
MASTEROPPGAVE

I

LINGVISTIKK

Animathets- og Ordstillingseffekter i Språkprosessering

Espen Aleksander Larsen (Student-ID No. 81034)

Institutt For Lingvistikk

Universitetet i Bergen

14.09.2007





Innhold

1 Introduksjon…………………………………………………………………… 5
1.1 Modularitet vs. Interaksjonisme…………………………………….. 5
1.2 Tidligere eksperiment……………………………………………….. 5

1.2.1 Resultater…………………………………………………. 6
1.3 Nytt eksperiment med semantisk differensiering…………………... 6
1.4 Modularitet......................................................................................... 7
1.5 Interaksjonisme................................................................................... 9
1.6 Kanonisk ordstilling............................................................................ 11

1.6.1 Prototype.............................................................................. 12
1.7 ’Notion of Structures’.......................................................................... 13
1.8 ’Dissipative Structures’....................................................................... 14
1.9 Afasi og ikke-kanoniske strukturer..................................................... 15
1.10 SO vs. OS-strukturer......................................................................... 15

2 Metode............................................................................................................... 21
2.1 Deltakere............................................................................................. 21
2.2 Materiale............................................................................................. 21
2.3 Design................................................................................................. 24
2.4 Program............................................................................................... 28
2.5 Prosedyre............................................................................................. 28
2.6 Shallow Parsing................................................................................... 30

3 Resultater............................................................................................................ 31
3.1 Grunnlag.............................................................................................. 31
3.2 Analyseresultater................................................................................. 31



4 Diskusjon............................................................................................................ 49
4.1 Animathet............................................................................................ 49
4.2 Ordstilling............................................................................................ 49

4.2.1 ’Referential Theory’.............................................................. 53
4.2.2 ’The Competitive-Integration Model’................................... 54

4.3 Modularitet…………………………………………………………... 54
4.4 Shallow Parsing……………………………………………………… 55
4.5 ‘Syntactic Prediction Locality Theory’……………………………… 56
4.6 Dynamisk Semantikk………………………………………………... 57
4.7 Hva forteller resultatet av eksperimentets design oss?........................ 59

4.7.1 Animathet og naturlige roller................................................ 61
4.7.1.1 Korttidsminnet basert på akustisk koding.............. 62

4.8 Centering.............................................................................................. 62
4.9 Fremtidig research................................................................................ 64

5. Konklusjon......................................................................................................... 65

6. Referanser.......................................................................................................... 67

7. Appendix........................................................................................................... 73



Abstrakt
Denne masteroppgaven tar for seg språkprosessering i forhold til ordstilling og animathet. Vi 

laget et design som vi testet ut via E-Prime, for å måle responstider og nøyaktighet i beslut-

ningsoppgaver . Vi laget et sett med setninger som skulle avdekke eventuelle forskjeller best 

mulig. Designet og eksperimentet var spesielt utviklet for å kunne testes med parete tester 

(repeated measures) ved hjelp av varianseanlyse. Dette gir en god oversikt over eventuelle 

effekter. Oppsettet ble laget slik at differense mellom reaksjonstider for ulik ordstilling, SVO 

(Subjekt-Verbal-Objekt) og OVS (Objekt-Verbal-Subjekt), skulle kunne avdekkes, relatert til 

animathet og andre faktorer som ble kontrollert for. Designet kansellerte ut forskjeller som 

kunne være relatert til faktorer som frekvens, ordlengde og leksikalsk semantikk, og i tillegg 

var repetisjoner randomisert slik at dette ikke forventes gi effekt. På denne måten håpet vi å 

finne  resultater  som  kan  belyse  de  to  hovedteoriene  på  dette  området;  Modularitet  og 

Interaksjonisme. Det  var  i  alt 36 personer  som deltok  i  eksperimentet.  Denne  oppgaven 

presenterer data og resultater, og disse diskuteres på bakgrunn av aktuelle teorier.

Abstract
This thesis is about language processing related to word order and animacy. We composed a 

design that we tested through E-Prime, to measure response times and accuracy in decision 

tasks. We made a set of sentences, designed so that they  would discover possible differences 

in the best possible way. This design and experiment were specially developed to be able to 

test  the results  by using paired tests (repeated measures) through variance analysis.  This 

would provide us with a good survey of possible effects. The design was made so that it 

would uncover possible reaction time differences between SVO (Subject-Verb-Object) and 

OVS (Object-Verb-Subject)  related  to  word  order  and animacy.  We controlled  for  other 

factors related to answer and focus. The design cancelled out differences that could be related 

to factors such as frequency, word length and lexical semantics. Repetitions had been ran-

domized to cancel out any effects. In this way we designed a specific test to find results that 

argue for or against the two main theories;  Modularity  and  Interactionism.  A total  of 36 

people took part in the experiment. This thesis presents the data and the results, and these 

will be discussed in light of relevant theories.





1 Introduksjon

1.1 Modularitet vs. Interaksjonisme 
Det har lenge vært diskusjoner om hvordan språkprosessering fungerer hos mennesker. 

Hva er det som spesifikt skjer når vi får et språklig input? Hvilke prosesser er med på de-

chiffreringen og i hvilken rekkefølge skjer det? Er det i det hele tatt snakk om en rekke-

følge?  Mange  teorier  hevder  at  dechiffreringen  skjer  ved  mange  parallelle  prosesser 

(f.eks. McClelland et al, 1986; Elman et al, 1996). Et av de mest sentrale spørsmålene i 

denne debatten har vært om naturen til  parseren vår er basert  på strukturer i  hjernen. 

Foregår parsingen modulært (jmf. Frazier et al, 1994); dvs. først parses noe, så noe annet 

i en spesifikk og rigid rekkefølge gjennom de forskjellige strukturene som står for for-

skjellige  oppgaver  i  prosessen,  eller  foregår  den  interaktivt  gjennom en  multiaksess-

prosess?

1.2 Tidligere eksperiment 
I et eksperiment utført høsten 2005 (Larsen, 2005) fant vi at setningsstrukturen OVS bød 

på store problemer i forhold til prosesseringshastighet og nøyaktighet i prosesseringen i 

forhold til den respons deltakerne skulle vurdere i forhold til en gitt stimulisetning. Vi 

konkluderte  med at  setninger med topikalisert  objekt  tar  lenger  å prosessere  fordi  de 

inneholder en mer kompleks setningsstruktur, og fordi det i eksperimentsetningene våre i 

disse tilfellene var en tvetydighet ved forekomsten av verbet ha:

(1) Unni har Petter visst har ny genser.

Her vet man ikke at  har er hjelpeverb før man kommer til  visst. Grunnen til dette er 

sannsynligvis at begge muligheter blir aktivert, enten parallelt, eller serielt med reproses-

sering. Dersom man finner entydig evidens for en struktur blir det letter å prosessere, og 

prosesseringstiden går følgelig ned (Swinney, 1982). Ifølge Lyn Frazier’s teori (kap. 1.4) 

er det reprosessering som gjør at tiden her går opp (Frazier et al, 1994).
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1.2.1 Resultater 
Resultatene fra eksperimentet  antydet  prosessering av tvetydige setninger i  forhold til 

NP1/NP2 tyder på at vi tildeler en setning en default-struktur i mangel på evidens som 

taler  mot  denne  strukturen.  I  eksperimentet  som denne korpusundersøkelsen  (Larsen, 

2005) ble gjort til, fant vi at setninger som er tvetydige i forhold til NP1/NP2 konsekvent 

ble  tildelt  en  SVO-struktur  som default-struktur.  Dette  må  forklares  med  bakgrunn  i 

frekvens; man forventer en SVO-struktur, ikke en setning med topikalisert objekt. I et 

utvalg på over 80 setninger var det bare 1 setning som hadde strukturen OVS

(Larsen,  2005).  Dette  faller  på  plass  med  prototypeteori  (Rosch,  1978)  og  forholdet 

mellom markerte/umarkerte strukturer. Strukturen med subjekt som NP1 blir valgt fordi 

det er presumptivt størst sjanse for at denne strukturen er den rette. 

Forskjellen i frekvens mellom SVO/OVS-setninger er dokumentert i andre, større 

korpusundersøkelser, bl.a. Tomlin 1986. Tomlinson brukte en database over 1063 språk. 

Fra  denne  databasen  gjorde  Tomlin  et  utvalg  på  402  språk,  utvalget  var  gjort  på  et 

typologisk grunnlag, dvs. både genetisk og geografisk representativt. Han fant her 168 

språk med strukturen SVO, og bare 5 språk med strukturen OVS (Tomlin, 1986, p.308).

Resultatene vi kommer til å presentere i denne oppgaven, i form av forskjeller i 

prosesseringstid mellom SVO-setninger og OVS-setninger, taler for at parseren vår, når 

den står overfor syntaktisk og semantisk tvetydighet, selekterer én tolkningsmulighet, i 

samsvar  med  Frazier’s  teori  (Frazier  et  al,  1994).  Eksperimentet  viste  også  samsvar 

videre i forhold til denne teorien: sterk evidens for at parseren velger den minst markerte 

strukturen i første forsøk på å parse en setning. Vi fant også at det å svare negerende tar 

lengre tid enn å svare bekreftende. Dette er ytterligere evidens for at komplekse strukturer 

gir  økt  prosesseringstid  (jmf.  SVO  vs.  OVS).  Negasjon  resulterer  i  mer  komplekse 

setningsstrukturer enn bekreftende responser (Larsen, 2005).

1.3 Nytt eksperiment med semantisk differensiering
For å prøve å kaste mer lys over resultatene fra eksperimentet vi utførte høsten 2005, vil 

vi denne gang forsøke med semantisk differensiering i stimulus/respons- sekvensene. Vi 

håper  at  dette  vil  gi  oss  informasjon  om  forholdet  mellom  syntaks  og  semantikk  i 
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språkprosessering; et viktig spørsmål i slike prosesser er jo om syntaktisk og semantisk 

informasjon behandles parallelt, eller om det ene behandles før det andre.

1.4 Modularitet 
Tilhenger  av  teorien  om  ‘Modularity  of  Information’ hevder  at  forskjellige  typer 

informasjon  behandles  i  forskjellige  og  uavhengige  komponenter/systemer  i  hjernen. 

Etter denne tanken prosesseres syntaktisk informasjon i en separat modul i forhold til 

annen type informasjon, f.eks. semantisk eller fonologisk. I denne teorien gis syntaktisk 

informasjon  en  helt  sentral  plass,  og  det  er  denne  som gjerne  antas  å  komme først. 

Syntaks er nøkkelen til prosessering av språklig input. Her er tidsaspektet altså sentralt; 

det antas et hieraki av informasjonsprosessering, der det hele tiden er separate systemer 

som  er  i  aksjon,  uten  at  det  er  kommunikasjon  mellom  disse  subsystemene  i 

prosesseringsprosessen (Gibson, 2004, p.42).

Den mest prominente modularitetsteorien i forhold til setningsprosessering er altså den 

såkalte ‘Garden-Path’-teorien til Lyn Frazier, inspirert av Thomas G. Bevers garden-path-

setning presentert i hans ‘The Cognitive Basis for Linguistic Structures’ (1970); 

(1) The horse raced past the barn fell.

Teorien til  Frazier  (Frazier  et  al,  1994) går ut på at  det første leddet i  prosesserings- 

prosessen består av en syntaktisk prosessering. Setningsprosessoren er modulær; dvs. at 

den  bruker  syntaktisk  informasjon  før  annen  informasjon  for  å  løse  tilfeller  av 

tvetydighet. Operasjonene i denne prosesseringen arbeider i serie; noe før noe annet. For 

at dette skal være mulig må man legge til grunn at dette skjer veldig raskt, da ikke noe 

skjer  samtidig  i  denne modellen.  Operasjonene  skjer  i  faste,  rigide  serier  helt  til  det 

aktuelle  input  er tolket,  i  så  mange serier  som er  nødvendig for å tolke et  gitt  input 

(Gibson, 2004, pp.43-45). 

Resolusjonsheuristikken som parseren bruker for å løse syntaktisk tvetydighet følger et 

prinsipp kalt ‘Minimal Attachment’; frasetrukturen som bygges ut fra inkommende input 
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skal være så enkel som mulig, dvs. at det syntaktiske treet skal bestå av så få noder som 

mulig jmf. prinsippet om velformethet (Gibson, 2004, s.45). 

Minimal  attachment-prinsippet henger nøye sammen med frekvens. Frekvens tilsier at 

enkle strukturer (f.eks. SVO vs. OVS) er mye vanliger enn mer komplekse strukturer i 

alle fall i skrift. Evidens for dette er funnet bl.a. i tilfeldig utvalg av setninger fra norske 

aviser  (Larsen,  2005,  s.23).  Dette  samsvarer  bra  med  Zipfs  (1949)  ’Lov  om  miste 

motstands vei’.

Det kanskje beste argumentet mot modularity of mind finner vi i Elizabeth Bates’ 

artikkel  Modularity,  Domain  Specificity  and  the  Development  of  Language  (1994).  

Undersøkelser har vist at barn som får store lesjoner i de vanlige språkområdene likevel, 

oftere enn ikke, klarer  å oppnå språkferdigheter  som ikke er åpenbart  annerledes enn 

normale språkferdigheter.  40 % av de rapporterte tilfellene viste en lammelse i høyre 

hemisfære, som stoppet språkproduksjon , 40 % viste en venstre hemisfære-dominans, 

noe som tyder på at de har foregått en reorganisering innefor den venstre hemisfæren, 

mens  20  % viste  en  bilateral  organisering  av  språkproduksjon,  med  noen funksjoner 

kontrollert av venstre og noen av høyre (Bates, 1994). Dette er et veldig godt argument 

mot at  det  er  spesifikke  og  medfødte  områder i  hjernen som har  med språk å  gjøre. 

Dersom  disse  blir  ødelagt  skulle  det  da  ikke  være  mulig  å  likevel  oppnå  tilnærmet 

normale språkferdigheter igjen.

Dette  passer  også  inn  med  en  annen  teori;  Patricia  Churchland’s  Neural  

Modelling  (2004).  I  hennes  modell  beskriver  hun  hvordan  nevronenes  evne  til 

modifisering  av synapsene  i  forhold  til  påvirkning fra  input  utløser  forandringer  inni 

nevronene.  Dette  styrker  visse  synapser  lokalt.  Dette  forklarer  hvordan  grupper  av 

nevroner  faktisk  kan  lære.  For  at  denne  metoden  skal  fungere,  må  altså  en  gruppe 

nevroner  kunne  gjenkjenne  et  spesielt  mønster  av  elektrisk  aktivitet.  Det  må  være 

viljestyrt. Disse gruppene av nevroner er altså forbundet med andre via synapser som kan 

styrkes etter regler som f.eks: ’Styrk forbindelsen dersom nevronene dere forbinder er 

begge aktive samtidig’. Når alle synapsene har effektuert regelen, er dette lagret som et 

minne i form av styrkete synapser etter et spesielt mønster. Dette er kjernen i hvordan 

observerte kunstige nevrale nettverk fungerer. Disse vil lettere kunne aktiviseres igjen 
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senere. Nevroner som tidligere har arbeidet sammen på denne måten har nå en styrket 

forbindelse.  Dette  ligger  kodet  i  synapsene  og  styrken  på  forbindelsen  mellom visse 

nevroner, slik at aktivering og aktiveringsgrad kan være lagret slik at et mønster som en 

gruppe nevroner tidligere har vært eksponert for, kan gjenkjennes lettere og identifiseres 

(Churchland, 2004). Dette er i hovedsak samme teori som ligger til grunn for begrepet 

Hebbian Learning (Hebb, 1949). Denne teorien sier: ’Når et akson (nervefiber) til celle A 

er nærmt nok til  å stimulere en celle B, og vedvarende deltar i  å stimulere (formidle 

spredning til) denne, vil det oppstå en vekstprosess eller metabolsk forandring i en eller 

begge celler, slik at As effekt som en stimulerende celle til B styrkes’ (Hebb, 1949, s.62). 

Negativ  eller  positiv  vekting  styrer  hvordan  denne  stimuleringen  bres  i  det  nevrale 

nettverket. Dette er også et godt argument for at reorganisering kan være mulig, og at 

prosessmønstre kan utvikles uten å være medfødte.

1.5 Interaksjonisme 
Tilhengere  av  interaksjonisme   argumenterer  for  at  alt  i  prosesseringsprosessen  er 

tilgjengelig  gjennom  hele  tidslinjen  til  en  slik  prosess,  fra  begynnelse  til  slutt. 

