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Olaf Øyslebø: 

IKKEVERBAL KOMMUNIKASJON - EN OVERSIKT* 

Kommunikasjon og "språk" 

Med kommunikasjon vil jeg her mene formidling av informasjon 

mellom mennesker, og med informasjon : reduksjon av tidligere 

uvisshet. Begrepet skal nedenfor bli mer spesifisert. Ikke

verbalt - eng. "nonverbal" -vil si "uten ord", talt eller skre

vet. Altså, en ikkeverbal kommunikasjon er en formidling av 

informasjon uten å bruke ord. 

Dette definerer bort dØvespråk, som jo bruker ord, bare ikke 

vokalt uttrykt i samtale ansikt til ansikt. Videre er ikke

verbal språkbruk knyttet til menneskekroppen. Mekaniske sig

nalsystemer faller dermed ut. Det samme gjør signalsystemer 

som er spesielt konstruert for grupper eller yrker, slike som 

trafikkonstabelens eller flyplasspersonalets, speidernes eller 

frimurernes, signaler i spill og lek osv. Kanskje kunne vi 

like gjerne tale om kroppsspråk i vårt tilfelle, men det ordet 

gir så lett feilaktige assosiasjoner. 

Begrepet "språk" har blitt betraktelig utvidet de siste par 

tiårene. Skillet mellom språksystem og språkbruk er nok klar

gjørende, men de to aspektene av språket blir ofte blandet sam

men. Systemet vil si den felles referanseramme en språkbruker

gruppe har. Også dialekter, sosiolekter, gruppespråk osv. har 

et underliggende system. Bruken er den individuelle utnyttelse 

av systemet. Slik også med det ikkeverbale språket. (Jeg vil 

her kalle også det for "språk".) Det er dette felles under

liggende system som forskningen i dag er opptatt av å beskrive, 

så å si å oppdage "grammatikken" for det, de reglene som gjør 

at vi forstår et nikk, et blikk, en geberde. Læren om hel

heten av alle våre mellommenneskelige kommunikasjonssystemer 

kalles semiotikk. Verbalspråket er selvsagt kjernen i den 

helheten. 

Ikkeverbalt språk har bare "muntlig" bruk. Det kan ikke 

*_Foredrag holdt på LNU's landsseminar i Haugesund 1984. 



sk:tivest b(ire beskrives ~= f eks~; !1 Slå u-t med håndenn', "nikke i~, 

"rødme" osv. På den annen side, ved all muntl1g språkbruk an

vender vi sam'cidig kommunikasjonsmidler som refererer til andre 

systeme:c enn blott og bart det språklige o For oversiktens skyld 

kan vi lage en tredeling ved første snitt: verbalspråk l para

språk l utenomspråk (eller på engelsk: linguistics, paralinguis

tics, extralinguistics) o 

Verbalspråket definerer seg selv. 

Paraspråket vil si det system av lydlige fenomener ved selve 

ut'calen som varierer eller korrigerer innholdet -- fenomener som 

betoning av enkeltord og tekstpartier, tonehØyde og styrke, 

dveling, kremting osv. - Hvor mange betydningsnyanser kan en 

ikke få ut av ordet Nei, eller av et personnavn.? I skrift kan 

dette gjengis grafemisk - "Næ-æ-i"? - men oftest ved beskrivelse: 

Si noe 11 ironisk~v!J 11 med vekt 1' elGl~ 

Utenornspråket kan vi av praktiske grunner igjen todele: 

pragma·tiske forhold og _ikkeverbal språk. Pragmatikken kjenner 

vi så altfor godt fra språkbruksanalyse, med sender/mottaker, 

situasjon, genre og det hele. Også det har et (sosialt) refe

ransesystem. Og der s·t.3,r vi tilbake med ikkeverbal språket. 

Også det kan gjerne 'codeles: menneskekroppen og omgivelsene. 

Til omgivelsene regner vi da fØrst og fremst "ting", sånt som 

statussymboler av enhver art, klær, frisyre, kosmet.ikk osv. 

Også dette e-r meddelelsesmidler, men jeg kom1ner ikke 'c il å drØf

te dem her. Jeg vil konsentrere meg om menneskekroppens språk, 

kroppen slik den er før vi selv utstyrer den etter skiftende 

moter og ambisjoner. 

Iblan·t støter vi på en todeling også av dette menneskekroppens 

språk. Man skiller ut tegn som mer eller mindre ukontrollert 

ko~~er til syne, fysiologiske utslag av en sinnsstemning, sånt 

som rødming, skjelving, gråt osv. Det betegnes helt allment 

som "body language", mens resten, de mer bevisste bevegelser, 

kalles "kinesics" - et ord som er svært vanskelig å overset-te. 

En "slik deling kommer jeg indirekte tilbake til i beskrivelsen 

av de arter informasjon som formidles. Ellers vil jeg fØlge 

de fleste forskerne når de ikke setter noen grense mellom fysi-



alogisk betingede og viljebestemte ytringsformer. 

Et diagram vil illustrere ikkeverbalspråkets sammenheng og 

samspill med andre uttrykksmidler som er i bruk under en sam

tale: 

-Verbal språk 

~'§Iiråk" 

~:~ 
Parasprak Utenomspråk 

,-" .... ..-""'~~ 
Pragmatiske forhold Ikkeverbalspråk 

----, 
Menneskekroppen 
...- P""' _. \. '\. 

Omgivelsene 

., 
"Body language" l ( "Kinelri(s" 

I samtaler ansikt til ansikt både innkoder vi og avkoder vi bud

skap på alle disse nivåene. Muligens er det praktisk å anta 

en hierarkisk ordning på topplanet: Verbalspråket er overordnet, 

i de færreste tilfeller kommuniserer vi uten å bruke ord. Para

språket og utenomspråket fungerer som modalitet til et utsagn i 

verbalspråket. Konkret: Jeg lytter til det du sier, modifise

rer det med (l) hvordan du uttaler replikken, og (2) hvordan 

mimikk, holdning, geberder, samt klær m.m. er (foruten de prag

matiske forhold). Denne språklige kommunikasjon i utvidet for

stand har så som ramme det totale semiotiske system vi mennesker 

lever innenfor. Poenget i vår forbindelse er at vi språklærere 

bØr bli litt mindre kravstore på vegne av "språk" i gammeldags 

forstand - ti, som Bjørnson sier: "intet saa stort, at ej findes 

et større l bortenfor det". 

Forskning fØr og nå 

Allerede Aristoteles ... Slik begynte norskstiler i gamle dager. 

