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”Natur i Norge er det litt forskjellig”: Detsetninger som topikaliseringsstrategi i
tekster skrevet av vietnamesiske innlærere
Av Åshild Næss
Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo
Sammendrag

Denne artikkelen analyserer bruken av setninger med det som formelt subjekt i tekster skrevet av vietnamesiske innlærere i ASK-korpuset. Den
argumenterer for at den vanligste feilkonstruksjonen i dette materialet kan
forstås som en form for pragmatisk transfer, der informasjonsstrukturfunksjonen til norske presenteringssetninger overgeneraliseres med bakgrunn i
en svært vanlig setningstype i vietnamesisk. Selv om vietnamesisk ikke har
formelle subjekter, og altså ingen konstruksjoner som kan fungere som
direkte modell for mellomspråkskonstruksjonene, kan feilene forstås som
et forsøk på å konstruere en parallell til den svært vanlige topic-commentsetningsstrukturen i vietnamesisk, for å tilfredsstille det Lambrecht (1994)
kaller ”The Principle of the Separation of Reference and Role”. Tidligere
studier (Schachter og Rutherford 1979) har pekt på lignende overgeneraliseringer i japansk- og kinesisktalendes engelske mellomspråk, og
de norsk-vietnamesiske dataene gir dermed ytterligere støtte til en hypotese
om at den typologiske forskjellen mellom topic-prominente og subjektsprominente språk kan gi opphav til transfer på grunnlag av informasjonsstruktur.
Nøkkelord: vietnamesisk, formelt subjekt, topikalisering, transfer, informasjonsstruktur, topic-prominens
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Innledning

Setninger med det som formelt subjekt er svært frekvente i norsk, og er av
flere ulike typer (Mac Donald 1990, Jønsberg 2001). De fleste typene har
en funksjon som kan knyttes til informasjonsstrukturen i setningen, dvs.
måten informasjonen man skal formidle gjennom setningen, er organisert
på – hvilken informasjon som forutsettes kjent, hva som er den nye informasjonen man ønsker å overbringe, og hva som er forholdet mellom denne
informasjonen og det taler og tilhører allerede vet. De ulike typene av detsetninger blir dermed viktige konstruksjoner å beherske hvis man skal formulere sammenhengende tekster på norsk. Det er rimelig å anta at dette er
et krevende område å beherske, ikke minst på grunn av det store antallet
beslektede konstruksjoner med ulike bruksområder og grammatiske begrensninger. I tillegg er formelt subjekt som grammatisk fenomen langt fra
noe man finner i alle språk, og man vil dermed i utgangspunktet vente at
slike konstruksjoner er spesielt vanskelige å lære for talere av språk som
mangler tilsvarende konstruksjoner.
Vietnamesisk er et slikt språk som mangler formelle subjekter. I denne artikkelen ser jeg på hvordan det-setninger brukes i tekster skrevet av vietnamesiske innlærere i Ask-korpuset. Det er to forhold som peker seg ut: For det
første er det generelt en høy frekvens av det-setninger – inkludert setninger
brukt i henhold til målspråksnormen – selv blant vietnamesiske innlærere med
forholdsvis kort oppholdstid i Norge. For det andre overgeneraliseres konstruksjoner med det som formelt subjekt relativt hyppig. Jeg vil argumentere
for at en del av overgeneraliseringene har en grammatisk-pragmatisk funksjon,
og at denne funksjonen kan knyttes til strukturelle egenskaper ved vietnamesisk, selv om vietnamesisk ikke har konstruksjoner med formelle subjekter
som kan tjene som direkte modell for overgeneraliseringene. I stedet er det
den pragmatiske funksjonen til visse typer det-setninger som overgeneraliseres,
etter mønster fra en frekvent konstruksjon i vietnamesisk. Lignende eksempler
på ”pragmatisk transfer” er tidligere observert hos japansk- og kinesiskspråklige innlærere av engelsk (Schachter og Rutherford 1979), og bruken av detsetninger som topikaliseringsstrategi blant vietnamesisktalende innlærere i
Norge synes dermed å bekrefte at forskjellen mellom ”topic-prominente” (eller
”temaprominente”) og ”subjektsprominente” språk kan gi opphav til transferfenomener innenfor domenet informasjonsstruktur.
De framstillinger av funksjonen til ulike typer det-setninger i norsk som
finnes i litteraturen, tar i liten grad i bruk oppdaterte teorier og terminologi
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innen informasjonsstrukturanalyse. Et sekundært mål med denne artikkelen
er å vise at en analyse av norske det-setninger innenfor det teoretiske
rammeverket som utvikles i Lambrecht (1994) kan være både nyttig og
nødvendig når det gjelder å forklare slike setningers funksjon, så vel som å
forstå de forhold som ligger bak innlæreres bruk av det-setninger på måter
som er i strid med målspråksnormen.
Analysen som presenteres her, er foretatt på bakgrunn av et relativt begrenset materiale, nemlig skriftlige prøvebesvarelser skrevet av vietnamesiske innlærere og samlet i Ask-korpuset (se avsnittet ”Data” nedenfor).
Skal man kunne si noe generelt om hvordan vietnamesere bruker det-setninger i norsk, må det selvsagt foretas både bredere og mer detaljerte studier
av mellomspråket til vietnamesiske innlærere, og sammenligninger med
tilsvarende konstruksjoner i mellomspråket til innlærere med andre morsmål
enn vietnamesisk. Denne artikkelen må dermed regnes som en pilotstudie
som peker på noen problemstillinger som kan være av interesse for videre
arbeid på feltet.
Topic-prominens i vietnamesisk

