraser (s. 292–297) 

Perfektumsfraser er definert som fraser som normalt har en form av verbet «ha» som 

hjelpeverb og en perfektum partisipp-frase (jf. ovenfor), for eksempel «spist sure epler»», 

som komplementærledd (Hagen 2000, s. 293). Frasen «har spist sure epler» i setningen 

«Frøken Olsen har spist sure epler» er dermed som helhet en perfektumsfrase. Dersom 

hovedverbet i perfektumsfrasen er «bli» eller intransitive og ikke-durative (ikke-varige) 
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bevegelsesverb, som «komme», «gå» eller «forsvinne», kan man alternativt ha en form av 

verbet «være» som hjelpeverb. Et eksempel på dette er perfektumsfrasen «er kommet hjem» i 

setningen «Han er kommet hjem».  

Generelt er det slik at perfektum partisipp brukes til å uttrykke at en verbhandling er 

førtidig i forhold til setningens tidsreferanse (jf. s. 293). Setningens tidsreferanse kommer til 

uttrykk i om det finitte verbet står i presens eller preteritum (jf. C-2, a). Begrepet førtidig ble 

forklart i C-2, der det kom frem at når hovedverbet står i perfektum partisipp, forutsetter det at 

hovedverbets handling har skjedd forut for tidsreferansen til det finitte verbet. I setningen 

«Frode har kysset kona» innebærer dette at kyssingen har skjedd forut for det tidspunktet da 

noen sier eller skriver noe om den. I setningen «Frode hadde kysset kona», der hjelpeverbet 

«hadde» heller står i preteritum, har tilsvarende kyssingen skjedd før tidsreferansen til det 

finitte verbet «hadde». I motsetning til «har» i setningen ovenfor viser imidlertid «hadde» til 

et tidspunkt i fortiden. Kyssingen har altså skjedd før et visst tidspunkt i fortiden.  

Et viktig spørsmål med tanke på andrespråksinnlæring er spørsmålet om når man bruker 

preteritum (f.eks. «kysset kona») versus presens perfektum (f.eks. «har kysset kona»). Termen 

presens perfektum brukes om det sammensatte verbet (verbalet) i en perfektumsfrase, som i 

eksemplet ovenfor er «har kysset». Bruken av preteritum dekkes i C-2, a, mens bruken av 

presens perfektum dekkes i N-3, b, og det er lurt å lese dette stoffet godt. Kort fortalt kan vi si 

at preteritum brukes til å fortelle noe om hva som skjedde på et tidspunkt i fortiden, mens 

presens perfektum i større grad peker mot noe som har betydning for nåtiden. Dette ser vi 

tydelig om vi sammenligner setningen «Frode har kysset kona» (presens perfektum) med 

«Frode kysset kona» (preteritum). Setningen med preteritum får frem at det har skjedd en 

handling i fortiden, nemlig en kysseepisode, mens setningen med presens perfektum derimot 

beskriver en tilstand i fortiden som fortsatt har betydning for nåtiden, kanskje at Frode er 

ferdig med å kysse kona – og dermed «slipper» å gjøre det på nytt.    

Samtidig er det ikke nødvendigvis slik at det som omtales med presens perfektum, trenger 

å være avsluttet (jf. s. 296f). Dette ser vi i eksemplene «Han bodde i Bergen i sju år» 

(preteritum) og «Han har bodd i Bergen i sju år» (presens perfektum). I sistnevnte tilfelle bor 

jo personen fortsatt i Bergen. En fellesnevner for slik bruk av presens perfektum er vi har et 

durativt tidsadverbial, som viser til varighet over tid. Les mer om presens perfektum i N-3, b. 

N-4 Modalverbfraser (s. 297–310) 

På samme måte som perfektumsfraser består også modalverbfraser av et hjelpeverb og en 

annen verbfrase som komplementærledd. Hovedstrukturen i perfektumsfraser og 
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modalverbfraser er sånn sett lik. Men der slutter likhetene i hvordan disse frasene er bygd 

opp. For det første har perfektumsfraser som hjelpeverb en form av verbet «ha» (eventuelt en 

form av verbet «være»), mens modalverbfraser har som hjelpeverb et modalverb (jf. N-4), for 

eksempel en form av verbet å «ville». For det andre har perfektumsfraser som 

komplementærledd en perfektum partisipp-frase, mens modalverbfraser derimot har som 

komplementærledd en naken infinitivsfrase, dvs. en infinitivsfrase uten «å» (jf. N-5). Et 

eksempel på dette er at modalverbfrasen «skal spise middag» har modalverbet «skal» som 

hjelpeverb og «spise middag», som er en infinitivsfrase uten «å», som komplementærledd.   

For å forstå bedre hva som menes med modalverbfraser, er det viktig å skjønne hva som 

menes med modalverb, som alle disse frasene jo har som hjelpeverb. Modalverb defineres og 

beskrives generelt i N-4, a og b. Det er litt vanskelig å forklare enkelt hva som menes med 

modalverb, men kort sagt har alle modalverb to betydninger: én betydning der modalverbet 

får frem noe om subjektet i setningen (deontisk betydning), og én betydning der verbet heller 

står til setningen som helhet og uttrykker om setningens innhold er mulig, sannsynlig, 

nødvendig osv. (epistemisk betydning). Setninger med modalverb kan dermed bli flertydige, 

selv om konteksten ofte får frem hvilken betydning som er ment. Setningen «Arne vil løpe 

maraton» kan bety både at Arne har lyst til å løpe maraton (deontisk betydning), og at det er 

sannsynlig at Arne kommer til å løpe maraton (epistemisk betydning). Dere kan lese mer både 

om modalverbene generelt og om de enkelte modalverbene i norsk på side 297ff.  

Ellers skiller preteritum av modalverb seg litt ut fra andre verb ved at de i tillegg til å få 

frem at noe har skjedd i fortiden, også kan brukes på andre måter (jf. N-4, c). Den første 

forskjellen er at en del av dem, «burde», «kunne», «måtte», «skulle» og «ville», kan brukes til 

å markere høflighet. I setningen «Kunne du sende meg smøret?» brukes altså «kunne», altså 

en form i preteritum, til noe som ikke gjelder fortiden, men derimot noe man ønsker at den 

andre skal gjøre nå. Den andre forskjellen fra andre verb gjelder vilkårsetninger med såkalt 

irrealt vilkår, som «Dersom jeg hadde kunnet bli statsminister i morgen, ville jeg foreslått at 

vi gikk inn i en ny union med Sverige» (jf. K-3). Her står setningen i preteritum perfektum 

(«hadde kunnet»), selv om det ikke tidsmessig er grunnlag for preteritum (jf. C-2). Det 

preteritum perfektum får frem her, er derimot at vilkåret er irrealt, dvs. ikke kunne vært 

tilfelle. Denne konstruksjonen er mulig for alle verb. Det som er spesielt med modalverb, er at 

det at vilkåret er irrealt, alternativt kan uttrykkes bare med preteritum, så vi får: «Dersom jeg 

kunne bli statsminister i morgen, ville jeg foreslått at vi gikk inn i en ny union med Sverige».  
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N-5 Infinitivsfraser (s. 310–311) 

Hagen definerer infinitivsfraser som «verbfraser med verbets infinitivsform som kjerne» (s. 

310). Siden verb i infinitiv ikke er finitte, men derimot infinitte, er infinitivsfraser eksempler 

på infinitte verbfraser (jf. ovenfor). Infinitivsfraser er av to typer. Den første av dem er såkalte 

å-infinitivsfraser, som «å lese» eller «å hoppe». Disse har det til felles at de starter med 

infinitivsmerket «å», som normalt regnes som en subjunksjon (jf. I-2). Den andre typen 

infinitivsfraser er såkalte nakne infinitivsfraser. I motsetning til å-infinitivsfrasene står de 

nakne infinitivsfrasene uten «å» (jf. ovenfor), for eksempel «lese» eller hoppe».  

En fellesnevner for de to typene infinitivsfraser er at de minner om nominale leddsetninger 

(jf. K-3, a), som «at hun hopper strikk». Samtidig skiller infinitivsfraser seg fra nominale 

leddsetninger ved at de mangler subjekt og kan ha noen færre setningsadverb i seg (jf. side 

310). I tillegg står kjerneverbet i infinitivsfraser per definisjon i infinitiv, mens nominale 

leddsetninger alltid har et finitt verb. Siden det er et krav til setninger at de har et finitt verb, 

innebærer dette at bare nominale leddsetninger – ikke infinitivsfraser – per definisjon er 

setninger (jf. s. 241).  

Forskjellen på de to typene infinitivsfraser rent oppbygningsmessig er at å-infinitivsfraser 

har et «å» foran seg, mens de nakne infinitivsfrasene ikke har det. Utover dette er de like med 

tanke på oppbygning. Hovedforskjellen på å-infinitivsfraser og nakne infinitivsfraser er nok 

hvordan de brukes i setninger. Å-infinitivsfrasene er nominale ledd som brukes på samme 

måte som andre nominale ledd, som substantivfraser, pronomenfraser og nominale 

leddsetninger. Dette ser vi ved at å-infinitivsfrasene kan ha de samme syntaktiske funksjonene 

som andre nominale ledd (jf. side 310f). De kan altså være enten subjekt, objekt, predikativ 

eller preposisjonsstyring. Et eksempel på en å-infinitivsfrase som er subjekt (jf. kap. O), har vi 

i setningen «Å hoppe strikk er gøy», mens vi har et eksempel på en å-infinitivsfrase som er 

predikativ (jf. kap. R), i setningen «Mitt ønske er å hoppe strikk».    

I motsetning til dette har de nakne infinitivsfrasene to andre hovedoppgaver. For det første 

danner de komplementærledd til hjelpeverb. Dette ser vi i eksempelsetningen «Jeg vil hoppe 

strikk». Her er da infinitivsfrasen «hoppe strikk». Denne infinitivsfrasen fungerer som et 

komplementærledd til hjelpeverbet «vil» som står foran. Frasetypen som denne 

infinitivsfrasen består av, kalles en modalverbfrase og ble omtalt i N-4. For det andre kan 

nakne infinitivsfrasene være objektsinfinitiv etter visse verb, som i setningen «Jeg hørte henne 

skrike». Sistnevnte kan dere lese mer om i P-4. 
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N-6 Konjugerte durativfraser (s. 311–312) 

Hagen (2000) skriver om konjugerte durativfraser på side 311f. Termen konjugert kommer av 

et latinsk verb som betyr å binde sammen. En konjugert frase er dermed en frase som består 

av to eller flere deler. Konjugerte verbfraser er ut fra dette verbfraser som viser til at man gjør 

minst to verbhandlinger, enten samtidig («Jeg sitter og røyker») eller etter hverandre. («Hun 

ryddet lokalet og gikk hjem»).  