Interaksjonistene postulerer rekursive sykluser som kan jobbe parallelt og hente all den 

informasjon man trenger for å korrekt prosessere et gitt input; man henter det som trengs 

når  det  trengs.  Konneksjonistene  (f.eks.  McClelland  et  al,  1986;  Elman  et  al,  1996) 

beskriver et nevrologisk spredningsnettverk der en enhets aktivering spres til alle enheter 

som er relatert  til  denne i  den oppgaven som skal utføres.  Etter  denne teorien er det 

nevronene i hjernen som står for prosessering av inkommende informasjon. Nevronene er 

alle knyttet sammen i et stort nettverk der alle enheter kommuniserer med hverandre til 

enhver tid (Stufflebeam, 2006). Interaksjonister som f.eks. Paul Smolensky argumenterer 

for at interaksjonismen i fremtiden vil komme frem til et helt kontinuerlig, ikke-lineært, 

høydimensjonelt,  og dynamisk system, først formulert som et dynamisk ‘feed-forward 

neural network’ uten dirigerte sykluser (Smolensky, 1986, s.397). Dette ble siden utviklet 

via Backpropagation Learning (Werbos, 1974).
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MacDonald, Pearlmutter og Seidenberg argumenterer for at mange variabler, som f.eks. 

frekvens og semantisk innhold påvirker både løsning av problemer relatert til leksikalsk 

og syntaktisk tvetydighet. De hevder at det er de samme prosessene som virker i begge 

tilfeller, i motsetning til det mer utbredte synet at dette er to forskjellige prosesser; dvs. at 

leksikalsk  representasjon  hentes  mens  syntaktisk  representasjon  konstrueres.  Studier 

disse har gjennomført viser at frekvens er veldig sentralt i språkprosessering. Forsøkene 

disse har gjort har vært i forhold til verbformer; nærmere bestemt partisippformer. Verb 

som veldig frekvent er brukt som partisippformer blir tolket som dette hvis det er støtte 

for  dette  i  konteksten,  og  verb  som  bare  er  fortidspartisippformer  i  under  60%  av 

tilfellene, blir først forsøkt tolket som dette, noe som da gir en feilprosent på over 40%.

Dette viser altså en veldig sterk preferanse for frekvens (Frazier et al, 1994, s.4). 

Et annet sterkt argument for interaktiv setningsprosessering finner vi hos Trueswell og 

Tanenhaus.  I  dette  argumentet  understrekes  det  hvor  rik  informasjonen  til  de  lagrete 

leksikalske enheten hos mennesker er. Her spiller både leksikalitet, semantikk, og ekstra-

lingvistisk  kontekst  umiddelbare  roller  i  prosesseringen.  Alt  aktiveres  samtidig,  og 

aktiveringen  av  disse  enhetene  determiners  av  probabilitet  gitt  et  visst  input.  Her  er 

frekvens  og  sannsynligheten  for  visse  strukturer  sentralt,  og  disse  variablenes 

sammenheng  med  forståelsesvanskeligheter.  De  foreslår  at  parsingsvanskeligheter  bør 

graderes i forhold til et kontinuum, og ikke behandles som at de gir diskrete effekter slik 

som ‘Garden-Path-modellen’ (Frazier,  1987) antyder  (Frazier et al,  1994, s.5).  Gjeng-

effekter (McClelland, 1981) er også sentralt i denne sammenheng. Dette er når lignende 

strukturer støtter hverandre slik at de får større gjennomslag enn det som kan predikere 

fra deres individuelle frekvenser.

En  slags  ’order-from-noise’-modell  er  Bayesian  Reasoning (Narayanan  og 

Jurafsky, 1998), som gjør bruk av probabilitetsteori. I denne modellen arbeides det ut i 

fra at det er en klar sammenheng mellom frekvens og probabilitet. Det er ofte vist at ord-

frekvens spiller  en rolle,  både visuelt  og auditivt.  Spørsmålet  som stilles,  og forsøkes 

besvart  gjennom teorien om probabilitetsnettverk,  er hvorfor vi  ser ut til  å ha raskere 

aksess til høyfrekvente ord, enn til ord med lavere frekvens. Mange typer kunnskap må 

10



interagere probabilistisk i  prosessen med å tolke en setning eller et  hvilket  som helst 

språklig input. Denne modellen kombinerer all den evidens som foreligger og selekterer 

ut i fra dette den mest sannsynlige tolkningen fra en liste med alle mulige tolkninger gitt 

probabilitetsverdier. Den tolkningen med den høyeste probabiliteten selekteres først som 

tolkningsforsøk. 

’Vi  vet  ennå  ikke  hvordan  de  probabilistiske  aspektene  av  lingvistisk 

kunnskap  er  representert.  Vi  vet  ikke  hvordan  disse  probabilitetene  blir 

kombinert. Vi vet ikke hvordan tolkninger blir selektert, og vi har fremdeles 

ikke  en god forståelse  av forholdet  mellom probabilitet  og f.eks.  lesetid. 

Men,  vi  vet  at  mange  typer  kunnskap  må  interagere  probabilistisk  i 

prosessen med en bygge en tolkning av en setning’(Narayanan og Jurafsky, 

1998, s.2).

1.6 Kanonisk ordstilling 
Uansett språkbrukers ståsted er det påvist at setninger i kanonisk form (SVO for norsk) er 

enklest å produsere/forstå. Dette er dokumentert for SOV-språkene japansk og tyrkisk, 

såvel som for SVO-språkene engelsk og fransk (Menn, 2000). Denne påstanden er gyldig 

uansett om det aktuelle språket er en persons første- eller andrespråk, om det er snakk om 

barn eller voksne, eller om man sammenligner afasipasienter med personer uten noe som 

skulle kunne virke hemmende på språkevnen. Disse setningenes basisstruktur kommer til 

uttrykk i transformasjons- og relasjonsgrammatikk; alle andre typer setninger er derivert 

fra de mest basale,  dvs. aktive setninger med kanonisk struktur (Menn, 2000). Det at 

disse  setningene  er  de  enkleste  å  prosessere  for  den  menneskelige  språkbehandlings-

mekanismen HSPM (Human Sentence-Processing Mechanism (Frazier et al, 1994)) har 

en klar sammenheng med at det er disse setningene som er mest frekvente. Det er også 

setninger av denne typen man blir introdusert for når man lærer å lese og skrive, enten det 

er snakk om første- eller andrespråk. Det hersker en slags generell enighet om at dette er 

den mest basale setningsstrukturen, og at det er denne som bør introduseres først. Da er 

det nærliggende å føre resonnementet videre og si at dette er en grunnstruktur som alle 
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andre  mulige  setninger  er  transformert  fra,  jmf.  Chomskys  idé  om  transformasjoner 

(Chomsky, 1965). 

1.6.1 Prototype 
En prototype er noe som innehar alle kjennetegnene til medlemmene i en gruppe. Dette 

kan f.eks være en  rødstrupe,  den innehar alle  kjennetegnene til  samlekategorien  fugl, 

mens struts og pingvin ikke har alt som kjennetegner samlekategorien fugl. Likevel er det 

vanskelig  å  forkaste  disse  som medlemmer  av denne kategorien;  man vil  si  at  de er 

medlemmer, men at de ikke er prototypiske medlemmer, fordi de mangler et veldig viktig 

trekk;  at  de  kan fly  (Rosch,  1978,  ss.27-48).  Referansepunkter  er  ekstremt  sentralt  i 

menneskelige språk. Man må også ha et referansepunkt for begrepet setning, akkurat som 

man har det for fugl eller fisk. For å finne et referansepunkt i denne sammenhengen er det 

enklest  å  se  etter  den  lettest  prosesserbare  strukturen  som  kvalifiserer  som  setning. 

Eksperimenter har vist at kanoniske setninger, dvs. SVO i f.eks. norsk, som f.eks Gutten 

spiste eplet  er det som går raskest og enklest å prosessere (f.eks. Larsen, 2005; Frazier et 

al, 1994). At mer komplekse gjenstander, strukturer etc. deriveres ut i fra noe basalt ser vi 

i veldig mange sammenhenger innenfor nær sagt alle livets områder. Man må operere 

innenfor visse rammer, slik at ikke plutselig noen opererer med en kategorisering som 

gjør at f.eks. en bil   kommer i samme kategori som en koffert,  som en avansert koffert; 

begge kan frakte eiendeler, men den prototypiske egenskapen til en bil er ikke å frakte 

eiendeler,  men  derimot  å  frakte  mennesker  rundt  omkring.  På  samme måte  må  man 

definere hva en setning er; dvs. en setning må inneholde et verb i presens, preteritum eller 

imperativ, og alle obligatoriske elementer må være uttrykt. Men, i og med at deklarativ er 

mer frekvent enn imperativ er det rimelig å operere med en SVO-setning som proto-

typisk, dette også fordi det er flere verb som er transitive, eller som også kan fungere som 

transitive, enn verb som er strengt intransitive, dvs kan stå som SV og fremdeles utgjøre 

en fullstendig setning. 

Den  klare  sammenhengen  mellom  prototype og  frekvens ser  vi  gjenspeilet  i  søk  på 

prototype i online-ordbøker. I ett tilfelle kom det opp tre treff på ’prototype’; listet i syno-

nymordlisten  til  frekvens,  indikasjon,  og  predikasjon (websters-online-dictionary.org). 
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Dette indikerer altså hva som ligger i begrepet prototype; forventninger angående frek-

vens (hyppig forekommende) og at visse egenskaper og kvaliteter er gitte når man snak-

ker om prototype; noe indikeres eller predikeres.

1.7 ’Notion of Structures’ 
Dette bringer oss over på en annen interessant debatt.  Otto Jespersen omtaler ‘notion of 

structure in the mind of the speaker’ (Jespersen, 1924) og Jean Piaget drøfter et fenomen 

som  han  kaller  ‘a  possible  transfer  of  structures  from  the  milieu  to  the  organism’ 

(Piattelli-Palmarini,  1980,  ss.4-5).  Piagets  teori  om  en  phenocopy  heller  mot  at  en 

overføring av strukturer fra omgivelsene til individet er mulig.  Et naturlig spørsmål å 

stille, i henhold til denne teorien, vil da være om det er mulig at basale strukturer, som 

f.eks. SVO som basal setningsstruktur, kan overføres til individet, og at det er en kognitiv 

modningsprosess  å  være  i  stand  til  å  gjøre  bruk  av  basalstrukturer  for  å  produsere/ 

prosessere mer komplekse strukturer.

Piaget kommer også opp med en term han kaller mother structure, som han vil bruke til å 

forklare hvordan barn forstår basale vitenskapelige, matematiske og logiske prinsipper. 

Konseptet om logiske strukturer for å organisere kunnskap brukte Piaget som en mal for å 

sammenligne barns adferd. Et barns utvikling ble ut i fra dette karakterisert som en sakte 

men sikker prosess av gradvis differensiering av logikk fra empirisk kunnskap (Smith et 

al, 1997, s.185). Dette kan være de strukturene som han hevder at muligens overføres til 

individet fra omgivelsene.

Ordnete sekvenser er en term som Piaget også bruker for å illustrere hvordan et barn 

opererer;  først  tilegner  et  barn  seg  ett  nivå  i  en  prosess,  så  det  neste.  Hvert  nivå  er 

nødvendig for det påfølgende. Hvert nivå tillater tillegnelse av det neste. Ifølge Piaget er 

dette også hvordan individet som helhet utvikles; transformasjon fra et enkelt, homogent 

individ mot en gradvis større og større kompleksitet  opp til  et visst punkt (Bringuier, 

1980, ss.17-22).

Et interessant poeng hos Piaget er også det han nevner som en ‘aha-experience’ når han 

leste  Heinz  von  Foerster’s  Order  From  Noise  Principle  (1960). Hvordan  er  det  vi 

prosesserer input når et input kan ha så utrolig mange forskjellige former? Hva er det vi 
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søker etter for å oppnå ’order from noise’. Som en universell påstand, lagt frem av og 

generalisert  av  ‘analytical  mechanics’,  kan  man  si  at  alle  systemer  i  sin  søken  etter 

equilibrium, prøver å komme frem til prinsippene om minst mulig arbeid og den korteste  

veien (Piattelli-Palmarini, 1980, ss.5-6; jmf. Zipf, 1949). Selv om Piaget og von Foerster 

snakker om all mulig form for input, gjelder dette også i aller høyeste grad spesifikt for 

språkprosessering; det er jo f.eks. nettopp dette som er grunntanken i Frazier’s ‘Minimal 

Attachment theory’. Ethvert input gir i samsvar med ‘the entropy law of spontaneous in-

creasing disorder’ økt indre uro, før dette er prosessert og tilstanden igjen beveger seg 

mot equilibrium. 

Tiden  dette  tar  varier  selvfølgelig  med det  gitte  input’s  kompleksitet.  Equilibrium er 

følgelig et veldig sentralt begrep i forhold til språkprosessering; at en streng skal kunne 

prosesseres  avhenger  av  at  den  foregående,  eller  flere  av  de  foregående,  er  ferdig-

prosessert. Systemet må være klart, i balanse, før neste ledd i en prosesseringsprosess kan 

gjennomføres. 

1.8 ’Dissipative Structures’ 
I sammenheng med Von Foerster’s  Order From Noise Principle  kan man også se Ilya 

Prigogine’s  (russisk-belgisk  fysiker  og  kjemiker)  teori  om  dissipative  structures 

(Prigogine,  1969). Om  ’dissipative’  systemer  sies  det:  ’Et  ’dissipativt  system’  er  et 

system der mønstre er sagt å formes når den uniforme termodynamiske delen av systemet 

blir ustabil, dvs. blir utsatt for påvirkning utenfra, på lik linje med faseoverganger, hvor 

en uniform tilstand blir ustabil, noe som tvinger systemet til å omformes, eller tilpasse 

seg selv slik at det igjen kan oppnå struktur og koherens for å unngå tap av energi’ (The 

International  Society for Complexity,  Information,  and Design (ISCID) Encyclopedia; 

jmf.  Piattelli-Palmarini,  1980,  s.9).  Hvordan  blir  så  disse  komplekse  strukturene 

behandlet i et slikt system? En mulighet er at de blir brutt ned og at dette fører til en lokal 

omkodning  i  systemet.  Det  andre  alternativet  vil  være  at  disse  nye  strukturene,  som 

kommer utenfra og inn i organismen, blir lagret som de er. Dette vil være et veldig lite 

økonomisk system, men det kognitive apparatet til mennesket er jo veldig komplekst, og 

har kanskje kapasitet til å jobbe på denne måten. Muligens er det slik ’den menneskelige 
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språkprosessoren’ (HSPM) virker; alt lagres og aktivering skjer etter behov. Lagring skjer 

sannsynligvis på en effektiv måte, kanskje i form av omkodning og komprimering.

Kanskje kognitiv utvikling i et slikt system skjer ved at komplekse strukturer som dukker 

opp,  som ikke  har  blitt  prosessert  tidliger,  brytes  ned  av  organismen,  og  at  de  nye 

strukturene/komponentene som dette  skaper  i  systemet  ikke er  sporbare  tilbake til  de 

strukturene  som  var  opphavet  til  påvirkiningen,  fordi  disse  er  blit  brutt  ned  fra  sin 

opprinnelige  form til  nye  former?  Kanskje  er  dette  også  hva  Piaget  mener;  hvordan 

kognitiv utvikling kan skje i organismen? Han antyder jo veldig langt at det er mulig med 

’transfer of structures from the environment to the organism’ i  sin argumentasjon for 

assimilasjon, reorganisering og tilpasning (Piattelli-Palmarini, 1980, s.4).

1.9 Afasi og ikke-kanoniske strukturer  
Undersøkelser  viser  at  afasipasienter  har  problemer  med  å  prosessere  ikke-kanoniske 

strukturer,  slik  som  f.eks.  passivstrukturer  (Grodzinsky,  1990).  Dette  har  trolig 

sammenheng  med  at  denne  lidelsen  gjør  at  de  ikke  er  i  stand  til  å  hente  de  minst 

frekvente rammene for gitte verb (Menn, 1999). De minst frekvente mønstrene er de som 

er  mest  sårbare,  minst  robuste.  Dette  er  veldig  interessant  i  forhold  til  teoriene  til 

Jespersen/Piaget; de mest frekvente strukturene er de som er mest resistente.

Er det da altså slik at det er disse som er lagret og er utgangspunktet i enhver proses-

seringsprosess? Er dette et argument for ’garden-path’? Noe prøves først, og dersom dette 

ikke fører frem skjer en reprosessering?

