
.±_il kjøperne av !mRSJ:RIFT ! 

Al t s tiger - også produksjonskostnadene på NORSKRIFT ! 
Vår siste regnskapsoversikt viser a t vi går med et 
betydel ig w1derskudd , og det gjør at v i er nødt t il 
å sette opp prisen , Produksjonskostnadene utgjør i dag 
ca , kr , 9.- pr, hefte , og i den prisen er det bl . a , i kke 
inkludert utgifter til maskinskriving, gg ~orto , 

Dette gjør at vi fra og med første nummer i 1977 
har vært nødt t il å forhøye pr isen - med 100% -
til kr ,1 0 . - . 

Vi beklager dette , men håper likevel at de som 
er interessert i ::ORSKRIFT, fortsatt kommer t il å 

kjøpe det, Samtidi g håper vi på like god s t offtilgang 
i 1977 som i ·1976. Det var kanskje en ide å begynne å 
kvesse pennene ! 

Redaksjon en . · 
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01-1 EN INNHOLDSVARIANT AV SKAL 

av 

Jan Engh 

1. Hvor mange lesninger kan SKAL ha ? 

llår en analyserer forekomster av HÅ og 
KAll, lar det seg gjøre å skille mellom -co ulike lesninger: 
en "subjektiv" og en "objektiv". Hed "subjektive" les
ninger av modalverb forstår jeg innholdsvarianter som 
markerer kategorier m.h.t. normer og evne. Hed "objektive" 
lesninger fors tår jeg tilsvarende varianter som merke på 
ulike kategorier av kunnskap . "Subjektive" og "objektive" 
lesninger av modalverb er altså identifisert på et direkte 
intuitivt grunnlag. !•:en de respektive va riantene lar seg 
også beskrive ut fra intonasjon og distribusj on. 1 

Det ligger nær å tenke seg at skillet 
mellom "subjektive" og "objektive" lesninger er utslag av 
et todelingsprinsipp som kjennetegner hele det uttrykks
systeme t som modalverba da~•er. Nå foreko~er SKAL oftere 
enn andre modalverb i vilkårskompleks. 2 vette gjør det 
vanskelig å si noe kl.art om sU.ke SKAL-forekomst~r på 
basi s av språkfølelsen ettersom trekk ved setningstypen 
tilslører den intensjonen3 de har. Derfor vil jeg legge 
en tentativ tredeling til grunn for denne undersøkelsen. 
Tredelinga l ar seg igjen redusere til to todelinger. 

For det første mener jeg det kan lønne 
seg å drøfte for seg de SKAL-forekomstene s om fins i vil
kårskompleks.4 Ilmdelinga SKAL-forekomster : vilkårskom
pleks / SKAL-forekomster i andre tekstsammenheng skjer 
altså på et formelt grtmnlag . 
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Bl~nt j ~ 5K~L-forekomstene som blir 
tilbake , vil je~ sk je l~a =ell om t o innholds varianter: SKAL 

om forlydende og SKAL s o:n uttr::kk for en norm. SKAL 
om forlydende kommer jeg heretter til å skrive SKAL! . 
SKAL som uttrykk

5
for en norm vil jeg skrive SKALP 

for SKAL(plikt] . 
SKAL! svarer til de "objektive" 

variantene av HÅ og KAN. De tte kan en avgjøre enten 
direkte intuitivt, eller indirekte ved hjelp av en 
"objektiv-test" . 6 

la 

!E. 

Hen 

2a 

Han skal gå og legge seg . [ SKALP] 
?? Det skal være slik at han går og 

l egger seg. 

Nordbykrysset skal være uover
siktlig . (SKAL!) 
Det skal være slik a t Nordby
krysset er uoversiktlig . 

Når jeg likevel velger å betegne 
denne innholdsvarianten "SKALr" og ikke "SKAL

0
" for 

"SKAL[objektiv)"7, er det av to grunner : For d~t 
ene er SKAL! beskrevet (~iktign6k ufullstendig) i 

tradisjonell grammatikk s om det jeg kaller en inn
holdsvariant.8 "Forlydende" har altså en viss hevd . 
For det andre er utsagn i setninger med et SKAL! 
ikke tilordna et kunns ka pspredika t VITEN på samme 
måte som HÅ og KAN med "objektiv" lesning. 9 SKAL! 
er tilor dna en "ikke-egos entrisk" modalitet, der 
den talende tar hensyn til samtalepartneren inna for 
de grensene som kontraktf orholdet mellom dem s til ' .er 
opp .10 
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Som det går fram av dette, er det 
forekomster ~v SKAL i vilkårnkompleks som represent
erer de største vanskene ved en umiddelbar inndeling 
i inn.holdsvarianter på grunnlag av språkfølelsen: 
Hens SKAL! og SKALP begge ligger innafor det som det 
er rimelig å beskrive i l ys av henholdsvis kunnskap 
og normer , er det mulig å beskrive SKAL-forekomster 
1 vilkårskompleks snart som det ene, snart som det 
andre - · og til dels kan en legge begge synspunktene 
på samme forekomst av SKAL i .denne t eksttypeL . I 
denne undersøkelsen vil jeg legge hovedtyngden av be
skrivelsen på SKAL!. SKALP- setninger vil jeg bare ta 
for meg når analysen av SKALf-forekomster krever det , 
samtidig som jeg vil holde SKAL-forekomster i vilkårs
kompleks utafor denne undersøkelsen. 

2.1.0. SKALf i setninger der utsagnet refererer 
til forhold i nåtid . 

En for ekomst av SKAL kan brukes 
til å uttrykke at den talende har hørt utsagnet11 

fortelle uten at han sjøl ønsker å gå god for det . 

Det skal være kaldt i Sahara 
om vinteren . 

Falk og Torp (1900) identifiserer denne inn
holdsvarianten i en note (s. 161). \iestern 
(1921) nevner den ikke spesielt. Låftman t a ler 
på si s ide om "den indirekta anforinge ns form
ella skulle" (1927, s. 77). Hans analyse omfatter 
bare preteritumsformer \ substantiviske AT- set
ninger, men det som han s kriver om dette "skulle~· 
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er også holdbart for SKALf slik jeg oppfatter det . 1~ 

Sentralt når en skal forstå hva ~om 
ligger i innholdsvarianten SKALf' er kunnskapens over
førbarhet. 

2.2 .l. Avgrensing av SKALf~ 

Druk av SKALf spiller en vesentlig 
rolle når .den talende ønsker å gjøre kl art at kunnskap 
ikke er overført ( "kunnskap" i betydningen 'viten'), 
eller at kunnskap ikke kan overføres ("kunnskap" i be
tydningen •tru ' ). Dette trenger en nærmere forklar
ing.13 

Hed "overføl't" mener jeg at det som 
blir meddelt, blir en del av kunnskapen til den som 
hører det . Dvs. at det som fra først av bare er ~n 
manns viten, også blir en del av den viten som en annen 
har - ved at sistemann får det fortalt. Hvis en sier 
at en viss mengde viten har blitt "meddelt" til er. 
person, har er. derimot ikke sagt mer enn &t tilhøreren 
har hørt ytri nga. En har altså ikke sagt noe om hva 
for stilling tilhøreren tar til den viten det gjelder . 
En kan mao. si at overføring av viten bygger på med
delelse , men at overføring ikke er nødvendig for at 
det skal finne sted meddelelse. 

For at mottakeren skal innlemme 
den mengden av viten som blir meddelt, som en del av 
sin egen viten , må et bes temt vilkår være oppfylt : 
Han må mene at det er ~· 
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Her er det en stilltiende forutsetning at den viten 
det er snakk om, er viktig nok for den talende. En 
skiller ikke så nøye mellom sant og usant når det 
gjelder uvesentlighe.ter. 

Dette kravet til sannhet kan i sin tur føres tilbake 
på to andre vilkår. For det første må ~ottakeren mene 
at avsenderen er i ei slik stilling at han kan meddele 
et sant utsagn . Dvs. avsenderen må forutset~es å obser
vere saksforholdet på et eller annet vis . Og for det 
andre må mottakeren ha tillit til at avsenderen ut
taler seg på hederlig vis, dvs. at han sier nettopp 
det han veit eller er i stand til å observere . 

Som rimelig kan være, gir det seg 
forskjellig uttrykk når en på den ene sida skal for
telle til en tredje person hva en sjøl har blitt for
talt, og som en mener er sant, og når en på den andre 
sida skal fortelle noe en sjøl har blitt fortalt, men 
som en ikke finner å kunne gå god for gyldigheten av. 
Sagt på en annen måte : En person uttrykke~ seg for
skjellig om en bestemt viten som har blitt overført 
til ham og _om en viten som har blitt meddelt ham. 

Det er som ne~1t en betingelse for 
at viten skal bli overført , at mottakeren mener den 
er sikker. Hen når d.en talende (i egenskap av mottaker) 
ser på en gitt mengde av viten som sikker, og ønsker 
å fortelle den til en tredje person, ka n han også i 
sin tur gi utsagne t form av en setning som er markert 
"nødvendig", og base r t på f ørstehånds viten .14 På 
denne måten kommer s ikker viten som er meddelt av en 
annen (som forut settes å ha obser vert saksforholdet), 
og s ikker viten om et saksforhold (s om den t a lende 
s jøl kan observere ) til å føl es like s ikre for den 
talende·. I begge tilfelle f å...• utsagne t f orm av en 
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setning som ikke inneholder noe modalverb. Et 
eksempel gjør dette klart : 

B A c 

En person A som står inne i en leilighet, slik 
at han ikke kan se hva slags vær det er ute, kan 
spørre en annen person B, som står ved vinduet, 
om hva slags vær det er . B svarer "Det regner 
ute ". Dersom A stoler på .B, og veit at B står 
ved vinduet , vil han svare en tredje person c, 
som ogaå .står inne i leiligheten, og som vil 
vite av ham, A, hva slags vær det er , med nøyak
tig den samme setningen : "Det regner ute". Over
føring av viten gir seg utslag i en bestemt ut
trykksmåte, nemlig en setning uten modalverb. 
Dette kan en få fram dersom en t~r seg at den 
talende sier noe om grtuuliaget for ut sagnet sitt 
i form av en sammensatt setning : 

Det regner ute, for j eg m~ner at 
B sa sant da han fortalte meg 
om v:sret . 

?? Det regner ute, for jeg mener at 
B ikke sa sant da han fortal te 
meg om været. 

Dersom ~n av forutsetningene ~ 
holder, dvs. hvis den talende ikke stoler på hjemmels
mannen sin , eller hvis han veit a t hjemmelsmannen ikke 
er i stand til å kjenne de faktiske forhold (og der
me d ikke har "rett " til å gi et uts agn form uten noe 
modalverb eller noe annet uttrykksmiddel som markerer 
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usikkerhet) - så nytter den t alende SKALf når han skal 
uttrykke utsagnet . l en situasjon som svarer til den 
jeg har skissert ovafor, vil A svare C at "Det skal 
regne ute", ·hvis en eller flere av forutsetningene 
ikke er oppfylt . En bestemt viten er meddelt, men 
ikke overført. Uttrykksmåten viser dette klart : Ut-
sagn med form av en setning med SKALf varsler at ut
sagnet er tilordna en modalitet "ubestemt". "Ubes temt" må 

ikleforveksles med "tosidig mulighet", jfr. Engh 1975. 

På samme vis som ovafor kommer dette klart fram 
om en tenker seg et par av sammensatte setninger 
som 5a og 5b . 

?? Det skal regne ute, for jeg mener 
at B sa sant da han fortalte meg 
om været, 
Det skal regne ute, for jeg mener 
at B ikke sa sant da han fortalte 
meg om været. 

En annen måte å uttrykke nøyaktig det samme på, 
ville være å s i en se tning "Han sier at det regner 
ute". De to uttrykksmåtene må altså forutsettes å 
ha samme understruktur , og felles for begge kon
struksjouene er at de blokkerer de forutsetning
ene som l.:!lytter seg til utscgnet i setningen ''De t 
regner ute" som blir gjengitt. Disse to uttrykks
måtene kan mao. føres tilbake til et predikat av 
klassen 'plu~s ' i understrukturen (Karttunen 
1973 , s. 174). Det er forutsetninger om at ut
sagne t det gjelder , er bygd på sikker viten om at 
utsagnet er sant, som blir blokkert i de tilfell
ene jeg har behandla til nå. Om litt skal jeg_ kom
me tilbake til tilfelle der forutsetningen som 
blir blokkert, iru1ebærer noe annet enn sikker 
viten. 

Dette er al t så årsaka til at et utsagn som blir ut 
trykt i en setning med SKALf' oppleves som mindre 
sikkert enn ett som uttrykkes uten hjelp av modalverb. 
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Låftman skriver om dette: "l samma mån som skulle 
karakteriserar bisatsens innehåll såsom någon 
annans tanke eller yttrande, i samma mån från
sager sig den talande sjalv ansvaret for inne
hAllet, och detta i1mehåll ter s ig for åhoraren 
mindre kategoriskt och något mjukare." (1927, 
s. 77.) 

Den betydningen av ubestemthet 
m.h .t. modalitet som SKALf er bærer av, gjør at denne 
innholdsvarianten også brukes for å gjengi setninger 
der den talende i den bakenforliggende situasjonen 
trur at utsagnet han uttrykker er gyldig . Dette henger 
sammen med at tru ikke har samme overførbarhet som 
viten har. Dette er ikke så urimelig når en tenker 
på at den som gir uttrykk for tru, med det samme 
markerer at han kanskje ikke er til å stole på i den 
saka det gjelder. 

Dersom B i situasjonen jeg har beskrevet tidligere, 
sier "Det regner vel ute" (jfr. Engh 1975, s. 64m.), 
"Jeg trur det regner ute" eller noe liknende som 
viser at den talende i dette tilfellet slett ikke 
var sikker på hva slags vær det var, må A fortelle 
C "Det skal regne ute". - A kan s jølsagt ordlegge 
seg annerledes (se overs ikten på neste side) , men 
i denne sammenhengen er j eg bare interessert i 
d~nne uttrykksmulighP.ten . - En setning uten SKAL 
i betydningen SKALf ville innebære et oterkere ut
saga om saksforholnet enn det den talende, A, 
hadde forutsetninger for å gi. Følgelig ville det 
falle utafor en normal samtale som "ikke~opprik:tig" 
fra A' s side . 
Her er det en forutsetning som går ut på a t B 
trur at utsagnet er sant, s om blir blokkert. Jfr. 
s-:-7m . 
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Det som er nevnt om 'meddelelse', 
'overføring ' og om uttrykk for dis se to s tørrelsene, 
kan s kjematiseres på følgende måte : 

B sier til A A menerl.J A sier til C 

I II Ill 

l. 
"Det regner ute 11 A veit at B "Det regner ute" 
(Evt . "Det må kan se om det (Evt. "Det må 
regne ute " ) regner . regne ute" ) 

A stoler på B. 

"Det regner ute " A veit ikke om "Det skal re_gne 
{Evt . "Det må B kan se om ute" 
regne· ute" det regner . (Evt. "Det reg-

Uvesentlig om ner visst ute") 

2 . 

A stoler på B. 

"Det regner ute" A veit at B "Det skal regne 

(Evt. "Det må kan se om det ute" 
regne ute") regner . (Evt . "De t r eg-

A stoler ikke ner visst ute") 

3 . 

på B. 