Med bakgrunn i dette blir konjugerte durativfraser en egen type konjugert verbfrase som 

skiller seg ut fra andre konjugerte verbfraser både semantisk og grammatisk. Eksempler på 

dette har vi i «sitter og spiser» i setningen «Jeg sitter og spiser» og «står og prater» i setningen 

«Hun står og prater». Det som er spesielt med denne frasetypen semantisk sett, er at begge 

verbene for det første må være durative, dvs. at de må ha en viss utstrekning i tid. For det 

andre skal begge verbene også vise til noe som personen gjør samtidig, for eksempel i det 

første eksemplet at jeg-personen sitter mens han/hun spiser. Det første verbet må dessuten 

betegne en tilstand (ro eller bevegelse), mens det andre verbet kan være hva som helst. Les på 

side 312 om hvordan denne frasetypen skiller seg grammatisk fra andre konjugerte verbfraser.  
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O Subjektet  

O-1 Subjektets karakteristikk og definisjon (s. 313–317) 

Dette kapitlet handler om den syntaktiske funksjonen subjekt i norsk og er basert på side 311–

330 i Hagen (2000). Hagen (2000) hevder at «[d]et folk flest vanligvis forstår med subjekt, er 

den som utøver en handling» (s. 313). Den semantiske rollen (jf. s. 45) for den 

handlingsutøvende er agens. I setningen «Karina baker kake» er det «Karina» som er agens. 

Samtidig påpeker Hagen (2000, s. 314) at ikke alle verb uttrykker noen slik handling 

overhodet, men derimot ulike typer tilstander og prosesser (jf. O-2). Eksempler på dette har vi 

i setninger som «Karina sovner» og «Karina er populær». Men også i slike setninger med 

andre typer verb fungerer setningsleddet «Karina» grammatisk sett likt som i setningen 

ovenfor der «Karina» er agens. Agens blir slik bare et prototypisk kjennetegn ved subjekt, 

ikke noe som gjelder alle subjekt i alle språk, heller ikke i norsk.   

Hagen (2000, s. 314) får samtidig frem at enkelte ledd som uttrykker agens, kan mangle 

de grammatiske egenskapene som subjektet ellers har i språket. Dette ser vi i forskjellen på 

aktivsetninger, som for eksempel «Karina baker kake», og passivsetninger (jf. N-2), som for 

eksempel «Kaken blir bakt av Karina» (jf. N-2). Passivsetninger har per definisjon aldri noe 

agensledd som grammatisk subjekt, men kan uttrykke det samme gjennom en av-frase, som 

her er «av Karina». Selv om leddet «Karina» i av-frasen er agens, skiller det seg ellers så mye 

fra «Karina» i setningene ovenfor at det ikke er fruktbart å regne det som et subjekt.   

Det som imidlertid er felles for alle disse totalt fire eksempelsetningene, er at de kan sies å 

ha et «logisk subjekt», forstått som det som leddet som verbet tildeler rollen som subjekt i 

aktiv-setninger med finitt verb (s. 315). Dette inkluderer da «Karina» i starten av setningen i 

de første eksemplene, men også «Karina» i av-fraser i passiv-setninger.    

Et alternativ til å tenke på subjekt ut fra hva det uttrykker semantisk sett (agens eller 

«lignende», jf. ovenfor), er å koble subjektet til det som fungerer som emne – eller tema – i 

setningen. Hagen (2000) omtaler dette som «psykologisk» subjekt. Vi er her inne på skillet 

mellom tema (gitt eller kjent informasjon) og rema (ukjent eller ny informasjon), som er en 

del av setningens informasjonsstruktur (jf. Hagen 2000, s. 260). Som det ble omtalt i L-1, er 

det en universell tendens til at tematiske setningsdeler står først i setninger mens rematiske 

deler står senere. Samtidig kan også andre ledd flyttes til forfeltet i setninger i norsk og mange 

andre språk (jf. M-2) – og blir dermed gjort til tema for setningen. Setningen «Karina er 

populær» kan for eksempel endres til «Populær er Karina», der subjektspredikativet 

«populær» er flyttet frem.   
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Det er altså viktig å skille mellom hvilke egenskaper ved subjekt som kan forene subjekt i 

ulike språk, og hva som er en nyttig subjekt-definisjon for det enkelte språket. Hagen (2000, 

s. 315) er tydelig på at både agens – eller noe bredere: «logisk subjekt» – og emne er viktige 

prototypiske egenskaper ved subjekt i ulike språk, selv om de langt fra alltid er til stede. Men 

som vi har sett, egner ikke disse definisjonene seg så godt til å definere subjektet i norsk. De 

egner seg rett og slett ikke «som avgrensing av subjektet som grammatisk kategori» (s. 316).  

Hagen (2000) definerer subjektet i norsk grammatisk ut fra en kombinasjon av tre 

kriterier. Ifølge Hagens definisjon er subjektet for det første et nominalt ledd (jf. Hagen 2000, 

s. 42). Med dette menes det at subjektet enten refererer til noe eller noen eller er innholdstomt 

(jf. nedenfor om formelt subjekt). For det andre er subjektet et obligatorisk ledd i alle 

setninger (unntatt imperativsetninger). For det tredje er subjektet definert ut fra sin posisjon, 

det vil si at det plasserer seg enten i forfeltet (kanonisk posisjon) eller i midtfeltet (invertert 

subjekt). Mer presist står subjektet i forfeltet (jf. L3) med mindre det er grunn til annet. 

Dersom andre ledd flyttes frem til forfeltet (jf. M-2), må subjektet forflyttes til midtfeltet, 

siden det maksimalt kan stå ett ledd i forfeltet om gangen.  

O-2 Karakteristiske trekk ved subjektet i norsk (s. 317–318) 

Hagen (2000) presenterer tre trekk ved subjektet i norsk som han omtaler som karakteristiske, 

og der to av dem er koblet til selve definisjonen hans av subjektet. Disse overlapper delvis 

med definisjonen hans av subjektet i norsk ovenfor.  

Det første karakteristiske trekket ved subjektet i norsk er at det er et obligatorisk adledd 

ved at det er «et adledd som må være til stede, uavhengig av kjerneleddets leksikalske 

karakter» (Hagen 2000, s. 40). Det eneste unntaket fra dette er imperativsetninger, som heller 

har et underforstått subjekt (jf. K-2). Alle norske setninger unntatt imperativsetninger må altså 

ha et subjekt – uansett om det finnes noe semantisk grunnlag for det eller ikke. Dersom en 

setning ikke har noe semantisk grunnlag for et subjekt, må setningen derfor heller ha et 

formelt subjekt, dvs. et subjekt som ikke refererer til noe. I norsk er dette vanligvis 

pronomenet «det». Et eksempel på en setning med formelt subjekt har vi i setningen «Det 

regner». Her refererer ikke pronomenet «det» til noe overhodet, men er til stede i setningen 

bare fordi norsk er et språk der alle setninger må ha et subjekt. Dere kan lese mer om ulike 

typer setninger med «det» som formelt subjekt i O-3.  

Det andre karakteristiske trekket ved subjektet i norsk er at det er semantisk heterogent. 

Med dette menes det at subjektet kan ha mange forskjellige semantiske roller. Som vi så i O-

1, har subjektet prototypisk rollen agens, ved at det refererer til den som utøver 
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verbhandlingen, men det kan også ha andre semantiske roller. Hagen (2000, s. 318) viser en 

del eksempler på dette for «Carlo» som subjekt i ulike setninger. En kort beskrivelse av hva 

som kjennetegner de ulike rollene, står på side 45 i Hagen (2000). Det er ikke lett å skille alle 

rollene helt fra hverandre, men det skal ikke mye til for å merke seg at subjektet kan ha et 

mangfold av roller, og det er også poenget i denne sammenhengen. I tillegg kan subjektet i 

norsk altså være innholdstomt, ved at det ikke refererer til noe. Dette er tilfelle ved formelle 

subjekt.   

Det tredje karakteristiske trekket ved subjektet i norsk er at det kan identifiseres ut fra 

hvilken posisjon det står i i setninger (jf. L-2 og L-3), i motsetning til i språk som har kasus, 

men ikke (like) fast leddstilling som norsk. Alle subjekt er nominale ledd, men også andre 

syntaktiske funksjoner kan være nominale ledd. Dermed er det plasseringen i setningen som i 

størst grad får frem hva som er subjekt og ikke. Normalt står subjektet i forfeltet, men dersom 

andre ledd står i forfeltet, står subjektet heller i midtfeltet (jf. M-2).   

O-3 Setninger med det som formelt subjekt (s. 318–328) 

Siden norsk har subjektstvang, får vi i en del tilfeller setninger med subjekt som bare er til 

stede på grunn av subjektstvangen. Normalt er dette pronomenet «det». En fellesbetegnelse på 

setninger som har pronomenet «det» som formelt subjekt, er «det-setninger». Det er her 

avgjørende at pronomenet mangler referanse, og at det ikke blir tildelt noen semantisk rolle av 

noe verb (Hagen 2000, s. 319). Hagen (2000) presenterer fire ulike typer det-setninger i norsk. 

Disse har ulike kjennetegn og ulike funksjoner og vil bli kort omtalt nedenfor.  

Hagen (2000) kaller den første typer det-setninger for upersonlige setninger (jf. O-3, a). Et 

eksempel på en slik setning så vi alt ovenfor, nemlig «Det regner». Upersonlige setninger er 

det-setninger som ikke har noe «logisk subjekt» (jf. O-1). Verbene i disse setningene 

uttrykker bare en tilstand eller en prosess (s. 319), og de hevder dermed ikke noe om noen 

referent. Derfor omtales de som upersonlige. Hagen (2000) deler denne setningstypen inn i tre 

undertyper, basert på a) om de har et intransitivt verb, dvs. et verb som ikke tar objekt (som i 

«Det regner»), b) om de har i seg et predikativledd (som i «Det er vakkert her», der «vakkert» 

er et predikativ, jf. kap. R), eller c) om de har i seg en leddsetning som objekt («Det sies at 

Helga kan danse tango») eller preposisjonstyring.    