Vietnamesisk er et såkalt ”topic-prominent” eller ”temaprominent” språk
(Li og Thompson 1976, Rosén 2001, Na 2005). Dette innebærer at subjektsrelasjonen er lite grammatikalisert, og at setningens ”topic” ikke trenger å
stå i noen grammatisk relasjon til predikatet. Topic defineres i Lambrecht
(1994: 131) som ”det setningen handler om” i den forstand at setningen
(eller strengt tatt proposisjonen som setningen uttrykker) gir tilhøreren ny
kunnskap om topic-referenten.
Det mangler en veletablert norsk term for ”topic”; både ”topic” og
”tema” er i bruk. Det er flere grunner til at jeg i denne artikkelen har valgt
å bruke ”topic”. For det første baserer jeg meg på det teoretiske rammeverket i Lambrecht (1994), og har derfor funnet det hensiktsmessig å opprettholde terminologien som brukes der. For det andre er ”topikalisering”
en relativt veletablert term i norsk grammatisk terminologi, selv om ”topic”
ikke er det. For det tredje er ”tema” potensielt uklart i den forstand at det
også har en mer generell, ikke-teknisk betydning, omtrent ekvivalent med
”emne”.
Et topic-prominent språk har eksplisitt strukturell koding for topic i en
setning, men ikke nødvendigvis for subjekt (Li og Thompson 1976: 466). Set-
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ninger med topic-comment-struktur (”Hva angår flyselskaper, liker jeg SAS
best”) kan i slike språk ikke ses på som avledet av setninger med subjektpredikat-struktur, slik de kan på de fleste europeiske språk. At vietnamesisk
er topic-prominent, innebærer videre at såkalte ”double subject”-setninger er
svært vanlige. Betegnelsen er misvisende, for setningene har ikke to subjekter;
tvert imot har de en frontet topic-frase som ikke er identisk med det
grammatiske subjektet, og som gjerne ikke står i noen grammatisk relasjon
til resten av setningen i det hele tatt (Rosén 2001: 41):
(1)

Cái phòng, cửa
thường
đóng
KL rom
dør
vanligvis stengt
’Når det gjelder dette rommet, er døren vanligvis stengt.’ (KL = klassifikator)

Vietnamesisk har en egen topic-markør, thì, som kan etterfølge topic-konstituenten i setninger av denne typen. Den er imidlertid ikke obligatorisk,
og har gjerne en kontrastiv funksjon når den brukes, dvs. at setningens topicreferent kontrasteres med andre mulige referenter (Rosén 2001: 36):
(2)

Cây
này
thì
lá
lớn
quá
tree
dette TM
blad
stor
veldig
’Når det gjelder dette treet, er bladene for store.’ (TM = topicmarkør)