"Det regner Setningsformen "Det skal regne 
4. vel ute" er i seg sjøl ute " 

et tegn på at (Evt. "Det reg-B i kke ka n se ner vel ut e " ) om det regner. 
Uvesentl ig om ?? "Det regner 
A stoler på B. visst ute " 

"Det skal reg- Setningsformen "DEit skal r eg-
ne ute" er i seg sjøl ne ute " 5. 
(Evt. "Det reg- et _tegn på at (Evt. "De t reg-
uer visst ut e") B ikke kan se ner visst ute ") om det regner . 

A stol er på B. 
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Setningene i l har en form som 
viser hva for forutsetninger en har med å gjøre fra 
B's side. Det er altså tale om ytringskonteksten 
her .16 l! angir om disse forutsetningene deles av 
A. Setning~ne i III er de uttrykksmulighetene som 
er "rimelige" etter uamtalereglene når en sammen
likner B's setninger i l (og den ytringskonteksten 
som de viser tilbake på) med synet til A, slik det 
kommer fram i !l· 

Jeg rekner bare med de uttrykksmåtene som er 
relevante for oss i forbindelse med analysen av 
SKALr , sjøl om skjemaet også inneholder enkelte 
andre for sammenlikningens skyld. 

I l. og 5 . er setningene forutsatt (pragmatisk) 
sanne , i 2 . og 3. usanne , og i 4. nærmest ubestemt . 
(Her altså sett fra A' s side . ) 

"Thus we can say that, in determining what the 
pragmatic presuppositions of a given sentence 
are, v1e thereby define a cl aos of linguistic 
contexts in which it could be sincerely uttered." 
(Karttunen 1973 , s . 170. ) 

Og når et utsagn blir forutsatt pragmatisk sant, blir 
de~ viten utsa5~et utgjør ~~· 

Det er ikke snakk om noen semantisk forutsetntng 
(dvs . om B's utsagn er sant i den forstand at det 
virkelig regner ute), men om pragmatisk forutset
ning (dvs. om hva den talende og tilhøreren sjøl 
mener er sant). 

Dette henger sammen med følgende 
kunnskapsteoretiska forhold : Når en veit at en 
annen veit noe bestemt, da veit en det s jøl også. 
Hen når en ~ at en annen trur npe bestemt, veit 
en det ikke sjøl av den grunn. 

Disse to vilkårssetningeuc be
skriver nettopp hva for kunnskapskvalitet som ligge= 
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bak bruken av modalverb og mangelen på modalverb i 

de samtalesituasjonene som jeg lmr beskrevet ova~or 
Den første svarer til "Det regner ute". (l. - referat 
av "Det regner ute", når vedkommende som sier det an
t as å ha den k<mnskapen som trengs , og samtidig ses 
på som truverdig.) Hen den svarer også til "Det skal 
regne ute" . (Jfr. 5 . : Når et SKAL gjenfortelles med 
et SKAL (med lesningen SKALf), er det tale om en sær
skilt form for overfør ing. Det er D, ikke A, som har 
valgt å ordlegge seg ved hjelp av SKALf-forekomsten 
- som det sterkest mulige uttrykket. Dette har jeg 
også behandla på s. 32!.) 

Uår D etter A's mening ikke er 
oppriktig , eller når A mener at D ikke er i stand 
til å observere det han uttaler seg om (dvs. når 
han ikke har førstehånds viten) , veit A at D ~ 
veit . Denne situasjonen har en når "Det regner ute " 
g jengis med "Det s ka l regne ute " (jfr. 2. og 3.). 

Den andre setningen svarer til 
"Det skal regne ute" (som referat av "Det regner vel 
ute" o.L - der Detter A's mening gir uttrykk for 
tr~ snarere enn viten, mao . et spesialtilfelle av 
mangel på vitP.n (jfr. 4.) . 

I a lle eksempl ene 2 . - 5 . kom-
mer det til uttrykk (i ll!) at den talende/A mener 
han ikke har sikker viten om saksforholdet det gjeld
er . Hen i dis se setningene blir det , s om det vil gå 
fram, heller ikke markert hva for modalitetskategori 
i tilknytning til hva for kunnskapspredikat som blir 
"opphevet" (jfr . s . ?f . og s . '32.!1.) 

Det foreligger en viss paraDell mellom bruken av 
forekomster av S'KAtt' og MÅ med "objektiv" les
ning : I begge tilrelle foreligger det en klar 
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usikkerhet m.h.t. utsagnets gyldighet fra den tal
endes side. Skilnaden mellom de to predikatener/ er 
på den andre sida avgjørende : En setning med HÅ 
med "objektiv" lesning uttrykker at den talende 
ikke har førstehåndsviten om det saksforholdet som 
et gitt utsagn refererer til, men han velger like
vel å gi utsagnet et "nødvendig" uttrykk på grunn
lag av slutning fra andre -presumptivt sikre - · 
kunnskaper. Men gir den talende utsagnet form av 
en setning med et sKAL· , velger han aJ. tså å gi ut
sagnet en "ubestemt" m~dalitet. Den talende slut
ter fra hva han hører, men resultatet blir et annet 
m.h.t. modalitet. 
Det fins verbalkategorier i mange språk (uten gene
tisk slektskap) som markerer at den talende sjøl 
ikke har kunnskap om saksforholdet, men har den 
fra andre - som han stoler på i større eller min
dre grad. Jfr. bl.a. Jakobson 1957. 

2.2 . 2. To særegenhe ter ved utsagn som bljr uttrykt 
ved hjelp av setninger med et SKAL!~ 

Det kan synes som om det er lang 
veg mellom de eksempl ene jeg har brukt for å bestemme 
hva s om ligger i SKAJ,f og i bruken av denne innholda
varianten, og det eksemplet jeg nevnte først i 2 .1.0 . : 

Det skal være kaldt i Sahara om 
vintel'en . 

Til det kommer a t en vanligvis assosierer bruk av 
SKALr med "forlydende" i dagligdags mening, nemlig 
det som blir gjenforta~t av ytringa til en hjemmels
mann s om ikke blir nærmere spesifisert. Dette kan 
i sin tur være knytta til en forutsetning om at det 
ligger f lere f ortellerledd mellom den talende og den 
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opprinnelige ytringa . Etter mitt syn er det ikke disse 
to forholda som definerer les ningen SKAL!, slik det 
ligger nær å tru . Jeg skal forsøke å forklare hvorfor. 

Årsaka til a t en forbinder SKALf 
hovedsakelig med s like bruksmåter, må være at det er 
disse en oftest treffer på i talemål . Jeg skal se 
nærmere på disse to særegenhetene ved vanlig bruk av 
SKALf. Og i samband med begge skal jeg forsøke å trek
ke opp forbindelseslinjene mellom disse spesielle 
bruksmåtene og den alminnelige avgrensinga av innholda
vari anten SKALf s om jeg har gitt tidligere. 

Ved å tenke seg ulike konteks t er ~an 
en få fram graden av hvor spesifi sert eller bestemt 
hjemmelsmannen er . Og ved første øyekast kan en lett 
komme til å hefte s eg ved at hjemmelsmannen er ube
stemt - på en slik måte at en mer eller mindre mister 
av syne likheten mellom disse eksemplene og dem jeg 
har analysert fø r (jfr . s . 6 - 11). 

6a Han skal kvikne til nå, hører jeg. 

§2 Han skal kvikne til nå, sa de i 
butikken . 

l) c Han skal kvikne til nå, sa rydde-
dama på Samvirkel aget. 

6d Han skal kvikne til nå, sa fr u 
Jenssen . 

Det er klart at subjektreferent e n i ettersetningene 
blir mer bestemt for hvert eksempel 6a - 6d . I 6d 
er utsagne t til sist tillagt ei bestemt kvinne med 
navns nevnelse, altså et tilfelle som skiller seg 
grunnleggende fra det jeg har gitt i de situasjonene 
jeg har beskrevet ovaror for å avgrense intensjonen 
i SKALf. Den talende g~r ikke god for utsagnet i den 
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første setningen i parene 6a til 6d. "Han skal kvikne 
til nå" har ubestemt modalitet i a lle eksemplene. Og 
~er det vesentlige, det som bestemmer innholda 
varianten SKAL!. Akkurat graden av hvor bestemt hjem
melsmannen er, spiller så vidt jeg kan se ingen rolle 
~or overføring av viten og eventuell bruk av et SKAL! 
s om merke på at overføring ikke har funnet sted. Det 
er andre forhold som avg jør dette, og de er ens for 
6a - 6d og eksemplene på s. 6 - 11 . 

Et annet f or hold en kan variere, 
og som tilsynelatende griper inn i bruken av SKALf
forekomster1 er som nevnt mengden av fortellerledd 
s om forutsettes å ligge mellom den talende og ved
kommende som fra først av formulerte utsagnet.18 

Det skal være olje under fotjøsa, 
sa foredragsholderen . 
Det skal være olje under Mjøsa , 
fortalte en som hadde vært på 
møtet , at foredragsholderen had
de sagt. 
Det skal være olje under fi!jøsa, 
oa de på butikken at en som haide 
vært på møtet, hadde fortalt at 
foredragsholderen hadde sagt. 

Uår det kommer til flere fol'tellerledd mellom den 
talende og den bakenforliggende ytringa , tyr den tal
ende ofte til en uttrykksmåte med et SKALf' Z.Ien det 
fins ingen følgestreng sammenheng som dikterer at 
utsagnet skal uttrykkes ved hjelp av SKAL! når det 
fine mellomliggende fortellerledd, for spør smålet 
om overføring av viten er ikke bundet til tallet 
på mellomledd. Det er et empirisk spørsmål. Og i 
hvert enkelt tilfelle er det hva den t alende mener 
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om dem han har en gitt viten fra, og hvordan de i sin 
tur har fått denne viten , s om avgjør om nettopp denne 
viten skal bli overført . 

Uår en finner et SKAL! i setninger 
som har knytta til seg en forutsetning om slike for
tellerledd, er det alltid mulig å forstå denne bvuks 
måten som spes i altilfelle av den jeg rissa opp for å 
avgrense SKALr· Derfor trenger en ikke i dette til
fellet heller å føre inn ytterligere kjennetegn i de
finisjonen av innholds varianten SllLf , eller opprette 
enda en innholdsvariant. For mener den talende at det 
for å dømme om utsagnets gyldighet er nødvendig å 
kjenne s ituasjonen der en kjent hjemmelsmann formu-
lerer den opphavlige påstanden, og han samtidig ikke 
kjenner denne situasjonen, da har han like liten 
sikkerhet om utsagnets gyldi ghet som han ville hatt 
dersom hjemmelsmannen var ukjent. (Jfr. s. 13.) Ikke i 
noen av de to tilfellene ka n ha~ 5~ 60d for a t ut sagne t er 
sant - hvis han holder seg til samtalereglene. I prak-
sis vil dessuten de to bruksmåtene vise seg i en og 
samme se tning. 

8 Det skal være olje under Hjøaa , 
h~rer jeg . 

Det er ingen prinsipiell forskjell 
mellom 7a og ?c. Det enes t e s om er ulikt , er tallet 
på fortellerledd. Og siden 7a helt tilsvarer eksemplet 
der A, B og C s nakker om været , kan en også se på 7b 
og 7c s om særtilfelle, der bruken av SKALf-forekoms t en 
kan forklares e tter den avgrensinga jeg har gitt tid
liger e . 

I eksemplene 7a, 7b og 7c kan on kanskje s itte 
igjen med de t-rnntrykke~a~en t alendes usikker
het blir s tørre og større , og utsagnet blir mer 
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eller mindre sant i forhold til tallet på mellom
liggende fortellerledd . Dette er ikke riktig, et
ter det jeg kan se. Utsagnet c,r ubestemt . Hen t ekst
sammenhengen kan innebære forutRe tninger som be---
"tyr større eller mindre grad av truverdighet. 
Denne truverdigheten hal' ikke annet enn indirekte 
verdi når det gjelder å bestemme utsagnets modali
tet : Tilhøreren kan brid!es til å s lutte seg til 
at også utsagnet det gje er, er sant - f ordi det 
er pålitelige fortellerledd nettopp fra tilhører
ens synspunkt. Nen fra den talende::; synsvinkel er 
det tvert imot ; det er derfor han }~r valgt å 
ordlegge seg ved hjelp av et SKALf når han for
teller. 

2 .3.0. Særskilte restriksjoner på bruken av SKALf 
når utsagnet refererer til nåtid . 

Det som er sagt hittil om SKAL! med 
nåtidsreferause , gjelder ikke uten begrensninger . 

For det første kan SKAL! bare 
brukes med nåtidsreferanse dersom verbet i utfyllinga 
uttrykker en tilstand. Dessuten kan det v.t rke som om 
SKAL! sti1ler bestemte krav til ~eaen til verbet 
i utfyllinga,og verbet må~ være det samme over
f l a t everbet, nemlig SKAL (SKULLE). 

For det andre er det klart at 
s jøl om en uttrykksmåt e med SKALf ikke sett isolert 
er 'llgrammatisk" i Chomskys fors tand19 når sub jekt
referenten er identisk med den talende, blir 3like 
setninger "unormale" etter samt alereglene og i 
alle fall uakseptable av den grunn. Fol' tilstandsverb 
gir jo uttrykk for ~ mer eller mindre faste egen
skaper ved dan eller det som subjektet refererer til, 
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noe som innebærer at subjektreferenten/den talende er 
i stand til å gi et "s terkere " utsagn enn det som bl i r 
uttrykt ved hjelp av SKALf . 

2 . 3 .1. Tilstandsverb i utfyllinga . 

Når utsagnet i en setning refererer 
til nåtid, må det verbet som danner utfyllinga til 
SKALf i setningen, gi uttrykk for en tilstand . Svært 
ofte er det tale om et verbaluttrykk med VÆRE. 

lO 

Hun skal skrive så pent . (Det har 
læreren hennes sagt . ) 
De skal være på veg til Drammen nå . 
(Foreldrene fortalte meg det i 

telefonen.) 

I begge tilfelle har SKAL-forekomsten en klar lesning 
SKALf . Den talende refererer en annens utsagn uten 
sjøl å ta stilling til gyldigheten av det . 

Når verbalutfyllinga til SKAL ikke 
betegner noen tils tand, er det enten ikke tale om 
noen SKALr-lesning lenger, eller tidsreferansen til 
utsagnet er endra til å gå på framtid - trass i even
tuelle adverbielle uttrykk som tilsynelatende viser 
til nåtid. 20 Jfr .: 

11 

12 

13 

Fjellhammeren skal falle ned nå. 
Hwl skal tenne lyse t . 
Han skal komme til Knapstad nå. 

Hvis en f . eks. ser nærmere på det siste eksemplet, 
vil en finne at denne setningen uttrykker enten et 
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pliktforhold av noen art (og pliktlesninger kan både 
referere til framtid og til nå tid) eller et forlyd
ende som refererer til framtj •l (i den betydning at 
' folk vil ha det til nå at hau kommer til K. snart '). 

SKALf + verb[ikke-tilstand) er altså 
ikke mulig med nåtidsreferanse . 

2. 3.2. Ekskurs om utfyllingsverb i passiv . 

Forholdet mellom modalverb og diatese 
er ikke alltid like oversiktlig. VIL går f.eks. dårlig 
sammen med a-passiv (jfr . Uæs 1972, s . 284). Eksempel 
som 14 kan få en til å t1~ at det samme gjelder for SKALf 
når u tsagnet refererer til nåtid. 

Gata skal asfalteres . 

I denne setningen kan '!skal" bare forstås som en fore
komst av SKALP, jfr. 15: 

? Gata skal asfalteres . Folk som kommer 
derfra, sier at V~gvesenet holder på 
nå i dette øyeblikk. 