Den andre typen det-setninger Hagen presenterer, er såkalte presenteringssetninger         

(jf. O-3, b). Dette er det-setninger som brukes til å presentere – derav navnet på setningstypen 

– et «logisk subjekt» (jf. O-1). Et eksempel på dette har vi i setningen «Det kom en mann til 

byen i går». Det «logiske subjektet» er i slike setninger en substantivfrase, for eksempel «en 
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mann» i eksempelet ovenfor. Rent grammatisk sett kunne denne setningen alternativt vært 

«En mann kom til byen i går»,
10

 men ofte brukes likevel heller presenteringssetninger. 

Grunnlaget for dette er tema/rema-prinsippet, som ble presentert i L-1. Det «logiske 

subjektet» er nemlig ukjent informasjon i disse tilfellene, og det egner seg derfor ikke så godt 

til å stå i forfeltet i setningen (jf. tema/rema-prinsippet, L-1). Presenteringssetninger «løser» 

dette problemet ved å heller sette det formelle subjektet «det» på subjektsplassen og la det 

«logiske subjektet» komme senere i setningen. Det kan diskuteres hvilken syntaktisk funksjon 

det «logiske subjektet» har i slike setninger. Rent formelt sett har det mange fellesnevnere 

med et objekt, særlig ved at det er et nominalt ledd og er plassert på komplementærplassen i 

setninger (jf. P-1). Samtidig er det jo et «logisk subjekt» og fungerer i slike setninger som noe 

annet enn et objekt, ved at det heller er det som blir presentert. Hagen (2000) gir det en egen 

betegnelse, nemlig presentand.  

Med å presentere menes det mer konkret at «referenten eksplisitt eller implisitt påstås å 

eksistere» (s. 320). Dette kan imidlertid skje på flere måter, og Hagen deler også her inn i tre 

undertyper. Den første undertypen er presenteringssetninger med direkte presentering. Disse 

har det til felles at de har et hovedverb «som eksplisitt uttrykker eksistens», for eksempel i 

setningene «Det er mange mennesker som ikke eier egen bolig» eller «Det vanker alltid god 

mat i bryllup». Den andre undertypen er presenteringssetninger med indirekte presentering. 

Her påstås det ikke direkte at presentanden eksisterer, men mer indirekte blir det likevel 

implisitt påstått at referenten eksisterer (jf. s. 322). Eksempelsetningen ovenfor, «Det kom en 

mann til byen i går», er et eksempel på denne typen. Den tredje og siste undertypen er 

presenteringssetninger med passiv presentering. Disse skiller seg fra de andre underypene ved 

at setningen står i passiv (jf. N-2). Et eksempel på dette er «Det bygges mange hus i år».  

Den tredje typen det-setninger er finaliseringskonstruksjoner (jf. O-3, c). Hagen (2000) 

definerer dette som «det-setninger hvor setningens «logiske subjekt» er en nominal 

leddsetning eller å-infinitivsfrase som står i setningens frifelt» (s. 324). Grunnlaget for denne 

typen det-setninger er tyngdeprinsippet (jf. L-1), som viser til at tunge konstituenter, som 

nominale leddsetninger og å-infinitivsfraser, er lettere å prosessere hvis de kommer seint i 

setninger. Som i presenteringssetninger må det da samtidig heller plasseres et formelt subjekt 

i forfeltet, slik at subjektskravet dekkes.  

Et eksempel på en setning med en nominal leddsetning som subjekt er «At han kommer i 

bryllupet, er fint». Her kan det logiske subjektet «at han kommer i bryllupet» alternativt 

                                                 
10

 Ikke alle presenteringssetningene har noen mulig «normalvariant» (jf. Hagen 2000, s. 321).  
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flyttes til frifeltet, dvs. plasseres til slutt («finalt») i setningen (altså «finaliseres»), kombinert 

med innsetting av et formelt subjekt i forfeltet. I så fall får vi finaliseringskonstruksjonen 

«Det er fint at han kommer i bryllupet», som normalt glir bedre. Det samme kan gjøres med 

å-infinitivsfraser. Setningen «Å gå i bryllup er fint» kan alternativt endres til 

finaliseringskonstruksjonen «Det er fint å gå i bryllup», der å-infinitivsfrasen «å gå i bryllup» 

er finalisert samtidig som et formelt subjekt er plassert i forfeltet.  

Den fjerde og siste typen det-setninger er utbrytingssetninger (jf. O-3, d). En fellesnevner 

for presenteringssetninger og finaliseringskonstruksjoner er at et ledd flyttes fra forfeltet 

samtidig som et formelt subjekt settes inn der i stedet. Utbrytingssetninger innebærer derimot 

større endringer fra de setningene de er basert på, som kan omtales som deres basissetninger. 

La oss ta utgangspunkt i setningen «Jeg serverte Kari pizza i går». Dette er en normal 

indikativ hovedsetning. Slike setninger gir imidlertid rom for alternative formuleringer som 

fokuserer på ett ledd i setningen, som da fungerer som den nye eller ukjente informasjonen. 

Dette fokuserte leddet kaller vi for en utbryter, fordi det «litt metaforisk kan sies å være «brutt 

ut» av sin basissetning» (Hagen 2000, s. 326). Her er noen eksempler på utbrytingssetninger 

med ulike utbrytere basert på setningen ovenfor:   

 «Det var Kari jeg serverte pizza i går.» – utbryter: «Kari», et indirekte objekt 

 «Det var pizza jeg serverte Kari i går.» – utbryter: «pizza», et direkte objekt 

 «Det var i går jeg serverte Kari pizza.» – utbryter: «i går», et fritt sluttadverbial 

(tidsadverbial)    

 

Hvis vi ser på formen til disse tre utbrytingssetningene, starter de alle med et formelt 

subjekt som subjekt. Deretter kommer en bøyingsform av verbet «være» (her: «var», som står 

i preteritum). Til slutt står selve utbryteren («Kari», «pizza» eller «i går») sammen med resten 

av setningen som en relativsetning (jf. K-3). I alle disse tilfellene er da utbryteren korrelat for 

relativsetningene. En fellesnevner for alle utbrytingssetninger er at utbryteren representerer ny 

informasjon, selv om den ikke står i forfeltet. Det formelle subjektet representerer naturlig 

nok ingen informasjon overhodet, mens relativsetningen i utbrytingssetningen representerer 

kjent informasjon. Se ellers det som står i Hagen (2000, s. 327f) om skillet mellom 

utbrytingssetninger og en rekke lignende konstruksjoner. 
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O-4 «Løftede subjekt» (s. 328–330) 

En fellesnevner for såkalte «løftede subjekt» er at det er snakk om subjekt som ikke får noen 

semantisk rolle av hovedverbet i setningen (Hagen 2000, s. 328). Derimot får de heller en 

semantisk rolle av en infinitivsfrase (jf. N-5) i setningen.   

Hagen (2000) presenterer to typer løftede subjekt, som har det til felles at de kan sies å 

være konstruert på bakgrunn av hver sin type setning. Den første typen løftede subjekt får vi 

ved såkalt subjekt-til-subjekt-løfting (s. 328f). Disse er laget med utgangspunkt i setninger 

som «Det sies at Helga kan danse tango». Ved subjekt-til-subjekt-løfting skjer det da to ting. 

For det første blir subjektet i at-setningen «forfremmet» til subjekt i oversetningen ved at det 

erstatter det formelle subjektet, slik at vi får «Helga sies ...». For det andre blir at-setningen 

gjort om til en å-infinitivsfrase (såkalt subjektsinfinitiv), slik at vi får «å danse tango». 

Setningen som helhet blir da «Helga sies å danse tango».  

Den andre typen løftede subjekt får vi ved såkalt objekt-til-subjekt-løfting. Disse er laget 

med utgangspunkt i setninger som «Det er morsomt å skrelle poteter». Ved objekt-til-subjekt-

løfting blir da objektet i infinitivsfrasen for det første forfremmet til subjekt i setningen som 

helhet, slik at vi får «Poteter er morsomt å skrelle». Predikativ (jf. kap. R) må imidlertid 

samsvarsbøyes med det leddet de beskriver, i dette tilfellet med subjektet «poteter» (jf. kap. 

R). Siden «poteter» står i flertall, må derfor «morsomt (entall, intetkjønn) endres til 

«morsomme» (flertall). Setningen som helhet blir da «Poteter er morsomme å skrelle».   
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P Objektet  

P-1 Definisjon og karakteristikk av objektet (s. 331–332) 

Dette kapitlet handler om den syntaktiske funksjonen objekt i norsk og er basert på side 331–

343 i Hagen (2000). Hagen (2000, s. 331f) definerer også objektet i norsk ut fra tre kriterier. 

For det første er objektet alltid et nominalt ledd (jf. s. 42), ved at det er et ledd som enten 

refererer til noe eller noen eller er innholdstomt. I setningen «Jeg gav henne en bil» har vi tre 

nominale ledd, der to av dem, «henne» og «en bil», er objekt.    

For det andre er objektet et komplementærledd (jf. A-3), ved at det er et bundet ledd som 

bare kan være til stede i setninger der verbet krever eller tillater det. På dette området skiller 

objektet seg klart fra subjektet, ved at subjektet er et obligatorisk ledd som må være til stede i 

alle setninger (unntatt imperativsetninger) uavhengig av verbet (jf. O-1, b). I motsetning til 

subjektet er altså objektet til stede i setninger på verbets nåde. I eksempelsetningen ovenfor 

måtte vi altså hatt et subjekt uavhengig av om verbet «gi» («gav» i preteritum) krevde det. 

Objektene «henne» og «en bil» er derimot til stede bare på grunn av verbet.    

Mer presist er det verbets valens som avgjør om det kan være noe objekt overhodet i 

setningen, og i så fall om det kan være ett eller to objekt der. Valens er en formell egenskap 

ved verb. Man kan dermed ikke slutte seg til det direkte ut fra semantikk (jf. A-4), selv om det 

selvfølgelig er en del koblinger mellom valens og semantikk (f.eks. at det ikke er mulig å sove 

noe/noen, men derimot å spise noe/noen). I setningen «Han sover» er det ikke noe objekt 

fordi verbet verken krever eller tillater noe objekt der overhodet. Setningene «Han spiser» og 

«Han spiser karameller» viser videre at verbet «spise» kan stå både med og uten objekt. Dette 

verbet tillater slik et objekt, men kan også stå alene. Setningen «Han gav henne en bil» har 

videre to objekt (jf. P-3). Verbet «gi» kan ikke stå uten noe objekt, det blir ikke grammatisk 

rett med bare «Han gav». Derimot kan vi si at dette verbet kan stå både med bare ett og to 

objekt. Det er altså både grammatisk rett med setningen «Han gav henne en bil» og «Han gav 

en bil».  