1.10 SO vs. OS-strukturer 
Kanonisk ordrekkefølge (SVO for norsk, tysk, engelsk, etc) er den foretrukne struktur 

forsøkt for prosessering av nye setninger (bl.a. Weskott 2003; Menn 2000). Weskott be-

handler  SO vs.  OS, men ikke i  tvetydige strukturer,  blant  annet fordi data fra under-

søkelser gjort av Bayer og Marslen-Wilson (1992) indikerer at kontekst ikke spiller en 

sterk  nok  rolle  til  å  konkurrere  med  preferert  syntaktisk  struktur  i  prosessering  av 

setninger.  Weskotts  eksperiment  undersøker  inferable  vs.  non-inferable  SO-  og  OS-
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strukturer.  Resultatet  hans viser at non-inferable OS-strukturer er de som volder mest 

problemer; i form av høyest lesetid per ord og høyest feilprosent:

Figur 1:

(Weskott, 2003, s.73)

Eksempler fra Weskott:

Innledningssetning:

• Peter freute sich auf seine Mittagspause.

  (’Peter gledet seg til lunsjpausen.’)

Kontekstsetning:

• Er ging in die kleine Pizzeria in der Innenstadt, wo allerdings eine feindselige 

  Stimmung herrschte.

  (’Han gikk til den lille pizzeriaen i bykjernen, hvor det riktignok hersket en 

    fiendtlig atmosfære.’)
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Weskott presenterer først en innledningssetning som gir en introduksjon til hva som skal 

hende. Deretter gir han en kontekstsetning, der dette gis en setting. Etter dette presenterer 

han testsetningene, der han opererer med fire kategorier:

• SO – Mulig å identifisere fra kontekst

’Kelneren fornærmet kokken heftig’

• OS – Mulig å identifisere fra kontekst

’Kelneren fornærmet kokken heftig’

• SO – Ikke mulig å identifisere fra kontekst

’Slakteren fornærmet kokken heftig’

• OS – Ikke mulig å identifisere fra kontekst 

’Slakteren fornærmey kokken heftig’

SO (mulig å identifisere S/O):

• Der Kellner beleidigte den Koch ziemlich heftig.

  (’Kelneren (S) fornærmet kokken (O) ganske heftig.’)

OS (mulig å identifisere S/O):

• Den Kellner beleidigte der Koch ziemlich heftig.

  (’ Kelneren(O) fornærmet kokken (S) ganske heftig.’)

SO (ikke mulig å identifisere S/O):

• Der Metzger beleidigte den Koch ziemlich heftig.

  (’Slakteren (S) fornærmet kokken (O) ganske heftig.’)

OS (ikke mulig å identifisere S/O):

• Den Metzger beleidigte der Koch ziemlich heftig.

  (’Slakteren (O) fornærmet kokken (S) ganske heftig’)

(Weskott, 2003, s. 65)
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Ut i fra grafen i figur 1 ser vi at lesetidene for NP1 er så godt som uforandret fra  Det 

(determiner) til NP, for setninger der ordstillingen er mulig å identifisere basert på kon-

teksten som er gitt. Lesetidene ligger markert høyere der det ikke er mulig å identifisere 

SO/OS fra konteksten. Det samme gjelder på verbet. Når forsøkspersonene kom til NP2 

går lesetiden litt ned igjen for begge, men her ligger  begge OS-strukturene over SO-

strukturene i lesetid. Ved siste NP ser vi at lesetiden har gått markert opp ( jmf. Gibson’s 

’Integration Cost’, 1998). Her ligger tiden for ikke-identifiserbar SO/OS markert høyere 

enn identifiserbar. Dette virker naturlig da det her er en integreringsprosess ved ikke-

identifiserbar som er vanskeligere, gir en økt byrde på prosesseringsmekanismen. Viktig: 

OS volder mest problemer, som i vårt eksperiment. Denne gir høyest lesetid og høyest 

feilprosent; hver setning ble fulgt opp med et spørsmål for å avdekke forståelsen av det 

som var blitt presentert. 

Dette  stemmer godt overens med teorien om nedfelte grunnstrukturer i  prosesserings-

apparatet  vårt.  Det forteller  også at  kontekst spiller  inn i prosesseringen;  at  vi  bruker 

denne aktivt for å løse prosesseringsoppgaver.

Figur 2:

(Weskott, 2003)
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Dersom en struktur ikke fremgår av konteksten, gjør dette det vanskeligere, og det gir seg 

utslag i høyere lesetid og høyere feilprosent i prosesseringen. Dette stemmer godt overens 

med resultatene fra eksperimentet gjort høsten 2005 (Larsen, 2005), da vi ikke ga noen 

oppklarende kontekst for oppløsing av tvetydighet. Mangel på eksplisitt antcedent gjorde 

at  forskjellen mellom prosessering av SVO- og OVS-setninger ble veldig stor,  både i 

responstid (RT) og nøyaktighet (ACC). Prosessering uten kontekst gjør at man ikke har 

noen holdepunkter annet enn frekvens, dvs. sannsynlighetsberegning er nødvendig, og 

resultatet av dette er at man velger den enkleste, mest frekvente strukturen, jmf. minimal  

attachment  (Clifton, Frazier and Rayner, 1994). Flere undersøkelser viser at semantikk 

har en effekt på RT i prosesseringsprosessen (bl.a. Hernandez et al. (2001) og Brown and 

Besner (2002). Disse resulatene legitimerer  argumentet  for at  kontekst (semantikk) er 

med i en disambiguerende prosess i et tidlig stadium i prosesseringen, kanskje helt fra 

starten av. Mangel på kontekst gir økt prosesseringstid. I tråd med teorien om Semantic  

priming (Neely, 1989), kan man også postulere Semantic and Syntactic Priming; dvs. at 

begge  deler  spiller  inn  i  en  interaktiv  prosesseringsprosess.  En  disambiguerende 

semantisk  og  syntaktisk  kontekst  skal  etter  de  samme  prinsippene  forenkle  språklig 

prosessering. Semantisk relasjon i konteksten, sammen med foregående like syntaktiske 

konstruksjoner,  basert  på f.eks.  frekvens,  skal  da prime for dette og gi  lavere RT og 

høyere ACC. Dette vil vi teste ut i eksperimentet som denne oppgaven bygger på. 
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2 Metode 

2.1 Deltakere
36 personer med norsk som morsmål, hvorav 9 måtte fjernes fra dataene, de fleste fordi 

de ikke oppfylte kriteriene for å ha utført oppgaven. 2 personer måtte fjernes på grunn av 

tekniske problemer. Disse personene var tilfeldig utvalgt, enten ved oppsøkende arbeid 

eller ved at de meldte seg frivillig etter annonsering av eksperimentet. Gruppen av for-

søkspersoner bestod hovedsaklig av studenter og ansatte ved Universitetet i Bergen. De 

fleste deltakerne mottok 100 kroner for deltakelse i eksperimentet, det ble litt varianse på 

slutten for å få nok deltakere basert på midlene vi hadde fått tildelt.

2.2 Materiale
Eksperimentet består av setninger som presenteres på dataskjermen i sekvenser av tre set-

ninger som er relaterte til hverandre. Først presenteres en spørsmålssetning (Clarify-set-

ning), så en kontekstsetning (Prime-setning), og til slutt en oppklarende setning (Related-

setning).

Eksempel: Sekvensgruppe for humant subjekt og ikke-animat objekt

Sekvens nr. Clarify Prime Related Forventet svar
1 Hva spiste Per? Per spiste eplet. Det ble mett. Nei (ikke naturlig)
2 Hva spiste Per? Per spiste eplet. Han ble mett. Ja (naturlig)
3 Hva spiste Per? Per spiste eplet. Det var surt. Ja
4 Hva spiste Per? Per spiste eplet. Han var sur. Nei
5 Hva spiste Per? Eplet spiste Per. Han var sur. Nei
6 Hva spiste Per? Eplet spiste Per. Det var surt. Ja
7 Hva spiste Per? Eplet spiste Per. Han ble mett. Ja
8 Hva spiste Per? Eplet spiste Per. Det ble mett. Nei
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Setningene presenteres i slike sekvenser av tre setninger som er relaterte til hverandre. 

Den første sier at ’Per’ er subjekt. 

Den andre gir en setning på strukturen SVO eller OVS. 

Den tredje setningen presenterer en tilstand eller et resultat. 

Rekkefølgen av presentasjonen er randomisert (fra et stort utvalg), slik at forsøksperson-

ene ikke skal bli trent i et setningssett; det vil stadig være nye aktører å forholde seg til. 

Sekvens (1) blir fulgt av en sekvens blant type (1) til (8) fra en sekvensgruppe med et 

annet innhold, og med andre semantiske relasjoner. Vi har en training list bestående av 

24 samples, og en trial list bestående av 120 samples. Alle tre ledd i hver sekvens består 

av veldig enkle setninger, slik at belastningen på working memory ikke skal bli for stor. 

Det skal også gå an å lese hver setning i ett raskt blikk; en ’saccade’. En gruppe setninger 

skal tjene som et treningssett (training list). Dette valgte vi å inkludere fordi setningene 

presenteres i bare 1 sekund hver, og det tar litt tid for forsøkspersonene å komme inn i et 

responsmønster som gjør at de ikke går glipp av informasjon som gis i sekvensen. 

I e-prime kalles oppbygningen av måten eksperimentet presenteres for forsøkspersonene 

for  BlockProcedure.  Resultatet  av  hvordan  man  legger  opp  BlockProcedure er  slik 

eksperimentet fortoner seg for dem som deltar. Vår BlockProcedure inneholdt følgende 

elementer i kronologisk rekkefølge:

Fixation (et tegn ble vist på skjermen for å angi hvor fokus skulle være, slik at    

                forsøkspersonene ikke skulle bruke tid på å finne punktet på skjermen

                hvor de skal ha synsfokus)

   ↓

Attention (et kort lydsignal som vi forklarte dem angir starten på hver sekvens; et lite

                  auditivt hjelpemiddel)

   ↓

Clarify (spørsmålssetningen som skulle virke semantisk oppklarende)
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   ↓

Blank (Stimulus Onset Asynchrony på 50 millisekunder; uten noe display på skjerm eller 

            i headset)

   ↓

VisPrime (Kontekstsetningen; sto på skjermen i 1000 ms; ca. 333ms/ord)

   ↓

Blank (SOA, 50 ms)

   ↓

LexicalDecisionProbe (’Related’-setningen der avgjørelsen mellom naturlig eller 

                                      unaturlig sammenheng skulle tas; dennne hadde en timeout på

                                      1700 ms, men den ble avbrutt om en avgjørelse ble tatt før dette)

   ↓

Text Display (Feedback på om svaret var riktig eller galt, og på hvor lang tid det tok

                        å avgi responsen, angitt i sekund, f.eks. 1,220 sek.)

   ↓

Delay (’end of session’; pause før en ny setningssekvens startet)

Vi valgte å ha en SOA (Stimulus Onset Asynchrony) på 50 ms. Dette for å unngå at for-

søkspersonene skulle begynne å integrere stimulus i tankevirksomhet. I et foreksperiment 

hadde vi satt SOA til 500 ms, dette viste seg å være for mye. Det var ting som tydet på at 

forsøkspersonene gjorde mer feil med en høyere SOA. Grunnen til dette kan være at med 

500 ms har man så mye tid at man kan begynne å integrere setningene i tankevirksomhet 

som går ut over det å bare prosessere setningene som vises på skjermen.

Dersom man begynner å starte tankevirksomhet ut over det å prosessere setningene, tenk-

te vi det kunne være en viss fare for at dette økte prosesseringstiden og at feilprosenten 

kunne gå opp i alle kategorier.

Denne måten å presentere setningene på gjør at vi unngår at forsøkspersonene trenes i 

noen deler av eksperimentet. Sekvensene vil hele tiden veksle mellom SVO- og OVS-set-

ninger. Det vil også være veksling mellom grad av animathet mellom NPene i eksperim-

entsetningene: Human-Animat, Human-Inanimat og Human-Human. Vekslingen mellom 

SVO og OVS gjør at rekkefølgen disse presenteres i, varierer nok til at man unngår tren-
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ings- eller repetisjonseffekter. Det var lang avstand mellom like setninger; vi hadde de 

forskjellige versjonene av samme related-setning i forskjellige blokker, og alle faktorer 

var balansert i og mellom blokkene.

2.3 Design 
Setningssettene ble bygget opp etter et mønster som gjorde at vi kansellerte ut forskjeller 

som eventuelt  ville  være  relatert  til  frekvens  og  ordlengde,  og  leksikalsk  semantikk. 

Strukturen på settene gjør at vi hele tiden kan sammenligne setninger som er identiske; 

den eneste forskjellen er SVO vs. OVS. Eksempel:

11 Hva skjøt jegeren? Jegeren skjøt hjorten. Den bommet.
21 Hva skjøt jegeren? Jegeren skjøt hjorten. Han bommet.
31 Hva skjøt jegeren? Jegeren skjøt hjorten. Den døde.
41 Hva skjøt jegeren? Jegeren skjøt hjorten. Han døde.
42 Hva skjøt jegeren? Hjorten skjøt jegeren. Han døde.
32 Hva skjøt jegeren? Hjorten skjøt jegeren. Den døde.
22 Hva skjøt jegeren? Hjorten skjøt jegeren. Han bommet.
12 Hva skjøt jegeren? Hjorten skjøt jegeren. Den bommet.

Denne nummereringen ble lagt inn i E-Prime, og gjorde oss enkelt i stand til å sammen-

ligne setninger som var helt identiske med unntak av rekkefølgen på leddene. Setning 11 

sammenlignes med setning 12, setning 21 med 22 osv. Effekter vi finner mellom par vil 

utelukkende være relatert til SVO vs. OVS, alt annet er likt. 
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Setningene var også kodet for naturlig (5) vs. unaturlig (1) relasjon mellom

clarify, prime og related.

Koding 

1=unaturlig

5=naturlig

Clarify 

(Spørsmål som skal 

gi subjektet i 

prime)  

Prime         

 (Gir en kontekst) 

Related

(Sier noe som gir grunnlag 

for å ta et valg mellom 

unaturlig og naturlig 

relasjon til kontekst)
1 Hva skjøt jegeren? Jegeren skjøt hjorten. Den bommet.
5 Hva skjøt jegeren? Jegeren skjøt hjorten. Han bommet.
5 Hva skjøt jegeren? Jegeren skjøt hjorten. Den døde.
1 Hva skjøt jegeren? Jegeren skjøt hjorten. Han døde.
1 Hva skjøt jegeren? Hjorten skjøt jegeren. Han døde.
5 Hva skjøt jegeren? Hjorten skjøt jegeren. Den døde.
5 Hva skjøt jegeren? Hjorten skjøt jegeren. Han bommet.
1 Hva skjøt jegeren? Hjorten skjøt jegeren. Den bommet.

I  alle  setningene som er kodet  med 1,  er  forholdet  mellom  related  og  clarify+prime 

unaturlig. Det er ikke en naturlig konsekvens mellom at  jegeren  skyter  hjorten, og at 

jegeren dør. Dette skal bryte med naturlige relasjoner hos forsøkspersonene i forhold til 

verdenskunnskap.  Setningene bryter,  enten med hva som er naturlig, eller hva som er 

fysisk mulig. Setningen kodet med 5 er helt naturlige i forhold til semantiske roller jmf. 

det semantiske hierakiet. Handlingen i setningen utføres da alltid av det leddet som er 

høyest i det kognitive hierarkiet, slik at i setninger med et humant ledd og et animat ledd, 

er det i 5er-setningene alltid det humane leddet som utfører verbalhandlingen. Prototype-

kategori  er  også sentralt  her.  Deltakerne gjør  i  5er-setningene hele tiden ting som er 

naturlige for dem å gjøre, i forhold til hverandre. Når vi står overfor et setningspar som 

f.eks. ’Hjorten skjøt jegeren. Den døde.’ skal dette i forhold til vår hypotese gjøre proses-

seringen lettere enn om det påstås at ’Han døde’. I det siste eksempelet har vi et tilleggs-

element vi må finne ut av, for at vi skal oppnå en riktig forståelse av det vi har prosessert; 

hvorfor utløser handlingen et unaturlig utfall? Fordi vi ikke har kontekst her, annet enn 

det  clarify gir,  kan  ikke  sekvensen  ’Hva  skjøt  jegeren?  Hjorten  skjøt  jegeren.  Den  

bommet.’ bedømmes som naturlig. Clarify klarlegger hvem som utfører verbalhandling-

en, og oppklarer enhver potensiell ambiguitet i setningssekvensene. Dersom forsøksper-
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sonene klarer å beholde innholdet i clarify i minnet, er dette alt de trenger for å disambi-

guere setningssekvensene.