Hen en lesning SKALf er naturligvis tenkelig i 14 hvis 
utsagnet i setningen refererer til forhold i fr~tida. 21 

Hen det er et spørsmål om ikke den 
manglende akseptabiliteten til disse setningene avhenger 
av trekk ved verbet ASFALTEHE ' s intensjon og ikke a v 
s-passi v. 22 

Det er mulig å stille opp e~ rekke 
andre eksempel med SKALf-forekomstcr der verbalutfyllinga 
står med a-passiv: 
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Han skal betraktes som fiendtlig. 
(Det blir hevdet på informert hold 
i Ouagadougou a t han var lederen for 
angrepet på Kantchari i forrige uke . ) 
Det skal arbeides med saka i depa rte
mentet. (Statssekretæren sa videre 
at(--- ) . ) 
De t skal finnes olje på bunnen av 
Øyern. (Kirkeboka i Båstad forteller 
at store oljeflak ble iakttatt sommeren 
1731.) 

Det er ikke noe argument mot akseptabiliteten til 
disse eksemplene at de tilhører en annen genre enn 
talespråket,en slags nyhets-/r eporterspråk. All 
bruk av SKALr er temmelig perifer i talespråket 
- men den fins der. Dette er det rimelig å se i sam
band med historiske forhold. SKALr er importert som 
innholdsvariant fra mt . via lærd stil . Jfr . Falk og 
Torp 1900, s. l64n. Det e r symptomatisk at den eneste 
forekomsten av SKAL som er registrert i TAUS-materi
alet, skriver seg rfa en intervjuperson som hører til 
universitetsmiljøet (A05) . 

I disse eksemplene representerer verbalene klare tilstands
predikat. 

Det som skiller 14 fra 16, 17 og 18 , 
er at "asfalteres" i 14 representerer det Vendler har 
kalt en "accomplis hment term" . 23 Det betegner ikke aktivi
teten 'å legge asfalt'. ASFALTERES s t å r hel s t i 
setninger som uttrykker et utsagn om a t noe ' er ferdig
asfaltert' - i samme forstand som det sammensatte predikatet 
' å løpe e i mil' ikke kan danne noe sant utsagn før d~n som 
vil u t trykke ut sa;:;net om det i f orrJ av en se t-
:1 ing har lopt hel e mila . På s amme må te s om LØPE EI HIL 
f aller ASFALTERE inn under klassen av "endringsverb" (jfr . 
Engh 1975 , s. 70ff . ). Derfor er eksempel s om 14 uaksept
able ut f r a den r egelen om utfyll ingsverbet s .aks jonsart 

211 som j eg gav ovafor . 
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En overflaterestrikejon. 

Av helt spesiell karakter er følgende 

restriksjon: Verbalutfyllinga til en SKALf-forekomst kan 
ikke bestå av overflateverbet SKAL - uansett lesning. 25' 

19 
20 

21 

22 

Dette later til å gjelde særskilt for Oslomål, Denne 
uttrykksmuligheten fins bl.a. i trøndsk .26 

Han skal reise hjem . 
Han sa han skulle reise hjem. 
Det ble sagt at han skulle reise hjem. 

?? Han skal skulle reise hjem. 

Det ligger nær å forestille seg at den 

samme restriksjonen også omfatter SKALP som overordna 
verb. I det hele er nok dette noe som kjennet~gner hele 
klassen av modale verb: Et overflateverb kan ikke gjen
tas slik at de · to forekomstene følger umiddelbart etter 
hverandre i en (overflate-) setning. 

Det er altså ikke tale om at innholda
varianter med pliktlesning generelt ikke går sammen med 
andre pliktvarianter eller med andre innholdsvarianter 
som .kan samles un<ler merkelappen "objektive" og for.stås 
epistemirlk eller dokaaatiak . Det er det samme overflate
verbet det gjelder , og en måte å forklare dette på er å 

si at to predikat i den underliggende strukturen som 
tilhører samme naturlige (semantiske) klasse, ikke 
kan dominere hverandre umiddelbart. 

Alternativt kan en oppfat.te denne 
restriksjonen som en rein overflaterestriksjon. Til 
støtte for det siste synet kan en peke på at en f . eks. 
i svensk som har to uttrykk for intensjonen i SKALf 
- SKOLA og LAR - finner en LAR brukt i slike sammenhenger . 
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Gyldigheten til denne hypotesen avhenger av om SKOLA 
og LAR virkelig er synonyme. 27 

Det er sjølsagt mulig å finne 
eksempel på bruk av flere modalverb etter hverandre i 
en setning, og det kan ofte dreie seg om verb med til
grensende intensjon, jfr . ~ og 24 : 

Ungene skal måtte gå langs riksvegen . 
?? Ungene skal skulle gå langs riksvegen . 

En tenkelig måte å beskrive denne restriksjonen som 
hviler på bruken av SKAL og andre modalverb i forhold 
til de andre restriksjonene på modalverb, er ved 
hjelp av en posisjonsanalyse slik Loman har foreslått 
(Loman 1957) • . Hen en slik analyse blir bare menings
fylt når den knyttes til en eksplisitt innholdsana
lyse. 

Restriksjoner på subjektreferenten. 

En forekomst av SKAL kan tolkes som 
SKALf bare under særskilte omstendigheter når subjektet 
er i L person. I en normal sarntalesi tuasjon vil nemlig 
en setning som 25 br yte mot reglene for oppriktighet og 
rel evant inform~jon. 29 

Jeg skal være 27 år gammal . 

Siden det dreier seg om en egenskap som subjektrefer
enten har, og siden subjektreferenten i dette tilfellet 
er identisk med den talende, er han i stand til å gi et 
"sterkere" utsagn med en f orm som 26. 

Jeg er 27 år gammal. 

Men det fins altså tre forhold av mer 
eller mindre randkarakter som kan gjøre uttrykksJUå ten 
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med SKALf til den "riktige" likevel. 
26 er nok den rette uttrykksmåten hvis 

den er ment som svar på spørsmålet "Hvor gammal er du ? " 

Men hvis den talende blir spurt : "Hvor gammal trur folk i 
bygda at du er ?" vil en ikke kunne se på 26 som noe rett 
svar . Det riktige svaret på et s likt spørsmål ville være 
25. For i dette tilfellet er ikke den talende i stand til 
å gi noe "sterkere " utsagn enn nettopp det som kommer til 
uttrykk i 25: Det dreier seg ikke om noen egenskap ved 
ham lenger, men om hva folk tillegger ham for egenskap 
- altså om noe utafor den talende og subjektreferenten. 
Uår subjektreferenten er identisk med den talende, kan et 
utsagn gis form som en setning med SKALf dersom det ligger 
i tekstsammenhengen at utsagnet skal gjengi forlydende. 

Et annet vilkår som må være oppfylt for 
at en uttrykksmåte uten modalverb skal være den rette etter 
samtalereglene (slik som 26 ), er at predikasjonen medfører 
riktighet. I eksemplet 26 må den talende virkelig være 27 
år gammal. Om noen sier at den som "jeg" refererer til i 
eksemplene ovafor, er 27 år gammal , og han i virkeligheten 
er 26 , bl ir 25 et "normalt" svar . Siden ikke utsagnet er 
sant , er den talende likevel så informativ og oppriktig 
som råd. For det blir tydelig markert ved hjelp av SKALf
forekomsten at utsagnet ikke stemmer overens mea de fakt
iske forhold han kjenner. Jfr . 27: 

Jeg skal være 27 år etter passet , 
men jeg er bare 26 .. . 

På denne måten er det mulig å se på vilkåret at et ut
sagn kan få form som en setning med SK.ALf dersom det ikke 
medfører riktighet, som et særtilfelle av det vil kåre t jeg 
har nevnt ovafor. 

Et tredje vilkår som kan gjøre en ut
trykksmåte med SKAL! "riktig" etter samtaler.:glenc når 
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subjektet i setningen er identisk med den talende, er at 
det hefter spesielle forhold ved de leksikalske enhetene 
som inngår i utsagnet.29 Hva jeg sikter til med dette, 
vil gå fram av følgende eksempel: 

28 Jeg skal være flink. 

I motsetning til 29 : 

Jeg er flink . 

Her virker det ytterligere en ("mindre") samtaleregel 
som regulerer samtale om egenskaper som er sterkt flatter
ende for den som har den. 30 Denne regelen blir satt i 
virksomhet av den særsld.lte leksikalske enheten "være 
flink". Det vir ker oppsiktsvekkende når en person sier 
en setning som 29, som svar på et spørsmål om hvordan 
det går på skolen. Istedet virker uttrykksmåten med SK.ALf 
i 28 "normal" når den talende uttaler seg om en høgt verd
satt egenskap som han har sjøl. Dette lar seg beskrive som 
et utslag av "distansering".3l På grunn av de særskilte 
forholda som hefter ved egenskapen det gjelder, gir den 
talende inntrykk av at han ikke har førstehånds viten 
om den, men at han har kun:nskapen sin om egenskapen fra 
andre - og at han unnlater å ta stilling til gyldigheten 
a v det utsagnet der denne hj~mmelsmannen beskriver egen
skapen. 

Til sist kan det være "riktig" å ut
trykke et utsagn ved hjelp av en setning med SKALf når 
utsagnet viser til egenskaper som den talende har, og 
som han ikke er i stand til å ha førstehånds viten om. 
Dette spiller en rolle bare i helt marginale tilfelle av 
typen 2.Q: 

Jeg skal ha en føflekk i nakken. 

Nen i de fleste fall hører nok den slags kunnskaper til 
dem som er "overført" til den talende. 
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3.1.1. SKALf i setninger der utsagnet refererer 
til framtid . 

Skolegrammatikken skjelner i regelen 
ikke mellom forskjellige lesninger av VIL og SKAL. Her 
som når det gjelder andre modalverb, nøyer en seg som 
regel med å skrive at VIL og SKAL kan ha . "betydningen" 
farga av "vilje" , "plikt", "nødvendighet" og andre 
semantiske størrelser som ikke ses i et systematisk 
forhold til hverandre. Derfor er det heller ikke vanlig 
å skille mell om ulike lesninger når utsagnet det gjelder, 
refererer til framtid. Tvert imot blir evnen til å gå inn 
i setninger der utsagnet refererer til framtidige forhold, 
framstilt som den viktigste delen av (eller kanskje hele) 
det semantiske innholdet til både VIL og SKAL. 

"Fut urum (---) er en sammensatt tid, s om bes tår av 
et h j elpeverb (i presens : skal/vil) og et hovedverb . " 
(Kragemo 1970 , s. 114. ) 
Se også Uæs 1972, s. 275 . 

I · annen tradisjonell litteratur som 
drofter SKAL spesielt, finner en ofte at forfatterne 
skjelner . mellom en modal og en ikke-modal inruloldsvariant 
av SKA L. 32 Disse forfatterne går altså indirekte ut fra 
a t de t fins en egen innholdsvariant av SKAL som gir refer
anse til framtid , og som ikke trekker inn overtoner av 
ulike slags modalitet. Et slikt syn er det som kommer 
di r ekte til uttrykk når Falk og Tor p skriver : 

"( ---) vort folkesprog har bevaret "skal" i den 
gamle A rent :t\l.turiske anvendelse (- --)." (1900, s. 
162 . ):>3 

Som det vil gå fram av avsnitt~. 
mener jeg at det er lite fruktbart å oper e re med noe~ 
egen inlliloldsvariant av SKAL med "rein" framtidsreferanse. 
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Fra et mer kunnskapsteoretiak syns
punkt gir det ikke noen meningi å snakke om framtidsre
feranse uten (markert) modal i tet . Se Engh 1976a. 

Uår det gjelder SKAL, mener jeg spesi
elt det viser seg at alle eksemplene med såkalt "rein 
framtidsreferanse" lar seg føre tilbake til enten en 
plikt-lesning eller en lesning forlydende . 3'1 Det går an 
å si at disse realisasjonene av SKALP og SK.ALf er "av
bleket" i større eller mindre grad.35 Nen etter mitt syn 
er det uøkonomisk å beskrive disse forekomstene som 
realisasjoner av ytterligere en innhol dsvariant. At 
grunnintensjonen av plikt/forpliktelse er bleik eller 
"redusert" i en særskilt forekomst av SKALP, er jeg i 
denne sammenl1engen til bøyelig til å fore til bake til leksi
kalske enheter - enten i setningen ell er el lers i tekst
en . Min hypotese her er at de eksemplene på bruk av SKAL 

i samband med utsagn med framtidsreferanse som det ikke 
er rimelig å tolke som forekomster av SKALP , må leses 
som SK.ALf . 

lfå er det allment godta.tt at SKALP kan 
stå i setninger der utsagnet viser til framtid. Hen jeg 
har til gode å se at noen rekner med at SKALf kan ut t rykke 
framtids=eferanae.36 Tvert imot er dat flere som sier at 
det som hos dem svarer til SK.ALf' ikke kan vise til fram
tidige forhold. Hest kategorisk her er Falk og ·rorp : 

"Udenfor futurum ligger ogsaa den fra tysk stammende 
brug af "skal " hvor noget fremstilles som et forlyd
ende: han skal være meget rik= siges at(---). " 
(1900 , s . 164.) 

Jeg trur historiske synsmåter ligger bak . 

Historisk springer SKAL som ledd i omskreven futurum 
ut av SKULU, som hadde en klar intensjon 'forpliktelse'. 
(Falk og Torp 1900, s. 161 . ) SKAL kan føres tilbake 
til tysk påvirkning før 1500- tall,t. (Falk og Torp 
1900 , s . 164.) llår så SKAL om f r amtid har splitta seg 



- 26 -

i en plikt-variant og en variant uten plikt-intensjon, 
viker en tilbake for å slå de11ne tredje innholdsvari
anten ("rein framtidabetydniHg") sammen med SKAL • 
~!en etter mitt syn er det na·turlig å gjøre nettopp 
dette - når en ser på nåtidsspråket atskilt fra språk
historisk utvikling. 

}.1.2 . Om å skjelne mellom SKALP og SKALf om framtid . 

Jeg skal undersøke nærmere noen 
eksempel med SKAL om framtid i det øyemed å prøve påstanden 
i forrige avsnitt: Alle forekomster av SKAL som ikke lar 
seg tolke som realisasjoner av SKALP, kan leses som SKALf. 

Først skal jeg skille klare lesninger 
som innebærer SKALP , fra lesninger der skilnaden for
pliktelse/forlydende er uklar som følge av et referat
forhold.37 

Etterpå skal jeg analysere disse tve
tydige tilfellene av SKAL. Jeg vil forsøke å skille fore
komster av SKALP fra forekomster av SKALf ved hjelp av det 
begrepsverktøyet jeg definerte i avsnitt 2.2.1. 

Slik denne disposisjonen antyder , mener 
jeg at påstanden ovafor kan presiseres på denne måten: 
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klare tilfelle 
a·! SKAL . p 

uklare tilfelle 
av SKAL 
(skillet me llom 
de to lesningene 
tilslørt av et 
referatforhold) . 

den talende er opphavs-
mann til forpliktelsen 
(iklc:e identisk med sub-
jektreferenten). 
den talende er opphavs .. 
mann til forpliktelsen 
(identisk med subjekt-
referenten). · 

SKALP 

e 
Som materiale for de1me delen av 

analysen ska l jeg ta disse eksemplene: 

Ordstyreren skal utsette møtet. 
Hun skal reise hjem snart. 
Huset skal rives. 
Våpenhvilen skal inntre torsdag 
ettermiddag klokka 1800. 