For det tredje er også objektet definert ut fra sin plassering i setninger, som skiller seg 

klart fra subjektets plassering. Den kanoniske posisjonen til objektet er komplementærplassen 

i sluttfeltet, på bakgrunn av at objektet er et komplementærledd (jf. L-3). I setningen ovenfor 

står «en bil» på komplementærplassen. I tillegg kan objektet som de fleste andre typer ledd 

flyttes frem til forfeltet i hovedsetninger og slik gjøres til tema for setningen (jf. M-2). Dette 

gjelder både for direkte og indirekte objekt. Setningen ovenfor kan altså omgjøres til både 

«Henne har han gitt en bil» og «En bil har han gitt henne».  
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Hagen (2000) definerer dermed objektet i norsk utelukkende ut fra leddets plassering 

(komplementærplassen eller alternativt forfeltet) og type ledd (nominalt ledd), ikke ut fra for 

eksempel semantisk rolle. Selv om både «henne» i «Han gav henne en bil» og «til henne» i 

«Han gav en bil til henne» rent semantisk sett uttrykker det samme (mottaker for gi-ingen), er 

det bare «henne» som er et objekt, fordi preposisjonsfraser, som «til henne» ikke er nominale 

ledd.  

Med tanke på semantikk er det ellers en klar semantisk forskjell på subjektet og objektet, 

og det er at objektet ikke kan ta semantiske roller som ligger høyere på rollehierarkiet enn den 

rollen som subjektet i setningen har (jf. s. 332). Objekt kan derfor for eksempel ikke ha den 

semantiske rollen agens, som viser til den som utfører en handling (jf. O-1). Når det gjelder 

informasjonsstruktur, står objektet normalt som del av setningens rema, ikke tema (jf. L-1), 

men dette endres ved eventuell fremflytting av objektet til forfeltet (jf. M-2).  

P-2 Enkeltobjekt (s. 332–336)  

Som presentert kan setninger med objekt ha enten ett eller to objekt i norsk. Dersom det bare 

er ett objekt, kan vi si at vi har et enkeltobjekt. Svært mange setninger har bare ett objekt, 

enten fordi verbet bare tillater (opptil) ett objekt, krever ett objekt eller tillater to objekt, men 

ikke krever det, slik at setningen også kan stå med bare ett objekt (f.eks. «gi» ovenfor). 

Generelt kan slike enkeltobjekt bestå av en rekke ulike typer fraser (s. 332ff). Det mest 

«prototypiske objektet» er ifølge Hagen (2000, s. 333) en substantivfrase, som for eksempel 

«en bok» i setningen «Jeg kjøpte en bok». Videre kan flere typer pronomen også være objekt, 

både personlige pronomen (som «han» i «Jeg elsker han»), gjenstandspronomen (som «den» i 

«Jeg kjøpte den»), refleksive pronomen (som «seg» i «Hun sminket seg») og resiproke 

pronomen (som «hverandre» i «De elsker hverandre») (jf. G-2). Også nominale leddsetninger 

(«Hun likte at jeg kjøpte boka hennes») og å-infinitivsfraser («Jeg likte å kjøpe boka hennes») 

kan være objekt. Som for subjekt finnes det også formelle objekt (jf. P-2, e). Disse har det til 

felles at de ikke refererer til noen referent, men bare er til stede av formelle grunner. En mye 

brukt setning med et formelt objekt er «Jeg har det bra», der «det» er det formelle objektet.  

Det er ellers verdt å merke seg spesielt noen kjennetegn ved nominale leddsetninger som 

objekt i setninger (jf. P-2-c). Et sentralt eksempel er bruken av presens versus preteritum på 

det finitte verbet i leddsetningen. Dersom verbet i hovedsetningen som den nominale 

leddsetningen er en del av, står i presens (f.eks. «tror»), er regelen veldig grei. Da følges 

nemlig de vanlige reglene for bruk av presens versus preteritum (jf. C-2, a). Vi kan dermed 

enten ha en setning som «Han tror at han holdt på å bli lykkelig i fjor» (om noe som skjedde i 



89 

 

fjor) og «Han tror at han holder på å bli lykkelig» (om noe som skjer nå). Dersom 

oversetningen står i preteritum (f.eks. «trodde»), er det derimot vanlig at leddsetningen også 

står i preteritum uavhengig av tidsforhold. Dermed får vi vanligvis en setning som «Han 

trodde at han holdt på å bli lykkelig», ikke den tilsvarende varianten med «holder» (presens). 

Dere kan lese mer om dette og annet på side 334f.  

P-3 Dobbeltobjekt (s. 336–342) 

Som vi har sett ovenfor, kan setninger med objekt ha to objekt, fordi verbet enten krever det 

(f.eks. «unne») eller (bare) tillater det (f.eks. «betale»). I slike tilfeller kan dette omtales som 

dobbeltobjekt. Hagen (2000, s. 337) definerer skillet mellom direkte objekt og indirekte 

objekt på rent syntaktisk grunnlag. Dersom det er to objekt i en setning, er det første objektet 

et indirekte objekt, mens det andre objektet er et direkte objektet. Et eksempel på dette har vi i 

setningen «Jeg gav deg en bil», der «deg» er et indirekte objekt og «en bil» et direkte objekt. 

Hagen (2000) ser det også slik at vi har indirekte objekt dersom det står et objekt foran et 

bundet subjektspredikativ, som i setningen «Du er meg en skrue», der «meg» er det indirekte 

objektet mens «en skrue» er det bundne subjektspredikativet (jf. R-2).  

Det indirekte objektet har færre muligheter formmessig enn det direkte objektet. Vanligvis 

er det indirekte objektet enten en substantivfrase (for eksempel i setningen «Jeg serverte jenta 

en banan») eller en pronomenfrase (for eksempel i setningen «Jeg serverte henne en banan»). 

Les mer på side 338ff om forskjeller mellom direkte objekt og indirekte objekt og noen 

kjennetegn ved ulike kombinasjoner av indirekte og direkte objekt.   

P-4 «Løftet» objekt (s. 342–345) 

Jeg behandlet i O-4 såkalte «løftede» subjekt. Parallelt med dette kan vi også ha såkalte 

«løftede» objekt. Disse er «løftet» i den forstand at de ikke får sin semantiske rolle tildelt av 

verbet i hovedsetningen, men av et komplementærledd i setningen, om de overhodet blir 

tildelt noen semantisk rolle (jf. s. 342). Også her finnes det to undertyper. Den første av dem 

består av et løftet objekt pluss et objektsinfinitiv, som viser til en infinitivsfrase som mangler 

infinitivsmerket «å» selv om det ikke står etter noe modalverb (jf. N-4). Her får objektet 

tildelt en semantisk rolle ved å være «logisk subjekt» i infinitivsfrasen, og av denne grunn kan 

denne typen kalles for subjekt-til-objekt-løfting. Et eksempel på dette har vi i setningen «Jeg 

så dem komme», der «dem» står til infinitivsfrasen «komme», ikke til «så». Verbet «se» (her: 

«så») er ellers et sanseverb, noe som er det vanligste i slike konstruksjoner. Den andre 

undertypen løftede objekt består av et løftet objekt pluss et objektspredikativ (jf. kap. R), som 

i setningen «Sola gjør oss glade». Denne undertypen blir nærmere omtalt på side 366.   
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Q Adverbial 

Q-1 Definisjon og oversikt (s. 344–358) 

Dette kapitlet handler om den syntaktiske funksjonen adverbial i norsk og er basert på side 

344–358 i Hagen (2000). Adverbial er en svært heterogen syntaktisk funksjon, både når det 

gjelder hva den kan være bygd opp av (formelle forhold), hvordan den kan brukes i setninger 

(funksjonelle forhold), og hvilke typer betydningsforhold den kan uttrykke (semantiske 

forhold). Denne heterogeniteten kommer også til uttrykk ved at adverbial som syntaktisk 

funksjon er definert i større grad ut fra hva de ikke er – sett opp mot de andre syntaktiske 

funksjonene – enn hva de er i seg selv. Samtidig går det an å skille ut flere undertyper, som i 

større grad har klart definerte egenskaper.  

Hagen (2000) definerer adverbial generelt som «et beskrivende adledd til et ikke-

substantivisk overledd» (s. 344). Som vi vil se i neste kapittel, beskriver predikativ alltid 

referenten til nominale ledd, mer konkret et subjekt eller et objekt. I setningen «Jeg heter 

Ann-Kristin» beskriver for eksempel predikativet «Ann-Kristin» subjektet «jeg». Adverbial 

beskriver derimot noe annet. Fra før har dere kanskje lært at adverbial er en syntaktisk 

funksjon som har som sin hovedoppgave å beskrive verbhandlingen, for eksempel ved å si 

noe om hvor noe skjedde («Jeg var der i to timer»), eller når det skjedde («Jeg var der i to 

timer»). Dette er da også en svært viktig oppgave for såkalte frie sluttadverbial (jf. Q-2), som 

er en type adverbial som brukes mye i språket. Men som dere vil se, kan adverbial også stå til 

og beskrive andre ledd i setninger eller setningen som helhet.  

Mens subjektet bare kunne være et obligatorisk ledd i setninger og objektet bare et 

komplementærledd, kan adverbial derimot være enten frie ledd (frie adverbial) eller 

komplementærledd (bundne adverbial). Kort fortalt er et fritt adverbial et adverbial som er til 

stede i en setning uavhengig av egenskaper ved verbet, mens et bundet adverbial må være der 

på grunn av verbet (jf. s. 354ff). 

Adverbial kan generelt være bygd opp forskjellig, noe som presenteres på s. 344f). For det 

første kan et adverbial bestå av en adverb(frase) (jf. kap. E). Et eksempel på dette har vi i 

eksempelsetningen ovenfor: «Jeg var der i to timer». Ordklassen adverb er til og med definert 

ut fra at ordene i den kan fungere som adverbial (jf. s. 130), så her er det en sterk kobling.    