Setningssettene inneholder primesetninger på formene:

(1) NP1 V NP2     Eplet spiste Per

(2)           Hjorten skjøt jegeren

(3)                             Gutten slo jenta       

         

Disse setningene er alle OVS-setninger, dersom den andre NPen har blitt utpekt som sub-

jekt i den foregående setningen. Det som skiller disse setningene fra hverandre er forhol-

det mellom leddene i det kognitive hierarkiet. Vanskelighetene med å løse opp innholdet i 

disse setningene øker jo høyere opp i det semantiske hierarkiet objektet befinner seg. I en 

setning inneholdende et inanimat element (f.eks.  eplet) og et humant ledd (Per), vil det 

stort sett være klart hvilket ledd som er agens, og hvilket ledd som er patiens, og disse gis 

normalt sett roller ut i fra dette.

(4) Per spiste eplet.

(5) Eplet spiste Per.

Her er det ikke i noe tilfelle tvil om hvem som spiser og hva som blir spist. Her bør det 

være innlysende hvilket ledd som er agens og hvilket som er patiens. Denne setningstyp-

en bør gi så liten byrde til prosesseringsapparatet som mulig.

(6) Jegeren skjøt hjorten.

(7) Hjorten skjøt jegeren.
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I dette tilfellet er ikke rolletildelingen like innlysende, selv om den fremdeles er klar. Sky-

tingen som det refereres til kan bare utføres av  jegeren. Men, det at begge leddene er 

animate (eller levende), gjør at dette bør gi en litt økt byrde til prosesseringsapparatet.

(8) Jenta slo gutten.

(9) Gutten slo jenta.

Her er det imidlertid helt åpent hvem som gjør hva. De to deltakerne i verbalhandlingen 

er like gode kandidater til å være agent. Vår arbeidshypotese var at disse eksemplene 

skulle være de som tok lengst tid å prosessere og gi høyest feilprosent. Setninger av den-

ne typen krever kontekst for å disambigueres. Men, ved å ha med clarify, skulle det ikke 

være noen tvil om hvem som er den handlende; Hvem var det jenta slo? Ved å inkludere 

clarify i hver eneste sekvens, fikk vi også testet forsøkspersonenes working memory. Der-

som de kunne klare å holde denne informasjonen i minnet helt til slutten av hver sekvens, 

og prosessering foregår  interaktivt, skulle de altså hele tiden kunne hente den informa-

sjonen de trengte for å komme frem til en riktig prosessering av sekvensene. Selv om vi 

ikke la inn noe for å spesifikt teste working memory, ville designet likevel gi oss svar på 

om denne prosesseringsvarianten var en mulig tolkning eller ikke. Dersom vi ikke kunne 

finne signifikante forskjeller i RT mellom gruppene, eller dersom vi ikke kunne finne 

signifikante forskjeller i accuracy (AC), ville interaktiv prosessering med working mem-

ory capacity som overgår informasjonsinnholdet i de aktuelle sekvensene være en mulig-

het  vi  måtte  kalkulere  med.  Kommunikasjon med forsøkspersonene etter  gjennomført 

eksperiment  ville  kunne  avdekke  om  spesielle  strategier  var  utprøvd,  selv  om  dette 

eksperimentet ikke kunne gjøres ut i fra noen spesielle strategier, bortsett fra hukommelse 

av clarify. Det er likevel alltid noen som prøver å finne struktur og systemer, men ingen 

forsøkspersoner rapporterte å ha benyttet spesielle strategier.
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Vi kontrollerte altså for følgende faktorer:

Animathet Fokus    Svar

Human-Inanimat Subjekt JA NEI

Human-Animat Subjekt JA NEI

Human-Human2 Subjekt JA NEI

Human-Inanimat Objekt JA NEI

Human-Animat Objekt JA NEI

Human-Human2 Objekt JA NEI

Animathet, fokus (om pronomenet i related-setningen refererer til subjektet eller objektet 

i prime), eller svar (bekreftende eller negerende) var alle faktorer som hver for seg kunne 

gi signifikans, og det var nødvendig å teste disse hver for seg og individuelt.

2.4 Program
For å kjøre dette prosesseringseksperimentet brukte vi E-Prime. E-prime er et dataprog-

ram hvor man kan konstruere og kjøre eksperimenter, som f.eks. reaksjonstidseksperim-

enter. E-Prime ga oss muligheten til å presentere sekvensene slik vi hadde beregnet at de 

måtte presenteres, for at vi skulle få et mest mulig riktig resultat i forhold til prosessering 

uten interferens. Resultatene blir samlet i en output-fil. Dette gjør det enkelt å behandle 

dataene senere i f. eks. excel eller SPSS, da dataene kan konverteres. 

2.5 Prosedyre
Forsøkspersonene ble plassert i en stol foran en dataskjerm i et lydtett rom. Først ble det 

gitt instruksjoner muntlig, der det ble nøye forklart hva de skulle gjøre, uten at detaljer 

rundt eksperimentet ble avslørt. Målet vårt var jo at det mest mulig skulle spegle naturlig 

prosessering. De ble informert om at de kom til å bli presentert for setninger i sekvenser 

på tre og tre. Det ble sagt at de ikke kom til å ha mye tid til rådighet, og at disse skulle 

prosesseres og at det sekvensinterne innholdet og relasjonene mellom dem skulle vurder-

es i for av en respons gitt via en responsboks (E-Prime Deluxe Response Box). Respons-
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boksen hadde 5 knapper, og forsøkspersonene skulle trykke 1 for unaturlig relasjon / kon-

sekvens eller 5 for naturlig. Vi valgte 1 eller 5 fordi dette var de to tastene som lå lengst 

fra hverandre på responsboksen, slik at risikoen for å trykke feil skulle bli så liten som 

mulig.

Det ble gitt nøyaktige instrukser om når denne avgjørelsen skulle tas, og på bakgrunn av 

hva. Vi fortalte dem at det kom til å dukke opp en spørsmålssetning (clarify), en kon-

tekstsetning (prime), og en oppklarende setning (related). Vi forklarte forsøkspersonene 

at de kom til å ha nok tid til å lese og forstå setningene som kom opp på skjermen, men at 

de ikke kom til å ha mye tid på seg. Det ble vektlagt at avgjørelsen 1 eller 5 skulle gjøres 

når de trodde at de hadde forstått innholdet, og at den ikke måtte gjøres tidligere fordi de 

kanskje trodde at her var det viktigste å være så rask som mulig. Det ble også gitt beskjed 

om at dersom man ikke rakk å gi en respons til en sekvens, var det veldig viktig å glem-

me dette og fokusere på neste sekvens, og ikke la dette ødelegge for de påfølgende sek-

vensene. Til slutt ga vi beskjed om at de alltid skulle holde fingrene klare på tastene, slik 

at dette ikke skulle bli en faktor for resultatet.

Når alt var forklart og vi var helt sikre på at forsøkspersonene hadde forstått opplegget, 

forlot vi rommet, lukket døren, og startet programmet. Programmet gir da selv instrukser 

på skjermen som forsøkspersonene måtte lese. Når programmet var startet forlot vi også 

dette rommet, da det var et vindu i dette rommet, og bevegelser kunne forstyrre forsøks-

personenes konsentrasjon. På denne måten var vi garantert at de hadde 100% fokus på 

oppgaven som skulle gjøres. Forsøket tok ca. 17-18 minutter i gjennomsnitt. Vi satt 20 

minutter som en grense for hvor lenge vi antok at forsøkspersonene kunne klare å holde 

full konsentrasjon i dette eksperimentet. Vi hadde også lagt inn en pause midt i eksperi-

mentet, for å få forsøkspersonene til å nullstille seg og få dem til å ikke miste konsentra-

sjonen. Dersom alt hadde gått i ett, kunne vi fått et mye kraftigere fall i konsentrasjons-

kurven, og dette ville igjen påvirket resultatet negativt. Etter pausen var det lagt inn en ny 

treningssekvens, slik at pausen skulle ha minst mulig innvirkning.
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2.6 Shallow Parsing 
Det vi ikke kontrollerte for var hvor nøye parsingen ble utført, og hvor riktige teknikkene 

var som forsøkspersonene brukte i parsingen av setningene de ble eksponert for. Shallow 

parsing er en subjektiv metode for å hente den informasjonen som trengs for å disambigu-

ere  et  gitt  input  (Tjong  Kim Sang,  2002).  Her  kommer  igjen  frekvens  inn  i  bildet. 

Memory-based learning knyttes av bl.a. Tjong Kim Sang (2002) til shallow parsing, hvor 

disse forklares i  sammenheng med hverandre,  dvs.  at  frekvens brukes som et  hjelpe-

middel i  shallow parsing. Et viktig resultat han beskriver er at størrelsen på andelen av 

’training data’ i et gitt eksperiment er vesentlig for utslag av feilprosent. Feilprosenten 

går ned omtrent tilsvarende økning av prosentdelen av ’training data’. Dette tyder på en 

’memory-based’ teknikk som bygges opp, og jo lengre denne treningsperioden varer, jo 

mer korrekte teknikker klarer forsøkspersonene å opparbeide seg. Men, problemet med 

’shallow parsing’ er som nevnt at dette er individuelle måter å opparbeide seg metoder 

på, og hvordan dette fungerer for den enkelte er umulig å forutsi, selv om man vet størrel-

sen på et treningssett med data.
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3 Resultater

3.1 Grunnlag  
Vi ekskluderte forsøkspersoner som ikke klarte våre på forhånd oppsatte kriterier for å ha 

løst oppgaven. Bare de som ikke hadde ’missing values’ ble tatt med, og bare de som 

ikke hadde under halvparten rette svar (dvs. hadde 20 eller flere rette svar av totalt 40 

(8x5)) i hver av kategoriene 1-3). Analysen etter dette eksperimentet ble gjort på de av-

hengige variablene RT og ACC. ’Outliers’ ble luket ut fra reaksjonstidene. Analysen med 

’outliers’ inkludert ga sterkere resulater i samme retning, dvs. de var ikke tilfeldige. Der-

som de hadde vært tilfeldige, ville dette sannsynligvis ikke påvirket resultatet i samme 

retning. Alle verdier utenfor et standardavvik på 2 ble fjernet. Deretter regnet vi ut for-

skjellene i RT for alle par og skar bort alle data som var utenfor et standardavvik på 2,5. 

Vi valgte å gjøre en litt mer konservativ outlier detection her, siden vi allerede hadde 

gjort  en outlier  detection på gruppene hver for seg.  Denne siste  deteksjonen tok bort 

under 1% av dataene.

Når vi analyserte SVO og OVS hver for seg gikk vi også ut i fra dataene som overlevde 

outlier-testen.  Så,  det  vi  testet  for  var altså  RT-forskjeller  mellom SVO og OVS,  og 

effekter av animathet på ordrekkefølge, fokus og svar. Fokus og svar viste seg å ikke gi 

noen signifikant effekt.

3.2 Analyseresultat : 
Vi fant en sterk effekt av animacy for SVO og OVS; F=4.560, p<0.011 (Fig. 3+4). Det 

var altså en signifikant forskjell mellom gruppene Human-Animat, Human-Inanimat, og 

Human-Human (Degrees of freedom (df) = 2). Animathet spiller altså en rolle for pro-

sesseringstiden og for tiden det tok for forsøkspersonene å fatte en beslutning i løpet av 

perioden de ble eksponert for  related-setningene. Analyseresultatet inkluderer  kun  for-

ventet respons. Ikke-forventet respons kan bero på veldig mange forskjellige faktorer, 

som f.eks. feil lesning, for rask respons, påvirkning av foregående svar, fall i konsentra-

sjon etc. Derfor valgte vi å kun inkludere svar med forventet respons. Det ligger naturlig 
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nok en liten feilmargin her også, men den er vesentlig mindre, og vil følgelig gi et rikt-

igere analyseresultat.

Figur 3: Forskjeller mellom OVS og SVO for ulik animathet
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Y-aksen angir forskjell i reaksjonstider i millisekund, og x-aksen angir animathetskate-

goriene. Vi ser den klare effekten av animathet i forhold til reaksjonstid. Vi har en nesten 

perfekt  symmetri  i  forholdet  mellom reaksjonstid  for  Hum-Ani,  Hum-Inani,  og  Hum-

Hum. Disse verdiene fikk vi ved å trekke tiden for OVS fra SVO. Dette er hovedeffekten 

av eksperimentet.
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Figur 4: Statistiske effekter fra SPSS

Tests of Between-S ubjects Effects

Dependent Variable: OVS-SVO

674171 .322a 1 1 61288.302 1.568 .103

32569.841 1 32569.841 .833 .362

356485.554 2 178242.777 4.560 .011

720.455 1 720.455 .018 .892

32335.141 1 32335.141 .827 .363

210201.349 2 105100.675 2.689 .068

1092.404 2 546.202 .014 .986

2156.783 1 2156.783 .055 .814

66177.876 2 33088.938 .846 .429

41709580.554 1067 39090.516

42421181 .000 1079

42383751.876 1078

Source
Corrected Model

Intercept

Animacy

focus

answer

Animacy * focus

Animacy * answer

focus * answer

Animacy * focus * answer

Error

Total

Corrected Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

R Squared = .016 (Adjusted R Squared = .006)a. 

Effekten av animathet er som vist i figur 4 den eneste signifikante effekten. Her er altså 

en signifikant effekt av animathet når vi sammenligner (OVS minus SVO) reaksjonstid-

ene for OVS- og SVO-setninger. Focus-kategorien angir om det er en effekt når related-

setningene har et pronomen som refererer til subjektet eller objektet i  prime-setningen. 

Answer  angir  om svaret  man gir,  naturlig eller  unaturlig,  har  en  effekt  i  forhold  til 

SVO/OVS.

Animacy*focus er en kategori vi opererer med for å se om det er noen interaksjon mellom 

svaret man gir og hvilket fokus (på subjektet eller objektet i prime) det er i related. Det 

samme gjelder for  animacy*answer og animacy*focus*answer.   Eventuelle signifikante 

p-verdier  her  må  ses  i  sammenheng  med  hovedeffekten  på  animathet.  Effekten  for 

animacy er så sterk at denne vil påvirke effekten for kombinasjoner der den inngår. 
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Figur 5: Statistisk avvik fra 0 (OVS-SVO) for de ulike animathetskategoriene

Estimates

Dependent Variable: OVS-SVO

-17.507 10.745 -38.591 3.578

4.720 9.689 -14.292 23.732

29.531 1 1 .276 7.404 51 .658

Animacy
animate

inanimate

human

Mean Std. Error
Lower
Bound

Upper
Bound

95%  Confidence
Interval

Animate og human skiller seg fra 0 (null), mens inanimate er mer eller mindre konstant, 

dvs. påvirkes ikke i særlig grad av i hvilken rekkefølge elementene presenteres. Mean  for 

inanimate ligger ikke langt fra 0 ( ca. 4 ms (4.720)). 

Figur 6: (Uteblitt) effekt av fokus

Univariate Tests

Dependent Variable: OVS-SVO

720.455 1 720.455 .018 .892

4E+007 1067 39090.516

Contrast

Error

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

The F tests the effect of Focus. This test is based on the linearly independent
pairwise comparisons among the estimated marginal means.

Effekten av  focus er veldig liten, og ikke signifikant (F=0.018, p=0.892). Effekten av 

hvilket element som har fokus i related-setningen påvirker altså i liten grad RT  i forsøks-

personenes responser.

34



Figur 7: Animathet x Fokus; hva skjer med animatkategorien?
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Vi ser klare utslag mellom OVS og SVO når forskjellen fremstilles grafisk, men forskjel-

lene er ikke signifikante. Vi ser at inanimate setninger blir minst påvirket av ordstilling, 

og at  humane setninger ligger høyest i responstid i begge tilfeller.  Animate setninger er 

kategorien som skiller seg ut.

Figur 8: Uteblitt effekt av svar (ja / nei) for OVS-SVO
Univariate Tests

De p e n d e n t  Va r i a b l e :  OV S- SV O  

 

Su m  of  

Sq u a r e s df M e a n  Sq u a r e F Si g.
Co n t r a s t 32335. 1 4 1 1 32335. 1 4 1 .827 .363

Er r o r 4 1 7 0 9 5 8 0 .

554
1067 39090.5 1 6   

Th e  F  tes t s  the  ef f e c t  of  re s p o n s e .  Th i s  te s t  is  ba s e d  on  the  lin e a r l y  ind e p e n d e n t  pa i r w i s e  com p a r i s o n s  

am o n g  the  es t i m a t e d  m a r g i n a l  m e a n s .