En av de strukturelle egenskapene som kjennetegner topic-prominente
språk, er at de ikke har formelle subjekter (Li og Thompson 1976: 467). På
den bakgrunnen er det påfallende at Ask-materialet viser hyppig bruk, og
svært ofte korrekt bruk, av det-setninger selv blant innlærere med relativt
kort oppholdstid i Norge. Dette kan selvsagt være et resultat av hyppig fokus
på slike konstruksjoner i norskundervisningen. En mulig tilleggsforklaring
kan imidlertid være at norske det-setninger svært ofte har en funksjon
relatert til informasjonsstruktur, som beskrevet nedenfor; det faktum at
vietnamesisk er topic-prominent, og altså legger større vekt på informasjonsstrukturforhold enn på grammatiske relasjoner, kan implisere at
vietnamesisktalere generelt er oppmerksomme på strukturer som brukes til
å angi informasjonsstruktur. Det er selvsagt ingenting som tilsier at den ene
av disse forklaringene skulle utelukke den andre; snarere tvert imot.
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Jønsberg (2001) deler inn norske det-setninger i fem typer: Upersonlige setninger (Det er kaldt i Norge), presenteringssetninger (Det er mange
mennesker på festen), setninger med det egentlige subjektet i ekstraposisjon
(Det er vanskelig å lære norsk), utbrytingssetninger (Det er jeg som har tatt
den), og utbrytingssetninger med presenteringsfunksjon (Det er mange som
synes at norsk er vanskelig).
Jeg skal ikke her gi meg ut på en detaljert analyse av funksjonen til alle
de ulike typene det-setninger. Et sentralt poeng i denne sammenhengen er
imidlertid det faktum at norsk er et subjektsprominent språk, noe som blant
annet innebærer at setninger som hovedregel skal ha et grammatisk subjekt.
Bruken av det som formelt subjekt kan ses på som en konsekvens av subjektsprominensen. I den videre diskusjonen skal jeg primært ta for meg
presenteringssetninger og utbrytingssetninger; disse har begge en klar informasjonsstrukturfunksjon, og er dermed mest relevante for denne artikkelens tema.
Presenteringssetninger i norsk blir ofte beskrevet som en måte å
introdusere ”ny informasjon” på, ”ettersom ledd med ny informasjon eignar
seg dårleg som subjekt i norsk” (Faarlund mfl. 1997: 828, jf. også Jønsberg
2001: 161). Termene ”ny informasjon” og ”kjent informasjon” er imidlertid
upresise og misvisende, fordi de ikke skiller klart mellom to ulike domener,
nemlig den mentale representasjonen av diskursreferenter hos samtaledeltagerne (identifiserbarhet og aktivasjonsstatus) på den ene siden, og de
pragmatiske relasjonene som kommer til uttrykk i en ytring på den andre.
Når en taler nevner en referent, går hun ut fra visse antagelser om hva
slags mental representasjon tilhøreren har av denne referenten: hvorvidt
tilhøreren i det hele tatt har en slik representasjon av referenten, og dermed
er i stand til å identifisere den, og hvorvidt denne representasjonen er aktivert i samtalekonteksten. En referent tilhøreren ikke på forhånd har en
mental representasjon av, er ”ny” i den forstand at en slik representasjon
må dannes for at det skal gi mening å snakke om referenten; og en referent
som er representert, men ikke aktivert, er ”ny” i den forstand at den må aktiveres, dvs. bringes inn som relevant i den pågående samtalen. En referent
kan imidlertid ikke være informasjon i seg selv, for informasjon er alltid
relasjonell; den omhandler en tilstand i verden, altså et forhold mellom en
eller flere referenter og en tilstand eller hendelse (Lambrecht 1994: 46). ”Ei
bok” er ikke i seg selv informasjon, verken ny eller kjent; ”det ligger ei bok
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på bordet” kan derimot representere ny informasjon dersom tilhøreren ikke
tidligere kjente til dette forholdet.
Den pragmatiske strukturen i en ytring har å gjøre med forholdet mellom
den informasjonen som forutsettes kjent – presupposisjonen – og den informasjonen som søkes formidlet gjennom ytringen, som vi kan kalle påstanden (assertion). Det går imidlertid ikke an å sette likhetstegn mellom
de ulike delene av en ytrings pragmatiske struktur og de enkelte leddene i
en setning, fordi den pragmatiske strukturen nettopp dreier seg om forholdet
mellom de ulike leddene; i en setning som Hun gjorde det! må referenten
til alle leddene forutsettes ”kjent” dersom setningen skal la seg tolke, men
setningen som helhet kan likevel formidle ”ny informasjon” i den forstand
at den endrer tilhørerens mentale representasjon av forhold i verden (Lambrecht 1994: 48-49).
Lambrecht (1994: 177) kaller presenteringskonstruksjoner for ”topicpromoting”; de brukes til å introdusere en referent i diskursen, og dermed
gjøre den tilgjengelig som topic i videre diskurs, siden nye referenter som
regel er uakseptable i topic-funksjon. Når man introduserer en ny referent,
er det som regel fordi man ønsker å si noe om den; når referenten først er
aktivert gjennom en presenteringskonstruksjon, er den tilgjengelig som
topic i senere diskurs. Denne funksjonen til presenteringssetninger vil stå
sentralt i analysen av den spesielle feiltypen som er hovedtemaet i denne
artikkelen.
Utbrytingssetninger blir ofte omtalt som ”eksklusivt identifiserende”
eller ”fokuserende” (Jønsberg 2001: 172). Den beste måten å karakterisere
funksjonen til norske utbrytingssetninger på synes imidlertid å være med
termen argumentfokus (argument focus) slik den defineres i Lambrecht
(1994). Lambrecht definerer fokus som ”the semantic component of a
pragmatically structured proposition whereby the assertion differs from the
presupposition” (Lambrecht 1994: 213), altså den delen av et utsagn som
skiller påstanden som framsettes i utsagnet fra den informasjonen som forutsettes kjent. Fokus er altså ikke den ”nye informasjonen”, men den delen
av den nye informasjonen som ikke inkluderer presupposisjonen. I en setning som Det var Per som knuste vinduet kan presupposisjonen, det som
forutsettes kjent, framstilles som ”x knuste vinduet” (man vet at det var
noen som knuste vinduet), mens påstanden (assertion) kan framstilles som
”x = Per” (man påstår at den som knuste vinduet, er identisk med Per). Det
er altså sammenkoblingen av presupposisjonselementet ”x” med referenten
”Per” som utgjør påstanden (og den kan benektes: Løgn! Det var Lise!).
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Fokus er den delen av påstanden som ikke inkluderer presupposisjonselementet ”x” – altså ”Per”.
Lambrecht skiller mellom tre ulike typer av fokusstruktur: setningsfokus, der hele setningens innhold er fokus (”Bilen min fikk motorstopp”
som svar på spørsmålet ”Hvorfor tar du bussen i dag?”), predikatfokus, der
predikatet er fokus (”Den har fått motorstopp” som svar på spørsmålet ”Hva
har skjedd med bilen din?”, og argumentfokus, der ”the focus identifies the
missing argument in a presupposed open proposition” (Lambrecht 1994:
222). I Det var Per som knuste vinduet er altså den presupponerte åpne
proposisjonen ”x knuste vinduet”, og hensikten med en argumentfokuskonstruksjon er å identifisere argumentet ”x”.
Flere typer av det-setninger i norsk kan altså forstås som grammatikaliserte uttrykk for informasjonsstrukturforskjeller. For å lære å bruke
disse konstruksjonene riktig, er det dermed ikke nok at man behersker de
formelle sidene ved konstruksjonen, som for eksempel at presenteringer
bare kan brukes med ubestemt subjekt; man må også forstå konstruksjonenes funksjon i oppbyggingen av en tekst. Denne funksjonen kan imidlertid også overgeneraliseres, og det er dette jeg vil sette fokus på i resten
av artikkelen.
Data