For det andre kan et adverbial bestå av en adverbial leddsetning (jf. K-3, c). Et eksempel 

på dette har vi i setningen «Jeg var der fordi jeg hadde lyst». Adverbiale leddsetninger er 

definert ut fra at de «opptrer som adverbialt ledd i sin oversetning» (s. 254), og alle disse er 

dermed per definisjon adverbial.  
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For det tredje kan et adverbial bestå av en preposisjonsfrase (jf. kap. F). Et eksempel på 

dette har vi i setningen ovenfor: «Jeg var der i to timer». Preposisjonsfraser brukes vanligvis 

som adverbial, men de kan i tillegg også ha andre funksjoner (jf. oversikten over dette på side 

157f). Det er her særlig viktig å merke seg at de kan være lokaliserende adledd i 

substantivfraser (jf. S-4). Setningen «Jeg møtte gutten i blomsterbutikken» er dermed 

tvetydig. Her kan «i blomsterbutikken» enten være et adverbial som forteller noe om hvor 

verbhandlingen skjedde, eller det kan være en beskrivelse av «gutten» og dermed ikke noe 

eget setningsledd. Denne forskjellen har betydning for plasseringen i setningsskjemaene. 

For det fjerde kan et adverbial bestå av en substantivfrase (jf. kap. B). Dette gjelder særlig 

såkalte målsledd, altså ledd som uttrykker «en kvantifisering av eller et mål på en 

verbhandling» (s. 345). Et eksempel på dette har vi i setningene «Jeg var der to timer» (jf. 

også preposisjonsfrasen ovenfor) og «Bilen kostet 50 000 kroner». 

For det femte kan et adverbial også bestå av en adjektiv(frase) (jf. kap. D). Et eksempel på 

dette har vi i setningen «Han hoppet høyt». Ordet «høyt» fungerer her som et måtesadverbial 

ved at det forteller noe om hvordan hoppingen skjedde. Det er verdt å merke seg at formen 

«høyt» er en form i ubestemt form entall intetkjønn. Det er bare adjektiv i denne 

bøyingsformen som kan brukes som adverbial, mer presist måtesadverbial. Norsk er et språk 

som har få egne måtesadverb, så adjektivene er viktig for å få frem denne typen innhold.  

Q-2 Frie adverbial (s. 346–353) 

De fleste adverbial er frie adverbial. Hagen (2000) definerer et fritt adverbial som «et 

adverbial som ikke har sin tilstedeværelse eller sitt innhold bestemt av ett styringsverb» (s. 

346). Frie adverbial er altså frie ledd (jf. s. 41), forstått som ledd som det ikke stilles noen 

grammatiske krav om at skal være med i en setning. Et eksempel på dette har vi for 

tidsadverbial som «i to timer» i setningen «Jeg spiste frokost der i to timer». Samtidig er det 

viktig å være bevisst på at selv om tidsadverbial som dette ikke er obligatoriske rent 

grammatisk sett, så må vi likevel ofte ta dem med i setninger fordi det trengs informasjon om 

tid. I slike tilfeller er det dermed kommunikative hensyn som avgjør om vi uttrykker et fritt 

ledd eller ikke – og ikke hensynet til grammatisk korrekthet. 

Hagen deler inn de frie adverbialene i fire undertyper: midtadverbial, frie sluttadverbial, 

fokusadverbial og gradsadverbial, som blir presentert nedenfor. 

Midtadverbial 

Den første undertypen frie adverbial er midtadverbial (jf. Q-2, b). Hagen (2000) definerer 

midtadverbial som adverbial som «har midtfeltet som sin kanoniske, og forfeltet som eneste 
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alternative posisjon, mens sluttfeltet ikke er noen mulig plassering» (s. 346). Dette er altså en 

definisjon som er basert på midtadverbials posisjon i setninger. Eksempler på midtadverbial 

er «vel», «jo», «heldigvis» og «ikke», som alle kan settes inn i følgende eksempelsetning: 

«Jeg liker vel/jo/heldigvis/ikke den nye jobben.»  

Selv om midtadverbialene er definert ut fra syntaktisk posisjon, har de også i hovedsak en 

semantisk fellesnevner, nemlig at de står til setningen som helhet og modifiserer setningens 

påstandsinnhold på et eller annet vis. Midtadverbial er nesten alltid adverb av typen 

setningsadverb (jf. E-4). Presentasjonen av hvordan de ulike setningsadverbene brukes, finner 

dere samlet i E-4. Jeg kommenterer det derfor ikke nærmere her.  

Det kan være flere midtadverbial i samme setning (jf. s. 347f). I slike tilfeller er 

rekkefølgen styrt av det Hagen kaller deskriptiv rekkevidde, som viser til hvilke deler av 

setningen innholdet i midtadverbialet gjelder for. Rekkefølgen skal være slik at alle 

midtadverbial har som del av sin deskriptive rekkevidde de midtadverbialene som står til 

høyre for dem, men ikke de som står til venstre. La oss se på dette for et eksempel som ligner 

litt på eksempelet i boka: «Jeg skal nok sannsynligvis ikke på jobb i morgen», som består av 

tre midtadverbial: «nok», «sannsynligvis» og «ikke». Her står «ikke» bare til 

setningsinnholdet «Jeg skal på jobb i morgen», mens «sannsynligvis» står til «Jeg skal ikke på 

jobb i morgen» og «nok» står til «Jeg skal sannsynligvis ikke på jobb i morgen.» Dersom 

denne rekkefølgen brytes, merkes det lett, slik vi kan se av eksemplene på side 347.  

Frie sluttadverbial 

Den andre undertypen frie adverbial er frie sluttadverbial (jf. Q-2, c). Hagen (2000) definerer 

også denne typen adverbial ut fra posisjon i setningen ved å omtale dem som frie adverbial 

med «sluttfeltet som sin kanoniske, og midtfeltet og forfeltet som sine alternative posisjoner» 

(s. 348). Den viktige forskjellen syntaktisk sett mellom midtadverbial og frie sluttadverbial er 

dermed at det bare er de frie sluttadverbialene som kan stå i sluttfeltet, mer presist i frifeltet 

helt til slutt i setningen (etter komplementærplassen).  

Hagen (2000) deler de frie sluttadverbialene inn i tre undertyper basert på semantikk. Den 

første av disse typene er stedsadverbial, som viser til adverbial som «bidrar til å lokalisere 

verbhandlingen i rom» (s. 349). Et eksempel på dette er «på Geilo» i «Jeg har en hytte på 

Geilo». Stedsadverbial kan også være bundne, noe som vil bli omtalt i Q-3. Den andre 

undertypen frie sluttadverbial er tidsadverbial, som «plasserer en verbhandling i tid» (s. 350). 

Et eksempel på dette er «om to timer» i setningen «Jeg skal spille fotball om to timer». Den 

tredje typen er omstendighetsadverbial, som «uttrykker omstendigheter som ledsager 
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verbhandlingen og således karakteriserer den, - bortsett fra tid og sted» (s. 348). Som dere kan 

se på side 348f, fungerer denne undertypen som en felles gruppe for svært ulike adverbial 

semantisk sett, deriblant «høyt» i setningen «Han hoppet høyt» (måtesadverbial) og «fordi 

han hadde lyst» i den lengre setningen «Han hoppet høyt fordi han hadde lyst» 

(årsaksadverbial). Dere finner mye mer stoff om disse tre undertypene på side 348ff.  

Det kan være flere frie sluttadverbial i samme setning, men den deskriptive rekkevidden er 

da annerledes enn for midtadverbialene. For de frie sluttadverbialene dekker den deskriptive 

rekkevidden nemlig alt til venstre (ikke høyre) for adverbialet (jf. Hagen 2000, s. 351f). Dette 

innebærer at «[j]o lengre til høyre et frifeltsadverbial står, jo større er dets deskriptive 

rekkevidde» (s. 352), dvs. jo større del av setningen gjelder det for. Grammatisk sett er det 

ingen regler for rekkefølgen av frie sluttadverbial, så vi kan velge rekkefølgen fritt ut fra hva 

vi ønsker at adverbialet skal modifisere. Dette kan dere se klart ut fra eksemplene på side 352 

i Hagen (2000). Det vanligste er likevel at omstendighetsadverbial kommer før 

stedsadverbial, som igjen kommer før tidsadverbial. Dette mønsteret finner vi i setningen 

«Han svømte med svømmebriller i bassenget hver morgen», der «med svømmebriller» er et 

omstendighetsadverbial, «i bassenget» et stedsadverbial og «hver morgen» et tidsadverbial.   

Fokusadverbial 

Den tredje undertypen frie adverbial er fokusadverbial (jf. Q-2, d). Hagen (2000) definerer 

dem som adverbial som «relaterer setningens påstandsinnhold til ett av dens ledd» (s. 353), 

som han i boka kaller fokusleddet. Et eksempel på dette har vi i setningen «Han møtte også 

meg til en date den dagen», der «også» er fokusadverbial og «meg» er fokusledd. En 

fellesnevner for alle fokusadverbialene er at de i hovedsak består av et fokusadverb i tillegg til 

noen idiomatiske fraser. Her viser Hagen (2000) til stoffet om fokusadverb i E-5.  

Gradsadverbial 

Den fjerde og siste undertypen frie adverbial er gradsadverbial (4) (jf. Q-2, e). Dette er en 

type adverbial som ikke utgjør egne setningsledd, men som inngår som adledd i andre 

setningsledd. Ingen av dem står som adledd til – og modifiserer – verb, men derimot adjektiv 

(jf. kap. D) («Han var meget vakker»), adverb (jf. kap. E) («Hun gjorde det svært ofte») eller 

kvantorer (jf. H-4) («Det kostet veldig mange penger»). De fleste gradsadverbial er 

gradsadverb (jf. E-6), som i eksemplene ovenfor, men de kan også være enten adjektiv i 

intetkjønn form entall («Han jobbet enormt mye») eller en substantivfrase («Han er en åtti år 

gammel mann»). Dere kan lese mer om dette på side 353. 
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Q-3 Bundne adverbial (s. 354–358)  

Bundne adverbial er adverbial som «har sin tilstedeværelse og ofte også sitt innhold styrt av 

sitt styringssverb» (Hagen 2000, s. 354). I motsetning til de frie adverbialene fungerer altså 

disse adverbialene som komplementærledd (s. 41), ved at de viser til adledd som ikke generelt 

må være med i en setning, men som er der fordi det finitte verbet krever eller tillater det. Det 

er egenskaper ved verbet som bestemmer om en setning må ha et adverbial, eller om det kan, 

men ikke må, ha et adverbial. I begge tilfeller regnes adverbialene som bundne.  