Hun skal se på dagsrevyen i kveld. 

I alle disse eksemplene blir det påstått 
noe ("nå") om forhold i framtida . Og felles for alle eksemp~ 
lene er det også at en kan tolke forekomstene av SKAL som 
SKALP. !1en reint umiddelbart er det bare mulig å gi SKAL
forekomstene en lesning som SKALP i marginale kontekster 
der den talende sjøl er opphavsmannen til den forpliktelsen 
det gjelder . 

Alle SKAL-forekomstene kan nemlig tolkes som uttrykk 
for påbud, og derfor kan en i disse tilfellene opp
fatte SKAL som realisasjoner av SKAL . Med en viss 
rett kunne en tale om "Lnperativ-ekv~valenter". Denne 
tolkingsmuligheten forutsetter at den talende virke -
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l ig er i ei stilling slik a t han er i stand til og 
har myndighet til å bestemme det det gjelder. Hvis 
ikke, er den talehandlinga en s tår overfor "uheldig ", 
for å bruke Aus tins t erminologi (1962) . 

I s l ike t ilfel le byr det ikke på vansker 
å bestelJl.l)le hva for lesning en er nødt til å gi en forekomst 
av SKAL . Nen ser en bort fra denne typen av 
det ti lbake en rad andre der skillet mellom 
som nevnt er tilslørt av e t referatforhold . 

eksempel, blir 

SKALP og SKALf 
For disse 

eksemplene er ulike m.h.t . flere trekk , og det vil vise 
seg at nettopp dette kan virke bestemmende på den lesningen 
en må gi SKAL- forekomstene. Slike trekk er både ulikheter 
m.h.t. subjektreferent en og m. h .t. verbet som forekommer 
i utfyllinga til SKAL i eksemplene . 

I de tre eksemplene der subjektet re
fererer til · noe l evende , spiller personvalget en stor rolle 
for bruken av SKAL. Dersom subjekte t hadde vært i l . person, 
ville det i en normal samtalesituasjon ikke vært rimelig å 
gi e t SKAL annen l esn ing enn SKALP. Jfr . . 36 : 

Jeg skal reise hjem s nart. 

En kan forklare at lesnu1gen SKALf er urime lig her på sam
me måte s om når SY..AL har nåtidsreferanse : S].de n subjekt
referenten og den talende er en og samme person , trenger 
vedkommende ikke å høre av andre hva han eller hun har 
tenkt å foreta seg . Samtalereglene krever at den talende 
skal uttale seg så bestemt som råd, og en lesning SKALP 
innebærer et mer bestemt utsagn enn nå.r "skal " tolke s 
som uttrykk for e t referat. Derfor vil "skal " i 36 tolkes 
som et døme på SKAL - dersom ikke teksten gil' holde -

p 38 
puru't fo r en annen tolkning . 

Når en sammenlikner de restriks jonene som hvi J'!r på 
valget av subjektrefe rent både nå.r utsagnet gl r på 
nåtid og på framtid, blir net klart at det SK1 L som 
en har med å gjøre nå.r enkelte forfatte re hevoter at 
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SKAL har tendens til å feste seg til subjekt av l . 
person, er SKALP - dersom denne iakttakelse n er rik
tig. For SKALf kan det ikke være.39 

Når subjektet i setningen viser til en 
annen person enn den talende, s lik som i 32, blir setningen 
flertydig m.h.t. l esning . Koteks ten eller konteksten avgjør 
hva for tolkning en må gi setningen. 

Hun s kal reise hjem snart. ( De t er 
jul . . . ) 
Hun skal reise hjem snart . (Hun har 
fortalt meg det sjøl.) 
Hun skal reise hjem snart . (Skjalg 
har fortalt meg det.) 

37 utgjør ikke noe r eferat, siden den 
talende går ut fra ytre forhold av ymse slag . Kanskje 
han tar hensyn til ikke-verbal kommunikasjon , eller til 
kulturelle normer han har til felle s med den som han 
snakker om. 

I 38 og 39 ligger det derimot klare 
referatforhold, ettersom den talende tar utgangsptmkt i 

det en eller anne.n har sagt om saksforholdet . "skal" kan 
leses s om SKALP eller SY~f i begge eksemplene. 

Hitt poeng her er: Tallet på r efer at
forhold {uten eller med e t t ell er f lere mellomliggende 
fortellerledd) har ikke noen innvirkning på l esningen av 
"skal" i noe av eksemplene . Dette s temmer helt overens 
med det j eg kom fram til på s . 14f . Jeg skal forkl are 
dette nærmere : 

De to eks empl ene 38 og 39 er ulike 
m. h.t. tallet på referatforhold s om ligger mellom den 
som første gangen (dvs. i den "bakenforliggende situa
sjonen") sa en setning med det samme utsagnet . I 38 
har den talende sjøl hørt denne se tningen i den bakenfor-
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liggende situasjonen . I 39 har den talende hørt setningen 
gjenfor t alt av en annen , som en"e n har hørt de n sjøl i 
den bakenforliggende situasjonen , el ler som har hørt den 
av en som har hørt den sjøl . .. !·lengden av ledd har ingen 
betydning heller . Det er mer vesentlig at 39 f orutsetter 
minst ett mellomliggende fortellerledd - mellom den tal
ende og den se tningen som ble sagt i den bakenforliggende 
situas jonen. 

Det som avgjør hva for lesning en er 
nødt til å gi "skal " både i 38 og 39 , er om den vi t en det 
dreier seg om , er overført eller bare meddelt. "skal " må 
leses som SKALP dersom den setningen som subjektref'erenten 
i 38 eller 39 sa i den bakenfoTl i ggende situasjonen, hadde 
formen_ 36: 

Jeg skal reise hjem snart. 

og dersom den talende i tillegg har t il tru til hjemmels
mannen sin . Da har en gitt viten blitt overført. 

En litt annerledes forklaring gir Austin (1946 ). Han 
tar utgangspunkt i at forpliktelsen lar seg overføre . 
Og ser de t ellers slik at overføring av forpliktelse 
ligger til gr~ også når det ikke forekommer over
f l ateuttrykk som be tegner forpliktelse av noen art . 
For ei kort drøfting av disse t o ·synspunktene , som 
er motsatte , me n ikke uforenlige - overføring av 
viten ( s lik jeg vel ger å se det ) eller av forpl ikt- -
el se (bl.a. til å si "Jeg ve i t .. . " ) - se Hintikka 
1962 , s. 6lf . 

Den talende gir ut sagnet sitt en så sterk form som råd 
- uten annet modalverb enn det s om subjektreferenten 
"egentlig "· brukte , nemlig "skal " i betydningen SKALP . 40 

Se t egningen. 



Samtalepartnere: ~·i·~·~·~·~· ... 

i til i 

Jeg · r eiser 

i til k k til l osv . 

Hun 
hjem snart~< 

Hun 

Hun reiser hjem snartad 
re i ser hjem snartab < 

Hun skal reise hjem snart/SKALf~ 
skal reise hjem snart/SKA~ 41 

):.'l 

<Hun skal reise hjem snart/SKAL bd 
bb p h jem snart/SKAL -

Jeg skal reise hjem <
Hun skal re ise 

snart/SKALP ba P (??Hun skal skulle reise hjem 
snart/SKAL ) bP 

(??Hun skal skulle reise hjem 
snart/SKAL ) 
Hun skal r fise h jem snart/SKALfbc 

Hun skal rfise .hjem snart/SKALf~ 
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Det 32 betyr dersom "skal" leses som SKAL , er jo nettopp 
- p 

at den talende mener å ha sikker viten om at den han snak-
ker om , føler en eller annen forpliktelse til å utfere 
intensjonen i verbalutfyllinga . 

Hun skal reise hjem snart. 

Slik kommer 32 både i forhold til bb og bd (åvs. som 38 

og 39) til å danne paralleller til ab og ad . Disse se t 

ningene uttrykker at den viten det er snakk om i ~· er 
overført . 

Det må være dette forholdet som FaJk og Torp sikter 
til når de skriver " (-- -) "skal" har almindelig en 
modal bibetydning af (---) en garanti som taleren 
overtager for at noget vil indtræde, " (Falk og 'l'orp 
1900, s . 162 . ) 

SKAL-forekomstene i eksempel som 38 
og 39 må leses som SKALf når den talende ikke går god 
for sannheten til utsagnet. Den mengden av viten som det 
er snakk om , er ikke overført men meddelt. 

De:te gjelder uten hensyn til om den talende m.i.strur 
subjektreferenten (som i ac og be) eller det mellom
liggende fortellerleddet "(Som iae og be) . Det kan 
også ha seg slik at den viten somligger i en setning 
av typen ac , er over ført , og av den grunn beholder 
formen mea-SKAL • . En kan gi en oversikt over slike 
mulige forhold Jb . h. t . mengden av fortellerledd og 
meddelelse/overføring på denne måten : 42 

tn p. rn tal•nd" 
'< p. .... "' <+ "' <+ ::s mening om 1-j ::s 

~ 
.... 

o' utsagnet : o > o > o > o ::s Ill 
(/) 

~ uttrykksmåte: ø ø ø ø OQ ?\ 
<:...>. (/) c+ 
o "' { 

(/) ~ ::s ~ 11 o o o J.! .... 0 

"' > > > <+ ..... 
::s o ø ø ø SKAL $:: 1--' 

li ~ CV 
1--' { l-i o o o :,.,, .... 11 

SKAL> SKAL> SKAL> 
~. 

OQ SKAL o 
0'1 !:l 

"' { o N > o o fi· 
::s 11 > SKAL> ::.s 
p. ø SKAL SKAL Cl> 
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~l slik mulighet som den jeg har ski ssert på s . 32 
(jfr. neders te rekke i s kjemaet), skal jeg se bort 
f ra - ut over det j eg alt har nevnt om den her og 
tidligere. Derfor er den ikke med på t egningen på 
s . 31. 

"skal " i 38 og 39 må videre leses 
som SKALf både når den setningen som subjektr eferenten 
sa i den bakenforliggende situasjonen, hadde formen 
40 og 36 , jfr. aa og ba. 

Jeg reiser hj em snart . 

Hen tras s i at overflatesetningene 
har samme form, er tmders trukturen forskjellig i de to 
tilfellene: Når en s etning i den bakenforliggende s itua
sjonen har form som 40 (dvs. som~), trenger en ikke 

ope::ere med den strykingsregelen som er nødvendig for -å 
l age en akseptabel setni ng når denne kan fores tilbake 
t i l en setning av formen 36 . 

Jfr . skilnaden mellom ac og be på den ene s ida og 
ae og be på den andre Sida , sammen med det jeg har 
Sireve~om r estriksjoner på valget av verb i ut
fyl linga t i l SKAL.4} 

Konklus jonen på denne _drøftinga må 
bli: Når en kan påvioe ~t det er den t a l ende som er opp
havet til .forpliktf!lsen (enten ve dkommende er iåentisk 
med den subjektet refer erer til eller ikke), må en f ore
komst av SKAL na turligvis l eses som SY~Lp . Dersom en 
Gt år overfor et referatforhold i en eller annen f orm , 
gjelder det at de samme forut setningene om arten av viten 
s om regulerer valget av lesning når utsagnet re fererer 
til nåtid , også styrer va l get a v l esning når utsagnet 
vis er t il f ramtid. 

I talespråket vil skillet mellom 
SKALP og SKALf om_framtid vise seg i forskjell ig intona
sjonskontur . Hen i skrift vil ikke sk ilnaden m.h. t. l es
ning av SKAL gi seg utslag i ulike overfla teuttrykk. 
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Forskjellen vil som nevnt være åv pragmatisk art, og 
fra den talendes synspunkt vil den bestå i om den tal
·ende liter på hjemmelsmannen sin, enten denne er identisk 

med den talende i den "bakenforliggende ytrin€Fl", eller 
utgjør et mellomliggende fortellerledd . Fr a tilhørerens 
synsvinkel foreli gger det en a vgjørende f orskjell når en 

tar i betraktning det inntrykket av viten og sikkerhet 
som setningen gir den s om hører den. Her som når utsagnet 
refererer til nåtid, er SKALf karakteris ert ve d at den 

talende sjøl ikke tar stilling til utsagnets gyldighet 

på annen måte enn at han lar modaliteten være et åpent 
s porsmål . 

* 

Som det vil ha gått fram av dette, er 

skilnaden mellom SKALf og SKALP om framtid svært subtil, 
og en er ofte ikke i stand til å avgjøre umiddelbart hva 

som e r rett l esning av en forekomst "skal". Det peker .i 
retning av at skilnaden me llom de to lesningene er lite 

vesentlig - om det ikke var for at det viste a t ethvert 

eksempel . på bruk av SKAL om framttdige forhold kan inn
ordnes i de lsystemet av modalverb som eksemplar av en av 

to innholdsvariantE:r: SKALP eller SKALf' Noen "rein .fram
tids betydning " blir det ikke plass til etter dette. 44 
Det ville i så fall gjøre beskrivel sen uøkonomisk - uten 

å g jøre den mer dekkende eller uttømmende. 
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3.2. Særskilte restriksjoner på bruken av SKALf 
når utsagnet refererer til framtid. 

På s. 28 har jeg nevnt enkelte av 
de restriksjonene som hviler på hva subjektet kan re
ferere til når utsagnet viser til framtid . Her skal jeg 
peke på enda et forhold i samband med den mulige sub
jektreferenten : Det synes å spille en tmderordna rolle 
hva subjekte·t r efererer til nå.r det er i 3. person -
noe som en kan tillegge en vilje eller ikke (dvs. en 
ting eller et forhold). Dette ·kan en se av eksemplene 

33 og 34. 

Huset skal rives. 
Våpenhvilen s kal inntre torsdag 
ettermiddag klokka 1800. 

I disse eksemplene viser subjektet til en ting i 33 
og til et abstrakt forhold i 34. Framtidsreferansen er . 
like klar i begge setningene, og den blir ikke mindre 
klar om en endrer arten av subjektreferent. 

Da er en også nødt til å bytte ut verbet i utfyllinga 
til SKAL- forekomsten i dette tilfellet med e t annet 
i samme dia·~ese. RIVES og IlfNTRE går dårlig sammen 
med en subjektreferent som en kan tillegge vilje. Jeg 
går ut fra a t dette ikke r okker ved gyldighe ten av 
r esonnementet. 

Han skal konfirmeres. 
Hun skal møte opp i morgen klokka 
0800. 

I 2l og 35 er subjektet i 3 . pe rson, 
mens ut fyll i ngsver ba uttrykker forskjellig aksjons art. Å 
'uts e tte møtet' utgjør ikke noen tilstand, mens å 'se på 
~agsrevyen' har utstr ekning over tid . Jfr . også "rives " 
og "inntre" i 22. e.g 21· 
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Ordstyreren skal utsette møtet . 
Htm skal se på dagsrevyen i kveld. 

Hen aksjonsarten til 
for at en skal kunne 

verbet har ingen direkte betydning 
tolke "skal" som SKALf når det opp

trer i . setninger der utsagnet refererer til framtid. Og 
det ville heller ikke endre tidsreferansen i 35 om en 
tok bort tidsbestemmelsen "i kveld ". 

Her skiller bruken av SKALf i samband 
med framtidsutsagn seg fra SKAL! i setninger med nåtidsre
feranse. Setninger av den siste typen (jfr. 2 . 3 . 1 . ) toler
C!'e r ikke at verbet har annet enn tilstandsintensjon. Nen 
det er verd å merke at i begge tilfelle er dette verbet 
brukt som tilstandsverb. For setninger med framtidsrefer
anse kan en skrive om dette på den generelle formen 4345 : 

Det er slik nå at (---) i framtid . 