Dataene denne artikkelen bygger på, er hentet fra Ask-korpuset
(http://ask.uib.no). Dette korpuset samler tekster skrevet av innlærere ved
to norsktester, Språkprøven i norsk for voksne innvandrere og Test i norsk
– høyere nivå. Korpuset skal i utgangspunktet inkludere 100 tekster på hvert
nivå for hver morsmålsgruppe; men for noen grupper, inkludert vietnamesisktalende, finnes det ikke et tilstrekkelig antall innlærere som har tatt
Test i norsk – høyere nivå, og antallet tekster i korpuset er dermed noe lavere
for denne gruppen.
Dataene ble samlet inn gjennom å søke på ordet “det” i alle tekster
skrevet av vietnamesere og hente ut eksemplene der “det” var formelt, ikkereferensielt subjekt. Av totalt 629 treff på “det” var det 356 det-setninger,
fordelt på 95 ulike besvarelser; 90 fra Språkprøven og 5 fra Test høyere
nivå. Det er altså en forholdsvis høy frekvens av setninger med formelt subjekt i tekstene; dette er interessant i seg selv, gitt at vietnamesisk som tidligere nevnt ikke har formelle subjekter.
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Av de 356 det-setningene i materialet ble 48 bedømt som feil i henhold til
målspråksnormen; ytterligere 5 er grammatiske etter målspråksnormen, men
ikke nødvendigvis idiomatiske i konteksten.
Som ”feil” i denne sammenhengen ble kun regnet setninger der selve
det-konstruksjonen var brukt på feil måte; altså ikke setninger som for eksempel På naturen har det mye blomster, der det-konstruksjonen i seg selv
er brukt korrekt, men innlæreren har valgt feil verb (og feil preposisjon),
har i stedet for er; eller jeg tror det er ikke så vanskelig, der riktig konstruksjon er valgt, men posisjonen til setningsadverbialet ikke er feil.
Feiltyper i materialet

Det som kan karakteriseres som feil bruk av det-setninger i henhold til målspråksnormen, er av flere ulike typer. En vanlig type kan forstås som en
slags presenteringskonstruksjon, men med verb som ikke kan brukes i denne
konstruksjonstypen etter målspråksnormen: Det stiger flycrash eller flyterrorisme i våre dager; Det kan vi bruke forskjellig måte for å oppdra
barna våre. Av andre typer kan nevnes presenteringssetninger med bestemt
subjekt (Seinere kom det våren, Det er mye forskjellige holdningene til røyking i Norge og Vietnam); forsøk på ekstraposisjonskonstruksjoner der subjektet er en at-setning i stedet for en infinitivssetning (Det er viktig at vi bør
bruke ferdigmat, jamfør den grammatisk korrekte Det er viktig å bruke
ferdigmat), og setninger som kan forstås som en variant av utbrytingssetninger der relativpronomenet som mangler: Det er viktig er å ha nok varm
tøy på seg; Jeg kan godt lære alle, men det er litt problemet er språk. En
detaljert analyse av alle typer feil i materialet faller utenfor det som er målet
med denne artikkelen. Jeg vil her konsentrere meg om den klart vanligste
konstruksjonstypen, og argumentere for at den bygger på presenteringssetninger og deres funksjon i norsk, selv om den skiller seg fra målspråkets
presenteringssetninger på visse grunnleggende måter.
Det-setninger som topikaliseringsstrategi

Den mest frekvente feiltypen i materialet har ikke noen direkte parallell i
målspråksnormen. Den består av en setningsinitial nomenfrase (NP) som
tilsynelatende er subjekt for det etterfølgende verbet (som oftest er), men
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som også er representert ved pronomenet det i posisjonen etter verbet. Alle
eksemplene i (3) kommer fra ulike talere, unntatt f. og g. som er fra samme
besvarelse; det er altså snakk om en konstruksjon som går igjen hos mange
ulike innlærere.
(3)

a. Røyking er det en del dårligere for helser mennesker.
b. Dette yrket er det at å komme hjem hos de eldre mennesker.
c. Likestilling er det et tema som har forsatt å diskutere i mange land
i dag.
d. (Selv om jeg hadde lært ferdig yrket mitt i Vietnam) men to land
har det forskjellige språk.
e. En kveld på kino, teater, eller diskotek er det ikke noe problem.
f. Bolig og bosted er det veldig viktig for oss for vårt liv.
g. Natur i Norge er det litt forskjellig.
h. Klima i Norge er det ganske kaldt om høst og vinter.
i. Fisk er det best å ha til middag i slik turen

For setning i. er det en mulig alternativ analyse at best skal være beste, altså
Fisk er det beste å ha til middag …; i så fall faller dette eksemplet ut av
denne gruppen.1
Ytterligere to eksempler har en lignende struktur, men er noe mer komplekse ettersom det-setningen her er en del av en leddsetning. I (4b) er
verbet i det-setningen bli i stedet for være, men strukturen i setningen som
står som komplement til hovedverbet håper er den samme som i setningene
i (3) (norskkunnskap mitt blir det litt bedre):
(4)

a. Det er vanskelig for oss når barnskole og barnehage er det lang
vei fra hjemme vår.
b. Fordi jeg håper norskkunnskap mitt, blir det litt bedre.

I (5) er subjektet en infinitivsetning i stedet for en NP:

(5)

a. Mange tenker at å delta i Big Brother er det sjansen å leve et villkatt liv.
b. For noen å bo tett til hverandre i store byer er det den beste.