Bundne adverbial er av to hovedtyper, som skiller seg klart fra hverandre. Den første 

typen består av bundne adverbial med komposisjonelt innhold (jf. Q-3, a og b). Med 

komposisjonelt innhold menes det kort fortalt at innholdet er forutsigbart på bakgrunn av 

betydningen til hver del. Et eksempel på en setning med et bundet adverbial med 

komposisjonelt innhold har vi i setningen «Jeg bor på Geilo». Vi ser her klart at «på Geilo» er 

et bundet adverbial fordi setningen ikke ville vært grammatisk om leddet ble kuttet (jf. s. 

354). Man kan ikke si/skrive bare «Jeg bor». Også adverbial som er koblet til verbet ved at 

verbet tillater – med ikke krever dem – regnes som bundne. I motsetning til dette kan frie 

adverbial (jf. Q-2) være til stede i setninger uavhengig av egenskaper ved verbet. Den 

tidligere eksempelsetningen «Jeg har en hytte på Geilo» viser dette. Her gir adverbialet «på 

Geilo» mer tilleggsinformasjon ved at setningen godt kunne stått uten det leddet. Det kan 

noen ganger være litt vanskelig å finne ut om adverbial med komposisjonelt innhold er 

bundne eller ikke. Som en hjelp er det lurt å studere godt eksemplene på side 354–356 og 

prøve å ta stilling til om adverbialet er styrt av verbet (bundet) eller ikke (fritt), men her må 

det også brukes noe skjønn.     

Den andre typen bundne adverbial er bundne adverbial med idiomatisk innhold. Helheten 

av verbet og adverbialet har her en betydning som må læres som en helhet, fordi den ikke kan 

sluttes ut fra de enkelte delene. Slike fraser kan være vanskelige å lære for andrespråksinnlære 

av norsk siden de må læres frase for frase. Et eksempel på en setning med et bundet adverbial 

med idiomatisk innhold har vi i setningen «Jeg slo opp med kjæresten i går». Her er da «opp» 

et retningsadverb som fungerer som et bundet adverbial som sammen med en bøyingsform av 

verbet «slå» danner en egen semantisk enhet (jf. side 134 i Hagen 2000). Det finnes en rekke 

slike uttrykk med et verb pluss et slikt adverb, for eksempel «dysse ned» i betydningen skjule, 

«holde opp» i betydningen slutte og å «holde ut» i betydningen tåle. Dere kan lese mer om 

disse og andre uttrykk på side 134 i Hagen (2000).  

Siden slike verbpartikler er bundne adverbial, har de komplementærplassen som sin 

kanoniske plass. Dersom det også er et objekt i setningen, for eksempel i «Vi kastet katten 
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ut»», står objektet («katten») normalt før verbpartikkelen («ut»). Dette er den kanoniske 

posisjonen til objekt og bundne adverbialledd på komplementærplassen (s. 357f). I mange 

tilfeller er imidlertid også den motsatte rekkefølgen grammatisk. Dette gjelder for eksempel 

for setningen ovenfor, som også kan formuleres som «Vi kastet ut katten», med 

verbpartikkelen foran objekt.  

Det er imidlertid to unntak fra hovedregelen om at motsatt rekkefølge er grammatisk. Det 

første unntaket er at dette ikke kan gjøres om det bundne adverbialet er komplekst, for 

eksempel om det står «helt ut» i stedet for bare «ut». Mens det er uproblematisk å si/skrive 

«Vi kastet katten helt ut», er det verre med setningen «Vi kastet helt ut katten». Det andre 

unntaket gjelder enklitiske pronomen, dvs. pronomen som er trykklette og danner et 

‘prosodisk ord’ med konstituenten foran (jf. også M-3). Som presentert i M-3 kan ikke 

adverbiale ledd være enklisevert, noe som innebærer at slike pronomen må ha et annet ledd 

foran seg. Dette innebære at «den» brukt trykklett om for eksempel «katten» ikke kan stå rett 

etter «ut», men heller etter verbet «kastet». Dermed blir det grammatisk med setningen «Vi 

kastet den ut», med kanonisk plassering av leddene, men ikke med rekkefølgen «Vi kastet ut 

den».  
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R Predikativ  

R-1 Definisjon og klassifikasjon (s. 359) 

Dette kapitlet handler om den syntaktiske funksjonen predikativ i norsk og er basert på side 

359–370 i Hagen (2000). Predikativ er en syntaktisk funksjon som beskriver et annet ledd, 

som da kan omtales som predikativets gjenstandsledd (s. 359). Gjenstandsleddet kan enten 

være et subjekt (subjektspredikativ), som «en gutt» i «Han er en gutt», eller et objekt 

(objektspredikativ), som «glad» i «Han gjorde henne glad». (Det er her objektet «henne» som 

blir glad, ikke subjektet «han».) Mer presist kan vi si at predikativ er ledd som «beskriver 

referenten for et nominalt ledd» (s. 359). Som kjent er både subjekt og objekt nominale ledd 

(jf. A-3). Predikativ beskriver dermed referenten til den eller det som de nominale leddene 

refererer til, om det enn er et subjekt eller et objekt. 

Predikativ som kan bøyes, samsvarsbøyes med gjenstandsleddet sitt, altså det leddet som 

predikativ refererer til. Dette ser vi for eksempel ved at det heter «Han er glad», men «De er 

glade». I begge disse tilfellene har vi predikativ av typen subjektspredikativ, der «glad» er 

bøyd i hankjønn, entall og «glade» i flertall. Tilsvarende bøyes også bøyelige 

objektspredikativ med gjenstandsleddet sitt. I eksempelsetningen ovenfor, «Han gjorde henne 

glad», står gjenstandsleddet «henne» i entall, og derfor står også predikativet i entall. Dersom 

objektet heller hadde vært «dem», som er en flertallsform, ville setningen blitt «Han gjorde 

dem glade», med flertallsbøying av adjektivet.  

På samme måte som adverbial (jf. kap. Q) kan predikativ være enten frie eller bundne 

avhengig av om de er styrt av verbet (bundne) eller ikke (frie). Både subjekts- og 

objektspredikativ kan være bundne eller frie, noe som vil bli tydelig i de neste underkapitlene.   

R-2 Bundne predikativ (s. 359–368) 

Hagen (2000, s. 359) definerer bundne predikativ som predikativ som «opptrer som 

komplementærledd til verb». Siden de er komplementærledd, har de komplementærplassen i 

setninger som sin kanoniske plassering (jf. L-2), men kan alternativt stå i forfeltet. Som nevnt 

kan både subjektspredikativ og objektspredikativ være bundne. 

Bundne subjektspredikativ 

Sannsynligvis kjenner dere godt til bundne subjektspredikativ fra før, som blir beskrevet i R-

2, b. Felles for alle disse er at de styres av verb som kalles kopulaverb, og som er 

kjennetegnet av at de (normalt) ikke kan stå alene, men trenger et predikativ i setningen. Dette 

kjennetegnet kommer godt frem i den mer tradisjonelle betegnelsen på dem, som er 
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uselvstendige verb. Betegnelsen kopulaverb får derimot frem et annet aspekt, nemlig at dette 

er verb som kobler sammen et subjekt med det leddet som beskriver dem, altså predikativet. 

Disse egenskapene ser vi godt ved verbet «være», som er et typisk kopulaverb. I setningen 

«Jeg er snill» er verbformen «er» uselvstendig ved at den bare har som oppgave å koble 

sammen subjektet («jeg») med predikativet «snill», som beskriver en egenskap ved referenten 

til subjektet «jeg».  

I eksempelet ovenfor er predikativet et adjektiv (jf. kap. D), men som Hagen (2000, s. 

360f) presenterer, er det ikke bare adjektiv som kan være bundne subjektspredikativ. Det er 

særlig viktig å merke seg at bundne subjektspredikativ kan være en substantivfrase (jf. kap. 

S), for eksempel «en gutt» i «Jeg er en gutt». I tilfeller der substantivfraser er predikativ, viser 

de til en egenskap, i dette tilfellet egenskapen å være en gutt, ikke til en referent (f.eks. «en 

gutt» i «Jeg så en gutt»). Dette er grunnen til at man viser tilbake til disse leddene med «det» 

(altså «Jeg er det») og ikke med «han» eller «ham» (dvs. «Jeg er han/ham»), som man ellers 

ville gjort (jf. s. 361). Merk dere ellers at den ubestemte artikkelen «en/ei/et/» i visse tilfeller 

kan utelates når de inngår i predikative ledd (jf. H-4, c).   

Bundne subjektspredikativ kan også være en nominal leddsetning (jf. K-3, a), som i 

setningen «Problemet er at jeg trenger et nytt sted å bo i løpet av en uke», eller en å-

infinitivsfrase (jf. N-5), som i setningen «Løsningen er å sette inn en annonse i avisen 

snarest». I begge disse tilfellene kan predikativet byttes ut med pronomenet «det». Det kan 

også predikativet når det – kanskje noe uventet – er enten et lokativt adverb, som i setningen 

«Jeg er hjemme», eller en lokativ preposisjonsfrase, som i setningen «Jeg er på skolen». I 

begge disse tilfellene, som gjelder stedsplassering, kan man respondere med å si: «Er du det?» 

Dette viser at vi her ikke har stedsadverbial, som det ellers kan virke som, for da ville vi heller 

brukt pronomenet «der», som når setningen «Jeg bor i Bergen» gjøres om til «Jeg bor der».   

Noen få predikativledd kan ellers ta egne komplementærledd etter seg igjen (s. 363). 

Eksempler på dette har vi i setninger som «Jeg er lei meg» og «Vi ble endelig kvitt henne». 

Her er det «lei» og «kvitt» som er selve predikativene, men etter disse kommer det så et 

nominalt ledd, som fungerer som en slags «predikativsobjekt», ifølge Hagen.  