Men faktisk står Aristoteles halvveis oppe i vår egen tid i fy

siognomikkens historie; babylonerne nevnes som de første vi kjen

ner til med interesse for kroppens uttrykksmuligheter. Det var 

for fire-fem tusen år iiden. Framfor alt er det ansiktet som 

har vært gjenstand for interesse. Ansiktet ble malt og tato-
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ve:ct, både kvinners og menns, ikke minst krigernesoEgypterne 

synes til og med å ha omformet kraniet på medlemmer av kongefa

milien, som tegn på opphØyethet. Det greske dramae'c brukte 

masker for stilisert sorg- og gledesuttrykk, Og både Aristo

teles i Physiognomica og hans lærer Sokrates var opptatt av 

synlige uttrykk for faste karal<teregenskaper. Kommunikasjons

aspektet interesserte dem mindre. 

Det er innlysende at de store malerne har studert kroppsut

trykk, Leonardo da Vinci har etterlatt seg notater om hvordan 

en kan male uttrykk for smerte, og Mona Lisa-smilet forteller 

om innsikten. Rembrandt-skisser vitner om inngående ansik'css·tu

dier. På l 700- og 1800-talle'c syslet flere leger med kroppens 

uttrykk for sjelens tilstander. Men den avgjørende milepel mar

ker'ce Danvin med The Express ion of Emotions in Man and Animals, 

1872. Gang på gang tar dagens 'forskere utgangspunkt i Darwin, 

eller de relaterer sine resultater til hans. En kunne peke ut 

tre forhold som gjØr Darwin så moderne i forhold til forgjengerne: 

(l) Han interesserte seg for øyeblikkets sjelstilstand, ikke per

sonlighetstyper, (2) han var bereist og hadde iakttatt uttrykk i 

fremmede kulturer, og (3) det spesifikt darwinske: likhetstrekk 

mellom menneske og dyr. 

Likevel, tross all ærbØdighet for forskningstradisjonen må en si 

at studiet av det vi forstår med ikkeverbal kommunikasjon, begynte 

først i vårt hundreår, ja faktisk først etter annen verdenskrig, 

Kormnunikasjonsaspektet kom i sentrum, i språkvitenskap, samfunns-, 

vitenskaper, filosofi o.fl. Og med god grunn. Menneskelige kon

flikter bunner i manglende kommunikasjon, sies det. Det gjelder 

mellom nasjoner, som det gjelder mellom ektefeller, ja kanskje 

også mellom elev og lærer. Særlig fra 1960-årene av strømmer 

det ut rapporter fra kongresser og forskningssentra for ikkever

bal forskning, artikler dukker opp i tidskrifter for psykiatri, 

psykologi, pedagogikk, antropologi og selvsagt for språk. Fysio

loger og zoologer er også inne i bildet. Etter hvert er det 

kommet store spesialstudier i bokfcrm. Det er blitt en tverrvi

tenskapelig forskningsdisiplin, og forskerne utnytter hverandres 

spesialkunnskaper. 



I Norge er det i de senere år koTh~et et par populærbøker, en 

av Rino Solberg, som handler mest om positur og oppførsel i en 

samtale, og en oversatt bok av Desmond Morris, sorn er både in

struktiv og underholdende. Men av systematiske, vitenskapelige 

undersøkelser kjenner jeg bare en artikkel, skrevet av Thorstein 

Fretheim og Marit Vogt-Svensen. I Sverige har Jens Allwood ut

gitt en liten systematisk oversiktsartikkel, og ved Goteborgs 

universitet drives litt forskning. Det må også nevnes at det 

finnes et par fysiologiske studier over ansiktsmimikk på svensk, 

en populær oversatt fra tysk, Fritz Langes Ansiktets gåta, og 

en strengt faglig, Carl-Herman Hjortsjos Manniskans ansikte och 

mimiska språket. 

Ellers må vi utenfor Skandinavia, og USA er uten sammenlikning 

fremst på området. Ved flere universiteter blir det forsket og 

undervist i "nonverbal communication'~ ofte forkortet NVC. Jeg 

skal bare nevne et par sentra. Det ene er ved universitetet i 

Berkley, California. Det ledes av Paul Ekman og er knyttet til 

psykiatrisk institut'c ved det medisinske fakulteL Det andre 

er ved Vanderbilt University i Nashville, Tennessee. Det ledes 

av Walburga von Raffler-Engel, professor i allmenn språkviten

skap. Det er Ekman og hans nære medarbeider Wallace V. Friesen 

som har grunnlagt kategoriseringen av ikkeverbale tegn. En 

psykiatrisk målsetting har derfor komuet til å prege kategoriene 

mer enn en språkvitenskapelig. von Raffler-Engel har samlet om 

seg mange studenter som etter hvert har publisert mindre punkt

studier, de fleste preget av svært praktiske målsettinger, i 

pedagogikk, forretningsliv, og i sosial omgang. Andre enkelt

stående forskere har vært opptatt av kulturforskjeller og kultur

kollisjoner. De har sarruuenliknet fjernere kulturer med den 

vesteuropeiske. von Raffler-Engel har redigert den første 

virkelig allsidige antologi av studier i ikkeverbal kommunika

sjon, Aspects of Nonverbal Communication,l980. Den inneholder 

vel 30 artikler av forskere fra hele verden, skjønt mest fra 

USA. Jeg kommer nedenfor til å henvise til flere av artiklene 

der ved å nevne bare forfatternavn i parentes. Der kan det så 

finnes videre henvisninger til faglitteratur på området. 

Det meste av forskningen er strengt empirisk. Man lager 



tester, skåringspoeng og statistikker. Videoband er uunnvær

lig. Opptakene planlegges omhyggelig. r1an kan bruke naturlig 

ramme: En forskergruppe drar ut på gater og torg, med bestemte 

spørsmål, f.eks. om hvordan en skal finne veien til et angitt 

s'ced. Skjult mikrofon og kamera er fast uts·tyr. Eller man 

bruker kunstig ramme: En testgruppe møter i studio. Sammen

setningen er grundig drØftet på forhånd, og deltakerne må fri

villig ha gått med på eksperimentet. Men de er blitt fortalt 

noe helt annet om hensikten med eksperimentet. SkrØner og 

hvite lØgner er uunnværlige hjelpemidler. Etterpå blir del

takerne intervjuet om forhold som kan spille en viss rolle for 

tolkningen. Et eksempel: Sju kvinnelige studenter ble bedt om 

å gi sitt syn på guttene ved universitetet. Forskerne sa de var 

interessert i dialektforskjeller. I virkeligheten var de ute 

etter hvordan man signaliserer turskifte - dvs. ber om eller 

gir ordet videre - i en dialog mellom to og i gruppesamtaler 

(Byrn & Vleck). Et annet eksempel: Ti jenter hadde sagt seg 

villige til å tolke en kortfilm. En og en skulle se den. Men 

- akk! - så "rØk" framvisningsapparatet. Det skulle snart være 

reparert, et øyeblikk bare! En medarbeider og jenta ble for

latt alene i studio. Poenget var her dels å finne hvordan av

standen mellom ukjente samtalepartnere ble tolket, dels å finne 

hvilke tegn som markerte ubehag og signaliserte at inntrengeren 

burde ligge unna "mitt territorium". Han flyttet seg derfor 

nærmere og nærmere mens de pratet sammen. Et skjult videoopp

tak opererte hele tiden, alt mens forsøkslederen iakttok spil

let gjennom et kikkhull (Weisberg & Battey). 