Enkelte forf~ttere har også vært inne 
på a t diatesen skulle ha betydnir.g for framtidsreferansen 
til utsagnet i SKAL-setninger . Bl .a. har det blitt hevda av 
Omland at a- passiv i tilknytning til presens av modalverb 
har en "framti dsfremmende virkning". 46 Etter mitt syn er det 
snarere slik at passiv er forenlig med at utsagnet i setningen 
refererer til f ramtid . SKALf om framtid legger i alle fall 
ingen klare restriksjoner på diatesen til verbet i utfyll
inga . Og 22 har verken en mer eller mindre tydelig f ramtids 
!'eferanse enn 21· På den andre sida ville verken tidsrefer
ansen eller lesningen bli en annen dersom 21 fikk et ut
fyllingsverb med en annen diatese, f . eks. RESPEKTERES i 
stedet for DniTRE: 

Våpenhvilen skal inntre torsdag 
ettermiddag klokka 1800 . 

Våpenhvilen skal respekteres torsdag 
ettermiddag klokka 1800, 
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l Jfr . Engh 1975. 

2 Jfr. Engh 1973. 

3 ·Ned "intensjon" forstår jeg den aktiviteten, tilstanden 
e . l. som et verb , adverb eller adjektiv viser til. Verbet 
LØPE har f.eks. til intensjon aktiviteten 'å løpe', mens 
modalverbet HÅ har moda:;_iteten "nødvendighet" som inten
sjon . 
"Intensjon" og andre mer spesielle uttrykk er forklart 1 
Engh 1975 . Se lista over ord og uttrykk på s . 249 ff. 

4 Ned vilkårskompleks forstår jeg både bisetning og hoved
setning, antesedent- og konsekvenssetning (altså en 
overflatestørrelse), uansett hva for form konnektivet har. 

5 

6 

7 

8 

9 

lO 

11 

12 

I deru1e forbindelsen kommer jeg til å rekne som vilkårs
kompleks også helsetninger med iilllføyd leddsetning som 
begynner med et NÅR - av den typen som Vassenden skriver 
har "ålmennt yding". (Vassenden 1953, s. 12. Se også 
Heggstad 1931, § 744 . ) 
"Konnektiv" bruker jeg om bindeord i understrukturen , 
dvs . nærmest som "konnektiv" i symbolsk logikk, og ikke 
slik f.eks. Vassenden gjør etter mønster av Togeby. 
(Vassenden 1953 , s 7 og Togeby 1951, s . 101 . ) Han 
bruker termen på en måte som s va rer til 'realisering 
av konnektivet i overfla t estrukturen ' , slik jeg ser det. 

Egentlig gir det bedre mening å snakke om "forpliktelse" 
enn om "plikt", ett erso:n det oft-:ost er tale om mer all
merule normative forhold enn det som ligger i "plikt " , 
f .eks . 'plan' eller 'bestemmelse' (Falk og Torp 1900, 
s. 16lff.). 

Se Engh 1975, s. 18ff. 

Se Engh 1975 . 

Jfr. 2 .1.0. og s . 25f. 

Jfr. Engh 1975 . I samband med VILQ-setninger er det tale 
om et annet underliggende kunnskapspredikat , nemlig TRU . 
Dette blir tatt opp i Engh 1976b . 

Rommetveit 1972 . 

Se &1gh.l975, note 7, s. 214f . 

Og da har jeg sett bort fra at Låftman taler om "den in
direkta anforingens formella [mi utheving ) skulle" . 
- Ellers er det påfallende at Låftman s jøl TKKe-liar noen 
klar oppfatning av intensjonen til SKAL (LHtman 1930). 
Sml. det .o andre av eksemplene hans i en note på [hans ] 
s. 141. 
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Hed ' viten ' forstår jeg den kunnskapen som den talende 
sitter inne med når han sier "Jeg veit" med rette. Dvs. 
at vedkommende har en grunn for det som på et vis er 
uttømmende eller dekkende. Jfr. Hintikka 1962 , s. 20 . 
Kunnskapen det gjelder må være slik at den gir en rett 
til å se bort fra videre informasjon og eventuelle be
vis om at negasjonen av utsagnet er sant. ~fen dette 
innebærer ikke at den viten en har, trenger å implisere 
logisk (Prawitz 1975, s. 22) at det en hevder å vite, 
er sant. Det betyr rett og slett at det å avvente ytter
ligere informasjon om saksforholdet vil være hensikts
løst for enhver som snakker norsk. Jfr . Engh 1975, s. 6f. 
'Tru' er den typen kunnskap som en har når en ikke mener 
en har rett til å se bort fra videre informasjon. Sagt 
mer populært: Viten er kunnskap uten motforestillinger. 
Tru er kunnskap med. 
I det følgende tar jeg utgangspunkt i Hintikka 1962, 
kap . IV . Hen jeg følger ham ikke lenger enn nødvendig 
for mitt formål. 

"Førstehånds viten" kommer i denne sammenhengen til å 
få en videre betydning enn den jeg ga denne termen ved 
undersøkelsen av HÅ0 • Se Engh 1975 , s. 35 og s. 84. 

Jeg bruker "mener" for å få fram at det ikke faktisk 
er slik som jeg skriver i Il . Dvs. at det naturligvis 
ikke blir implisert logisk. Det vesentlige er hva den 
talende mener er tilfellet i ytringsøyeblikket . Jfr. 
Engh 197~ 6f . Se videre merknad på s. 10 . 

"Ytringskontekat" betegner en spes ifisering av \'lwlder
lichs kontekstbegrep som jeg har g jor:t greie for i 
Engh. 1975 , note 32, s . 218f . Jfr. ellers \'/WlderliclL 
1970 . 

Egen tlig "operatorene " om en ikke ønsker å legge ut
trykksmåten opp til tradisjonell språkvitenskapelig 
terminologi . 

Jeg bruker ordet "forutsettes " for å få fram at for
holda de t gjelder , ikke er forbundet bare med bestemte 
kotekster. De kan også være bundet til andre trekk j 
konteksten. 

l~ Chomsky 1965, s~ 11 . 

20 De t er vanlig å rekne a t t idsreferanse uttrykt v f l 
tidsadverb er overordna resten av setningsinnholcet . 
Disse ekoemplene viser tilsynelatende noe a.nnr; t. Hen 
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i stedet for å omvurdere forholdet mellom tidsadverb 
og setningsinnhold trur jeg her at en må operere med 
enten en annan betydningsvariant av NÅ ('fra nå av ' 
eller liknende) eller å påstå en setning som er 
strøket (noe som går ut på omtrent det samme) : "Nå er 
det slik at i neste øyeblikk/fra nå av har følgende 
utsagn gyldighet (S) ". 

21 Jfr. Falk og Torp , som skriver: "Ligeledes anvendes 
den omskrevne form mest efter de modale hjelpeverber 
hvor der betegnes en fremtidighed, medens a- formen 
hører hjemme hvor disse verber har sin fulde betyd
ning(---)." (1900, s . 172.) 

22 DLI-paasiv er utelukka fra før av p.g.a. at inten
sjonen har endringskarakter og neppe kan forstås 
brukt som et tilstandsverb heller i dette tilfellet 
(jfr. Engh 1975 , s . 72f.) . Sml. 43. Når det er gitt 
at utsagnet skal referere til nåtid og ikke innebære 
normer av noen art (f.eks. en plan) . 
12 ?? Gata skal bli asfaltert . 

23 Vendler 1967, s . 103. 

24 Det er også interessant å merke a t ASFALTERE ikke 
kan opptre i en DET-setning. Det er det heller ikke 
alle tilstandsverb som kru1, jfr. 16 , men å LEGGE 
ASFALT hører typisk nok til deru1e~lassen av verb . 

25 Jfr . den strykingsregelen som er omtalt i 3. 1 . 2. 

26 K. I . Vannebo i samtale. 

27 LAR defineres i SAOD som "4) hjiilpverb for att ut
trycka vad (man tror enligt vad) som sages i ett 
(obekrattat) påstående, ett r,ykte o .d.: påstås, sages, 
skall , uppges." 
SKOLA defineres sammesteds bl . a. som "[9)] b) i huvud
sats l. i bisats (--- ) , i allm . liktydigt med: påstås 
l. sages l. ( ---) Hir l. ( --- ) ." 

28 Jfr. Grice 1975 . 

29 De tte g jelder også for bruk av JoiÅ
0

, jfr. Engh 1975, 
S , 105 . 

30 Dette er en r egel med rot i særskilte kulturelle for
hold (jfr. Grice 1975 , s. 47). Derfor kaller jeg den 
"mindre". 
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TALEHANDLINGSTEORI OG SPRÅKBESKRIVELSE . ET OVERSYN. 1 

Av 

Ja)1 Engh 

Forholdet mellom teorien om talehandlinger 
og språkbeskrivelse er et emne som det faller naturlig å 
drøfte i tre avsnitt. 
For det første: Hva er ei talehandling, og hvordan plasserer 
talehandlingsteorien seg i en filosofisk sammenheng. 
Deretter: Hvordan for holder talehandlingsteorien seg til 
språkbeskri velsen i betydningen 'grammatisk beskrivelses
modell ' . 
Under begge disse punktene kommer en sjølsagt ikke utenom 
analyse av konkrete eksempel. Ingen modell - god eller 
dårl ig- kan unngå å forholde seg til det den skal bes krive . . . 
Men til sist vil jeg legge vekt på å vise hva for nytte en 
kan ha av begrep fra talehandlingsteor ien i språkbeskrivelsen 
- forstått nettopp som ' en konkret analysesituasjon '. 

2 . 

* 

Teorien om talehandlinger har sitt ut
spring i engelsk lingvistisk filosofi , og er først og f remst 
knytta til J . L. Austins navn . Austin opererte først3 med et 
skllle mellom performativ og annen språkbruk. llår en sier 
! eller ~. utfører en samt idig den handlinga som kalles å 

døpe et skip eller å love noe . 

l 

~ 

Jeg døper deg herved "M/S Sophus Bugge" . 
J eg lover å møte opp bak Wergelands hus . 
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Under normale omstendigheter avgir en et løfte når en 
sier "Jeg lover" . Det en sier konstituerer løftet . Uten 
noen .form for symbolsk virksomhet, f.eks. ytringa av 
"Jeg lover" - ikke noe løfte . Setningen _g_ er en per
formativ setning. 

Sier en 2• konstituerer ikke denne 
ytringa på den samme måten at jeg bor i en leiegård . 

Jeg bor i en leiegård . 

Det er en tilstand helt uavhengig av hva jeg sier her 
og nå , og ytringa beskriver denne tilstanden. En be
skrivende setning som 2 kan være sann eller gal , men en 
performativ setning er ikke sann eller gal i samme .for
stand .. Den er heldig eller uheldig - alt etter om den 
talende følger de reglene som konstituerer ytringa av 
den performative setningen. 4 En er ikke utpekt som gud
mor for motorskipet, eller en har ikke til hensikt å 
møte opp bak \'/ergelands hus . 

Videre er det en forutsetning at set
ningens subjekt refererer til den talende, at det fin~tte 
verbalet står i presens , at setninge~ ikke er nekta og at 
den even·~uel t inneholder et indirekte objekt som refererer 
til samtalepartneren og eventuelt et adverb HERVED. 

Austins poeng er at alle såkalte indika
tivsetninger5 ikk~ gir uttrykk for noen beskrivelse . Eller 
rettere : Beskrivelsen er ikke det vesentlige ved alle in
kative setninger. På denne måten retter Austin ·søkelyset 
mot det som har vært kalt "the descriptive fal lacy" -
beskrivelseswistaket . 

Disse tankene finner en bl.a. uttrykt i Augtins fore- · 
drag "Performative , Constative" fra 1958. 

* 
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Etterhvert fant Austin ut at skillet 
mellom performative og andre setninger ikke var absolutt. 
En deskriptiv setning kan også være uheldig - i den for
stand at den talende ikke har til hensikt å være opprik
tig. Mens jeg sier 2• kan jeg bo f . eko . i en villa i 
Holmenkollåsen. Og en performativ setning er heller ikke 
uten samband med den talendes opplevelsesverden. Dvs. med 
forhold som den beskrivende setningen sies å referere til. 

Seinere gir Austin omrisset av en teori 
om talehandlinger . Han skiller mellom tre ulike typer av 
talehandlinger: Lokusjonære, illokusjonære og perlokusjon
ære. Dette gjør Austin greie for i en forelesningsserie 
fra 1955 , som ble gitt ut som bok i 1962 under tittelen 
"How to do things with words". 

Slik Aus tin framstiller forholdet mellom 
de tre typene av talehandlinger i siste delen av dette 
verket, består den l okus jonære handlinga i at en uttaler 
ei ytring, en sier noe, mens ei illokusjonær handling be
står i det en gjør i og med at en sier noe (dvs . i og med 
den lokusjonære handlinga). Innholdsmessig er det altså 
mulig å skjelne mellom en lokusjonær og en illokusjonær 
komponent i en setning - også der dette ikke blir ~arkert 
eksplisitt. Dette er et viktig poeng . Ved den lokusjo~re 
handlinga! utfører jeg den illokusjonære handlinga 'å gi 
noen en ordre' • 

! Hent ved ! 

Setningen har en viss kraft . 
Den perlokusjonære handlinga består 

endelig i at en forårsaker noe med det en sier (ved hjelp 
av den lokusjonære handlinga). 

Det er ikke alltid like lett å skjelne 
illokusjonære fra perlokusjonære handlinger: Å gi en ordre 
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om å hente ved er e i illokusjonær handling , mens å over
tale en til å hente ved er ei pe 2·l okusjonær handling. Hen 
skilnaden mellom illokusjonære og perlokusjonære hand
linger består prinsipielt i at de første kjennetegnes ved 
konvensjonelle konsekvenser, mens de siste forårsaker 
visse effekter av ikke-konvensjonell nat ur. 

Illokusjonære og perlokusjonære handlinger skiller 
seg fra hverandre ved at det i samband med perloku
sjonære handlinger gir mening å spørre om en lyktes. 
Fikk jeg vedkommende til å gå etter ved ? Det er 
lite meningsfylt å ytre det samme spørsmålet i for
bindelse med den illokusjonære handlinga. Lyktes jeg 
å gi ham en or dre ? 

* 

Tanken om de tre artene av talehand
linger betegner ei generalisering av Austins tidligere 
ideer . !·lens Austin på et tidligere stadium undersøkte 
hva som sæ~~erker ytringer med bestemte uttrykkselement, 
de såkalte performativsetningene av typen 2. og§_, gjelder 
f.eks. tanken om illokus.jonære handlinger setninger 
uanse tt form. 

2 
6 

Jeg lover å/at s . 
Jeg doper deg herved !IP(aing . term] 

* 

Hed teorien om talehandlinger knytter 
Austin studiet av språket til den aktuelle kont eksten 
der språket blir brukt på en ny og fruktbar måte . 

Austins framstilling er uryddig og 
mindre systematisk enn enkelte finner ønskelig. En som 
har følt seg kalt til å systematisere og utvikle Austins 
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tanker videre, er J.R. Searle. Searle følger Austin i 

ånd - om ikke alltid i detalj - slik at talehandlings
teorien får ei ny dreiing med ham . 