Vi får også bundne subjektspredikativ etter andre kopulaverb enn «være». Disse 

kopulaverbene skiller seg fra «være» ved at de ikke bare har en sammenkoblingsfunksjon 

(kopulafunksjon), men også har et eget semantisk innhold. Hagen (2000, s. 364f) nevner 

«bli», for eksempel i setningen «Jeg blir sint», «hete», for eksempel i setningen «Jeg heter 

Ann-Kristin», og de tre ordene «synes», «virke» og «forekomme», som betyr omtrent det 
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samme. Dere kan lese om betydningen og bruken av både disse tre kopulaverbene og lese mer 

om bruk av «være» på side 360ff i Hagen (2000).   

Bundne objektspredikativ 

Som presentert kan også objektspredikativ være bundne, ved at de på ulike måter er styrt av 

verbet. Et sentralt eksempel har vi ved såkalte kausative objektspredikativ, som i setningen 

«Vi malte gutten grønn». Denne typen objektspredikativ får vi når «subjektreferenten 

forårsaker at objektreferenten trer inn i den tilstand som objektspredikativet denoterer» 

(Hagen 2000, s. 367). I eksempelsetningen ovenfor maler referenten til subjektet «vi» 

«gutten» slik at han – som resultat av malingen – blir grønn. Et annet sentralt eksempel på et 

verb som gir objektspredikativ, er verbet «kalle». Dette verbet gir et bundet 

objektspredikativet dersom det brukes i en setning der noen kaller én eller flere andre for noe. 

Dette ser vi i eksempelsetningen «Tove kalte Line dum», der «dum» er et bundet 

objektspredikativ. Dere kan lese mer om bundne objektspredikativ på side 365ff i Hagen 

(2000). 

R-3 Frie predikativ (s. 368–370) 

Hagen (2000) definerer frie predikativ som predikativ som «ikke opptrer som 

komplementærledd, men som et fritt ledd» (s. 368). Også disse leddene beskriver et subjekt 

(fritt subjektspredikativ) eller et objekt (fritt objektspredikativ), men ved frie predikativ gjøres 

dette uavhengig av verbhandlingen. Siden disse leddene er frie, må de ikke grammatisk sett 

være til stede i setningen. Dette har de til felles med frie ledd som frie adverbial (jf. Q-1). 

Men dette hindrer dem selvfølgelig ikke i å kunne bidra med viktig tilleggsinformasjon om 

subjektet eller objektet. 

Både de frie subjektspredikativene og de frie objektspredikativene har sin kanoniske 

plassering i frifeltet i sluttfeltet. Begge de to typene predikativ kan dessuten alternativt flyttes 

frem til forfeltet (jf. M-2). En forskjell på dem når det gjelder plassering, er imidlertid at en 

del av de frie subjektspredikativene – men ikke de frie objektspredikativene – også kan stå i 

midtfeltet. Hagen (2000) skriver mer presist at dette bare er aktuelt for adjektiv som 

«kongruerer med subjektet med hensyn til numerus og gensus», for eksempel «glade» i «De 

løper glade i gjennom skogen» (s. 369).  

Frie subjektspredikativ 

Et eksempel på et fritt subjektspredikativ er setningsleddet «glad» i «Han løper glad gjennom 

skogen». I dette tilfellet kan det kanskje være litt vanskelig å skille frie subjektspredikativ 
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klart fra frie sluttadverbial som forteller noe om hvordan verbhandlingen skjer på (i dette 

tilfelle hvordan «han» løper). Et klart tegn på at vi har å gjøre med et subjektspredikativ og 

ikke med et adverbial, har vi om leddet samsvarsbøyes med subjektet. Dette er bare aktuelt 

for predikativ som er bøyelige, som for eksempel adjektivet «glad». Dersom vi bytter ut 

«han» i setningen ovenfor med «de», altså en overgang fra entall til flertall, som i «De løper 

glade gjennom skogen», ser vi at adjektivet «glad» endres til «glade». Dette viser at leddet er 

et predikativ, ikke et adverbial. I tilfeller der leddet ikke er bøyelig, må grensen mellom 

predikativ og adverbial i større grad trekkes ut fra semantikk. Man kan da stille seg 

spørsmålet om det er mest rimelig å tolke det slik at leddet beskriver subjektet (fritt 

subjektspredikativ) eller verbhandlingen (fritt adverbial). 

Frie objektspredikativ 

Et eksempel på et fritt objektspredikativ er setningsleddet «brukt» i setningen «Han kjøpte 

sofaen brukt». I dette tilfellet er predikativet et perfektum partisipp (av verbet «bruke») som 

brukes adjektivistisk (jf. D-2, b). Også frie objektspredikativ som er bøyelige, samsvarsbøyes 

med gjenstandsleddet sitt, som her er objektet. Dersom «sofaen» (entall) endres til «sofaene» 

(flertall), får vi her setningen «Han kjøpte sofaene brukte». 
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S Substantivfrasen  

Dette kapitlet handler om substantivfrasen i norsk og er basert på side 371–388 i Hagen 

(2000). 

S-1 Definisjon og oversikt (s. 371-372) 

En substantivfrase er definert som «en frase som har et substantiv som kjerne (Hagen 2000, s. 

371). Eksempler på substantivfraser er «gutten», «en liten gutt» og «gutten som er teitest». 

Substantivfraser er alltid nominale ledd, dvs. ledd som refererer til noe eller noen (jf. A-3).  

Substantivfraser brukes til mye forskjellig. De kan for eksempel være subjekt (f.eks. 

«gutten» i «Gutten er søt»), direkte objekt (f.eks. i «Jeg møtte gutten i går»), indirekte objekt 

(f.eks. i «Jeg serverte gutten en kake») eller bundet subjektspredikativ (f.eks. «en gutt» i «Jeg 

er en gutt»). Substantivfraser er også en type nominalt ledd som ofte opptrer som styring i 

preposisjonsfraser (jf. kap. F). Dette ser vi et eksempel på i preposisjonsfrasen «til gutten», 

der «gutten» er styring.  

Dette kapitlet handler derimot ikke om hvordan substantivfraser kan inngå i større 

språklige sammenhenger, men om hvordan substantivfrasene selv kan være bygd opp. 

Substantivfraser kan deles inn i tre hoveddeler. Alle substantivfraser har en kjerne, som per 

definisjon – siden det er en substantivfrase – er et substantiv (s. 371). Som vi vil se i S-3, kan 

imidlertid kjernen noen ganger være underforstått. Ledd som står foran kjernen, kalles 

foranstilte adledd (jf. S-2), mens ledd som står bak kjernen, kalles etterstilte adledd (jf. S-4).  

Som dere kan se i skjemaet på side 371, har norsk en klar struktur for hvilke ledd som kan 

inngå i substantivfraser, og hvilken rekkefølge de står i. Det er verdt å merke seg at alle 

posisjonene i skjemaet for substantivfrasens oppbygning er plasser, ikke felt (s. 372, jf. L-2). 

Dette innebærer at de er definert ut fra hva som kan fylle dem. Hagen (2000) definerer alle 

posisjonene ut fra semantiske kriterier, noe han klargjør på side 372. Samtidig er det også 

forskjeller mellom posisjonene når det gjelder hvilke språklige kategorier som kan fylle dem.  

S-2 Foranstilte adledd (s. 372–379) 

En fellesnevner for de foranstilte adleddene i substantivfraser er at de er relativt korte. Hagen 

(2000, s. 372ff) deler dem inn i fire semantiske hovedtyper. Det varierer hvor mange av disse 

leddene som er med i hver substantivfrase, men de som er med, følger rekkefølgen nedenfor.  

Den første hovedtypen foranstilte adledd er totalkvantifiserende adledd (jf. S-2, a). Disse 

samsvarer med undertypen totalkvantorer blant kvantorene (jf. H-4, b). En fellesnevner for 

totalkvantorer er at de viser til den totale mengden av noen eller noe (jf. s. 214). Eksempler på 

dette er «alle» i «alle barna» og begge i «begge bøkene». 
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Den andre hovedtypen foranstilte adledd er definittmarkerende adledd (jf. S-2, b). Dette er 

adledd som gir substantivfrasen som helhet definitt referanse, noe dere kan lese mer om i B-3. 

Det er tre hovedtyper slike definittmarkerende adledd. For det første kan det 

definittmarkerende adleddet være en demonstrativ (jf. H-2), for eksempel «den» i «den 

datamaskinen». For det andre kan adleddet være en possessiv (jf. H-3), for eksempel «min» i 

«min datamaskin». Som presentert i B-3 står substantivet alltid i ubestemt form i slike fraser, 

slik at possessiven alene er det som uttrykker definitt referanse. For det tredje kan adleddet 

være en såkalt genitiv, for eksempel «barnets» i «barnets kosedyr» eller «barnet sitt» i «barnet 

sitt kosedyr».
11

 Affikset -s eller en form av possessiven «sin» i disse eksemplene kalles for en 

genitivsmarkør, og den plasseres enten etter en substantivfrase (f.eks. «barnet») eller et 

proprium (f.eks. «Petter») (jf. S-5). Det er kombinasjonen av substantivet eller propriet og en 

genitivsmarkør som kalles for en genitiv i Hagen (2000). Les mer om genitiver på side 373ff. 

Den tredje hovedtypen foranstilte adledd er delkvantifiserende adledd, forstått som en type 

adledd som forteller noe om hvor mange det er av noe (jf. S-2, c). Denne typen adledd angir 

altså delmengder. Den viktigste typen delkvantifiserende adledd er såkalte delkvantorer (jf. 

H-4, c), som er en annen type kvantorer. Eksempler på delkvantorer er grunntall, for eksempel 

«fire» i «fire is» og ord som «noen», «mange» osv. Enkelte substantivfraser kan også bidra til 

å få frem delmengder, for eksempel «to flasker» i «to flasker brus».  

Den siste hovedtypen foranstilte adledd er såkalte beskrivende adledd (jf. S-2, d). Som 

navnet tilsier, har disse adleddene som oppgave å beskrive substantivfrasens referent. I 

hovedsak er det adjektivfraser som fyller denne plassen i norsk. Merk dere her at vi her kan ha 

enten bare et adjektiv (f.eks. «snille» i «snille kjærester») eller en kombinasjon av et 

gradsadverb (jf. E-6) og et adjektiv (f.eks. «veldig snille» i «de veldig snille kjærestene»).  