Dersom vi regner alle disse som eksempler på samme konstruksjonstype,
er det altså i alt 13 eksempler på denne feiltypen i materialet; det vil si at
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over ¼ av eksemplene er av denne typen. Innlærerne som har produsert
disse eksemplene rangerer i alder fra 21 til 49 år, og oppholdstiden i Norge
spenner fra 0–1 år til mer enn 5 år.2 Dette er altså en relativt frekvent konstruksjon blant vietnamesisktalende, tilsynelatende på alle nivåer. Det må
tas forbehold om at bare ett av eksemplene, (5a), stammer fra Test høyere
nivå. Det er imidlertid vanskelig på bakgrunn av dette å konkludere med at
innlærere på høyere nivå bruker denne typen konstruksjon sjeldnere, fordi
det er relativt få vietnamesisktalende som har tatt Test høyere nivå, og
korpuset inneholder dermed forholdsvis få slike besvarelser fra vietnamesere.
Tilsynelatende fungerer det i disse setningene som et slags resumptivt
pronomen for subjekts-NPen (eller infinitivsetningen i (5)). Merk at
resumptive pronomen ikke er karakteristisk for vietnamesisk; tvert imot utelates som oftest pronomen når referansen framgår av konteksten (Rosén
2001: 33). Som tidligere nevnt har vietnamesisk heller ikke formelle subjekter. Strukturen kan altså ikke antas å være direkte overført fra vietnamesisk, jamfør diskusjonen om transfer nedenfor.
I oppbygning minner disse setningene om det vietnamesiske eksemplet
i (1), der man først presenterer setningens topic, og deretter sier noe om
dette. Den todelte strukturen kan relateres til det Lambrecht kaller “The
Principle of the Separation of Reference and Role” (PSRR) (Lambrecht
1994: 184ff.). Nomenfraser har to typer av funksjoner i en setning: de
refererer til noe i den utenomspråklige verden, og de angir en relasjon mellom denne referenten og resten av ytringen. Å utføre begge disse funksjonene i én og samme setning krever mye både av taler og tilhører;
Lambrecht foreslår dermed følgende pragmatiske maksime: ”Do not
introduce a referent and talk about it at the same time”.
Norske presenteringssetninger kan ses på som en måte å oppfylle denne
maksimen på; man introduserer referenten med en presenteringssetning, for
deretter å bruke den som topic i etterfølgende setninger, jamfør Lambrechts
beskrivelse av presenteringer som ”topic-promoting”. På vietnamesisk ivaretas
PSRR av den todelte strukturen i (1), der referenten introduseres i en frittstående NP som ikke står i noen direkte grammatisk relasjon til den
etterfølgende setningen. Det er altså en funksjonell parallell mellom norske
presenteringskonstruksjoner og vietnamesiske setninger av typen (1) i den forstand at begge ivaretar behovet for å introdusere en referent separat før noe
sies om den; forskjellen er at den norske presenteringssetningen bare brukes
til å introdusere referenten, som så må videreføres som topic i en ny setning.
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En plausibel analyse av setningene i (3) er at de vietnamesiske innlærerne
har overgeneralisert bruken av presenteringer til å introdusere nye referenter.
Innlærerne har åpenbart lært at norske setninger skal ha et subjekt, og at i
tilfeller der dette subjektet står et annet sted i setningen enn den vanlige
”subjektsplassen”, representeres det med et innholdstomt det på subjektsplass. De oppfatter det setningsinitiale, topikaliserte leddet som “utenfor”
setningen, etter mønster fra vietnamesiske setninger som (1), og bruker det
som formelt subjekt for å angi topic-leddets rolle i setningen og dermed
knytte sammen topic-leddet og resten av setningen. Grunnen til at de gjør
dette er nettopp presenteringssetningens informasjonsstrukturfunksjon;
samtidig kan et mulig mønster være norske utbrytings-/presenteringssetninger med et frontet ledd, av typen Røyking er det mange som blir syke av.
I den grad det her er snakk om en overføring (transfer) fra førstespråket,
er den av svært indirekte art. Det er ikke den grammatiske strukturen, men
derimot informasjonsstrukturen i den vietnamesiske konstruksjonen som er
blitt overført til talernes mellomspråk. At så mange ulike innlærere bruker
samme type konstruksjon på samme måte, uten at konstruksjonen har noen
direkte modell i norsk slik det brukes av nordmenn, peker klart i retning av
at konstruksjonen oppfattes som at den har en bestemt funksjon.
Pragmatisk transfer?