Searle har samla synet sitt i boka 
"Speech acts" .fra 1969. Det er særskilt viktig .for en 
lingvist å se hvordan Searle bruker begrepet 'illoku
sjonær handling ' i denne boka. 

Etter min oppfatning analyserer 
Searle illokusjonære hru1dlinger som typer i større 
grad enn Austin . Han bruker ' løfte' som eksempel på ei 
illokuajonær handli1~ når han utvikler begrepsapparatet 
sitt, men uten å gi noe eksempel på hva for uttrykk han 
analyserer: Searle tar for seg en bestemt, "normal " 
løftesituasjon. Løftet skal være alvorlig ment ("seri
ous"), dvs. ikke gå inn i et skuespill eller i språk
undervisning osv. Og det skal være et egentlig ("liter
al") løfte, dvs . ikke tjene som metafor eller være sar
kastisk ment . 

!•låten Searle går .fram på, er å stille 
opp ni ulike nødvendige vilkår som til sammen er til
strekkelige for at den "vellykka" illokusjonære hand
linga 'løfte' skal fillne sted. 

l. Normal input and output conditions obtain. 
(Normale ytre forhold . ) 
2 . S expresses the proposition that p in the 
utterance of T. 7 
(Utsagnet er noe forskjellig .fra resten av tale
handlinga.) 
3 . In expressing that p, S predicates a future 
act A of s . 
(Med å si utsagnet gir den talende uttrykk .for at 
det vil bli realisert.) 
4. H would prefer S's doing A to his not doing A, 
and S believea H would prefer his doing A to hia 
not doing A. 
(Tilhøreren foretrekker at utsagnet blir realisert , 
og den talende mener å vite dette.) 
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5. It is not obvious to both S and H that S will 
do A in the normal course of events. 
(Det er ikke sjølsag t at den talende vil realisere 
utsagnet under andre omstendigheter.) 
6. S intends to do A. 
(Den talende ha r til hensikt å realisere utsagnet.) 
1. S intends that the utter ance of T will place 
him under an obligation to do A. 
(Den talende mener at ytringa vil innebære en for
pliktelse til å realisere utsagnet.) 
8. S intends (i-I) to produce in H the kno1'iledge 
(K) that the utterance of T is to count as placit~ 
S under an obligation to do A. S intends to produce 
K by meanå of the recognition of i-I , and he intends 
i-I to be recognized in virtue of (by means of) H's 
knowledge of the meaning of 'l' . 
(Den talende mener å få tilhøreren til å vite at 
ytringa skal gjelde som en fo rpliktelse. 
9. The semantical rules of the dialect spoken by 
S and H are such that T is correctly and sincerely 
utt ered if and only if conditions l-8 obtain . 
(Vilkåra l -8 er nødvendige og tilstrekkelige for å 
få i stand et l øfte . )8 

Er ei illokusjonær handling utfør t 
trass i a t en av reglene ikke er fulgt, står en overfor 
ei "defekt" illokusjonær handling . 

Searle foretar a ltså en eksplikasjon. 
Deretter fo1~ulerer han fem regl er for bruken av de 
s pråklige elementene som markerer ei gitt il~o~~sjonær 
hand l) ng - in casn ' løfte ' • 

Rule l. Pr is to be uttered only in the context 
of a senteiiCe (or l argcr stretch of discourse) T, 
t he utterance of 11hich predicates some f uture act 
A of t he speaker S. 
Rule 2. Pr is to be uttered only if the hearar H 
would prefer S ' s doing A to his not doing A, and S 
believes H 1·1ould prefer S ' s do ing A to his not doi ng 
A. 
Rule 3. Pr is to be uttered only if it is nvt ob
vious to both S and H that S will do A in t he • ormal 
course of events . 
Rule 4. Pr is to be uttered only if S i ntentlJ to 
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do A. 
Rule 5. The utterance of Pr counts as the under
taking of au obligation to do A.lO 
Som en ser, er disse fem reglene stort sett lik de 
ni vilkåra (jfr. s. 6m) - men med omvendte fortegn . 

Disse reglene er ordna. folen langt vik
tigere er innholdet i særlig den femte og siste av reglene: 
Å ytre et løfte gjelder som en forpliktelse til å foreta 
handlinga det gjelder. Denne regelen aleine konstituerer 
altså den illokusjonære handlinga 'løfte ' . 

Ned dette utgangspunktet undersoker 
Searle generelle forhold ved alle illokusjonære hand
linger . Han peker bl.a. på at illokusjonær kraft ikke 
kan karakteriseres ut fra verdier langs en eneste, men 
snarere mange ulike kontinua . Det er f . eks . forskjell 
mellom hvordan ei gitt illolrusjonær handling ·_plasserer 
seg m.h.t . formål og innhold : Utgjør h~1dlinga ei be-
skrivende ytring eller et sporsmål ? Forteller den 
talende noe , eller gjør han en forutsigelse ? 

Dessuten kan enkelte illo~tsjonære 
handlinger beskrives ut fra perlokusjonær effekt. Det 
kan gje1de en ordre eller et løfte. Hen slik jeg alle
rede har vært inne på, kan effekten il~lce gjelde som noe 
kriterium på i llokusjonære handlinger .sett w1der ett . 

* 
Det er lett å kritisere mange av de 

vilkåra Scarle stiller opp . Og de t er nok . av dem som 
har gjort det . 11 De innvendingene jeg vil re ise, går 
mindre på enkeltvilkår enn på to trekk ved hele grWUl
laget for Searles handlingsbeskrivelse : 
l . Overdreve~ idealisme. 
2 . Ufr uktbar b1~tk av ' i llokusjonær handling' i for-
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hold til begrepene ' utsagnshandling• 12 og ' ytringshand
ling' som er de to begrepene Searle kommer fram til ved 
å splitte Austins 'lokusjonær handling ' . 

Bindeleddet mellom disse to trekka er 
Searles defekte kommtmikasjonsmodell. Den er monologisk. 
Og dette er viktig når vi om litt skal se hvordan teorien 
om t al ehandlinger blir utnytta i språkvitenskapelige sam
menhenger . 

Searles versjon av talehandlingsteorien 
er delvis et angrep på Grice ' syn på ' mening'. I et essay 
fra 1957, "l1eaning", definerer H.P. Grice 'mening' ut fra 
den talendes intensjon : I grove trekk kan en si at det 
vesentlige er hva den talende intenderer at tilhøreren 
skal gjøre som en følge av det han sier. Sett i forhold 
til Austins tre typer av talehandlinger heller Grice alt
så mot å redusere "meningsytring" til et spørsmål om per
lokusjonære handli11ger . Searle, derimot, legger sterkere 
vekt på det han for a tår med kommunikasjonsprosessen mel
lom den talende og t ilhøreren. For ham blir illokusjonære 
handlinger det 'mening' er knytta til. Derfor går Searle 
svært nøye iru1 på vilkåra for ei vel lykka illokus j onær 
handling, slik jeg har nevnt. Dels m.h . t. den talendes 
intensjoner. Dels deres nedslag i tilhøreren::. bevissthet. 

Her oppstår det problem. Searl e t ar jo 
etter hva han sier , utgangspunk t i en "normal" samtale
situasjon . Og det er en f orutse tning at nor malsamtale er 
meningsfylt - i den fo1.·stand a t setningene ikke ytres med 
et fatisk siktemål13, og -t j ener som "sosial smøring" . 
Hen ved meni ngsfyl t sam-tale rekner en ogs å med at samtale
partner en f orstår det en sier . Så f ra denne synsvinkelen 
er det rimelig å si at forståelsen er lm.y t t a t il utaagns
handlinga . Nen når en f ølger den g j engs e presiser.' nga av 
Searles teor i, vil alle ytr i nger s om faller - dvs s om 
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gjøres til gjenstand fo~ ytrings- og utsagnshandlinger 
- samtidig u tgjøre lllokusjonære handlinger. Som vi 
skal se, har denne presiseringa hevd i l~ngvistikken. 

Denne presiseringa har blitt lagt til grunn for 
lingvistisk modellbygging . Hen den innebærer en 
spesiell tolkning - kanskje er den direkte vrang
villig . 

Om ikke de to gruppene av talehandlinger rett og slett 
faller sammen, så vil skillet mellom dem bli sterkt 
svekka . 

En slik begrepsbruk er naturligvis 
ufruktbar . Og sjøl om enhver setning inneholder en 
illokusjonær komponent, trenger en likevel illokusjons
begrepet til det som verken kan karakteriseres ved hjelp 
av 1 ytrings- 1 .eller 1 u tsagnshandling 1 eller er perloku
sjonært: Å tale er å handle . 11en ikke all tale g j e lder 
~ handling utover det å tale. Dette er kjernen i 
Austins talehandlingsteori, slik jeg oppfatter den. 

Den illokusjonære krafta i en setning 
går ikke på den talendes intensjon om at en tilhører 
skal forstå, men på at vedkommende ikke kan unngå å 
forstå det sosiale innholdet som blir underforstått . 
Klarest ser en dette ved eksplisi tte performativer , 
de såkalte performativsetningene. La oss ta setning l 
som eksempel: 

Jeg døper deg herved "i-1/S Sophus Bugge" . 

På den ene sida har en den talendes intensjon om a t de 
tils~edeværende skal forstå den bokstavlige meninga i 
s etningen. På de n andre sida er de tilstedeværende (eller 
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vitnene) nødt til å forstå at skipet får navn ved en 
korrekt utført dåp. Slik Austin sier1 4, kan en ikke 
etterpå kalle skipP.t f.eks . "Narskalk Stalin" •. • De 
som er tilstede forstår detta i kraft av at de har del 
i den samme kul tut•en som den talende , den samme kult
uren som dåpsinstitusjonen er en del av . 

* 

Enhver modell forutsetter idealisering. 
!•len Searles talehandlingsteori er kjennetegna av mer 
idealisme enn stre1~t nødvendig. 

Som nevnt !:Jehandler Searle et normal
språk. Og det vil si et språk slik det tales og forstås 
av en "idealized speaker- hcarer1115 - med den forskjell 
at det dreier seg om to atskilte personer i en ideell 
samtalesituasjon . En konsekvens av dette er nettopp at 
tilhører en er og blir en tilhører. Samtalepartneren 
blir tillagt en passiv rolle. Det er dette jeg mener 
med at Searles kommunikaa j onsmodell blir defekt , noe 
som igjen fører til ufr\~tbar begrepsb~. 

Non viktigere "lnn dette er idealiserir..ga 
' av forholdet meJ lom u ttrykksmidael og talehc:ndling: En 

ting er at en kan ha med klare og uklare performative 
verb å gjør e. 

Og iJlokusjon.'Ur kraft kan også bli marker t ved hjelp 
av t empus, modus, se tnings type, adverb, intonas j on 
og trykk. Noen er til s trekkelige som merke på illoku
sjonær kraft, andre hace valgfri e. 

lloe annet e r det at se tninger s om i og f or seg har ei 
klart utt rykt illokusjonær kraft godt kan brulces \ ten: 16 
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J eg skal vedde på at det er Fingal 
Olsson som sitter der borte. 

Videre kan setninger godt inneholde 
e t merke på ei illokusjonær handling, mens den blir 
brukt som del i en ru1nen. Jfr . 6a i bet ydni ngen 6b. 

6a 
6b 

Kan du nå s ausenebba ? 
' Rekk meg sausenebba: ' 

Og setninger uten illokusjonær mark
ering kan ha illokuajonær kraft likevel. Jfr . ?a i be
tydningen ?b. 

Det er kaldt her. 
' Lukk vinduet ' ' 

Dette var som nevnt Austins poeng med å gå over fra 
å snakke om performative setninger til å operere 
med typer av forskjellige talehandlinger som en 
gitt setning kan karakteriseres ut fra. 

Jeg vil kalle setninger som hører til den siste ~pen 
for "indirekte performativer"17. 

* 

Hvordan skal en stille opp regler for 
bruken av slike indirekte performativer ? Searle er 
klar over problemet , men i "Speech acts" gir han ingen 
slike regler. 

En måte å komme ut av dette uføret på 
er ved å utnytte beskrivelsesapparatet til transforma
sjonell generativ grammatikk. Her ser jeg det altså slik 
at transformaajonell generativ grammatikk tjener som 
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middel for å rå bot på en svakhe t ved Searles språk
filosofi. En kunne snu problemstillinga med like stor 
rett: Analytisk aprAkfilosofi skal støtte transforma
sjonell generativ grammatikk. 

For de t er symptomatisk at mens interessen for 
talehandlingsteorien gikk inn i en dvaletilstand 
på midten av 60-tallet i filosofiske miljø rundt 
om, så fatter gr.ammatikere som arbeider innafor 
den transformasjonell generative skolen interesse 
for dette emnet på et tidspunkt da det var klart at 
de t f antes grammatiske forhold som en ikke kunne 
beskrive uten å trekke inn konteksten på ett eller 
annet vis. 

Hovedideen er at ettersom transfol~a
sjonene er meningsbevarende , vil de t svare en understrt~
tur til hver måte å tolke en s~tning på. Dvs . at med en 
performa ti vsetning 1 unde1·strukturen vil en få en under
struktur som gir den illob1s jonære krafta til enhver 
overflatesetning - også til de indirekte performativ
setningene. 

Ple re grammatikere har prøvd å inkor
porere teorien om talehandlinger i en transformasjonell , 
generativ mode11 . 18 

Ned trans!ormasjonel l generativ grammat ikk vil jeg 
here tter forstå den utgaven som går under navnet 
"gener ativ semant ikk". 

Til de mest kjente av disse hører R. Lakoff (1968) og 
J. R. Rosa. 

Rosa har skrivi flere arbeid med dette 
emnet . Og av disse er de t essayet "On declarative s en
tences " s om har komme t t i l å stå som eksponent en for 
alle forsøk på å få til en syntese av talehandlin{.steori 
og språkbeskrivelse i betydningen ' modeller f or s >r åkbe
skrivelse ' .19 Ross ' hypot ese går gjerne under na~1 av 
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"performativhypotesen" . Det er tydelig at Rosa baserer 
analysen sin på en spesiell tolb1ing av Austin , en tolk
ning som faller sammen med · den særegne presiseringa av 
Searle som jeg har gjengitt tidligere. 20 Dette ser en 
når Rose påstår at en vanlig framsettende s e tning har en 
w1derstruktnr der det som svarer til overfla teuttr ykket , 
står som objekt for en set1ung med den generelle formen 

vi st i eksempel ~· 

s 
lfP---- ----VP 
! y--- j~~æ----+v ~ s 

+perfo~ati"!"e NP-- ---- yp 
+commun~cat~o 1 1 ~linguistic prices V ~declarative 811~ped 

?: Prices slumped . 

Legg merke til faktor nr . 2 , " +performative " . Overset
ningen strykes ved en regel som sannsynligvis er valgfri. 21 

Valgfri dP.rsom en ikke tar hensyn til Rosa' betenke
ligheter på s . 250 (Hosa 1970) . Roas gjør strykings
regelen avhengig av et HERVED, men innrømmer samtidig 
at dette forer med seg enkelte problem. 

Det ligger nær å skrive ut det predikatet som knippet av 
faktorer representerer i form av f.eks . SI. 22 Dvs. at en
hver framsettende setning i like stor grad er både ei 
lokusjonær og ei illokusjonær handling. SlH: jeg har pekt 
på , er svekkinga av skillet mellom disse to talehandlings
kategoriene noe oom ved ei visFJ presisering særmerker 
Searles versjon av teorien om t alehandlinger. 
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Sjølsagt slik å forstå at Searle opererer med 'yt
ringshandlinger' og 'utsagnshandlinger ' der Austin 
taler om 'lokusjonære hal1dlinger'. 