Disse verdiene angir effekten av responsene; naturlig og unaturlig. Hvilken respons for-

søkspersonene ga har ikke signifikans.
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Figur 9: Grafisk framstilling av animacy x response
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Her ser vi forskjellene mellom OVS og SVO for respons i forhold til animathet fremstilt 

grafisk.  Det  finnes en liten  ikke-signifikant  tendens  for  noe lengre  svar  for  SVO for 

negativ respons. Vi ser og at animathet oppfører seg likt mellom kategorierne, og hoved-

effekten av animathet er tydelig.
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Figur 10: Spesifikke effekter for SVO 

Tests of Between-S ubjects Effects

Dependent Variable: SVO

4814146.642a 1 1 437649.695 12.167 .000

717283767.9 1 717283767.9 19940.583 .000

478930.107 2 239465.053 6.657 .001

6197.461 1 6197.461 .172 .678

3938024.075 1 3938024.075 109.478 .000

157332.714 2 78666.357 2.187 .1 13

32560.784 2 16280.392 .453 .636

187359.123 1 187359.123 5.209 .023

46185.095 2 23092.548 .642 .526

38381114.177 1067 35971 .054

767521432.0 1079

43195260.819 1078

Source
Corrected Model

Intercept

Animacy

focus

answer

Animacy * focus

Animacy * answer

focus * answer

Animacy * focus * answer

Error

Total

Corrected Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

R Squared = .111 (Adjusted R Squared = .102)a. 

Figur 11: Spesifikke effekter for OVS

Tests of Between-S ubjects Effects

Dependent Variable: OVS

4893338.569a 1 1 444848.961 11 .911 .000

726983150.7 1 726983150.7 19465.745 .000

1056570.618 2 528285.309 14.145 .000

2691.811 1 2691.811 .072 .788

3256674.232 1 3256674.232 87.201 .000

235339.473 2 117669.737 3.151 .043

40431.355 2 20215.677 .541 .582

229720.030 1 229720.030 6.151 .013

145867.739 2 72933.870 1.953 .142

39849027.548 1067 37346.792

779519591.0 1079

44742366.117 1078

Source
Corrected Model

Intercept

Animacy

focus

answer

Animacy * focus

Animacy * answer

focus * answer

Animacy * focus * answer

Error

Total

Corrected Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

R Squared = .109 (Adjusted R Squared = .100)a. 
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I figurene 10 og 11 ser vi effektene av SVO og OVS hver for seg i forhold til kategoriser-

ingen vi laget. Effektene av animacy er sterk både for SVO (F=6.657, p=0.001) og OVS 

(F=14.145, p<0.001). Det finns en veldig sterk effekt av svar (negative svar er langsom-

mere for SVO og OVS). Dette er forventet, da negering tar lengre tid enn å bekrefte.

Figur 12: Effekt av animathet for SVO
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Figur 13: Effekt av animathet for OVS
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Figur 12 og 13 viser utslagene av RT grafisk for SVO og OVS. Vi ser de samme tenden-

sene;  inanimate  er raskest for både SVO og OVS, omtrent ingen forskjell.  Human  er 

raskere for SVO enn for OVS (30 ms), men tar klart lengst tid i begge kategoriene. Det 

som er oppsiktsvekkende her er  animate-kategorien, som for OVS er markert raskere. 

Den store forskjellen mellom animate og human for OVS er grunnen til den veldig sterke 

signifikansen  for  forskjellen  mellom  animate,  inanimate,  og  human  her  (F=14.145, 

p<0.001), mens for SVO er det forskjellen mellom animate og human på den ene siden, 

og inanimate på den andre som gir sterk signifikans (F=6.657, p=0.001).
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Figur 14: Effekt av Fokus for SVO 
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Figur 15: Effekt av Fokus for OVS
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Figur 16: Ikke signifikant effekt av Fokus for SVO

Univariate Tests

Dependent Variable: SVO

6197.461 1 6197.461 .172 .678

4E+007 1067 35971 .054

Contrast

Error

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

The F tests the effect of Focus. This test is based on the linearly independent
pairwise comparisons among the estimated marginal means.

Figur 17: Ikke-signifikant effekt av Fokus for OVS

Univariate Tests

Dependent Variable: OVS

2691.811 1 2691.811 .072 .788

4E+007 1067 37346.792

Contrast

Error

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

The F tests the effect of Focus. This test is based on the linearly independent
pairwise comparisons among the estimated marginal means.

Figur 14 og 15 viser en interessant grafisk sammenligning av  focus  mellom SVO og 

OVS. For SVO-setninger skiller  inanimate related-setninger med subjekt-fokus seg fra 

animate og humane setninger. For animate og humane setninger er objekt-fokus raskere 

enn subjekt-fokus, mens for  inanimate setninger er altså subjekt-fokus markert raskere 

enn objekt-fokus. 

Når det gjelder OVS-setninger ser vi annen tendens, her er det de humane setningene som 

skiller seg ut. Subjekt-fokus tar lengst tid for disse setningene, ca. 50 ms lengre tid enn 

objekt-fokus,  mens for  animate og  inanimate  tar  objekt-fokus lengre tid enn subjekt-

fokus. Det interessante er at det er to forskjellige kategorier som skiller seg ut for SOV-

setninger (inanimate) og OVS-setninger (humane), og ikke minst at avviket går i forskjel-

lige retninger.

Figur 16 og 17 viser at det ikke er noen effekt av fokus, og ingen oppsiktsvekkende for-

skjell mellom SVO og OVS. Fokus er med andre ord ikke sentralt for resultatet i dette 

eksperimentet.
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Figur 18: RT for SVO for Svar x Animathet
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Figur 19: Sterk signifikans for responseffekt for SVO

        

Univariate Tests

Dependent Variable: SVO

3938024 1 3938024.075 109.478 .000

4E+007 1067 35971 .054

Contrast

Error

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

The F tests the effect of response. This test is based on the linearly independent
pairwise comparisons among the estimated marginal means.
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Figur 20: RT for OVS for Svar x Animathet
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Figur 21: Sterk signifikans for responseffekt for OVS

Univariate Tests

Dependent Variable: OVS

3256674 1 3256674.232 87.201 .000

4E+007 1067 37346.792

Contrast

Error

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

The F tests the effect of response. This test is based on the linearly independent
pairwise comparisons among the estimated marginal means.
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Vi ser av figur 18 og 20 at setningene med humane objekt tar lengst tid å gi en respons til, 

og at de inanimate setningene tar kortest tid å svare på. Vi har også en klar effekt av resp-

ons, men kombinert med animathet forsvinner denne effekten. Dette bekrefter bare noe 

som allerede er kjent; det går raskere å svare bekreftende enn avkreftende. Negasjon er en 

mer komplisert prosess, men det er altså ingen sammenheng mellom respons og animat-

het, derav ingen effekt når disse testes opp mot hverandre. De humane og de inanimate 

setningene er stabile i forhold til hverandre, mens de animate gir en litt brattere kurve.

For SVO ligger gjennomsnittet for positive responser på  humane  setninger på ca. 790 

millisekunder,  mens gjennomsnittet  for  negative responser  ligger  på  ca.  910 ms.  For 

inanimate  setninger  er  gjennomsnittet  for  positiv  respons  ca.  740  ms,  mens 

gjennomsnittet for negativ respons er på ca. 860. Differansen er i begge tilfeller stabil på 

ca. 120 ms. De animate setningene følger ikke det samme mønsteret. Her er det større 

forskjell mellom positiv og negativ respons. Gjennomsnittet for positiv respons ligger på 

ca. 765 ms, mens gjennomsnittet for negativ respons ligger på ca. 910, som for øvrig er 

det samme som for humane setninger. Forskjellen mellom positiv og negativ respons for 

animate setninger er altså ca. 145 ms.

Den samme tendensen ser vi for OVS. Her har vi et gjennomsnitt for positiv respons på 

humane setninger på ca. 830 ms, og ca. 930 ms for negativ respons. Gjennomsnittet for 

positiv respons på  inanimate setninger ligger på ca. 750 ms, og ca. 850 ms for negativ 

respons. Stabil differanse i begge tilfeller på ca. 100 ms. De animate setningene bryter 

mønsteret  også her.  Her  er  gjennomsnittet  for  positiv  respons på ca.  750 ms,  og for 

negativ respons ca. 880 ms; en forskjell  på ca. 130 ms. Også i OVS-kategorien faller 

animate setninger sammen med humane, men i denne kategorien er det positiv respons 

som sammenfaller med human-kategorien. 

Figur 21 viser at det er en veldig sterk signifikans av respons i forhold til RT; F=87.201, 

p<0.001. Dette går veldig klart frem av figur 18 og 20, når resultatet blir sammenlignet 

grafisk.
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Figur 22: Parvise sammenligninger mellom animathet (post hoc)

Pairwise Comparisons

Dependent Variable: OVS-SVO

-22.226 14.469 .125 -50.617 6.164

-47.038* 15.576 .003 -77.601 -16.474

22.226 14.469 .125 -6.164 50.617

-24.811 14.867 .095 -53.984 4.362

47.038* 15.576 .003 16.474 77.601

24.811 14.867 .095 -4.362 53.984
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e (I-J) Std. Error Sig.

a
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Bound

Upper
Bound

95% Confidence
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a

Based on estimated marginal means

The mean difference is significant at the .05 level.*. 

Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments).

a. 

Denne  tabellen  viser  sammenhengen  mellom  de  forskjellige  animathetskategoriene. 

Animate mot human er signifikant, som vi ser av p-verdiene; p<0.01.

Figur 23: Antall korrekte responser i de ulike animathetskategoriene

Animat Inanimat Human
OVS 418 468 392
SVO 437 492 444

19 24 52

Kji : 19,979; df=2; p<0.0001

Disse tallene angir gjennomsnittet av antallet av rette svar for den samlete gruppen av 

forsøkspersoner for hver av animathetskategoriene. Dette er strengt kontrollert for å gi et 

riktig bilde av sammenhengen mellom animathetsgruppene; bare de personene som ikke 

hadde misset alle 5 responsene i noen av kategoriene 11, 12, 21, 22, etc. for noen av ani-

mathetskategoriene (1-3) ble inkludert. For hver av animathetskategoriene var det altså 5 

setninger av hver type (11, 12, etc.). Dersom alle responsene for f.eks. 11-3 (en ikke nat-

urlig setningssekvens der primesetningen var SVO og fokus i  related setningen var på 

objektet i  prime) var misset, var det en mulighet for at forsøkspersonen ikke hadde for-
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stått denne konstruksjonen. Vi valgte å eksludere alle datasettene for disse personene, da 

dette kunne være uttrykk for at de ikke hadde forstått eksperimentet tilstrekkelig. Kji-

kvadrat-testen viser en signifikans mellom gruppene ( Kji = 19.979, p < 0.0001), dvs. 

med et forkastningsnivå på p<0.05, er det mer enn 95% sjanse for at forskjellen mellom 

gruppene ikke er tilfeldig, dvs. at det har en sammenheng med animathetskategoriene.

Vi ser av figur 23 at det alltid gjøres flest feil i OVS-setningene. Dette var som forventet, 

da det bryter med det som forventes basert på frekvens. En annen ting å bemerke er at for 

inanimate  setninger, ligger antall rette svar godt over gjennomsnittet for både OVS- og 

SVO-setninger. Det laveste antallet rette svar finner vi i Human-kategorien for OVS-set-

ninger. Dette er også helt som forventet, da disse leddene må ha kontekst for å kunne id-

entifiseres i forhold til S/O.
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4 Diskusjon
4.1 Animathet
Hovedeffekten av dette eksperimentet viser seg å være effekten av animathet. Effekten av 

animathet er signifikant (F = 4.560, p = 0.011). Animathet har altså en statistisk signifik-

ant effekt på prosessering av setninger, både når det gjelder RT og ACC (se figur 4 og 

24).  Figur 25 viser RT for henholdsvis SVO-/OVS-setninger; animat (1), inanimat (2), 

og human (3). Inanimat påvirkes altså omtrent ikke når det gjelder RT. Spørsmålet man 

da må stille er hvorfor? Hva skiller denne kategorien fra de to andre?  Muligens er det 

den semantiske avstanden mellom aktørene i setningene som gjør denne lettere å parse. 

Dersom det skjer en overfladisk semantisk parsing først (shallow parsing), vil man raskt 

se at den semantiske avstanden mellom NPene tilsier hva som er subjekt og hva som er 

objekt. Human og animat påvirkes muligens fordi begge er naturlige som det handlende 

elementet i setninger. Begge kategorier utgjøres av levende individer som helt utmerket 

kan være subjekt for en verbalhandling.

4.2 Ordstilling
Eksperimentet  viser  noen  interessante  utslag  av  ordstilling  i  eksperiment-setningene. 

Figur 12 og 13 viser gjennomsnittlig reaksjonstid for animathetskategoriene for henholds-

vis SVO- og OVS-setninger. Setninger som inneholder et inanimat element påvirkes om-

trent ikke av ordstilling i forhold til hva som opptrer som NP1 og NP2 når det kommer til 

reaksjonstid. Når det kommer til animate og humane setninger, ser disse ut til å påvirkes 

av ordstilling.

Figur 25:   Forskjeller i reaksjonstid (ms)

RT (ms.) SVO OVS DIFF Tolkning

1 (Hum – Ani) 840 820   20 OVS raskere

2 (Hum – Inanim) 800 808  - 8 Omtrent ingen forskjell

3 (Hum – Hum) 850 890 - 40 SVO raskere
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Det at det faktisk er forskjell for animate og humane setninger i forhold til SVO / OVS 

(figur 25) taler delvis for og delvis mot Frazier’s ’Garden Path Theory’ (Frazier et al, 

1994). Vi hadde med så mange eksempler i eksperimentet, at vi har statistisk kraft til å 

oppdage  små  forskjeller,  ned  til  omkring  15  ms.  Men,  det  faktum  at  effekten  av 

’animacy’ er signifikant, og det at kjikvadrat-testen også gir signifikant effekt av ACC 

mellom  gruppene,  støtter  denne  teorien.  Med  en  rent  interaktiv  menneskelig  språk-

prosesseringsmekanisme, burde vi ikke fått utslag på noen av disse testene, da et slikt 

dynamisk system hele tiden umiddelbart hadde hentet den informasjonen det trengte for å 

løse opp slike tvetydigheter som forsøkspersonene ble stilt overfor.  Reprosessering kan 

være en naturlig forklaring på dette resultatet (Frazier et al, 1994, s.124-125). SVO er 

antatt å være en default-struktur for setningsprosessering basert på erfaring, hvor frekvens 

er helt sentralt (Menn, 2000). Dersom en setning bryter med denne default-strukturen må 

man altså gjøre minst ett nytt  forsøk på å prosessere den, og da kan f.eks. OVS være 

naturlig  å  prøve  som neste  mulighet,  spesielt  med  tanke  på  den enkle  strukturen  på 

forsøkssetningene; NP V NP.

Problemet med dette resultatet er at resultatene for SVO vs. OVS går i begge retninger. 

I følge Frazier’s (1987) teori, skal SVO alltid være raskere enn OVS. Så, hvorfor er ikke 

dette tilfelle i vårt eksperiment? En åpenbar mulighet er at leksikale effekter spiller inn. I 

følge Frazier’s teori skal ikke animathet spille inn; SVO skal alltid være foretrukket frem-

for OVS som parsingsforsøk (Frazier et al, 1994). Vårt eksperiment er bedre kontrollert 

for  rent  leksikalske effekter  enn det  f.eks.  Frazier  et  al.  har  gjennomført  av lignende 

eksperimenter. Vårt design utelukker muligheten for leksikalske effekter, da det alltid er 

de samme leksikalske elementene som er med i enhver sammenligning. Men, Frazier et 

al. nevner også at f.eks. Sedivy og Spivey-Knowlton (Clifton, Frazier, Rayner, 1994, s. 

389-411) og Spivey-Knowlton og Tanenhaus (Clifton, Frazier, Rayner, 1994, s. 415-439) 

har funnet bevis for at kontekstuell og referensiell informasjon interagerer med leksikalsk 

informasjon  i  valg  av  første  parsingsforsøk.  Dette  aksepters  av  Frazier  et  al.,  og  de 

bestrider ikke at dette kan være en mulighet. 

Figur 25 kan delvis forklares ut i fra det Simon Garrod (i Frazier et al, 1994, s. 354-355) 

refererer til  som  antecedent identifiability, dvs. hvor sterkt markerte antecedentene er. 