Etter filmingen fØlger avkoding. Ramme for ramme blir bildene 

analysert. Hvor begynner hvilken bevegelse, hva sies samtidig -

og også hvordan sies det? Det arbeidet er både tidkrevende og 

vanskelig. Den som har lest talespråkstekster fra bandopptak, 

vil vite hvor redundant vi uttrykker oss språklig. Ikke mindre 

redundant er vår kroppslige bevegelse mens vi taler. Hvilke be

vegelser er da tegn-relevante,og relevante for hvilket tegn? 

I språkvitenskapen har vi jo det problem at et tegn, dvs. et 

ord, skifter betydning, først etter den innholdsmessige sammen

heng det brukes i, dernest etter den syntaktiske forbindelse. 
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Så også med ikkeverbale tegn: Hva tales det om, med hvem, hvor? 

Samt: Hvilke knipper av tegn opptrer samtidig? I en språkbruks

analyse må ordbruken ses i sin t:otale sammenheng. Enda s'cerkere 

understrekes dette for analyse av ikkeverbal språkbruk. De 

funksjonelle tegn er deler av helheter, fØrst av en helhet i sitt 

eget tegnsystem ("syntagmet"), videre av helheten ikkeverbal

språk, som al'cså sammen med pragmatiske forhold utgjør en utenom

språklig modifikator til et utsagn i verbalspråket. Tross denne 

intime sammenheng må forske:<one isolere enkeltfenomener i sine 

undersøkelser - på samme måte som når vi f.eks. undersøker bruk 

av dativ i verbalspråket. Det kan gjelde enkeltfenomener som: 

Hva uttrykker håndbevelser? Gjerne avgrenset til ganske bestem

te håndbevegelser. Hva uttrykker ansiktet'? Gjerne avgrenset 

til bestemte regioner, f.eks. blikket i øynene. Eller man utgår 

fra en funksjon: Hvordan brukes ikkeverbale tegn i en under

visningssituasjon,i en fortellersituasjon,når du skal angi ret

ning, når du skal forklare noe som er enkel-t, resp. komplisert, 

eller når du vil slippe til orde i en samtale? Jeg skal komme 

tilbake til noen konkrete undersøkelser nedenfor, bare som illu

strasjoner. 

Det forekommer også forskjellige kombinasjoner av naturlig og 

kunstig ramme for eksperimenter. I sammenlikning mellom kultu-

rer kan en be noen personer gjøre tegn for et eller annet; tegnene 

filmes og medlemmer av samme kultur skal identifisere dem uten 

verbalspråklig tekst til. Det er også eksperimentert med å bruke 

bevisst feilaktige gester, eller ingen reaksjoner, bare sette 

opp et pokeransikt og holde kroppen i ro - hvordan virker det inn 

på forståelsen av verbalutsagnet'? 

Så mye om empiri. Det må nevnes at for det første drives 

det også teoretisk forskning med henblikk på begrepsdannelse, 

kategorisering, årsakssammenheng, og metode. For det andre har 

det reist seg kritiske stemmer mot det atomistiske syn på 

menneskelige ytringer som disse partielle undersøkelsene både 

bygger på og fremmer. Et alternativ kunne være en slags gestalt

psykologisk tillemping, en strukturell modell i Saussures ånd. 

(Kendon). 
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En ikkeverbal "gramina·tikk"? 

Det ikkeverbale sp:cåket har aldri hatt noen Donatus, sine be

rømte aner til tross. Dette på godt og vondt. Først i 1960-

årene begynte forskerne å ordne opp i kaoset av tegn. Grunn

leggende ble en artikkel av Berkley-forskerne Ekman og Friesen: 

"The Repetoir of Nonverbal Behavior: Categories, Origins, Usage, 

and Coding", 1969. Denne kategoriseringen er blitt ikkeverbal

språkets "donat", skjønt bare partes orationis ettersom språket 

fremdeles mangler forsøk til en syntaks. Hvordan nå den må komme 

til å se ut. 

Som alt antyde·t, kunne vi ha Ønsket den kanoniserte grammatikken 

skissert av lingvister i stedet for av psykiatere. Men tross. 

alt har vi klar-t å leve med en ordklasse inndeling av verbalspråke·t 

som langt fra er logisk konsekvent. Vi klarer nok det også i 

ikkeverbalspråket. Jeg skal nedenfor gi en rask gjennomgåelse, 

og da i hovedsak holde meg til Ekman og Friesen. Hensikten er 

i første rekke å vise prinsippene. 

Ekman og Friesen betrakter tegnene fra tre synsvinkler: bruk, 

koding og opphav. Allerede der har vi en blanding av synkroniske 

og diakroniske kriterier. De kommer til 5 ikkeverbale tegnklasser. 

(Til jamføring: Aristoteles brukte 4, Thrax og senere Donatus 8, 

vi lO for verbalspråket.) 2 av tegnklassene er bestemt etter 

form, l etter funksjon, 2 etter årsak - den ene sensorisk og den 

andre emosjonelt. Dette fører til at de 5 klassene får mange 

kjennemerker felles, bare i varierende mengde, og det resul

terer i atskillig overlapping. Et og samme tegn kan henføres 

til mer enn en av kategoriene (se fullstendig tavle i tillegget 

nedenfor). 

BRUKEN iakttas i 6 kategorier: (l) De ytre betingelser for an

vendelser av tegnet, (2) forholdet til samtidig bruk av verbal

språk, (3) senders bevissthet om å bruke tegnet, (4) bevissthet 

om å ville meddele noe,(S) mottak~rs mulige bruk av tegnet som 

tilbakemelding,og (6) art av informasjon. 
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Som en rnå vente{' er det særlig "art av inforrrtasjon'~ som skaper 

nye kategoriseringsvansker. Den deles i 3: 2 av kategoriene er 

tålig klare,nemlig det som er direkte intendert innlegg i samta

len (et smil, nikk, slag i bordet, oppspilte øyebryn osv.), 

og det vi kunne beskrive som metaspråklige ·tegn, slike som regu

lerer samtalens gang. Den fØrste gruppen kalles kommunikativ 

informasjon (og kom;mmikativ atferd) - vi må da være klar over 

den innsnevrede betydningen av "kommunikativ". Den andre grup

pen kalles i~teraktiv informasjon - også "regulatory" - og den 

termen er treffende. Men så blir det den store restsekken av at

ferd som nok formidler informasjon, men ufrivillig fra senders 

side ,og ikke direkte som utsagn eller svar i samtalen.. Avgjørende 

for om det er tegn eller ikke, blir hvorvid-t mot-taker oppfatter 

noe - f.eks. et unnvikende blikk, en urolig beveg·else, rødming. 