Og dette innebærer naturligvis at Rosa' syn må gjøres 
til gjenstand for den samme kri tikken som Seru.·les . 
Nen i tillegg kan en gi en indre kr itikk av Rosa' per
formativanalyse. Dvs. en kritikk på Rosa' og gener~tiv 
semantikks premisser. 

I beste generativ semantiske tradisjon 
gir Hoss flere serier· med argtunent. En for hvert ledd i 
den overordna performativsetningen som hrul foreslår. Og 
alle Ross' argument er av syntaktisk art . Jeg skal ikke 
gå inn på alle dem. I stedet vil jeg drøfte nærmere ett 
argtunent som J. Sadock gir i boka ai fra 197423: "To--

warda a theory of Speech Acta" . Hans verk er det siste 
store forsvaret for en performativanalyse etter Rosa' 
mønster. 

·)(-

Sadocks ar~unent bygger på pronominali
sering. Grovt sett kan en si at 3. persons pronomen opp
tre~ i to typer av kotekster24 : 

Columbus mente at jorda var r und, og 
han hadde rett. 
Columbus trudde han skulle finne snar
vegen til India. 

Særlig det siste eksemplet og den bruksmåten det viser , 
er av interesse i denne sammenhengen : En læ må re~1 iaer

es i overfla teatrukturen sow et personlig pronomer dersom 
det forekommer en læ med samme referanse i d~n s cwme eller 
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i en overordna setning . Sr disse strukturelle vilkåra 
først oppfylt , vil NP nr . 2 bli realisert som et person
lig pronomen i 3. person. 

Under normale forhold er det bare l. 
og 2. persons pronomen som viser tilbake på de to deltak
erne i en samtale , og den talende og samtalepartneren 
blir vanligvis representert i setningen ved hjelp av l. 
og 2 . persons pronomen. l-len l. og 2. persons pronomen 
skiller seg fra 3. persons pronomen ved at de ikke 
alternerer med læ ' er med samme referanse. Samtidig kæ1 
pronomen i l. og 2 . person forekomme i de samme syn
taktiske omgivelsene som pronomen i 3. person. Performa
tivhypotesen tillater at l. og 2 . persons pronomen gener
eres ved den samme regelen som pronomen i 3 . person. For 
hvis enhver setning har en overordna performativsetning, 
vil enhver læ i understru.kturen til overflatesetningen 
stå som t!P nr. 2. Og dersom en !æ i per forma ti vsetningen 
refererer til en a v samtalepartnerne, vil denne NP nr . 2 
bli realisert som et JEG eller et DU - etter nøyaktig de 
samme reglene som gir 3 . persons pronomen ette r andre 
NP ' er - i andre omgivelser. 

Det fins mange an~re argument for en 
underliggende performati vsetnir.g . 25 Hen når j eg har valgt 
å gj øre så vidt nøye gre ie for nettopp dette argumentet , 
er det av flere grunner: 

Riktignok mener Ross ' at hans argument 
er språkspesi fikke 26 , men Sadocks pronomenargt~ent lar 
seg til en viss grad overføre til norsk. (Sjøl kan jeg 
ikke finne noe godt ar~ent til støtte for performativ
hypotesen i norsk.) Dessuten følger Sadocks ar~enta
sjon det mønsteret som danner basis for de fleste argument 
til fordel for en underliggende performativsetning: 
l . En viser at en bestemt syntaktisk egenskap ved ledd
se t ninger kan f øres direkte t ilbake på en eller flere 
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egenskaper i oversetningen. 
2. En viser at denne samme egenskapen også kjennetegner 
særsetninger. 
3. Av det slutter en at en må påstå en oversetning med 
de rette strukturelle egenBkapene på et trinn i den syn
taktiske avledningen der den egenskapen det gjelder 
blir fastlagt. 

Viktigst er det likevel at Sadocks 
argument viser tydelig flere defekter som går igjen ved 
alt forsvar for en underliggende performativsetning: 

For det første har Sadocks argument et 
sviktende utgangspunkt for den analogien det bygger på. 
Hva skal en Bi om 3 . persotw pronomen i vanlige framsett
ende setninger som ikke har noen kotekst ? (F.eks. som 
en replikk i et samtaleforløp.) 

Og for det andre: Gjelder det at enhver 
setning har en performativsetning i understrukturen ? Hva 
med eksplisitte per formativsetninger ? Dvs . overflateset
ninger som inneholder en eksplisit t performativmarkering . 
Skal en slik performativ helsetnil~ også ha en understruk
tur der den er føyd inn i en ny , overordna performativ
setning ? Dette problemet var Searle klar over. Han 
skriver at 

"( - -- ) whatever can be implied can be said , though 
if my account of preparatory conditions is correct, 
it cannot be said \~i thout implying other things." 
(Searle 1969, s. 68f . ) 

En får en såkalt uendelig regress. 
Rosa nevner dette sjøl i samban1 med 

et argument for at det t e i kke skjer : Performa tivvcrbet 
kan bare stå en gang. Ellers mister det s in illo~ Jjonære 

kraft. -Dette er f aktisk Rosa ' eneste argument f c r a t 
den overordna setningen i understr ukturen vi r kel i g er 



- 60 -

performati v - !1en mot dette kan en innvende at predikatet 
(eller faktorknippet) ikke har noen egentlig illokusjonær 
kraft i noe fall : Det er her en ser at noss bygger på 
Searles tolking av Austin, og godtar hans uklare skille 
mellom illokusjonære og det som svarer til lokusjonære 
handlinger hos Austin. I dette tilfellet !all er de to 
talehandlingsgruppene sammen. 27 

Dessuten krul et merke på ei illokusjonær handling stå 
sammen med ruldre merke på-randre) illokusjonære hand
linger (Fraser 1971 ) . 

Et t r edje problem som Sadocks argument 
reiser, er om setninger med og u ten en eksplisitt per
formativsetning virkeli g betyr det samme . 28 Godtar en 
Rosa ' performativhypotese, betyr de det samme. Hen all 
språklig intuisjon tilsier at de ikke gj ør det . Jfr . 11 

og 12: 

Jeg sier ~il deg) at du slår Bjartmar 
med noe hardt . 
Du slår Bjartmar med noe hardt. 

De har i hvert fall ikke felles sannhetsvilkår . Poenget 
her er at en blir nødt til å operere med en meningsend
rende tra.nsfo1~asjon , noe som ville bety et brudd på et 
grunnleggende prinsipp i generat iv semantikk. 

Og i samband med verbet SI dukker det 
opp enda et problem: Ross mener sjøl at det knippet av 
faktorer som u tgjAr performativpredikatet hans, kan 
skrives ut som flere andre verb enn SI. 29 Aktuelle kandi
dater er PÅSTÅ , HEVDE, !1EDDELE og andre . Dersom en ikke 
velger å ta Ross bokstavelig når han insisterer på at 
performativsetninger er et "Jm.ippe av faktorer" - og 
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bare det - får en problem med å finne ut hva for verb 
som har blitt borte når setninger. strykes. Rosa' faktor
knippe er ikke et konstant element , og transformasjonen 
tilfredsstiller ikke er allment krav om recoverabili ty . 

Dette er altså mye et spørsmål om en liker "abstrakte 
predikat" og uakseptable trinn i understrukturen. Jfr. 
Engh 1976. 

* 

Bristene i resonnementet må ha noe med 
hele denne grammatiske modellen å gjøre. Tranaformasjonell 
generativ grammatikk - også generativ semantikk - er en 
syntaktisk modell . Det har ikke lykkes å gi transforma
sjonell generativ grammatikk noen dekkende semantikk, enn 
si gjøre den til noen semantisk teori. 

Også velvillig innstilte kritikere som Anderson (1971) 
peker på at Rosa behandler performativsetninger som 
et reint syntaktisk fenomen - ikke som en semantisk 
størrelse. Men hvordan skulle Roas få til det når han 
godtar de forutsetningene som ligger implisitt i trana
formasjonell generativ grammatikk ? 30 

Det er naturligvio like li te mulig å gjøre den til en 
pragmatisk teori ved å presse enkelte pragmatiske trekk 
ned i ei syntaktisk ramme . Attpå til en syntaks som 
stopper ved setningsgrensene. 

Noe annet er det at semantiske og pragmatiske forhold 
må forutsettes å stå i et nært samband med syntaksen 
- noe en sjølsagt også kan formalisere. 

For å unngå at begrepsbruken blir ufrukt
bar , kommer en ikke utenom å gi 'illokuajonær handling' en 
tolkning i lya av den sosiale sammenhengen som omgir del-
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t akerne i en samtalesituasjon: Den makrososiale kon
teksten. Jfr . eksemplet ! der j eg døpte et skip . På 
det mikrososiale nivåe t , dvs. m.h.t . forholdet de to 
samt alepartnerne imellom, er det virkelig oppsiktsvekk
ende ved Sadocks pron~minaliseringsargument at bruken 
av deiktiske og anafori ske pronomen "forklares" på den 
samme måten~Dette står i strid med den vanlige språk
brukerens oppfatning. Hen for Ross og Sadock gj elder 
det å gi ei rein syntaktisk forklaring på setningsnivå . 

* 

Denne s vakheten ved modellen er en nødt 
t il å se i lys av det i en viss f orstand idealistiske 
synet på grammatikk som ligger til grunn for transforma
sjonell generativ grammatikk såvel som for tradisjonell 
grammatikk overhodet. Dett e kommer særskilt kl art fram 
ved en bestemt tolkning av Chomskys "språkpsykologi", 
slik han gj ør greie for den i flere verk på 60-tallet .3Z 
l1odellen forveksles med virkeligheten. Språket er de 
reglene som danner beskrivel sesmodellen . Dvs . reglene 
har eksis tens forut for manifestasj onen i språkbruk . Og 
for Rosa fører dette også til at talehru1dlinga , som en 
dal a v språket som en også må gjøre grei e for , må f ormali
ser es på nøyaktig den s amme måten som regler for andre 
språklige fenomen - dvs . i syntaksen. 

* 

Talehandlingsteorien kru1 ikke bygges 
direkte inn i transformas jonell generativ grammatikk som 
en eksplisitt beskrivelsesmodell f or naturlige språk . 
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Det ville da også V<Brt liten vits i det: Særlig 
Searles versjon a Y talehandlingsteorien ville ikke 
være i stand til å gi transformasjonell generativ 
grammatikk ei nødvendig forankring i konteksten -
ettersom begge teoriene, slik jeg ser det, bygger 
på ei idealisering av samtaleforhold - utover det 
som er nødvendig for å bygge en teoretisk modell, · 

Og omvendt: En kan ikke uten videre utnytte transforma
sjonell generativ grammatikk for å flikke på teorien 
om talehandlinger. Forsøket på å inkorporere talehandlings 
teorien i transformasjonell gcnerativ grammatikk utgjør 
et direkte negativt bidrag til språkbeskrivelsen. 33 

En må utafor språkvitenskapen i snever 
mening og tilbake til analy·tisk språkfilosofi for å finne 
begrep som tilsynelatende egner seg når en skal gjøre 
greie for hva en setning betyr for et individ under ulike 
ytre omstendigheter. Sentral i denne sammenhengen er 
Grice og de forelesningene han holdt i 1967 under tittelen 
"Logic and conversation" . 3t 

Grice' mål er å karakterisere hva den 
talende antyder med ei ytring - i motsetning til hva det 
er vedkommende sier. Utga.p~sptmktet er at ytringer til 
vanlig faller som l edd i samta.leforløp . Til g~utn for 
dette forløpet ligger det visse allmenne prinsipp , som 
minner om et kontra.ktforhold, dersom en holder spesielle 
genre som ' krangling ' og ' lydbrev ' utafor. Hovedprin
sippet er samarbeid: 

"l-lake your conversational contribution such as is 
required , at the stage at which it occurs, by the 
accepted ptæpose of di r ection of the talk exch~ge 
in which you are engaged. " (Grice 1975, s. 45.)3:l 

For å være i stand til å ettcrle re 
sama.rbeidsprinsippet må en rette seg etter ulike rr :ll<:simer 
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-som Gric e formulerer. 36 I hovedtrekk kan en si at 

den talende 
l. må gi så mye informasjon som det er nød\•endig, 
2. må si ting han har dekning for, 
3. må holde seg til saka , og 
4. må uttrykke seg klart og tydelig . 
I tillegg kommer det sjølsagt spesielle regler av 
estetisk eller sosial natur. 

Hen det hender at to samtalepartnere 
kommuniserer ikke så mye ved hjelp av hva ei ytring be 
tyr bokstavelig talt, som ved hva begge erkjenner at til
høreren har grunn til å s l utte seg til om den talendes 
intensjon ut fra hva han sier. Jeg skal gi et eksempel: 

Foreldrene til en elev spør læreren 
etter et foreldremøte om hvordan det går med skole
arbeidet . Og læreren svarer: 

~o, hun har alltid siste nytt i klær, 
og hun er bestandig presis til timene . 

Da har foreldrene grunn til å tru at det ikke står sær
lig bra til med prestasjonene. Det l æreren gjør i et 
slikt tilfelle, er å utnyttP. en samtalemaksime for å få 
fram det Grice kaller en samtaleimplikatur37, nemlig 
maksimen som sier at den talende skal gi så mye informa
sjon som nødvendig . Ettersom læreren forutsettes å etter
leve samarbeidsprinsippet , er altså dette alt han har å 
si om eleven. 

* 

Ved hjelp av Grice ' begrepsapparat kan 
en beskrive forhold omkring talehandling~ på en mer fyl -
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lestgjørende måte enn ut fra talehandlingst eorien . Like
vel kan heller ikke Grice brukes til å bøte på Searle. 

For det forste fordi Grice ' t eori ikke 
tar s i kte på å g i . uoen beskrivelse av prinsippene som de . 
konversasjonelle i mplikaturene blir brukt etter. Og for 
det andre fordi den knytter setningsmening direkte til 
ytringsmening . lolellomleddet - den illokusjonære hand
linga - ttnnslipper beskrivelsen . 

I et nytt essay , "Indirect speech acts " fra 1975 , 
prøver Searle å a r beide samtaleregl er og (ei uklar 
forestill ing om) ytringskontekst inn i en utvida · 
talehandliugsteori . Her lykkes Searle l angt på veg, 
men han er fortsatt ikke i stand til å formulere 
reglene .for bruken av indirekte perfo!'!Dative set
ning~r . l-len de t er mulig at dette er et for sterkt 
krav å still e til en t eori av dette-sl aget. 

Det en trenger, er en språkteori på 
et gjennomfør t sosiol ogisk grunnlag . Talehru1dlinger er 
noe sosial t. Og de t te er Austins grurulleggende oppdag
else . En kan ikke beskrive talehandlinger som et reint 
språklig fenomen . Og en adekvat språkteori må ta hensyn 

til dette. 

Pussig nok er Hosa inne på en slik t i lnærmingsmåte 
- men som en underlødig "motteori " ( Rosa 1970, s . 
254f.). Han kaller den en "pragmatisk" analyse , der 
de forholda han forsøker å fange inn i syntaksen ved 
hjelp av per formativsetniuger i under strukturen , 
nærmest "ligger i lufta" . De1me trutken fi1uter en 
vide reutvikla hos Leech (1974 , s. 350ff.)- som også 
drøfter den som en "annen" t eori. 