Dette, sammen med contextual presupposition (hvordan konteksten setter opp tolkning-
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en) og  referential function i  the Referential Hierarcy  (animathetshierarkiet), skal kunne 

løse opp antecedenttvetydighet (Gernsbacher, 1989). Kategorien  Hum-Hum er den som 

voldte mest problemer for forsøkspersonene. Likheten mellom egenskapene til NPene i 

disse tilfellene gjør det problematisk å løse opp pronomenreferansene, selv om det er gitt 

nok kontekst gjennom clarify til å faktisk løse opp denne tvetydigheten for hver testsek-

vens. Den lave nøyaktigheten i respons og at disse tok lengre tid å prosessere har nok sitt 

utspring i at her er ’antecedent identifiability’ problematisk. Begge NPene er i utgangs-

punktet gode kandidater til å fylle agensplassen i konteksten, og working memory er ikke 

tilstrekkelig til å eliminere denne påvirkningen i prosessering- og beslutningsprosessen. 

Det kan virke som det i disse tilfellene er et problem å gjøre kandidatene distinkte nok, 

etter den lingvistiske prosessen, når beslutningsprosessen starter:

1. Clarification (Hva er subjekt i neste setning? – Dette spørsmålet besvares her)

2. Context (Hva skjer?)

3. Decision (Hva skjedde gjennom hele hendelsesforløpet? Stemmer related-

setningen med det som er sagt forut for denne?)

1. Clarification(Hvem var det Unni  

underviste?)

2. Context (Unni underviste Stig)

Lingvistisk prosess

3. Decision (Hun foreleste godt) Beslutningsprosess

Vi hadde også muligens fått en effekt av likt kjønn vs. ulikt kjønn. Setningene våre i dette 

eksperimentet inneholdt alltid ulikt kjønn. Den vanskeligste testen burde være å skille to 

kandidater  med  samme  kjønn  i  kategorien  Hum-Hum.  Related-setningene  inneholder 

alltid et pronomen som skal linkes riktig til det som er sagt i konteksten for hver sekvens. 
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Denne linkingen skal være vanskeligst når aktørene er  Hum-Hum  av samme kjønn. Jo 

kortere forsøkspersonene var komt i den lingvistiske prosessen før beslutningsprosessen 

ble tvunget frem, skal påvirke ACC. Dette stemmer med resultatene vi fikk; ACC var 

lavest for Hum-Hum.

Korrekte responser Inanimate Animate Human

OVS 418 468   392

SVO 437 492   444

Differanse   19   24     52

Forventet   31.7   31.7   31.7

Differanse  -12.7    -7.7   20.3

Human har flere, og Inanimate færre gale svar enn det en lik fordeling skulle forutsi 

(Kji:19,979, df=2, p<0.0001).

Man må stille spørsmålet om hvorfor SVO/OVS også påvirker ACC, når forsøksperson-

ene skal gi en respons i forhold til hva de har lest. En forklaring på dette kan være relatert 

til  working memory.  Det at disse setningene er både grammatiske og utvetydige,  men 

likevel gir høyere feilprosent, kan ha sin forklaring i at de krever mer kognitive prosess-

eringsressurser enn det som er tilgjengelig (Crocker og Keller, 2005). Dette betyr at re-

prossesering går utover ’working memory’, noe som kan være et argument for ’Garden 

Path’. Dette kan nok brukes som et argument mot interaksjonisme, fordi utslagene i RT 

godt kan forklares med en reprosesseringseffekt, som antas å være veldig rask; altså gi 

seg resultat i det lille utslaget i RT. Men, dette resultatet vil nok også kunne brukes i ’in-

teraksjonistleiren’; der kan det hevdes at utslaget i RT er for lite til å forklares ved repros-

essering. Derimot vil de kunne hevde at dette utslaget kan forklares ved at det gir en økt 

byrde på ’working memory’.

52



’Working memory’ blir av Alan Baddeley (2000) forklart som relatert til en prosess.

                                               Long Term Memory (LTM)

                                                ↑ ?

           Visuell stimuli          Short Term Memory (STM)      Working Memory (WM)

Working Memory   blir lest som delresultat av en prosess  resultat ?

        eller skrevet som delresultat av en prosess 

Visuell stimuli lager en slags skisse av hva som foregår på. Videre skjer det en ’chunk-

ing’, slik at informasjonen er delt opp i passe store bruddstykker for behandling i STM. 

Det kan være stykker som f.eks. en hel setning, personlige opplevelser, eller andre kog-

nitivt relevante enheter. Her kan kanskje frekvens spille inn, men også typen hendelse. 

Disse stykkene kan gå videre til LTM, men ikke nødvendigvis. Informasjonen går videre 

til  WM, hvor et resultat produseres,  som avhengig av resultatet  kan bli  lagret i  LTM 

(Baddeley, 2000).

Dette  kan  også  belyses  ut  i  fra  et  leksikalsk-semantisk perspektiv.  I  Lexicon  Theory 

(Pustejovsky, 1995) opererer Pustejovsky med visse qualia roles som må etableres full-

stendig for å oppnå en riktig prosessering av et input. Dersom man ikke har etablert og 

identifisert elementet ut i fra alle fire rollene (relasjonsforklarende, formell plassering, 

telisk  (formål),  og agentiv  (opphav)),  vil  man ikke ha identifisert  eller  inkorporert  et 

element fullstendig, eventuelt korrekt, i syntagmet eller i den større diskursen (Bouillon 

og Busa, 2002).

4.2.1 Referential Theory
I følge Referential Theory (Crain and Steedman, 1985), skal tiden og nøyaktigheten for 

prosessering av mer komplekse strukturer gå ned etter hver eksponering en forsøksperson 

har  vært  utsatt  for  (Frazier  et  al,  1994,  s.  417-418).  I  følge  denne teorien  skal  altså 

prosesseringstiden av Hum-Hum-setninger gå ned etter hvert eksempel, og prosesserings-
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nøyaktigheten gå opp. Dette er bare en delvis interaktiv modell, da den bare tillater par-

allelle prosesseringsalternativer som går på syntaktiske alternativer. Her blir det gjort et 

valg umiddelbart, basert på diskurs (Frazier et al, 1994, s. 418). Dette er en teori som ikke 

kan motbevises gjenom vårt eksperiment. Hver enkel forsøksperson fikk sitt eget unike, 

randomiserte sett av sekvenser, slik at de ikke kunne vite hvilken struktur som vile dukke 

opp i  neste  sekvens,  selv om man etterhvert  kunne finne  ut  hvilke  alternativer  settet 

inkluderte.  Da kan man jo spekulere  i  om nøyaktigheten  hadde vært enda lavere,  og 

prosesseringstiden hadde vært  enda høyere,  dersom vi  hadde hatt  færre  eller  bare ett 

eksempel på hver struktur i et større sett som inneholdt mer variasjon. 

4.2.2 ’The Competitive-Integration Model’ 
Denne modellen sier at RT i språkprosesseringen korrelerer med antallet sykluser av kon-

kurrerende informasjon som må behandles i prosessoren, for å oppnå parsing av et input. 

Diverse restriksjoner opererer for å skjære ned mulige alternativer. Disse restriksjonene 

danner et probabilistisk grunnlag for analyser. Denne modellen legger til grunn at alle 

mulige analyser konstrueres, og at den mest sannsynlige velges ut i fra et hierarki av par-

singsalternativer rangert etter probabilitet (McRae et al., 1998). Det som er veldig inter-

essant med denne modellen er at den legger til grunn at ingen modell-uavhengige data-

mønstre kan gi definitive beviser for når informasjon blir brukt, og hvilken informasjon 

som blir brukt, i språkprosesseringen. Både lingvistisk og konseptuell informasjon blir 

brukt hele veien i en parsingsprosess, og det er helt umulig å gi en universell modell for 

hva som blir brukt, og hvordan/i hvilken rekkefølge dette brukes.

4.3 Modularitet
Det faktum at vi har en sterk effekt av animacy er et argument for modularitet. Det passer 

helt  inn  med  modularistenes  argument  om  modularitet  i  prosesseringsprosessene; 

syntaksen hentes først, og ut i fra dette prøves en tolkningsmulighet. Semantikken, som 

man  til  slutt  er  avhengig  av  for  å  løse  opp  tvetydigheter,  kommer  senere  i  denne 

prosessen (Frazier et al, 1994). Resultatet i undersøkelsen vår tyder på at semantikken er 

inne  på  et  tidlig  stadium  i  prosesseringsprosessen,  kanskje  helt  fra  begynnelsen  av. 

Dersom dette er tilfellet, kan det forklare hvorfor de inanimate setningene er mer eller 
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mindre uberørt av SVO/OVS. Men, dersom det skjer en semantisk parsing på dette tidlige 

stadiet, er spørsmålet: Hvorfor er det da forskjeller mellom SVO/OVS (RT) og i ACC 

mellom animate og humane setninger? Det går jo tydelig frem av setningene hvilke ledd 

som inntar hvilke semantiske roller.

Til dette spørsmålet vil jeg foreslå en løsning som har med tidligere nevnte dissippative  

strukturer, entropi, og arbeidet med å gjenopprette equilibrium etter å ha blitt eksponert 

for språklig input. Dette er viktig for å kunne prosessere ytterligere informasjon, i og med 

at språklig input som oftest kommer i lengre, påfølgende  sekvenser. Jo mer avvikende 

det språklige input er fra det som er forventet,  statistisk mest forekommende,  jo mer 

ustabilt  skal systemet bli, og jo mer energi skal til for å bringe systemet tilbake til et 

strukturert system der det nye input er blitt integrert og gitt en plass. Dette kan enten skje 

ved at det blir gitt en ’etikett’ (dvs. at det har blitt gjenkjent som medlem av en allerede 

etablert kategori), eller at en ny kategori blir opprettet. Det at man forventer noe, gjør at 

det  krever  mer  prosesseringenergi  fra  prosesseringsapparatet  (HSPM)  dersom 

informasjon ikke passer inn i det forventete mønsteret. Muligens kan en teori tilnærmet 

’garden path’ være tenkelig løsning på hva som skjer i prosesserings-prosessen. Men, 

semantisk  analyse  kan  være  en  prosess  som  går  raskere  enn  de  andre  modulære 

prosessene, slik at man har muligheten til å kjøre en semantisk analyse som tar mindre tid 

enn den første regulære prosessen; syntaks. Dette kan være en mulighet der semantikken 

er veldig transparent, slik som i våre eksperimentsetninger, der all semantisk tvetydighet 

faktisk blir oppløst i løpet av hver prosess.

4.4 Shallow Parsing
Shallow parsing kan være en teknikk som forsøkspersonene brukte i dette eksperimentet. 

Dette passer godt inn med resultatet fra eksperimentet vårt som tyder på en dynamisk 

virkende semantikk. ’Shallow parsing’ er en del av det som i lingvistikken beskrives som 

memory-based  learning.  I  ’memory-based  learning’  klassifiseres  input-data  basert  på 

likhet med data som parseren har vært eksponert for tidligere (Tjong Kim Sang, 2002).

’Memory-based learning’ går altså ut på å lagre tidligere prosessert data. Styrken til et 

slikt system er å detektere likheter mellom nye data og data som prosessoren tidligere har 
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vært eksponert for, enten i det samme datasettet, eller fra tidligere datasett og all mulig 

stimuli av samme natur. En svakhet kan være at alle trekk i input-data av dette system 

regnes for likeverdig, dvs. like viktig for å detektere likheter og foreta matching opp mot 

lagret  data.  (Tjong  Kim Sang,  2002).  Dette  kan  man  muligens  kompensere  for  ved 

statistisk vekting av trekkene.

Men, i et slikt eksperiment kan en slik metode være veldig effektiv, dersom man 

klarer  å  løse  koden  for  hva  eksperimentet  dreier  seg  om i  forhold  til  semantikk  og 

naturlige/unaturlige  roller.  Men,  dette  krever  litt  av  forsøkspersonene  i  forhold  til 

strukturell tenkning. Dersom man på et tidlig stadium klarer å etablere hvilke strukturer 

som går igjen i datasettet, kan en eventuell dynamisk virkende semantikk være veldig 

effektiv i å løse de potensielle problemene med sekvensenes struktur. Det som tar lengst 

tid, eventuelt har lavest nøyaktighet, kan altså være det som er basert på den svakeste 

representasjonen i et slikt ’memory-based’ system.

4.5 Syntactic Prediction Locality Theory
I forlengelsen av tanken om ’shallow parsing’ vil jeg nevne Edward Gibson’s Syntactic  

Prediction Locality Theory (SPLT). Denne teorien inneholder to hovedkomponeneter:

1)  Memory  Cost  Component  –  Denne  dikterer  hvilke  computational  resources 

som kreves for å lagre input som ikke er ferdigprosessert, inntil dette er oppnådd 

2)   Integration Cost Component – dikterer hvilke ressurser som må brukes for å integrere 

nye ord i strukturene som allerede er etablert

Det viktige i begge disse komponentene er lokalitet, dvs. syntaktiske prediksjoner som 

må holdes i minnet over lengre tid/distanse er ’dyre’. ’Det å bygge opp en tolkning av en 

setning involverer integrering av veldig mange informasjonskilder, og behandlingen av 

denne informasjonen er begrenset av tilgjengelige ’computational resources’. Hver dis-

kursstruktur for en input-streng blir assosiert med en aktivering som indikerer hvor høyt 

rangert representasjonen er i forhold til kombinasjonen av restriksjoner. Videre har vi en 

Target Activation Threshold, og prosessoren arbeider for å aktivere en diskursrepresen-
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tasjon etter denne terskelen. Jeg antar at prosessoren ikke går videre til et nytt analyse-

område før minst en representasjon for input har nådd denne terskelen’ (Gibson, 1998).

I shallow parsing vil jeg anta at det er dette som tilstrebes, og det som er prosessert må 

hele tiden kontrolleres opp mot den informasjonen som kommer etter, slik at det blir en 

del rekursive prosesser, dersom den første representasjonen ikke er forenelig med den 

informasjonen som kommer etterpå. Dette er direkte overførbart til vårt eksperiment, og 

kan forklare  spesielt  resultatene  som viste  at  Hum-Hum  ga en  lavere  nøyaktighet  og 

lengre prosesseringstid. Men, det som også er interessant er at dette avdekker interessante 

begrensninger  i  arbeidsminnet,  i  og  med  at  vi  hadde  med  en  clarify-setning  som 

innledning på hver sekvens. Clarify burde kunne lagres i STM i samsvar med Baddeleys 

modell,  hvor  man  hadde  nok  informasjon  til  å  løse  decision-oppgaven  som 

forsøkspersonene ble presentert for. I STM er informasjonen etter denne modellen delvis 

prosessert,  så kanskje forklaringen på resultatet  vårt kan forklares ut i  fra ’hvor mye’ 

informasjonen  er  prosessert.  Jo  mer  ferdigprosessert,  jo  høyere  ACC  i  beslutnings- 

oppgaven.

4.6 Dynamisk semantikk
Vi snakker her om veldig raske prosesser, og det er jo ikke utenkelig at noen av disse 

prosessene går en god del hurtigere enn andre i prosesseringssekvenser. En mulighet er at 

starten på prosessering av en ny syntaktisk streng også utløser en samtidig semantisk 

prosessering på hvert ledd i den syntaktiske prosesseringen, slik at for eksempel det første 

leddet  prosesseres  syntaktisk,  og  at  det  i  løpet  av  denne  prosessen  også  foregår  en 

semantisk  prosessering,  som  kan  si  noe  om  sannsynligheten  for  at  dette  leddet  blir 

realisert  som f.eks.  et  subjekt  gitt  at  det  kommer  i  første  posisjon  i  en  setning.  Den 

semantiske modulen jobber i en parallell prosess, og kan gi tilleggsinformasjon som sier 

noe om probabilitet gitt at den støter på en sekvens som forteller den følgende:

S àNP1 (inanimat)  V  NP2 (animat)

Den semantiske informasjonen som ligger i V sier at dette er en handlig som, med de to 

aktuelle aktørene, gjør det trolig at NP2 er agens og NP1 er patiens, som f.eks. i:

• Hjorten skjøt jegeren.
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Informasjonen  om  NP1  ligger  lagret  når  V  prosesseres,  og  kombinasjonen  og 

kombinasjonen NP1 V blir vurdert opp mot sannsynligheten for at NP1 er subjekt eller 

objekt,  etter  en  probabilistisk  modell.  Det  som  hele  tiden  er  mest  sannsynlig  vil 

selekteres. Dersom det ikke er nok kontekst, vil altså dette valget bli gjort på bakgrunn av 

en probabilitetsanalys for NP1 i forhold til V, og for NP2 i forhold til NP1 og V for 

setninger på formen NP1 V NP2.  