Dette kalles rett og slett "informative" atferd eller informa

sjon. Selv med risk for overpresisering tror jeg ikkeintendert 

informasjon treffer bedre. (Med henvisning til Karl Blihlers inn

deling av språkfunksjonene - symp'com, symbol, signal - kunne vi 

si at restsekken inneholder "symptomatisk informasjon", eller 

bedre: Vi avkoder tegnene "symptomalt". Men vel å merke, også 

den øvrige tegnbruken har symptomatisk informasjonsfunksjon, 

idet den alltid vil formidle noe om holdninger hos sender samti

dig med annen informasjon.) 

Bruksbeskrivelsen kompliseres ytterligere ved at ikke alle de 

tegn vi til daglig bruker, er hentet fra vårt felles ikkeverbale 

tegnsystem. For likesom barna lager seg hemmelige ord, har vi 

alle vaner og uvaner som bare våre aller nærmeste forstår å 

tyde - og knapt nok de. Kanskje kjenner ektemaken og elevene 

flere av våre tegn enn vi selv aner vi har. Slike tegn definerer 

språkvitenskapen ut som "idiosynkratiske", og ferdig med dem! 

Psykiaterne er derimot spesielt interessert i dem. Det er like

vel viktig for oss alle å være klar over at vi bare er i stand 

til å avkode en liten del av alle de tegn vår samtalepartner sen

der ut, selv når vi tilhører samme kulturkrets. 

Og endelig, for å gjøre det innflØkte mer innflØkt: Disse 

tre informasjonsartene, med bakgrunn iblant i felles, iblant 

i idiosynkratisk tegnsystem - de overlapper hverandre. Flere 
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tegn kan i en situasjon formidle alle tre informasjonsartene; 

iblant blir informasjonen oppfattet av alle mottakere, iblant 

av en enkelt, iblant av ingen. Jeg gjengir her en litt 

forand~et illustrasjon fra Ekman og Friesen. De informative 

tegngruppene avgrenses av sirkler, men sirklene skjærer hver

andre, overlapper hverandre, og for tydelighets skyld skraverer 

jeg området for vårt felles tegnsystem. Det er de som inter

esserer en kommunikasjonsforsker. 

IkkplntE'ndeort 
1nforma3jDn 

ArlPr øv 1nformø3jnn inn~od~l 

l' 

l 
l 

! 

KODINGSMATEN er noe enklere å analysere, i prinsipp i hvert 

fall. Det skilles mellom "intrinsic" og "extrinsic" betydnings

funksjon, jeg foreslår selvbærende og symboliserende funksjon. 

De selvbærende tegnene er egentUcr ikke "tegn", de e r selve 

handlingen, - som når din samtalepartner ikke bare løfter en 

knyttet neve, men rett og slett slår til med den. Visst repre

senterer den handlingen sinne, og den er svar på noe du har ut-
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talt eller gjort, men det er "tegn" i en annen fors·tand 

Det er ikke bare en illokusjonær spr~khandling på linje med 

dommerens utsagn: "Jeg dØmmer til tal te ·til dØden", men en 

håndfast utførelse av handlingen. Ved syrnboliserende kodings-

må·te skiller man mellom ikonisk og arbitrært kode de tegn, dvs. 

en et'cerliknende o-g en tilfeldig forbindelse mellom det synlige 

tegnet og betydningen. 

OPPHAVET, hvordan tegnet ble tegn, interesserer først og fremst 

biologer og antropologer. Her er de viktigste skillemerkene 

om tegnet er (l) refleks av en nervereaksjon som er innbygd i 

levende vesener (f.eks. hånden bort fra va.rm ovn), eller (2) 

artsbestemt (f.eks. hånd mot munn = mat), eller (3) kulturbe

stemt (f.eks. skytebevegelse, hilsemåte). Det siste er lært, 

og spørsmålet blir: Hvordan lærer vi ikkeverbal tegnbruk? 

5 teg·nklasser 

De fem tegnklassene Ekman og Friesen oppretter på bakgrunn av 

bruk, kodingsmåte og opphav, betegnes på engelsk: ernblems, 

illustrators, regulators, affect displays og adaptors. Jeg fore

slår vi beholder termene i norske former, unntatt"affect dis

plays",som jeg rett og slett kaller affektrøpere. Illustratorer 

og adaptere er inndelt videre i faste undergrupper - likesom 

verb og substantiv er delt i bøyningsklasser. De øvrige blir i 

praksis inndelt e·tter behov i den enkel te studie, oftest etter 

den kroppsdel som utfører tegnet. Jeg skal kort gi noen sær

trekk ved klassene, men viser ellers til systematisk skjema i 

tillegget nedenfor. 

EMBLEMER -f.eks. hode nikk - har som viktigste kjennemerker at 

de: 

(a) er kodet arbitrært, og forutsetter derfor en kon
vensjonelt vedtatt betydning, 

(b) kan oversettes direkte til verbalspråk, og kan 
derfor fungere uten paralleltløpende tale, 

(c) kan anvendes som tilbakemelding fra mottaker, 
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(d) kodes van.L1gvi.s bevisst, derfor primært kommu~ 
nikativ eller interaktiv informasjon. 

I praksis må mange av kriteriene modifiseres. Emblemene kan ha 

ikonisk opphav, det tales da om "ikonisk emblem". Og videre: 

selv i en telefonsamtale kan vi komme i skade for å nikke, smile, 

sperre øyebrynene, gestikulere osv., ~elvsagt uten bevisst å vil

le det. Det sentrale ved emblemer er den relativt faste betyd

ning uten at det synlige tegnet på noe vis likner det det står 

for. 

Fingerspråk, "fuskespråk", signalspråk på støyfulle arbeids

plasser o.l. er bygd opp av emblemer. Tegn i døvespråk har til 

dels ikonisk opphav, men fungerer som emblemer. 

All emblematikk er kulturspesifikk. Hvordan barn lærer 

dette språket,er en like stor gåte som hvordan de lærer verbal

språket. Det blir jo aldri undervist i f.eks. ansiktsmimikk, 

i dag knapt nok undervis-t i å "bukke pent" og gi "den rette hånden" 

o.l. Episoden i Teheran våren 1983 er et skoleeksempel på mis

forstått enmlematikk: Den norske ambassdøren ble stoppet i sin 

bil av en vaktpost. Kort etter ble han vinket hen til vaktpos

ten - men med håndflaten ned. Ambassadøren oppfattet tegnet 

som at han ble vinket videre, så han startet opp - og ble be

skutt. 