* 

Dåde analytisk språkfilosofi og 1 oderne 
grammatikk har fortsatt sine begrensninger , o~ en ull-
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god syntese av språkfilosofi , sosiol ogi og grammatikk 
lar vente på seg. !·!en dette vil naturligvis ikke si at 
f . eks . begrep fra talehandlingsteorien ikke kan vise seg 
fruktbare ved grammatisk analyse av e t konkret språklig 
fenomen . 

En konsekvens a v at argumentasjonen for en performa
tivanalyse bryter sammen, er sjølsagt at denne ana
lysemodellen er f orfeila når en vil utføre konk~ete 
delanalyser ved h jelp av den, jfr . s . 14ff . - Slike 
analyser har lett f or å være svake - også når en be
dømmer dem uavhengig av beskrivelsesmodellen. Et godt 
eksempel er Boyd og Thor nes artikkel "The semantics 
of modal verbs" fra 1969. Den er et forsøk på en 
performativanalyse av modalverb i engelsk . Deres 
analyse gir lite utover en parafrase av utgangs se~
ningene . 

Ned utgangspunkt i tekstnivået faller 
det r imelig å nytte begrep f ra teorien om talehandlinger 
bl.a. s om et ledd i samtaleanalyser. Og ut fra se t nings
nivået kan en bruke talehandlingsteorien som grunnlag 
for taksonomier - f.eks. av de ulike språklige elementene 
som kan markere ei ytrings illokusjonære kraft.38 Jeg 
skal fø rs t referere en undersøkelse av den siste typen . 

B. Fraser har stilt opp ei tentativ 
klassifisering ( taksonomi) for ikke-ins ti tusjonelle39 

performativverb i engelsk . (Fraser 19744.)10 Bruken av dem 
faller sammen med bruken av 8 klasser a v illokusjonære 
handlinger41 : 

l. Påstandshandlinger ( "acts of asserting" ) , ASS ERT , 
DECLARE.42 · 
2 . Vurderingshandlinger ( "ac ts of evalua ting" ) , 
JUJNE, ESTIHATE. 
3 . Holrlningshandlinger ( "ac ta reflecting at ti tude " ), 
TRAlfK, ODJi~CT . 
4. An takelseshandlinger ( "ac ts of sti pula ting ") , 
DEPI!lE, S'l'IPULATE. 
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5. Bydehandlinge:::- ("acts of requesting"), REQUEST , 
Bre , ASK. 
6. Forslags handlinger ( "acts of suggesting"), 
SUGGEST, ADVISE . 
1. Legitimise:::-ingshandlinger ( "acts og l egitima
tlzing " ) , ALLOWE , PEPJUT . 
8 , Gå-god-for-handlinger ( "acts of committing"), 
ASSURE, PRONISE . 

På tvers av disse åtte klassene kru1 en 
skjelne mellom to hovedgrupper av performative verb: De 
som blir brukt for å beskrive verden, eller for å endre 
den. 

Uår jeg kal ler Frasers resultat en 
taksonomi, er de t fordi han ikke kan finne at noen av 
verba i de åtte klassene hans har f ell es syntaktiske 
egenskaper i nevne verdig grad. Hans klassifisering er 
ufruktbar m. h. t . syntaktiske forhold , og er og blir ei 
klassifisering . 

Etter mitt syn har det mer for seg å 
trekke inn begrep f ra talehandlingsteorien på t ekst
nivået for å forklare vise språklige t rekk som det er 
vanskelig å gi noen dekkende beskrivelse av på annet vis. 
Jeg vil prøve å vise dette ved hjelp av e t eksempel 
henta fra det emneområdet j eg kjenner best : bruken av 
modalverb . 

Dagligspråket innehol der et utall 
element som har til oppgave å markere hva for stilling 
den talende tar til det han sier. En t;tpe av slike ut
trykk er oversetninger med en forekomst av verbet SI 
og et modalverb. Setninger som hører til denne typen, 
kan en se på som "ustrøkne performativsetninger11 , s iden 
de er merke på den illokusjonære handlinga ' å g i informa
sjon•. 4? Hva er de~ så som avg jør at en velger en slik 

ut trykksmåt e fra ti d t il annen ? Hvorfor sier den t al
ende 14 i dette utsnittet av en talemålstckst ? 
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J/l. I·1Å SI ATTE ( ---) 

KAll DI HUSKE VORDAU SØTTENE NAJ 

llL+E FÆI~r l 
JA . • = l 
DE KAll JF.. l 
Å : = JF.. HÅ SI A'fTE DEN GAliGEU 

I VÆRT FALL : = l 
( ---) 

( ---) SÅ HADDE SØTTEtiE HAJ Eli M l! 

== EH Mtl TOllE ELLER EN AAll 

FESTIVITAS ÅVER SÆ ALSÅ • = l 
[nytt spørsmål) 

Hvorfor sier ikke vedkommende ret t og slett 15 ? 

17 . mai hadde en annen tone ell er en 
annen f es tivitas over seg. 

For å s vare på dette mener jeg det er 
vesentlig å fors tå modalverbets funksjon. Det faller 
rimelig å gi HÅ-forekomsten i setningen en "subjektiv" 
lesning . Dvs . at modalverbforekomsten tjener som et 
merke på en forpl iktelse som den talende mener hviler 
på seg. 44 Her opplever tydeligvis den talende en forplikt
else til å si det som jeg har uttrykt i fo1~ av en egen 
helsetning i 16 . l-len hvorfor markere akkur at dette ? 

Bruken av l·;Å henger sammen med den 
talendes organis ering av samtalen : Den t redj e av Grice' 
samtalemaksimer sier at en skal holde seg til saka. Vær 
relevant ! B1~en av ~1Å i performativsetnil~en må for
stås slik a t den talende feler seg forplikta ti l å si 
det han sier - for å oppfylle kravet til relevans . Hen 
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ved å si "HÅ SI-setningen" 14 og ikke 15 har han sam
tidig implisert (i Grice' mening) at han ikke er helt 
sikker på om det han sier er relevant - også for sam
talepartneren . 

Dette er neppe alt som er å si om bruken av HÅ og 
SI i dette eksemplet , men det er i alle tilfelle en 
kjerne i beslrrivelsen av denne syntagmetypen. Det 
er også på sin plass å trekke inn hensynet til 
Grice ' første og andr e maksimer . 

* 

Som avslutning vil jeg kort peke på 
den nytta en har av t alehandlingste orien som grammatiker . 

Før st og fremst åpner den for størr e 
og bedre irutsikt i spr åket som sosialt fenomen. 

Indirekte bidrar talehandlingsteorien 
til å vise at grammatikker er modeller av naturlige språk. 

Dessuten kan begrep fra talehandlings
teorien brukes for å rydde opp i det begr epsmylderet en 
kan finne i mange grarnma tikker. 45 

Økt innsikt og e t økonomisk og dekkende 
begrepsapparat represente~er til sammen ei pedagogisk 
vinning - ved sida av den direkte nytta en krut ha av en 
for enkla talehandlingsteori som ledd i den fwlksjonelle 
språkopplæringa på ulike t r inn. 
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l Denne artikkelen er i store trekk lik en prøvefore
lesning til lisensiatgraden over oppgitt emne . Og den 
bærer preg av det. Tittelen på forelesningen, som ble 
holdt 8.3 . 76, var "Hvordan kan teorien om talehand
lillger ( "speech acts") bidra til språkbeskri vel sen ?" 

2 Jeg kommer bare til å ta hensyn til talespråk. 

3 Dette "først" må ikke tolkes for bokstavelig m.h.t . 
tid. Det er noe uklart hva Austin mente først og sist, 
siden det fortolkerne gjerne sier kommer "først", 
skriver seg fra foredraget "Performative, Cons t ative" 
fra 1958, mens det som kommer "sist" står i Austin 
1962 - ei rekke forelesninger som Austin hadde holdt 
så tidlig som i 1955 ! 

4 Austin 1962, kap. II, III, IV. 

5 Jfr. f.eks. Lie 1975, s. 43 . 

6 Tilsvarende tanker har også en lingvist gitt uttrykk 
for på samme tid: Emile Benveniste. Jfr. Benveniste 
1963. 

7 "T", "H" og "S" står for henholdsvis 'setningen', 'til
høreren' og 'den talende' . Searle 1969, s. 57, 

8 Searle 1969, s. 57-61. 

9 "h " står for det språklige Gierket på et :)..øfte (jfr. 
"promising"). Searle 1969, s. 62 . 

10 Searle 1969, s . 63 . 

ll Jfr. Fraser 1974b. Et siste og drastisk eksempel er 
Ander sen ~ t al . 1976 . 

12 "Proposi tional act". 

13 Nalinowski 1923. 

14 Austin 1962 , s . 116 . 

15 Chomsky 1965, s. 4. 

16 De t betyr ikke noe for resonnementet at performativ
setningen .ilmeho1cler et modalverb. 
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17 Jfr. Heringer 1972. 

18 Den første kimen til ei slik inkorporering fins hos 
J . J . Katz og P.l·I. Postal . I sin 11.An Integrated Theory 
of I.inguistic Descriptions " .fra 1964 opererer de med 
"dypstrukturer" for spørre- og imperativsetninger ·som 
har strukturell likhet med performativsetninger. (Katz 
og Postal 1964, s. 76 og 79.) 

s ----I kjerne og 
s -- ...___ g kjerne 

Zn kan kalle deres "abstrakte" I- og Q-morfem for 
"performative prefiks". 

Katz og Postals motivering er av diffus semantisk art . 
De bygger f . eks . på "parafraseforholdet" mellom !! og E_: 

Gå hjem 

b Jeg gi r deg herved ordre om å gå hjem. 

Hen nå er dette ikke noen parafrase, og den kan 
kritiseres for det samme som rross' hypotese. Jfr. s . 
16. 

Formålet med Katz og Postals performativprefiks er 
bl . a . at de letter beskrivel sen av koordinasjon. 

19 Ross ' essay ble skrivi i 1968, og var godt kjent før 
det ble trykt i 1970. 

20 Jfr. s. 8ff. - Searles navn figurerer for øvrtg ikke 
blant litteraturhenvisningene . 

21 Hosa 1970, s. 249. 

22 Jfr. Ross 1970, s . 238 og 252. 

23 Sadock 1974, s. 26ff. 

24 Ned "kotekst " .forstår jeg ' den umiddelbare tekstsam
menhengen'. Jfr . ellers .Engh 1975. · 

25 De tar opp de forskjelligs te trekk ved setninger: 
refleksivisering, bruk av adverb og høflighetsuttrykk 
- både i europeiske og i asi atiske språk. 

26 Rosa 1970, s. 22 4. 
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27 Hotargu.mentet bygd på uendelig regress faller bort 
ders om en ikke trur på et skarpt skille mellom kom
petanse og performanse, og mener at språket bare kan 
genere re et endelig antall setninger. I så fall 
trenger en en regel som gir grensa mellom akseptable 
og uakse ptable se~ninger. 

28 Her bruker jeg "bety" og "betydning" med et daglig
dags innhold. 

29 Ross 1970, note 1~, s. 262. 

30 I transformasjonell generativ grammatikk har en hatt 
lett for å "beskrive " semantiske forhold ved hjelp av 
syntaktiske trekk i understrukturen. Hvor lite vel
lykka dette kan være, ser en f eks. av alle forsøk på 
å subklassifisere modalverb ut fra valens i understruk
turen. En del av denne problematikken er omtalt i 
Engh 1975. 

31 Etter en vid definisjon av deiksis faller anafori inn 
under denne kategorien. (I·Te inreich 1966 , s . 154 og 157.) 
På denne måten ka n en "forklare " <ieiktiske og anafor
iske pronomen påSamme vis. Hen denne forklaringa er 
lite fruktbar og neppe dekkende. 

32 Jfr . Chomsky 1968 - i hvert fall ved en bestemt tolk
ning. 

33 Symbolsk logikk gjennomgikk ei grunnleggende utvikling 
på ei tid da positivismen dominerte som vitenskaps 
filosofisk overbygning. Hen logikk er sjølsagt ikke av
hengig av en positivistisk virkelighetsforståelse. 
Austin lanser te sin t e ori om talehandlinger som et opp
gj ør med positivismen i filosofisk semantikk . Ikke a lle 
setninger er sanne eller gale. Alle er det i større 
eller mindre grad . 
Den delen av strukturell lingvistikk som kalles trans
formasjonell generativ grammatikk , har logikk (og in
formasjonsteori som direkte forbilde. Dette gjelder 
ikke bare det formelle apparatet. Det gjelder i like 
stor grad den forståelsen som er knytta til bruken av 
det. En har for en stor del overtatt ei rekke grunn
leggende trekk fra logikk - på ei tid da denne ennå 
var knytta til en positivistisk fortolkningsmåte. Det 
te gjenspeiler seg i at transformasjonell generativ 
grammatikk genererer alle og bare velforma setninger 
- som et motstykke til logikkens sanne utsagn. 
Hen velforma og ikke-velforma setninger er ikke stør
relser av samme art som sannhet og mangel på sannhet i 
forhold til en gi tt modell . Spørsmålet om velformahet 
er variabelt - ettersom det er regulert ved sosial 
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kontroll . Dette gjør ikke transformasjonell generativ 
grammati kk greie for. 11ormative forhold er det også 
som ligger til gruru1 for illokusjonære handlinger. 

Og i ti llegg er transformasj onell generativ grammatikk 
kontekstfri, mens talehandlingsteorien forutsetter at 
en tar den sosiale konteksten med i betraktning. Der
for er ethvert f orsøk på å tvinge talehru1dlingsteorien 
inn . i en transformasj onell generativ grammatikk a v 
tradisjonelt snitt dømt til å mislykkes. 

Å prøve å presse en teor i som trekker iru1 kontekst i 
en kontekstfri teori , og å arbeide sammen Austins 
antipositivisme med t ransformasjonell generat iv gram
matikks grunnleggende positivisme er som å slå en 
fi r kanta bolt iru1 i et r undt h.ol. 

34 De har sirkulert i stensilform, og et utdrag ble 
først trykt så seint som i fjor. J eg kommer til å 
vise til dette utdraget s om "Gr ice 1975". 

35 Grice se:- altså også bort fra tale som oppf;rller en 
fatisk funks jon. Jfr . note 13 , s . 8. 

36 Grice 1975, s. 45ff . 

37 Grice 1975 , s. 49 . 

38 Det er ikke mange som har forsøkt å dra nytte av tale
handlingsteorien i språklige undersøkelser med et klar t 
deskriptivt sik temål . På det nordiske område t har en 
flere mindre arbeid på dansk. Jfr. liTS nr. 5. På norsk 
har en ei hovedoppgave ved INSL/Uni v. i OsJ.o fra 197 4. 

39 Fraser skiller mellom institus jonelle og ikke
insti ·~usjone1le t alehandlinger ("cer·~monial acts" og . 
"vernacular ac t s ", :braser 1974a , s . 140) . Slik jeg 
ser det, glir de to klassene over i hverandre i stor 
grad. 

40 Han snakker sjøl om "vernacular performati ve verl>s". 

41 Fras er 197 4a, s. 143. - Aus tin opererte sj øl med fem 
klasser (Austin 1962, s. 150). 

42 Disse ve:-ba er bl ru1 t dem som Fraser nevner som eksem
pel . På samme vis med verba under 2. til 8 . Se Fraser 
1974a, a. 143. 
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43 Jfr. Searle 1969 . · 

44 For ei drøfting av hva en "subjektiv" lesning av et 
modalverb vil si, se Engh 1975 . 

45 Jfr . Næs ' avsnitt om 'modus ' i lræs 1972 . 
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