S-3 Kjernen (s. 380–381) 

Kjernen i substantivfraser er per definisjon et substantiv (jf. kap. B). I forbindelse med 

substantivfraser er det imidlertid et viktig punkt som må trekkes frem som gjelder kjernen, og 

det er er at substantivfraser også kan være kjerneløse (s. 380f). Med dette menes det at det 

faktisk ikke står noen kjerne i selve substantivfrasen. Rent logisk sett kan vi imidlertid i alle 

slike tilfeller «tenke inn» en kjerne, så substantivfraser har dermed alltid i det minste en 

underforstått kjerne. Et eksempel på dette har vi i setningen «De gamle vet best», som kunne 

vært omskrevet til «De gamle menneskene vet best».  

                                                 
11

 Begrepet genitiv har bakgrunn i at norrønt hadde kasusbøying av substantiv, der genitiv var en type kasus. I 

dagens norsk har vi ikke lenger genitiv som en aktiv del av språket, bare spor av det, for eksempel i faste uttrykk 

som «til fjells» og altså i genitivsmarkører som -s eller en form av possessiven «sin». 
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En forutsetning for at substantivfraser skal kunne stå kjerneløse, er at det er mulig å 

identifisere dem som en substantivfrase også uten at kjernen er med (s. 380). Dette innebærer 

i praksis at substantivfrasen må ha foranstilte adledd, som i eksempelet ovenfor, der «de» er et 

foranstilt definittmarkerende adledd og «gamle» et foranstilt beskrivende adledd.  

Hagen (2000, s. 380f) presenterer tre ulike typer kjerneløshet. Den første typen 

kjerneløshet kaller han anaforisk kjerneløshet. Det er slik kjerneløshet i tilfeller der man kan 

finne den underforståtte kjernen i den språklige konteksten (jf. det som står om anafori i B-3 

og kapittel G). Et eksempel på dette har vi her: «Jeg har to hus, et stort og et lite. Jeg skal 

selge det store til våren.» Vi forstår her ut fra sammenhengen at det underforståtte 

substantivet i frasen «det store» i andre setning er «huset».  

Den andre typen kjerneløshet er såkalt generaliserende kjerneløshet. Dette så vi et 

eksempel på i substantivfrasen «de gamle» i setningen «De gamle vet best». Med termen 

generaliserende menes det her at «tolkningen [blir] mer generell enn om frasene også hadde 

omfattet et kjernesubstantiv» (s. 381).  

Den tredje typen kjerneløshet er partitiv kjerneløshet. Denne typen kjerneløshet er aktuell 

for en viss type konstruksjon som Hagen (s. 381) omtaler som partitivkonstruksjoner. 

Partitivkonstruksjoner består av en substantivfrase «som refererer til mengder som utgjør en 

delmengde av en eksplisitt og spesifikk helmengde». Eksempler på slike konstruksjoner er «to 

av barna» og «noen av lærerne». I begge disse tilfellene er det kjernen i substantivfrasen, «to» 

og «noen», som viser delmengden, mens helmengden kommer frem i en preposisjonsfrase 

med «av»: «av barna» og «av lærerne». Disse substantivfrasene kunne vært bygd ut til fraser 

uten kjerneløshet, som «to barn av barna» og «noen lærere av lærerne». Siden dette er smør 

på flesk, er det, som Hagen skriver, vanlig at partitivkonstruksjoner ikke har kjerne. 

S-4 Etterstilte adledd (s. 382–385) 

De etterstilte adleddene i substantivfraser er av tre semantiske hovedtyper, som er beskrevet 

på side 382ff i Hagen (2000). I motsetning til de foranstilte adleddene kan de etterstilte 

adleddene være mer omfangsrike. Det varierer hvor mange av leddene nedenfor som er med i 

substantivfraser, men de som er med, følger alltid den oppsatte rekkefølgen.  

Den første hovedtypen etterstilte adledd er såkalte etterstilte possessiver og genitiver (jf. 

S-4, a). Disse spiller samme rolle som foranstilte definittmarkerende adledd. Et eksempel på 

en substantivfrase med en etterstilt possessiv har vi i frasen «datamaskinen min», som spiller 

samme semantiske rolle som «min datamaskin», som har et foranstilt possessiv. Når 

possessiven er etterstilt, må substantivet alltid stå i bestemt form (jf. B-3). Det finnes også en 
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etterstilt variant av det som Hagen (2000, s. 373ff) omtalte som genitiver. Denne etterstilte 

varianten kaller han til-genitiv. Et eksempel på en til-genitiv har vi i substantivfrasen 

«kosedyret til barnet», der «kosedyret» er frasens kjerne, mens «til barnet» er en til-genitiv 

med «til» som genitivsmarkør. I motsetning til -s (i «barnets») og «sin»/»sitt»/«sine» (i f.eks. 

«barnet sitt») står genitivsmarkøren i til-genitiver til slutt i substantivfrasen som den inngår i.  

Den andre hovedtypen etterstilte adledd er lokaliserende adledd (jf. S-4, b). Denne typen 

adledd har samme innhold som frie sluttadverbial (jf. Q-2), men beskriver heller referenten til 

en substantivfrase. Et eksempel på dette er «på bensinstasjonen» i «mannen på 

bensinstasjonen», som beskriver plasseringen av «mannen», som er kjerne i substantivfrasen. 

Mest typisk utttrykker lokaliserende adledd stedsforhold (derav termen lokalisende), som i 

eksempelet ovenfor, men de kan også uttrykke tid (f.eks. «festen i morgen») og 

omstendigheter («frihet under ansvar»). Lokaliserende adledd er vanligvis preposisjonsfraser, 

men også noen typer adverb kan stå her, for eksempel stedsadverbet (jf. E-2) «hjemme» i 

«dørstokken hjemme» (jf. s. 384). 

Den tredje typen etterstilte adledd er setninger og infinitivsfraser som etterstilte adledd (jf. 

S-4, c). Etter min vurdering går Hagen (2000) her bort fra en semantisk inndeling ved at det 

ikke er semantiske fellestrekk, men derimot formkategorier (setning og infinitivsfrase) som 

definerer denne hovedtypen adledd. Ellers står det «setninger» her, men reelt er det bare 

aktuelt med setninger av en viss type, nemlig leddsetninger (jf. K-1). Et eksempel på en 

relativsetning på denne plassen har vi i substantivfrasen «kjæresten som hun hadde slått opp 

med», mens vi har et eksempel på en nominal leddsetning i frasen «påstanden at verden skulle 

gå under»). Også infinitivsfraser kan være denne typen etterstilte adledd. Dette kan vi for 

eksempel se i substantivfrasen «kunsten å få A på eksamen», der «kunsten» er kjerne» og «å 

få A på eksamen» er et etterstilt adledd. 

S-5 Noen litt spesielle substantivfraser (s. 386–387) 

Hagen (2000) trekker her frem to typer substantivfraser som han mener «krever litt nærmere 

omtale av semantiske eller grammatiske grunner» (s. 386). Den første av disse er 

substantivfraser med proprium (egennavn) (jf. S-6). Dersom propriet står til sist i frasen, som 

i «Hunden Isis», fungerer propriet («Isis») som noe som «navngir substantivfrasens referent», 

i dette tilfellet ved å få frem navnet på hunden (s. 386). Dersom propriet står først, som i 

«Bergen domkirke», blir derimot helheten et proprium. Dere finner mer om dette på side 386. 

Den andre av de typene substantivfraser som Hagen (2000) trekker frem spesielt, er 

såkalte nominaliseringskonstruksjoner. Det er her snakk om substantivfraser der det 
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substantivet som er kjerne, er et substantiv som er avledet av et verb. Et eksempel på dette har 

vi i substantivfrasen «arbeidernes kritikk av ledelsen», der substantivet «kritikk» semantisk 

uttrykker en verbhandling, nemlig det å kritisere. I slike tilfeller vil andre adledd kunne ha 

rollen som «logisk subjekt» (her: «arbeiderne»), «logisk objekt» (her: «ledelsen») osv. Les 

mer om nominalkonstruksjoner på side 386f. 

S-6 Substantivfraseekvivalenter – proprier (s. 387–388) 

Som dere vet, er det vanlig å dele inn substantiv i to typer: fellesnavn (som «gutt») og 

egennavn (som «Per), som i Hagen (2000) omtales som proprium. Hagen (2000) regner 

derimot ikke proprium som en type substantiv. Dette har delvis grunnlag i at proprier ikke 

tilfredsstiller definisjonen hans av substantiv som «ord som bøyes i bestemthet og/eller i 

numerus» (jf. kapittel B). Selv om noen proprier står i bestemt form, for eksempel 

«Stortinget» (jf. s. 52), så har de i så fall denne formen konstant, de bøyes ikke i det. Hagen 

ser dermed ikke proprier som substantiv, men derimot som en type substantivfraseekvivalent. 

Med substantivfraseekvivalent menes det her «ledd som semantisk og syntaktisk opptrer som 

substantivfraser, men mangler substantivfrasens strukturelle kjennetegn» (s. 387). Hagen 

oppfatter både proprium og også pronomen (jf. kapittel G) som substantivfraseekvivalenter. 

For å forstå grunnlaget for at både proprium og pronomen er substantivfraseekvivalenter 

kan vi se på et eksempel på likhetstrekkene med substantivfraser semantisk og syntaktisk: 

 Substantivfrase: Den gamle mannen sitter på benken. 

 Proprium: Ola sitter på benken. 

 Pronomen: Han sitter på benken. 

 

Hvis vi antar at den gamle mannen heter Ola (som igjen er et mannsnavn, jf. «han»), ser vi 

her at både propriet og pronomenet kan referere til den samme personen som substantivfrasen. 

Samtidig står både propriet og pronomenet for den samme som hele substantivfrasen. Ingen 

av disse ordene kan erstatte substantivet alene i en kompeks substantivfrase. Det blir verken 

grammatisk rett å skrive «Den gamle Ola» eller «Den gamle han».  

Hagen (2000, s. 387) definerer proprier som «et nominalt ledd som direkte i kraft av sin 

lydlige/bokstavlige form har unik referanse, uavhengig av sin grammatiske struktur og 

innholdet i de leksikalske enheter det består av». Alle proprier har altså unik referanse til en 

spesikk person, ting eller annet, mens substantiv (altså fellesnavn) bare har det når de har 

definitt referanse (jf. B-3). Som Hagen (2000, s. 388) skriver, er det slik bare proprier – ikke 

substantivfraser, som «kan referere uten å måtte ‘bety’».  