De fles'ce emblemer utføres med hodet - mest ansiktet og ganske 

spesielt Øynene - og med armer og hender. 

ILLUSTRATORER- f.eks. en pekebevegelse - har det meste felles 

med emblemene, men skiller seg ved at de: 

(a) er ikonisk kodet, og utgjør derfor en svært 
fri og produktiv tegnart, 

(b) vanligvis ikke kan oversettes direkte til verbal
språke'c, men må forklares etter enkel tfo:tekomsten, 
og krever derfor paralleltløpende tale eller en
tydig situasjon, 

(c) vanligvis ikke kan brukes som tilbakemelding. 

Det sentrale er at en illustrator etterlikner på noe vis det den 

betyr. Både pantomime og ballett er i utgangspunktet serier av 

illustratorer, men særlig balletten må heller beskrives som en 
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serie av emblemer, iblanoc ikoniske. 

Også illustratorene er for en stor del kulturbestemte, i 

hvert fall ram1nen omkring·, så kan den enkel te bruker variere 

innenfor den. En amerikansk ling·:irtst som studerte språket 

til en indianerstamme, pekte på forskjellige gjenstander for å 

få ordet for tingen. Han fikk støtt samme ord, og det viste 

seg å være ordet for "finger". I den indianerstammen peker man 

ved å skyte fram underleppen i retning av tingen. 

Så stor og fri en gruppe som illustratorene utgjør, har 

den mer enn de andre gruppene utfordre·t forskerne. Den inn

deles i undergrupper, Ekman og FJ:iesen satte opp seks under

grupper det synes å være enighet om i alle fall å todele en av 

gruppene, og det gjør jeg i opps-tillingen her (5 og 6). Jeg an

gir også de kroppsdeler som vi vanlig·vis utfører tegnene med i 

vår kulturkrets, men nesten all tid er øye- og ansiktsu-ttrykk en 

medkomponent. Jeg foreslår å betegne dem alle som "-tegn", 

de fleste engelske termene (angitt i parentes) kunne nok brukes 

som norske fremmedord. Men de må brukes så ofte, og vil derfor 

gjøre en beskrivelse unødig vidlØftig og fremmedartet. 

(l) Bildetegn (pictographs), som mer eller mindre 

stilisert avbilder betydningen; oftest utført med 

hendene eller en finger - f.eks. en buebevegelse = 

kvinne. 

(2) Bevegelsestegn (kinetographs) ,sem avbilder en handling; 

gjerne utført med hele kroppen- f.eks. en smygebevegelse. 

(3) Flengdetegn (spatials) som angir forhold i rom, f.eks. 

lengde, størrelse; mest med armer og hender. 

(4) Peketegn (deictics), som viser retning og plassering 

i rom; mest med finger og arm, men også hodenikk, blikk

retning, kroppsvinkel o.m. 

(5) Rytmetegn (rhytmics), som deler verbal tale inn i takt

enheter; med lemmer, hode eller hele kroppen. 

(6) Emfasetegn (batons), iblant skilles mellom emfase av 

enkeltord ("baton") og emfase av tekstpartier ("under-

liner"); mest med hendene. 

(7) Tanketegn (ideographs), som viser tankeretningen videre, 

iblant ved verbal anakolutt; mest med hendene- f.eks. en 

"ogsåvidere"-gest, hoderugging o.l. 
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Tegnene er her listet opp etter ikonisk tydelighet, ikke etter 

rang av noen art. Bare indirekte er de tre siste - rytme-, 

emfase- og tanketegn - avbildninger av betydningen. 

REGULATORER har fått navn etter funksjonen, de regulerer for

løpet i en samtale mellom to eller flere og kan derfor sies å 

ha en metaspråklig funksjon. Den fremste oppgaven er å formid

le interaktiv informasjon, f.eks. turskifte. Men de kan også 

røpe andre forhold, særlig når de brukes av mottaker som tilbake

melding. 

Forholdet er imidlertid at svært mange ikkeverbale tegn virker 

regulerende inn på samtalen. LØsningen har blitt at bare de tegn 

som regulerer samtalen og ikke har andre primærfunksjoner, re

gistreres i denne tegnklassen - på sett og vis analogt til ad

verb i verbalspråkets grammatikk, en samlesekk. 

Forskerne har interessert seg lite for regulatorene spesielt, 

mer for den samtaleregulering som fØlger med når en bruker andre 

tegn, f.eks. illustratorer. Den Økende interesse for tekst

lingvistikk i dag kan kanskje øke interessen for også de ikke

verbale sarntaleregulatorer. De er foreslåt·t beskrevet i en 

tredelt hierarkisk modell, etter analogi fra innholdsanalyse: 

(l) Poenteringstegn (points) signaliserer at en tankeenhet 
slutter og en ny begynner, deriblant at turskifte kan 
skje. Illustratorene rytme- og emfasetegn har ofte den 
funksjonen. Øyne, hode og også halsen er hyppige ut
trykksmedier. 

(2) Holdningstegn (position) signaliserer innstilling til sam
talepartner. Kroppspositur, avstand og vinkel mellom 
partene er de vanligste uttrykksformer. 

(3) Presentasjonstegn (presentation) er ikke noe enkelt
tegn, men helheten i samspillet av tegn: forandring av 
positur, forflytning i rom, og bevegelse av kroppsdeler 
virker lett inn på forlØpet av en samtale; det kan av
bryte en samtale eller oppfordre til å gå videre. 

Det viser seg at når en samtalepartner anlegger ubevegelig poker

maske og forholder seg mest mulig ubevegelig i perioder, blir 

motparten forvirret og får vanske: med å ta ordet til riktige 

tider. Samtalen vil lett gå i stå. I telefonsamtaler erstatter 

vi ikkeverbale signaler med paraspråklige og verbalspråklige. 
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Holdningste'Jilene spiller større rolle enn vi tror, og de er i 

stor grad kul turbesi:emt, f, eks, avstand. I diplomatkretser kan 

det oppstå misforståelser. Skandinaven A syns kanskje at 

hans romanske kollega B er innpåsliten, mens B finner A kald og 

avvisende når han takker seg unna og kanskje tar 45° vinkel 

net'copp når B viser sin imøtekommenhet til A' s argumenter, 

Eller innenfor samme kultur: Bruker en lærer de samrne regula

torer i klasserommet som på lærerrommet - eller i familielivet? 