Kan setningene i (3–5), slik de ble analysert ovenfor, ses på som tilfeller av
tverrspråklig innflytelse eller transfer? Jarvis (2000) og Jarvis & Pavlenko
(2007) setter opp tre kriterier for å identifisere transfer: homogenitet innad
i en gruppe (intragroup homogeneity), heterogenitet på tvers av grupper
(intergroup heterogeneity), og bruksparallellitet på tvers av språk (crosslinguistic performance congruity). Det første kriteriet innebærer at alle talere
med samme språkbakgrunn viser lik eller lignende atferd; dette skal vise at
det observerte fenomenet ikke bare er et enkelttilfelle, men en generell
tendens hos talere som har denne språkbakgrunnen. Det andre kriteriet
innebærer at talere med ulik språkbakgrunn viser ulik atferd, altså at det
observerte fenomenet ikke er et generelt trekk ved språklig atferd uavhengig
av innlærernes språkbakgrunn. Det tredje kriteriet innebærer at det skal være
påviselige paralleller mellom språkbrukerens atferd i de ulike språkene hun
behersker, slik at det kan antas at atferden i ett språk er motivert av bruken
av et annet språk.
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Det første kriteriet er klart tilfredsstilt i dette tilfellet: eksemplene i (3–5)
kommer fra 11 ulike innlærere. Jeg har ikke testet data fra andre språkgrupper for å se om tilsvarende konstruksjoner finnes der. Jarvis & Pavlenko
(2007: 44) påpeker imidlertid at det finnes flere typer av sammenligninger
som kan gi evidens for heterogenitet på tvers av grupper. Én slik type er
sammenligning mellom ettspråklige og flerspråklige brukere av målspråket.
Jeg har heller ikke foretatt noe systematisk søk etter tilsvarende konstruksjoner i skriftlig materiale produsert av ettspråklige norsktalende. Det kan
imidlertid ikke være særlig tvil om at konstruksjonene i (3–5) er ugrammatiske i norsk, og man bør dermed kunne gå ut fra at ettspråklige norsktalende normalt ikke vil produsere denne typen konstruksjoner; slik sett kan
kriteriet for heterogenitet på tvers av språkgrupper sies å være tilfredsstilt.
Det sentrale spørsmålet blir dermed hvorvidt parallellene mellom
relevante strukturer i vietnamesisk og de aktuelle konstruksjonene i det
norske mellomspråket er tydelige nok til at man kan si at det tredje kriteriet
er oppfylt. Det er åpenbart ikke snakk om transfer av ren syntaktisk art,
ettersom vietnamesisk verken har formelle subjekter eller resumptive
pronomen som kunne stå som modell for bruken av det i (3–5). Skal
fenomenet forstås som transfer, er det i tilfelle assosiasjonen mellom en bestemt type informasjonsstruktur og en viss overordnet syntaktisk struktur –
en setningsinitial NP som introduserer et topic, fulgt av en setningsdel som
gir ytterligere informasjon om dette – som er overført. Gitt at topikaliseringskonstruksjonen er svært framtredende i vietnamesisk grammatikk, er det etter
min mening rimelig å anta at det er denne som er modell for strukturene i
(3–5), selv om det er klare strukturelle forskjeller på den vietnamesiske
modellen og de norske eksemplene. Innlærerne bruker med andre ord detsetninger som en topikaliseringsstrategi, der det formelle subjektet representerer det topikaliserte leddet. Slik blir de i stand til å fylle et funksjonelt
”hull” i mellomspråket, som oppstår fordi norsk mangler en klart grammati kalisert konstruksjonstype som er svært frekvent i deres morsmål.
Den faktiske strukturen tyder imidlertid på at innlærerne forsøker å
kombinere denne strukturen med det de vet om norsk syntaks, og at det
dermed er en ganske sofistikert reanalyse som ligger til grunn for denne
konstruksjonstypen. For å kunne konstruere setninger som dem i (3) må
man være seg bevisst at alle norske setninger trenger et grammatisk subjekt,
og at pronomenet det i en del tilfeller brukes som ”plassholder” for et subjekt som av ulike grunner ikke står på den vanligste subjektsplassen. Feilen
består i å anta at dette også gjelder for frontede, topikaliserte subjekter.
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Merk at norsk faktisk har en konstruksjon der et argument kan
topikaliseres for så å tas opp igjen med et pronomen, nemlig såkalt venstredislokering (eller ”løst forfelt”, Faarlund mfl. 1997: 904): Røyking, det er
farlig for helsa. En mulig analyse av eksemplene i (3) kunne være at de er
forsøk på venstredislokeringer der man feilaktig har anvendt inversjon.
Denne analysen kan imidlertid ikke brukes på eksemplene i (4), der NPene
ikke er setningsinitiale, men står som del av en leddsetning. Her vil en
bedre forklaring være at innlærerne bruker det i hovedsetningen til å representere et topic som introduseres i leddsetningen, som en måte å respektere PSRR. Gitt de strukturelle parallellene mellom setningene i (3) og
(4), anser jeg dette som den mest tilfredsstillende analysen for materialet
generelt. Det er likevel ikke usannsynlig at kjennskap til setninger med løst
forfelt spiller inn når innlærerne produserer setninger som (3–5); man må
gå ut fra at de trekker på all den kunnskapen de har om norsk setningsstruktur når de skal gjøre seg forstått på norsk.
Ytterligere støtte for påstanden om at det her er snakk om en form for
transfer finner vi i en studie av japansk- og kinesisktalendes bruk av ekstraposisjonskonstruksjoner og eksistensielle setninger i engelsk (Schachter
og Rutherford 1979). Schachter og Rutherford finner at voksne engelskinnlærerere med japansk morsmål produserer ekstraposisjonskonstruksjoner
(”It is believed that sweet flag leaves contain the power to expel sickness
and evil”) med mye høyere frekvens i skriftlige tekster enn innlærere med
spansk, arabisk, persisk eller mandarin som morsmål, og at de også bruker
ekstraposisjon feil på en måte som forskerne ikke finner hos andre innlærere
(”It is a tendency that such friendly restaurants become less in the big city”).
Innlærere med mandarin som morsmål produserer på sin side eksistensielle
konstruksjoner med there som formelt subjekt (”There is a small restaurant
near my house”) mye oftere enn innlærere med andre morsmål, og viser
også en type feilbruk av eksistensielle konstruksjoner som man ikke ser hos
de andre innlærerne (”There is a tire hanging from the roof served as their
playground”).
Schachter og Rutherford påpeker at selv om det er naturlig å se på denne
typen overproduksjon og overgeneralisering som influert av talernes morsmålsbakgrunn, finnes det ingen tilsvarende syntaktiske konstruksjoner i
japansk eller mandarin som kunne tjene som modell (Schachter og Rutherford 1979: 5). I stedet argumenterer de for at forklaringen ligger i morsmålenes topic-prominens, som gir dem visse forventninger til hvordan et
nytt språk skal være organisert, blant annet:
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– ordstilling har som en av sine funksjoner å angi diskursfunksjon
– posisjonen til preverbale NPer lengst til venstre i setningen er ofte
reservert for topic
– ny informasjon vil ikke opptre i setningsinitial posisjon (Schachter og
Rutherford 1979: 9)