Det  som  blir  avgjørende  for  å  bestemme  hvilket  av  disse  systemene  (modulært  vs. 

interaktivt) som er den mest sannsynlige representasjonen, er resultater som reaksjonstid 

(RT) og nøyaktighet  (ACC) i  eksperimentet  vårt.  Resultatet  vårt  taler  for at  ikke alle 

muligheter  ligger  like  klare  for  prosessoren  vår  å  velge,  noe  som resulterer  i  denne 

erfaringsbaserte seleksjonsmetoden eksperimentet vårt er evidens for: Det at setningene 

med Hum-Inani ikke påvirkes av ordrekkefølgen, mens setninger med Hum-Ani og Hum-

Hum påvirkes av denne. Er det reprosessering som forårsaker økt tid og lavere presisjon, 

eller er det flere/mer komplekse stimuli som gjør at de paralelle prosessene tar lengre tid? 

Kanskje gjør flere parallelle prosesser at  prosesseringstiden går opp? Og dette gjør at 

presisjonen går  ned  når  alt  dette  skal  behandles,  og en  beslutning skal  tas  i  ’central 

executive’?

Hvordan skjer så denne integreringen når HSPM er aktiv? I denne sammenhengen er 

teorien om dissipative structures interessant (Prigogine, 1969). Den kan nemlig være med 

å gi et godt bilde på den prosessen som muligens foregår. John Hale skriver i sin artikkel 

fra 2004 (‘The Information-Processing Difficulty of Incremental Parsing’) at ‘The idea of 

the  entropy  reduction of  a  word  is  that  uncertainty  about  grammatical  continuations 

fluctuates as new words come in’. Dette vil si at alternative lingvistiske analyser gjør 

forskjellige prosesseringsprediksjoner. Et ord sies ifølge denne teorien å være informativt 

når  det  reduserer  usikkerheten  angående  strukturen  til  setningen  som ordet  opptrer  i 

(Hale, 2004). På denne måten kan vi si at for hvert ord som prosesseres, skal syntaktisk 

og semantisk informasjon ideelt sett redusere antallet prosesseringsalternativer (i alle fall 

i snitt). Prigogine (1969) sier at dynamikken til alle levende vesener er selvorganiserende, 
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og at feedback-prosesser reduserer systemenes uorden. Dette kan sees i sammenheng med 

’referential theory’ og ’memory-based learning’. Et hvert system, i en intelligent levende 

organisme, vil hele tiden søke orden og struktur. Jo mer orden og struktur systemet har, jo 

lettere er det å bruke dette systemet og hente ut informasjon når dette trengs.

En grunn til at SVO går raskere å prosessere, og prosesseres mer nøyaktig enn OVS kan 

forklares ved at man går ut i fra at for hvert leksem lagres også en syntaktisk struktur 

(MacDonald  et  al,  1994).  Denne  syntaktiske  strukturen  vil  da  være  den  som  mest 

frekvent brukes i forbindelse med det aktuelle leksemet. Dette vil jo være en plausibel 

forklaring på ’Garden Path’-teorien; da vil SVO komme før OVS i rekken av muligheter 

som prøves, fordi denne strukturen er mer frekvent. 

4.7 Hva forteller resultatet av eksperimentets design oss?
Designet på eksperimentet  vårt kontrollerer for ordfrekvens i og med at vi  hele tiden 

sammenligner setninger som inneholder nøyaktig samme ord:

• Hva skjøt jegeren? Jegeren skjøt hjorten. Han døde.

               

                                                 
• Hva skjøt jegeren? Hjorten skjøt jegeren. Han døde.

Denne måten å sammenligne resultatene på gir oss en ren ordstillings- og animathets-

effekt. Dette gir oss unik informasjon som muligens kan belyse hvordan prosesserings-

apparatet (HSPM) virker.

Her ser vi hvordan eksperimentet skiller animathetskategoriene:

• Human – Inanimat

• Human – Animat

• Human – Human2
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Vi kontrollerte for:

Animathet Fokus    Svar
Human-Inanimat Subjekt JA NEI
Human-Animat Subjekt JA NEI
Human-Human2 Subjekt JA NEI
Human-Inanimat Objekt JA NEI
Human-Animat Objekt JA NEI
Human-Human2 Objekt JA NEI

Som nevnt tidligere var det kun  animathet som ga signifikans for dette eksperimentet. 

Alle  eksperimentsetningene er  jevnt  fordelt  mellom disse kategoriene.  Enhver setning 

inneholder et humant element, og det andre elementet er enten et inanimat, animat, eller 

et annet humant ledd. Vi kunne f.eks. få effekter på noe som korrelerer med animat som 

semantisk konflikt, f.eks.:

• Hva skjøt jegeren? Jegeren skjøt hjorten. Han døde.

               

                                                 
• Hva skjøt jegeren? Hjorten skjøt jegeren. Han døde.

’Han’ i dette tilfellet skal referere til jegeren, etter vanlige regler i norsk bokmål, men i 

nynorsk vil  man også referere til ’hjorten’ som ’han’. Dette kunne selvfølgelig bli en 

semantisk konflikt for en del av forsøkspersonene. Dette fikk vi ikke testet for.

Måten å sammenligne varianter av animathet på denne måten, gir oss en innsikt i hvordan 

animathet påvirker reaksjonstid og nøyaktighet i prosesseringsprosessen. Dette fordi det 

ikke er noe annet skille mellom setningene enn ordstilling. Alt annet, som repetisjons-

effekter, lang/kort distanse mellom ledd, frekvens og svar (på hva som er antatt naturlig / 

unaturlig) er kontrollert for. Alt spegles, slik at vi kun står igjen med ordstilling som 

variabel innenfor hver eksperimentsekvens.

Vi foretok også en  outlier detection (OD). Vi opererte med et standardavvik på 2.5 på 

differansene mellom SVO og OVS, der vi hadde par (dvs. ikke missing). Vi tok også bort 
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responser  som ikke var  innen 2 standardavvik for  både  OVS og SVO.  Uten  ’outlier 

detection’  fikk resultatene  enda sterkere signifikans.  Dette  kan som nevnt  indikere  at 

outlierne ikke var tilfeldige. En ’outlier detection’ forhindrer at ekstremverdier som beror 

på feil påvirker resultatet og gir et skjevt bilde. Mindre enn 1% av parene (SVO/OVS) ble 

skåret vekk etter at vi hadde gjennomført OD. 

4.7.1 Animathet og naturlige roller
Vi fikk en signifikant effekt av animathet (F = 4.560, p < 0.02). 
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(Figure 3, kap.3)

Dette forteller oss at det er minst 95% sikkert at forskjellene vi ser innenfor animathet 

ikke er tilfeldige. Dette kan ha en sammenheng med frekvens og probabilitet. Det kan 

tyde på at det knyttes visse forventninger, basert på dette, til hva som opptrer som NP1 og 

NP2 i setninger i forhold til hvordan semantisk informasjon vanligvis presenteres. Der-

som noe bryter med det forventete mønsteret tar dette lengre tid å prosessere.
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4.7.1.1 Korttidsminnet basert på akustisk koding
Et interessant poeng i forbindelse med denne diskusjonen om naturlige roller og deres 

vanlige plassering i språklige presentasjon er Alan Baddeleys (1966) funn i hans research 

rundt  kortids-  og langtidsminne.  Baddeley kjørte  et  eksperiment  med forsøkspersoner 

som ble eksponert for ulike og like enheter (bokstaver etc.) presentert med og uten bak- 

grunnsstøy. Dette eksperimentet ga veldig sterke resultater. Forsøksprsonene hadde mye 

lettere for å huske ulike lyder/enheter. Han sammenlignet akustisk og semantisk likhet. 

Resultatene fra eksperimentet gjorde det mulig å generalisere at kortidsminnet er basert 

på akustisk koding, langtidsminnet på semantisk koding. Funnet hans her kan relateres til 

funnene  våre  for  animathet;  lettere  å  prosessere  setninger  med  ulik  plassering  i  det 

kognitive hierarkiet.

4.8 Centering
I  dette eksperimentet  var anaforoppløsning tydelig et  problem for forsøkspersonene.  I 

related-setningene var det alltid et pronomen, som forsøkspersonene måtte finne referent-

en til, dersom de skulle få til en riktig prosessering av setningssekvensene.  Centering 

Theory  (Grosz et al,  1995) er en teori som behandler dette problemet. Teorien sier at 

pronomener  foretrekker antecedenter  i  subjektposisjon.  Det vil  si  at  når pronomenet  i 

setning 2 refererer til subjektet i setning 1, gjør dette prosesseringen lettere enn om dette 

ikke er tilfelle. Dette kan vi trekker litt videre til Kehlers  Parallel Preference (Kehler, 

2002).  I følge denne teorien skal den første sekvensen under være lettere enn den andre:

1) Jegeren skjøt hjorten. Han bommet.

2) Jegeren skjøt hjorten. Den bommet.

I første eksempelet ser vi en klar parallelitet. Pronomemet, som er subjekt i den andre set-

ningen i sekvensen, innehar samme posisjon som subjektet i den første setningen, som 

pronomenet refererer til.  Men, det finnes også eksempler der den ikke-parallelle fore-

trekkes:

3) Politiet slo studentene. De var voldsomme
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Daniel Jurafsky og James H. Martin nevner setninger av denne typen som eksempel på 

tilfeller hvor parallellitet ikke foretrekkes. Den siste kandidaten til referanse er den som 

er mest fremtredende, og vil i dette tilfellet foretrekkes. De nevner også andre faktorer 

som styrer preferanse, f.eks. grammatisk rolle, repeterte elementer, og verdenskunnskap 

(Jurafsky and Martin, 2000, s. 681).

Effekten av animathet (figur 3) var veldig sterk for dette eksperimentet. Grunnen til dette 

ligger sannsynligvis i anaforoppløsning. Dette er da i følge figur 3 betydelig vanskeligere 

for  Hum-Hum  enn  for  Hum-Inani  og  Hum-Ani.  Dersom  strategien  følger  Kehlers 

’Parallel Preference’, skulle den semantiske avstanden mellom rolleinehaverne i setnings-

sekvensene  gjøre  Hum-Hum  vanskeligst.  Man  må  da  holde  to,  i  utgangspunktet 

likeverdige rolleinnehavere i ’working memory’, til avgjørelsen skal tas ved eksponering 

av related-setningen. Paralleliteten blir lettere å etablere når den semantiske avstanden er  

større, fordi man da allerede har en grov skisse i WM av hva som foregår, basert på det 

semantiske hierarkiet. I følge Gibson og Wolf (2006) avhenger pronomenoppløsning av 

koherensrelasjonen mellom de to aktuelle setningene. Som vi ser av setning 1) predikerer 

denne at det elementet som er høyest i det semantiske hierarkiet, hvis det står i normal 

agensposisjon, er subjektet. Subjektet i setning 1) i sekvensen refererer til elementet som 

står  i  samme posisjon i  setningen før.  Denne parallelle  struktureringen av påfølgende 

setninger forenkler prosessering. Dette er vist bl.a. gjennom et eksperiment gjennomført 

av Gibson og Wolf (2006). Her fant de at under like diskursrelasjoner, ble pronomener 

med antecedenter i parallel objektsposisjon lest fortere enn pronomener med antecedenter 

i subjektsposisjon. Dette er helt i tråd med Kehler’s teori, mens ’centering theory’ ville 

for  Gibson  og  Wolfs  forsøk  sagt  at  antecedent  i  subjektsposisjon  uansett  skulle  gått 

raskest å prosessere. ’Centering theory’ (CT) følger altså teorien om at frekvens styrer 

valg av prosesseringsforsøk. Gibson og Wolf (2006) sier, til sammenligning med ’Garden 

Path’-teorien, at man prøver først det som gir den enkleste syntaktiske strukturen, dvs. 

produserer færrest noder i det syntaktiske treet. CT predikerer på bakgrunn av frekvens at 

det  skal  være  flere  pronomenantecedenter  i  subjektsposisjon  enn  i  objektsposisjon 

(Gibson og Wolf, 2006, s. 78-79).
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4.9 Fremtidig research
En veldig interessant mulighet for fremtidig research innenfor dette forskningsområdet er 

ERP (Event-Related Potentials). ERP-utslag i form av forandrete amplituder kan mulig-

ens fortelle oss om effekter ev eksperimentet vårt på forskjellige stadier av prosessering-

en, f.eks. hvor ERP effektene begynner å divergere mellom SVO og OVS, og om hvor 

langt  forsøkspersonene  er  komt i  den  lingvistiske  prosessen  når  beslutningsprosessen 

tvinges fram. Her forventer vi å finne forskjeller mellom SVO og OVS, og mellom inani-

mate, animate, og humane setningsledd. Vi vil kanskje også kunne finne en N400-effekt 

mellom Hum-Hum med forskjellig kjønn og Hum-Hum med samme kjønn. N400-amplit-

ude er påvist å være assosiert med semantiske aspekter av språkforståelse (Frazier et al, 

1994, s. 21), slik som semantisk match/ mismatch. ’Timing’ mellom, og kombinasjon av 

setninger, må prøves ut nøye for å sikre gode effekter.
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5. Konklusjon

Hvilke svar gir så dette eksperimentet oss?

Det vi testet for i dette eksperimentet  var SVO vs. OVS, negativ vs. positiv respons, 

animathet, og fokus. Vi testet om anaforoppløsning spilte inn.

Det eneste som ga signifikant resultat var hvordan animathet påvirket RT og ACC. Dette 

kan som nevnt tydet på at semantikken virker på et tidlig stadium i prosesseringen. Det 

tyder i alle fall ikke på at det kun er syntaks som virker som et første ledd i prosessering-

en, jmf. Fraziers (1987) teori. Det ble gjort signifikant flere feil i humankategorien, sam-

menlignet med inanimat og animat. Dette kan tyde på at det her trengs mer informasjon 

for dechiffrering og integrering for riktig prosessering, og at denne informasjonen hentes 

fra kontekst, noe Frazier et al. holder åpent som en mulighet i sin diskusjon (1994). Det at 

animathet  gir  signifikant  effekt  både  for  RT  og  ACC  taler  mot  en  rent  interaktiv 

prosesseringsmekanisme. Men, resultatene støtter ikke helt Fraziers teori heller. I følge 

denne teorien skal kanonisk ordrekkefølge alltid være foretrukket. I eksperimentet vårt 

ble setningene med topikalisert animat objekt prosessert raskere enn setninger med ani-

mat objekt i NP2- posisjon.

Resultatet kan muligens være evidens for et interaktivt, begrenset system, der human-set-

ningene påfører parseren såpass mye ekstra byrde fra prosessering av forskjellige typer 

informasjon, at dette går ut over tiden den bruker og nøyaktigheten den oppnår i det en-

delige resultatet, basert på den informasjonen som foreligger. En høyere RT og en lavere 

ACC vil da sannsynligvis ha med en økt mengde informasjon som må hentes, som f.eks. 

for setninger med topikalisert objekt, og spesielt for kategorien Hum-Hum. Dersom man 

sammenligner den menneskelige parser med en datamaskin, ser vi det samme resultatet 

for begge; jo flere parallelle prosesser som pågår, jo saktere går prosessene. Det at ’work-

ing memory’ er begrenset (jmf. Miller, 1956), skulle kunne forklare disse utslagene; høy-

ere RT og lavere ACC, for setninger som gir en økt byrde til WM.

Et annet viktig resultat var at OVS, for inanimat- og human-setningene, tok lengre tid enn 

SVO, og at de hadde en høyere feilprosent i svarene som ble avgitt. Dette var også som 

forventet. OVS er en mer komplisert setningsstruktur enn SVO, jmf. ’Minimal Attach-
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ment’ kap. 1.4. Jo mer komplisert strukturen som prosesseres er, jo flere feil skal prosess-

eringen i teorien produsere, men dette stemte altså ikke helt; jmf. animat-setningene med 

topikalisert animat objekt.

Designet i eksperimentet vårt garanterer at effektene vi fant kun beror på forskjeller mell-

om SVO / OVS. Effektene vi fikk er altså kun effekten av ordstilling, da andre effekter er 

kontrollert for. Designet skiller også den lingvistiske komponenten fra beslutningskomp-

onenten i prosesseringsprosessen, hvilket gir oss et godt utgangspunkt for å utvide dette 

eksperimentet  med et  ERP-eksperiment,  da vi  har  anledning til  å  følge  hele  prosess-

gangen for hver sekvens utlagt i tid.
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Appendix

Trial List fra eksperimentet. Hver linje indikerer en presentasjonssekvens. Dette er 
setningene som dannet grunnlaget for analysen vår.