AFFEKTRØPERNE er også funksjonelt definert, men de har fatt navn 

etter årsak, ikke etter intensjon. De uttrykker fØlelser, og 

vil derfor ofte være svært sammensatte tegn. Selve utførelsen 

av mange av de andre tegnene vil samtidig fungere som affekt

røper, bl.a. ved intensitet og hyppighet, 

Ansiktet, og da særlig øyne og munn, er den kroppsdel som både 

lettes·t og mest allmennmenneskelig røper følelser. "Øyet er 

sjelens speil", sa Esteban Guazzo alt før Shakespeare, Iblan·t 

motsier ansiktstegnene verbalspråkets uttryklc Det tolker vi 

dithen at personen lyver, noe som innebærer at vi stoler mer 

på det ikkeverbale u·ttrykket enn på det verbale, Det ligger 

i sakens natur at psykologer og psykiatere er spesielt inter-· 

essert i nettopp denne tegnarten. Den burde cgså ha appell 

til litteraturforskere: Hvordan beskrives følelser via ansikts

uttrykket? En kommunikasjonsforsker må prøve å skille mellom 

stående trekk ved en persons affektrøpere !de som viser karak

teren i sin alminnelighet) og variasjon av trekkene (det som 

formidler komnmnikativ informasjon). Ikkeintendert informa

sjon utgjør likevel bakgrunnen for den kommunikative: Først 

besterro.mer vi personlighetstypen- han eller hun er "beskjeden", 

"oppfarende", "flegmatisk" osv. og på den bakgrunn tolker vi 

reaksjonen, mao. avkoder vi den kommunikative informasjon, 

Utforskingen av denne tegnarten har sterkest tradisjon både 

i eldre og nyere tid og særlig etter Dan'l'in (se Carroll E. 

Izard: The Face of Emotion). Utgangspunktet har gjerne blitt 

tatt nettopp i Darwin, i hans påvisning av det fellesmenneskelige 

tvers over kulturgrenser, og hans påvisning av menneskets likhet 

med dyr, særlig med primatene. DarvJin forklarte reaksjonene som 
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reminisenser fra meningsfulle handlinger engang i tiden, nå bygd 

inn i nervesystemet som betinget refleks, dels etter en metafo

risk overføring. Spytting og neseblåsing f.eks. som uttrykk for 

avsky kan forklares som en refleks· fra persepsjon av vond smak 

eller lukt; sammenkniping av Øyne og munn ved sinne og aggresjon 

kan være en beskyttelseshandling mot ytre og indre skader. Etter 

mellomkrigstidens noe kritiske holdning til Darwins vekt på arv, 

har de siste tiårenes forskning måttet gi ham rett i hovedsyns

punktene. 

For å komme noen vei i en systematisk, empirisk forskning på om

rådet, har forske.rne måttet konsentrere seg om et fåtall grunn

føle_l.ser hos mennesket, såkalte prirnæraffekter. Man har vært 

helt. nede _i 2 binære par - kjærlighet/hat og glede/sorg -

for så å registrere likheter og forskjeller i synlige tegn, innen

for samme kultur eller mellom kulturer. Ekman og Friesens stan

dardversjon opererer med 7 primæraffekter. Det reiser seg et 

verbalspråklig problem ved slike undersøkelser: Hvordan skal 

fØlelsen betegnes? FØlelsesskalaen er ulikt strukturert i de 

forskjellige kulturer som skal sammenliknes. Betegnelsene må 

betraktes bare som stikkord, og følelsene må nærmere defineres. 

Ekman og Friesens kategorier er bare delvis opposisjoner. Stikk

ordene kunne lyde i norsk oversettelse: behag (/) tristhet -

avsky (/) interesse - harme (/) frykt - overraskelse. Izard har 

i sin store undersøkelse The Face of Emotion benevnt 

fØlelsene ved dobbelttermer for bedre å innfange helheten: 

"interest-excitement", "surprise-startle" osv. Han startet med 

9 primæraffekter, men fant å måtte utvide med en tiende. 

Ansiktsuttrykket er det sentrale medium for tegn. De øvrige 

utslag viser seg å være sterkt varierende fra kul tur til kul tur. 

Ekman og Friesen har stilt opp en forklaringsmodell som lett kan 

overføres til en TG-modell i språkvitenskap. Jeg skraverer her 

de kulturspesifikke komponenter, mens de allmennmenneskelige for

blir hvite: 
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filtrro>rings
r~glt?r "'" 
( ·tran3l orme
sjoner") 

Ansikt~= 

ui:t.ryXk: 

Tegnproduksjonen starter med en årsak {"evoking stimulus"); her 

må alle informasjoner være lag·t inn, f.eks. at noe i samtale-

situasjonen vekker harme (i den aktuelle kultur). Disse sti-

muli vil som innda·ta til vårt fellesmenneskelige nevrofysiolo

giske program gi bestem-te ordre til ansiktsmuskulaturen. Men 

muskelreaksjonene får ikke utfolde seg fri'ct. u-tdata herfra 

blir inndata til nytt program: Sosiale, karakterpsykcUogiske, og 

idiosynkratiske regler filtrerer og omformer reaksjonene, oftest 

ved å Øke, minske, blande eller maskere reaksjonene. Det blir 

et spørsmål om grad av omforming - i likhet med at f.eks. ordet 

fint i ~erbalspråket kan få nyanser fra "ypperlig" til "avskye-

lig" (ved ironi) 1 bare ikke noe helt annet r f"' eks. !r g·rønn ;~" 

Ansiktsreaksjonene er i grunntrekk de sarmne. Huskula·turen for 

"harme" vil alltid være ansporet, hva enten har!'len kommer til 

uttrykk som raseri eller fornærmelse, også når den blandes med 

avsky eller ubehag. Den øvrige atferd, fØlgene, varierer deri-

mot. Personen kan f.eks. opptre aggresivt, eller han avbryter 

samtalen og går sin vei, kanskje bare trekker seg unna og blir 

taus e.l. - alt bestemt av miljØ og person. Dette bestemmer 

i sin tur personens bruken av verbalspråket, fra taushet til 

eder og forbannelse - og av paraspråket, fra fistel til 

dirrende stemme, "undertrykt harme" kan det hete i en verbal

språklig beskrivelse. 

Pr definisjon har affektrøperne ~tomfunksjon, hva enten 

de brukes av sender eller som tilbakemelding av mottaker. Men 

de fleste av dem kan også simuleres, særlig smil, neserynking, 

skarpt blikk o.fl. - grensen til det som er blitt faste em-
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blemer i en kultur, kan være flytendee Da er tegnene direkte 

budskapsrelaterte og formidler kommunikativ informasjon. 

ADAPTERE - f.eks. stryke håret, rette seg opp, fikle med en 

blyant, pipa el. l. - har fåt·t navn etter antat·t opphav,. det å 

tilfredsstille et sensorisk behov. 

Adapterne utføres oftest med hånden mot en kroppsdel eller mot 

et objekt; sender er seg ikke bevisst at bevegelsen utføres. 