Schachter og Rutherford undersøker hvilke diskursfunksjoner de japansktalende og mandarintalende innlærerne bruker de respektive konstruksjonene
til. De finner at de japansktalende bruker ekstraposisjonskonstruksjonen
nesten utelukkende til generiske utsagn som omhandler generelle fakta og
antagelser, og som fungerer som ”settings” for framtidige topic. Mandarintalerne på sin side bruker de eksistensielle konstruksjonene til å
introdusere nye referenter som brukes som topic i videre diskurs (Schachter
og Rutherford 1979: 9). Dette tolker Schachter og Rutherford som at det er
diskursfunksjonen til disse konstruksjonene som er overgeneralisert, på bakgrunn av topic-prominensen i innlærernes morsmål. Det er altså snakk om
transfer fra L1-funksjon til L2-form (Schachter og Rutherford 1979: 10).
Fenomenet Schachter og Rutherford beskriver, har åpenbare paralleller
til det jeg her har argumentert for som en transfer av diskursfunksjon fra
vietnamesisk til norsk. Vietnamesisk er også et topic-prominent språk, og
det er en lignende type konstruksjon som overgeneraliseres. Særlig slående
er det at den overgeneraliserte konstruksjonstypen i alle tre tilfeller
involverer et formelt subjekt – it eller there på engelsk, det på norsk. Dette
kan tyde på at de formelle subjektenes status som semantisk tomme, kombinert med det faktum at konstruksjoner med formelle subjekter ofte har
ulike typer av informasjonsstrukturfunksjoner, gjør dem særlig velegnet for
den spesielle typen reanalyse som innebærer transfer av diskursfunksjon fra
L1 til L2. Fordi de formelle subjektene ikke har noe semantisk innhold, blir
det naturlig å anta at de må ha en funksjon av et annet slag, og kanskje gjør
også mangelen på semantisk innhold at de er lettere tilgjengelige for reanalyse fra et kognitivt-psykologisk perspektiv.
Schachter og Rutherford legger vekt på den typologiske forskjellen mellom subjektsprominens og topic-prominens i sin studie. Skal man kunne
redegjøre for betingelsene for og effektene av slik pragmatisk transfer på
en systematisk måte, er det imidlertid nødvendig med en detaljert analyse
av måten ulike informasjonsstrukturfunksjoner er grammatikalisert på i de
aktuelle språkene, og av hvilke funksjoner som søkes uttrykt når en innlærer
bruker en konstruksjon på en bestemt måte i mellomspråket. Jeg har her
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argumentert for at det er den norske presenteringskonstruksjonens funksjon
som ”topic-promoting”, kombinert med det Lambrecht kaller ”The Principle
of the Separation of Reference and Role”, som fører til vietnamesiske innlæreres bruk av en slags presenteringskonstruksjon som en strategi for å
etterligne en sentral konstruksjon i morsmålet. Den typologiske forskjellen
mellom målspråkets subjektsprominens og morsmålets topic-prominens er
grunnlaget for denne reanalysen, men det er de mer detaljerte forskjellene
i grammatikalisering av informasjonsstruktur i de to språkene som er opphavet til bruken av denne spesielle konstruksjonen med denne spesielle
funksjonen i vietnameseres norske mellomspråk.
Andre informasjonsstrukturkonstruksjoner

Det er grunn til å tro at transfer av informasjonsstruktur kan være en faktor
i tilegnelsen av flere typer konstruksjoner i norsk, ikke bare i bruk og tilegnelse av presenteringssetninger. Et informasjonsstrukturperspektiv må
dermed antas å kunne være nyttig i forståelsen av norsk mellomspråkssyntaks mer generelt. Grundig utforsking av dette må overlates til framtidige
studier, men poenget kan illustreres med et eksempel fra det vietnamesiske
Ask-materialet, der utbryting synes å ha blitt overgeneralisert:
(6)

Det er miljøforurensning, høye utgifter, og biluheller som er ulemper
på grunn av brukbil.

Denne setningen er kanskje ikke direkte ugrammatisk i forhold til målspråksnormen (med unntak av bøyningsfeilene), men i det minste i en skriftlig framstilling virker det lite idiomatisk på norsk å bruke utbryting her; en
mer naturlig setning ville være Ulemper/ulempene ved (å ha) bruktbil er
miljøforurensning, høye utgifter, og biluhell. En sannsynlig forklaring på
strukturen i (6) ligger i premissene som ligger til grunn for teksten eksempelet er hentet fra: den er skrevet som svar på en prøveoppgave. Forfatteren har her formodentlig blitt bedt om å drøfte fordeler og ulemper ved
en sak. At ulemper finnes, kan altså regnes som en del av presupposisjonen,
som dermed framstår som en åpen proposisjon: ”x er ulemper ved å ha
bruktbil”. Det er dermed ganske naturlig at forfatteren har valgt den konstruksjonen i norsk som eksplisitt uttrykker argumentfokus, nemlig utbryting. Grunnen til at den likevel framstår som uidiomatisk, er at
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presupposisjonen som ligger til grunn for valget er så sterkt kontekstbetinget, dvs. den framgår av oppgaveformuleringen; mens konvensjonene
for argumenterende eller drøftende tekster på norsk tilsier at de skal framstå
som selvstendige og kontekstuavhengige, og nødvendig bakgrunnsinformasjon skal være eksplisitt til stede i teksten (Palm 2003: 19-20, 41-42).
Konklusjon