Sekvens 1: Jegeren / hjorten
1 Hum-Ani Hva skjøt jegeren? Jegeren skjøt hjorten. DEN BOMMET.  
5 Hum-Ani Hva skjøt jegeren? Jegeren skjøt hjorten. HAN BOMMET.
5 Hum-Ani Hva skjøt jegeren? Jegeren skjøt hjorten. DEN DØDE. 
1 Hum-Ani Hva skjøt jegeren? Jegeren skjøt hjorten. HAN DØDE. 
1 Hum-Ani Hva skjøt jegeren? Hjorten skjøt jegeren. HAN DØDE. 
5 Hum-Ani Hva skjøt jegeren? Hjorten skjøt jegeren. DEN DØDE. 
5 Hum-Ani Hva skjøt jegeren? Hjorten skjøt jegeren. HAN BOMMET. 
1 Hum-Ani Hva skjøt jegeren? Hjorten skjøt jegeren. DEN BOMMET.

Sekvens 2: Per / eplet
1 Hum-Inam Hva spiste Per? Per spiste eplet. DET BLE METT. 
5 Hum-Inam Hva spiste Per? Per spiste eplet. HAN BLE METT. 
5 Hum-Inam Hva spiste Per? Per spiste eplet. DET VAR SURT. 
1 Hum-Inam Hva spiste Per? Per spiste eplet. HAN VAR SUR.
1 Hum-Inam Hva spiste Per? Eplet spiste Per. HAN VAR SUR.
5 Hum-Inam Hva spiste Per? Eplet spiste Per. DET VAR SURT. 
5 Hum-Inam Hva spiste Per? Eplet spiste Per. HAN BLE METT. 
1 Hum-Inam Hva spiste Per? Eplet spiste Per. DET BLE METT. 

Sekvens 3: Jenta / gutten
1 Hum-Hum Hvem var det jenta slo? Jenta slo gutten. HAN LO. 
5 Hum-Hum Hvem var det jenta slo? Jenta slo gutten. HUN LO. 
5 Hum-Hum Hvem var det jenta slo? Jenta slo gutten. HAN SLO TILBAKE. 
1 Hum-Hum Hvem var det jenta slo? Jenta slo gutten. HUN SLO TILBAKE. 
1 Hum-Hum Hvem var det jenta slo? Gutten slo jenta. HUN SLO TILBAKE. 
5 Hum-Hum Hvem var det jenta slo? Gutten slo jenta. HAN SLO TILBAKE. 
5 Hum-Hum Hvem var det jenta slo? Gutten slo jenta. HUN LO. 
1 Hum-Hum Hvem var det jenta slo? Gutten slo jenta. HAN LO. 

Sekvens 4: Piken / musa
1 Hum-Ani Hva jaget piken? Piken jaget musa. DEN KVERKET HENNE. 
5 Hum-Ani Hva jaget piken? Piken jaget musa. HUN KVERKET DEN.
5 Hum-Ani Hva jaget piken? Piken jaget musa. DEN FORSVANT. 
1 Hum-Ani Hva jaget piken? Piken jaget musa. HUN FORSVANT. 
1 Hum-Ani Hva jaget piken? Musa jaget piken. HUN FORSVANT. 
5 Hum-Ani Hva jaget piken? Musa jaget piken. DEN FORSVANT. 
5 Hum-Ani Hva jaget piken? Musa jaget piken. HUN KVERKET DEN.
1 Hum-Ani Hva jaget piken? Musa jaget piken. DEN KVERKET HENNE. 
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Sekvens 5: Emil / pizzaen
1 Hum-Inam Hva stekte Emil? Emil stekte pizzaen. DEN BLE FORNØYD. 
5 Hum-Inam Hva stekte Emil? Emil stekte pizzaen. HAN BLE FORNØYD. 
5 Hum-Inam Hva stekte Emil? Emil stekte pizzaen. DEN VAR GOD. 
1 Hum-Inam Hva stekte Emil? Emil stekte pizzaen. HAN VAR GOD. 
1 Hum-Inam Hva stekte Emil? Pizzaen stekte Emil. HAN VAR GOD. 
5 Hum-Inam Hva stekte Emil? Pizzaen stekte Emil. DEN VAR GOD. 
5 Hum-Inam Hva stekte Emil? Pizzaen stekte Emil. HAN BLE FORNØYD. 
1 Hum-Inam Hva stekte Emil? Pizzaen stekte Emil. DEN BLE FORNØYD. 

Sekvens 6: Ingrid / maten
1 Hum-Inam Hva likte Ingrid? Ingrid likte maten. DEN LIKTE HENNE. 
5 Hum-Inam Hva likte Ingrid? Ingrid likte maten. HUN VAR SULTEN.
5 Hum-Inam Hva likte Ingrid? Ingrid likte maten. DEN VAR VARM. 
1 Hum-Inam Hva likte Ingrid? Ingrid likte maten. HUN VAR GOD. 
1 Hum-Inam Hva likte Ingrid? Maten likte Ingrid. HUN VAR GOD. 
5 Hum-Inam Hva likte Ingrid? Maten likte Ingrid. DEN VAR VARM. 
5 Hum-Inam Hva likte Ingrid? Maten likte Ingrid. HUN VAR SULTEN.
1 Hum-Inam Hva likte Ingrid? Maten likte Ingrid. DEN LIKTE HENNE. 

Sekvens 7: Anne / Ola
1 Hum-Hum Hvem var det Anne sjikanerte? Anne sjikanerte Ola. HAN MORET SEG. 
5 Hum-Hum Hvem var det Anne sjikanerte? Anne sjikanerte Ola. HUN MORET SEG 
5 Hum-Hum Hvem var det Anne sjikanerte? Anne sjikanerte Ola. HAN BLE SINT.
1 Hum-Hum Hvem var det Anne sjikanerte? Anne sjikanerte Ola. HUN BLE SINT.
1 Hum-Hum Hvem var det Anne sjikanerte? Ola sjikanerte Anne. HUN BLE SINT.
5 Hum-Hum Hvem var det Anne sjikanerte? Ola sjikanerte Anne. HAN BLE SINT.
5 Hum-Hum Hvem var det Anne sjikanerte? Ola sjikanerte Anne. HUN MORET SEG.
1 Hum-Hum Hvem var det Anne sjikanerte? Ola sjikanerte Anne. HAN MORET SEG.

Sekvens 8: Damen / hesten
1 Hum-Ani Hva red damen? Damen red hesten. DEN SATT TRYGT.
5 Hum-Ani Hva red damen? Damen red hesten. HUN SATT TRYGT.
5 Hum-Ani Hva red damen? Damen red hesten. DEN SPRANG.
1 Hum-Ani Hva red damen? Damen red hesten. HUN SPRANG.
1 Hum-Ani Hva red damen? Hesten red damen. HUN SPRANG.
5 Hum-Ani Hva red damen? Hesten red damen. DEN SPRANG.
5 Hum-Ani Hva red damen? Hesten red damen. HUN SATT TRYGT.
1 Hum-Ani Hva red damen? Hesten red damen. DEN SATT TRYGT.

Sekvens 9: Unni / Stig
1 Hum-Hum Hvem var det Unni underviste? Unni underviste Stig. HAN FORELESTE GODT.
5 Hum-Hum Hvem var det Unni underviste? Unni underviste Stig. HUN FORELESTE GODT.
5 Hum-Hum Hvem var det Unni underviste? Unni underviste Stig. HAN FORSTOD DET GODT.
1 Hum-Hum Hvem var det Unni underviste? Unni underviste Stig. HUN FORSTOD DET GODT.
1 Hum-Hum Hvem var det Unni underviste? Stig underviste Unni. HUN FORSTOD DET GODT.
5 Hum-Hum Hvem var det Unni underviste? Stig underviste Unni. HAN FORSTOD DET GODT.
5 Hum-Hum Hvem var det Unni underviste? Stig underviste Unni. HUN FORELESTE GODT.
1 Hum-Hum Hvem var det Unni underviste? Stig underviste Unni. HAN FORELESTE GODT.
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Sekvens 10: Fiskeren / laksen
1 Hum-Ani Hva fanget fiskeren? Fiskeren fanget laksen. DEN BLE GLAD.
5 Hum-Ani Hva fanget fiskeren? Fiskeren fanget laksen. HAN BLE GLAD.
5 Hum-Ani Hva fanget fiskeren? Fiskeren fanget laksen. DEN BLE GOD MAT.
1 Hum-Ani Hva fanget fiskeren? Fiskeren fanget laksen. HAN BLE GOD MAT.
1 Hum-Ani Hva fanget fiskeren? Laksen fanget fiskeren. HAN BLE GOD MAT.
5 Hum-Ani Hva fanget fiskeren? Laksen fanget fiskeren. DEN BLE GOD MAT.
5 Hum-Ani Hva fanget fiskeren? Laksen fanget fiskeren. HAN BLE GLAD.
1 Hum-Ani Hva fanget fiskeren? Laksen fanget fiskeren. DEN BLE GLAD.

Sekvens 11: Stine / vannet
1 Hum-Inam Hva drakk Stine? Stine drakk vannet. DET VAR TØRST.
5 Hum-Inam Hva drakk Stine? Stine drakk vannet. HUN VAR TØRST.
5 Hum-Inam Hva drakk Stine? Stine drakk vannet. DET VAR LUNKENT.
1 Hum-Inam Hva drakk Stine? Stine drakk vannet. HUN VAR LUNKEN.
1 Hum-Inam Hva drakk Stine? Vannet drakk Stine. HUN VAR LUNKEN.   
5 Hum-Inam Hva drakk Stine? Vannet drakk Stine. DET VAR LUNKENT.
5 Hum-Inam Hva drakk Stine? Vannet drakk Stine. HUN VAR TØRST.
1 Hum-Inam Hva drakk Stine? Vannet drakk Stine. DET VAR TØRST.

Sekvens 12: Sjefen / Hilde
1 Hum-Hum Hvem var det sjefen sparket? Sjefen sparket Hilde. HUN ANSATTE SIN BROR.
5 Hum-Hum Hvem var det sjefen sparket? Sjefen sparket Hilde. HAN ANSATTE SIN BROR.
5 Hum-Hum Hvem var det sjefen sparket? Sjefen sparket Hilde. HUN GRÅT.
1 Hum-Hum Hvem var det sjefen sparket? Sjefen sparket Hilde. HAN GRÅT.
1 Hum-Hum Hvem var det sjefen sparket? Hilde sparket sjefen. HAN GRÅT.
5 Hum-Hum Hvem var det sjefen sparket? Hilde sparket sjefen. HUN GRÅT.
5 Hum-Hum Hvem var det sjefen sparket? Hilde sparket sjefen. HAN ANSATTE SIN BROR.
1 Hum-Hum Hvem var det sjefen sparket? Hilde sparket sjefen. HUN ANSATTE SIN BROR.

Sekvens 13: Mannen / fuglen
1 Hum-Ani Hva matet mannen? Mannen matet fuglen. DEN GA GODT FôR.
5 Hum-Ani Hva matet mannen? Mannen matet fuglen. HAN GA GODT FôR.
5 Hum-Ani Hva matet mannen? Mannen matet fuglen. DEN SPISTE OPP.
1 Hum-Ani Hva matet mannen? Mannen matet fuglen. HAN SPISTE OPP.
1 Hum-Ani Hva matet mannen? Fuglen matet mannen. HAN SPISTE OPP.
5 Hum-Ani Hva matet mannen? Fuglen matet mannen. DEN SPISTE OPP.
5 Hum-Ani Hva matet mannen? Fuglen matet mannen. HAN GA GODT FôR.
1 Hum-Ani Hva matet mannen? Fuglen matet mannen. DEN GA GODT FôR.

Sekvens 14: Picasso / bilder
1 Hum-Inam Hva malte Picasso? Picasso malte bilder. DE STILTE HAM UT.
5 Hum-Inam Hva malte Picasso? Picasso malte bilder. HAN STILTE DEM UT.
5 Hum-Inam Hva malte Picasso? Picasso malte bilder. DE TØRKET FORT.
1 Hum-Inam Hva malte Picasso? Picasso malte bilder. HAN TØRKET FORT.
1 Hum-Inam Hva malte Picasso? Bilder malte Picasso. HAN TØRKET FORT.
5 Hum-Inam Hva malte Picasso? Bilder malte Picasso. DE TØRKET FORT.
5 Hum-Inam Hva malte Picasso? Bilder malte Picasso. HAN STILTE DEM UT.
1 Hum-Inam Hva malte Picasso? Bilder malte Picasso. DE STILTE HAM UT.
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Sekvens 15: Politimannen / kvinnen
1 Hum-Hum Hvem var det politimannen arresterte? Politimannen arresterte kvinnen. 

HUN KJØRTE TIL FENGSELET.
5 Hum-Hum Hvem var det politimannen arresterte? Politimannen arresterte kvinnen. 

HAN  KJØRTE TIL FENGSELET.
5 Hum-Hum Hvem var det politimannen arresterte? Politimannen arresterte kvinnen. 

HUN FIKK FEM ÅR.
1 Hum-Hum Hvem var det politimannen arresterte? Politimannen arresterte kvinnen. 

HAN FIKK FEM ÅR.
1 Hum-Hum Hvem var det politimannen arresterte? Kvinnen arresterte politimannen. 

HAN FIKK FEM ÅR.
5 Hum-Hum Hvem var det politimannen arresterte? Kvinnen arresterte politimannen. 

HUN FIKK FEM ÅR.
5 Hum-Hum Hvem var det politimannen arresterte? Kvinnen arresterte politimannen.

HAN KJØRTE TIL FENGSELET.
1 Hum-Hum Hvem var det politimannen arresterte? Kvinnen arresterte politimannen. 

HUN KJØRTE TIL FENGSELET.
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Treningsmateriale fra eksperimentet. 

Resultatet fra prosesseringen av disse setningene ble ikke inkludert i analysen. 

Sekvens 16: Kokken / maten + Bakeren / kaken
1 Hum-Inam Hva laget kokken? Kokken laget maten. HAN SMAKTE GODT.
5 Hum-Inam Hva laget bakeren? Bakeren laget kaken. HAN VAR TØRR.
5 Hum-Inam Hva laget kokken? Kokken laget maten. DEN VAR VELDUFTENDE.
1 Hum-Inam Hva laget bakeren? Bakeren laget kaken. HAN STEKTE DEN.
1 Hum-Inam Hva laget kokken? Maten laget kokken. HAN STEKTE LENGE.
5 Hum-Inam Hva laget bakeren? Kaken laget bakeren. DEN VAR GOD.
5 Hum-Inam Hva laget kokken? Maten laget kokken. HAN BLE METT.
1 Hum-Inam Hva laget bakeren? Kaken laget bakeren. DEN SPISTE HAM.

Sekvens 17: Kvinnen / hunden
1 Hum-Ani Hva luftet kvinnen? Kvinnen luftet hunden. DEN PLYSTRET.
5 Hum-Ani Hva luftet kvinnen? Kvinnen luftet hunden. HUN PLYSTRET.
5 Hum-Ani Hva luftet kvinnen? Kvinnen luftet hunden. DEN BJEFFET.
1 Hum-Ani Hva luftet kvinnen? Kvinnen luftet hunden. HUN BJEFFET.

Sekvens 18: Heksen / katten
1 Hum-Ani Hva klappet heksen? Katten klappet heksen. HUN MALTE.
5 Hum-Ani Hva klappet heksen? Katten klappet heksen. DEN MALTE.
5 Hum-Ani Hva klappet heksen? Katten klappet heksen. HUN BØRSTET DEN.
1 Hum-Ani Hva klappet heksen? Katten klappet heksen. DEN BØRSTET HENNE.

Sekvens 19: Petra / Hans
1 Hum-Hum Hvem var det Petra matet? Petra matet Hans. HAN SPISTE HENNE.
5 Hum-Hum Hvem var det Petra matet? Petra matet Hans. HUN GA HAM MAT.
5 Hum-Hum Hvem var det Petra matet? Petra matet Hans. HAN SPISTE ALT.
1 Hum-Hum Hvem var det Petra matet? Petra matet Hans. HUN SPISTE MYE.
1 Hum-Hum Hvem var det Petra matet? Hans matet Petra. HUN RODDE BÅTEN.
5 Hum-Hum Hvem var det Petra matet? Hans matet Petra. HAN SVELGET DEN.
5 Hum-Hum Hvem var det Petra matet? Hans matet Petra. HUN GA HAM MAT.
1 Hum-Hum Hvem var det Petra matet? Hans matet Petra. HAN GA HENNE MAT.
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