Symptomfunksjonen er det sentrale; bare sjelden formidles in

teraktiv eller kommunikativ informasjon. Oftest er tegnene 

bare rester av en avbrutt handling; sosiale restriksjoner har 

filtrert bort det "udannede". Også adapterne vil ha s'cørre 

interesse for psykiatri enn for språk- og komrnunikasjonsviten

skap. Men som ved affektrøperne: Adaptere som har stivnet til 

embema'cisk fasthei:, fungerer som komn:unikative infor

masjonstegn- f.eks. klØ seg i hodet, "strekke hals", reise seg 

fra stolen osv. 

Man skiller mellom 3 undergrupper, etter gjenstand for hand

lingen: Selv-adapter vil si en behandling av egen kropp; alter

adapter vil si at behandlingen gjelder samtalepartner (alter, 

lat. = den andre); og objekt-adapter vil si lek med ting. 

Eksempler på de tre kan være:gni seg i hendene, slå motparten 

på skulderen, fingre med halskjedet. 

Den fulle forståelse av adaptere oppnås bare når vi ser hva 

handlingen er brokker av. Derfor vil de vanligvis ha stØrst be

tydning i kommunikasjon mellom mennesker som kjenner hverandre 

godt, f.eks. i familien, på arbeidsplassen, ved forhandlinger 

og konferanser, også i en klassesituasjon - hvorfor sitter Grete 

og -tvinner håret i historietimen? 

Et tilbakeblikk sier oss at de tre tegnklassene - emblemer, 

illustratorer og regulatorer - både er de tegn som er knyttet 

nærmest til verbalspråket, og de tegn som er mest relevante i 

kommunikasjonsforskning. De andre tegnklassene utgjØr oftest 

en bakgrunn, en bakgrunn som så v-"1 den verbale som den øvrige 

ikkeverbale tegnbruken må ses mot, om vi skal oppfatte bud

skapet så fyldig som mulig. 
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P:caktisk bruk 

Hva kan så kunnskap om ikkeverbal kommunikasjon brukes ·til i 

vår hverdag? Under tre stikkord skal jeg kort referere pro

blemstillingene i noen undersøkelser. 

KULTURKOLLISJON er et av stikkordene. Jeg skal nevne et par 

bØkero I 1959 kom The Silent Language av E.T. Hall, en populært 

sY--revet bok av en amerikaner og for amerikanere, nemlig for u

hjelpsarbeidere. Ikkeverbal kommunikasjon i vår avgrensede be

tydning her utgjØr bare en del av dette tause språket. Bak

grunnen var at idealistiske u-hjelpsarbeidere ble misforstått og 

møtt med uvilje av innbyggerne i flere fjerne kul·turer. Spesia

lis·tene var teknokrater.· budskapet skulle fremmes på den mest 

effektive måten, og den var utviklet i USA. Gang på gang spo

lerte de et opplegg ved ikke å gå ut av sitt amerikanske sR:inn v"J 

inn i den lokale kultur med uskrevne lover for atferd, deri

blant for ikkeverbal kommunikasjon. 

Den andre er en langt vansk~ligere bok, skrevet av den kjente 

lingvisten Eugen A. Nida, Morphology, første utJ. 1946, rev. 

1970. Nida har viet det meste av sitt arbeid til problemer 

knyttet til misjonsvirksomhet. I 25 punkter stiller han opp 

råd til den misjonær som vil komme på talefot med en stan1me uten 

å ha tolk med seg. De tre første gjelder: smil, tal, strekk ut 

hendende! Det er de mest universelle tegn på imttekomn1enhet, 

men legg så merke til den atferd de innfødte svarer med, og den 

går du over til. - Det ikkeverbale er hos begge forfatterne 

innfallsporten til en dialog mellom kulturer. 

Som nevnt er det emblemene og illustratorene som skifter mest 

etter kultur. Peketegnet kan ifØlge Nida utføres Ted kinn, under

leppe, albue eller hodenikk. Bekreftelse uttrykkes med hoderis

ting (eller heller hoderugging) bl.a. i Hellas og Bulgaria, mens 

nikk {forfra og bakover, gjerne kalt: hodekast) betyr "nei". 

I romanske land omfavner man hverandre som hjertelig hilsen. Vi 

kan under visse forhold gjøre det med motsatt kjønn - i ara

biske land derimot kunne det få de alvorligste fØlger! Hva 

skjer så når kulturene blandes? Meksikansk-amerikanere bruker 
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sin embrazo seg imellom, men hva så i selskap med anglo-ameri

kanere? Både underlige og pinlige situasjoner oppstår (Hoffer & 

Santos} . Noe 'cilsvarende oppstår når det gjelder avstand mellom 

de samtalende. Det viser seg å være vanskelig å beholde noe av 

systemet og forandre resten. Den ikkeverbale atferd synes å: være 

en enda sterkere integrert del av personligheten enn selv barn

domsdialekten. 

En nasjonal kultur består av flere underkulturer, og kjenner 

vi dem innenfor våre egne grenser? 

Er det så at kvinner bruker mer fakter og mimikk enn menn? 

Et par amerikanske undersøkelser om det viser ingen forskjell 

mellom kjønnene (Buckner, Puckett) - derimot Øker kvinnene tone

høyde og styrke mer enn menn gjØr ved forstyrrende støy, altså 

en paraspråklig forskjell. Bruk av ikkeverbale tegn varierer 

etter om taleren fØler seg overlegen, resp. underlegen i en sam

-tale. Ja, en samtalepari:ner kan til og med definere sitt for:

hold til motparten ved å øke, resp. minske bruken av gester. En 

undersøkelse fra 1968 - i Bernsteins tid i språksosiologien -

viste at lavklassebarn hadde et svakere utviklet tegnsynstem. 

Senere undersøkelser har derimot vist at avkodere fra samme mil

jØ kunne registrere et like stort repertoar hos lavklassebarn 

som hos barn fra andre samfunnsklasser (Hilton l Weinstein) . 

Det skulle tyde på at det ikkeverbale akkompagnementet ikke 

fungerer like god-t i samtaler tvers over klassegrenser som innen

for sa~~e klasse. Bruken varierer også etter deltakerantall i en 

samtalegruppe. Den ikkeverbale regulering spiller langt større 

rolle i dialoger enn i gruppesamtaler (Byrn & Vleck) . 

1\Yv-:r:KERE kan være et annet stikkorcL Det gjelder i første rekke 

mennesker med mentale forstyrrelser. 

Som sagt er et av de mest kjente centra kny-ttet til et psy

kiatrisk institutt. Alle affektrøperne vil nødvendigvis være av 

psykologisk interesse. Ellers er det ganske særlig adapterne som 

kan være talende tegn. Bak dem kan det ligge forbudte reaksjoner. 