I denne artikkelen har jeg argumentert for eksistensen av transfer på bakgrunn
av informasjonsstruktur, i den forstand at innlærere legger informasjonsstrukturkonstruksjoner de kjenner fra sitt L1 til grunn når de analyserer funksjonen til konstruksjoner i målspråket. I setninger som Natur i Norge er det
mye forskjellig kan man ikke si at strukturen som sådan er direkte overført fra
målspråket, ettersom vietnamesisk ikke bruker verken resumptive pronomen
eller formelle subjekter, som er de to naturlige analysene av det i denne konstruksjonen. Snarere har innlærerne sett paralleller mellom funksjonen til
norske presenteringssetninger og en sentral konstruksjon i morsmålet, og utnyttet dette til å danne en konstruksjon som lar dem overføre en viktig strukturtype i morsmålet til L2. Strukturelt har denne konstruksjonen imidlertid ikke
direkte paralleller verken i morsmålet eller i målspråket. Eksemplene fra
vietnamesisktalendes norske mellomspråk har imidlertid tydelige fellestrekk
med bruken av ekstraposisjon og eksistensielle setninger i japansk- og
kinesisktalendes skriftlige engelske, beskrevet i Schachter og Rutherford
(1979). Disse parallellene tyder på at L1-talere av topic-prominente språk svært
ofte vil foreta visse typer av overgeneraliseringer når de skal lære å bruke et
subjektsprominent språk, og at disse overgeneraliseringene vil baseres på visse
typer av konstruksjoner som har en klar informasjonsstrukturfunksjon. Mer
systematiske studier av språklæringssituasjoner der morsmål og målspråk er
forskjellige med hensyn til parameteren topic-prominens versus subjektsprominens vil kunne gi større innsikt i hvilke strategier innlærere bruker for å
håndtere denne grunnleggende typologiske forskjellen.
Det er gjort forholdsvis lite arbeid både når det gjelder hvordan informasjonsstruktur er grammatikalisert i enkeltspråk, og ikke minst hvordan
informasjonsstruktur oppfattes og uttrykkes i andrespråkslæring når morsmål og målspråk har forskjellige mekanismer på dette området. Funnene
som er beskrevet i denne artikkelen kan tyde på at det kan være fruktbart å
sette større fokus på informasjonsstruktur både i forskning på og undervis-
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ning i norsk som andrespråk. Selj (2002) har vist at bruken av korrekte og
varierte markører av logiske relasjoner i en tekst (og, men, imidlertid...) er
viktig for hvordan en tekst blir oppfattet. Men pragmatiske relasjoner – hva
som tas for gitt, hva som er den nye informasjonen man ønsker å formidle
– er minst like viktige for at teksten skal bli oppfattet som sammenhengende. Dette er forhold som språkbrukere i liten grad reflekterer bevisst
over til daglig, og som det dermed kan være nødvendig å sette sterkere fokus
på i andrespråksundervisningen. Ikke bare ”de rent språklige sammenhengsmarkørene” (Hvenekilde 1995: 220), men også riktig bruk av de ulike konstruksjonene som angir pragmatiske relasjoner, kan være avgjørende for å
skrive gode og sammenhengende tekster på norsk.
Denne artikkelen har tatt for seg bruken av det-setninger i én enkelt innlærergruppe og i ett enkelt skriftlig korpus. For å forstå i hvilken grad førstespråkets informasjonsstruktur-konvensjoner innvirker på bruken av
det-setninger i norsk mellomspråk, er det selvsagt nødvendig å sammenligne
flere ulike innlærergrupper med ulike morsmål, og helst også tekster i flere
ulike sjangre. Det jeg håper å ha vist med denne artikkelen, er at videre studier av informasjonsstruktur i andrespråkslæring har et betydelig potensial
når det gjelder å forstå de mekanismene som ligger til grunn både for visse
feiltyper i norsk mellomspråk, og for hvordan forskjeller i grammatikalisering av informasjonsstruktur påvirker andrespråkslæring generelt.
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Noter

1. En annen kontekst hvor denne setningen ville vært grammatisk, er dersom fokus
legges på hvilket måltid det er best å spise fisk til: “Fisk er det best å ha til middag,
ikke til frokost”. Det er imidlertid klart at det ikke er dette innlæreren mener å uttrykke i denne sammenhengen; hele sekvensen lyder: God mat kan jeg også lage
der. Fisk er det best å ha til middag i slik turen. Å gå på fjellet er også en god trening.
2. I Ask-korpuset er oppholdstid inndelt i følgende kategorier: 0-1, 2-3, 4-5 og 5+.
Samtlige kategorier er representert blant innlærerne som har produsert eksemplene
i (3-5).

NOA 2-2011ombr2._NOA 12.12.11 14:32 Side 23

”Natur i Norge er det litt forskjellig” …

23

Abstract
”Natur i Norge er det litt forskjellig”: sentences with expletive subjects as
a topicalisation strategy in texts written by Vietnamese learners of Norwegian
This paper examines the use of sentences with det used as an expletive subject in Norwegian texts written by Vietnamese learners in the ASK corpus.
It argues that the predominant error type found in this material can be understood as a form of pragmatic transfer, where the information-structure
function of Norwegian presentational clauses are overgeneralised on the
basis of a very common sentence type in Vietnamese. Even though Vietnamese has no expletive subjects, and therefore no constructions that may
serve as a direct model for the interlanguage constructions, the errors can
be seen as an attempt to construct a parallel to the highly frequent topiccomment sentence structure in Vietnamese, in order to satisfy what Lambrecht (1994) calls ”The Principle of the Separation of Reference and Role”.
Previous studies (Schachter and Rutherford 1979) have pointed to similar
overgeneralisations in the English interlanguage of Japanese and Mandarin
speakers, and the Norwegian/Vietnamese data thus provides support for a
hypothesis that the typological difference between topic-prominent and subject-prominent languages may give rise to transfer phenomena based on information structure.
Keywords: Vietnamese, expletive subjects, topicalisation, transfer, information structure, topic prominence