Tildekking av Øynene kan f.eks. uttrykke skyldfØlelse, klØe kan 

bety fiendtlig innstilling. Manerer og uvaner øker når personen 

føler seg ille berørt, men reaksjonen kan også føre til avslap-
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pethet (Ekman). Pasienter blir ·tes·tet før og etter sykehus-

opphold. 

Darv1ins gamle problem, hvordan tegnbruken læres, er stadig 

ak~cuelt. Sikkert er bare at det skjer på e~c svært tidlig tids

punkt i livet. Et par-tre ukers gamle spedbarn viser forsøk på 

å etterlikne en voksen som vil kommunisere med dem. Det gjelder 

både ansikts- og håndbevegelser. Denne kontakten betraktes som 

særdeles vik'cig for barnets utvikling. Barnepsykologer har vært 

opptatt av a·t enkelte barn viser en ikkeverbal dobbeltreaksjon 

- først ~n som svar, så et slags ekko. Dette antas å ha en for

bindelse med autistiske tilbøyeligheter, en selvkonsentrasjon 

som stenger av for informasjoner utenfra. 'I'ilsvarende dobbelt

reaksjon gjenfinnes hos en del men·talt tilbakes·tående barn i 

skolealder (Webster m.fl.). Observasjonen kan åpne for en tid

lig diagnostikk og ·terapi, bl. a. med hensyn til lær ing. Engang 

sinke betyr ofte sinke for alltid. Observasjonen understreker 

også barnas korru-nunikasjonsbehov på et svært tidlig tidspunkt, 

barnehage- og skoletiden inkludert. 

Heldigvis vil vi voksne intui·tivt innstille oss på å kommuni

sere på småbarns premisser. Det oppstår ofte et eget tegnsystem 

barn og foreldre imellom, som det opp~et eget ordforråd i 

verbalspråket. En undersøkelse av hvordan man forteller even

tyr for barn, viste betraktelige forskjeller for aldersgruppe 

3-7 år, 8-10 år og fra 12 år oppover. Det gjelder ikkeverbal, 

paraspråklig så vel som verbal språklig u·ttrykksmf:te. 

Yngste gruppe: Skifte i stemmen et·ter de omtalte personer, 

stor bruk av illustratorer og alter-adaptere, særlig berøring av 

de minste. Mellomgruppen: Fortellende tone, færre variasjoner, 

økt avstand til mottaker og få adaptere. Eldste gruppe: Ten

åringers intonasjonskurve, gester undertrykt, behandling som av 

jevnlike (Hopson-Hasham) . 

Det å tillempe atferden etter det man taler om, mao. å spille 

rolle etter emnet, kalles "metakinesics". Det er et ikkeverbalt 

motstykke til det velkjente paraspråklige fenomen at vi etter

likner i stemme og dialekt den vi refererer i en omtale. Det 

viser seg at hele kroppsholdningen kan påvirkes av den vi re

fererer. Vi agerer uten å vite det, og da slik: Har vi sym-
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pati for den refererte, vil ubevisst etterlikning slå sterkest 

igjennom. Har vi derimot antipati, beholder vi det meste av 

vår egen atferd. KjØnn og relasjon spiller stor rolle. Samme 

kjønn og nærstående - f.eks. foreldre/barn - smitter lett over 

(McGuire). 

PÅVIRKNING kan være det tredje stikkordet, alt fra innlæring av 

multiplikasjonstabellen til demagogisk propaganda. 

Jeg nevner først en debatt jeg selv ikke har satt meg inn i: 

Hvordan bruke paraspråklige og ikkeverbale uttrykksmidler når 

man irettesetter en mindreåring - eller mer konkret: når vi må 

si eleven sannheten om f.eks. en mislykket norskstil? Bør det 

skje med et blidt smil eller med en streng mine? Det har vært 

hevdet at det forvirrer barn og unge at den foresatte.gir sitt 

samtykke (f.eks. til å gå på kino el. hjemme-alene-fest), men gjØr 

det med tone og mine som uttrykker det motsatte. Det har endog 

vært antatt at slikt kan tilskynde schizofreni (se Allwood s.5 

m. henv. l. 

Et annet spørsmål er: BØr vi morsmålslærere u~dertrykke barnas 

ikkeverbale uttrykksmåte for på den måten å tvinge dem til å øve 

opp den verbale uttrykksmåten? Problemet har en viss likhet med 

pålegget "svar med hel setning!" Slike pålegg kan som kjent re

sultere i direkte feil dialogspråk: Har du slått deg? "Ja, jeg 

har slått meg". - I årene etter krigen har det vært lagt stor 

vekt på riktig fonetisk uttale i fremmedspråksundervisningen, 

til dels også på intonasjon. Skal tro om ikke noe av tiden kun

ne vært bedre utnyttet til å demonstrere - om ik~ce mer - f.eks. 

paraspråklige trekk ved engelsk intonasjon eller ikkeverbale 

trekk ved en fransk samtale? I alle fall er det grunn til å tro 

at :gj§nkjennelsesgleden fra visuelle massemedier ville virke 

stimulerende. Det kan synes komisk når f.eks. en innvandret 

italiener snakker norsk med italienske geberder i et norsk 

miljø. Undres hvordan italienerne ser på nordmannen - med en 

perfekt uttale, men dau og uengasjert? 

Jeg nevner en liten,men flersidig undersøkelse fra en under

visningssituasjon, tyskundervisning for amerikanske studenter. 

De studenter som ikke beholdt Øyekontakt med læreren, falt som 
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regel ut. De som satt støttet på albuen eller med krysslagte 

bein, fulgte dårlig eller ikke med. De interesserte og moti

verte satt rett opp og bØyde seg ofte framover, med føttene 

fast plantet i golvet. Slikt kan man bare ikke forandre med 

påbud om å "sitte greit". Det er å helbrede symptomer. Av

standen mellom lærer og student viste seg å være viktig. Plas

seringen i rommet ble omformet. Studentene ble arrangert i en 

halvsirkel. Best respons fikk læreren i hva en kunne kalle 

hans to korridorer: Når han drillet paradigmer og dialoger, 

spaserte han i en bue kort foran studentene; når han forklarte 

belærende, spaserte han rolig fram og tilbake foran kateteret i 

større avstand. Adaptere vil ofte kunne gjøre en undervisnings

situasjon mindre formell, men her virket de klart avsporende.og 

ubehagelige (klØ seg i hodet, hendene i lommene o.l.). Derimot 

hadde emblemene og illustratorene god effekt når de ble brukt 

sammen med verbalspråket: peke ut den student eller del av klas

sen som skulle svare, nikke, riste på hodet, trekke på skuldrene, 

lage trakt bak øret o.l. En student hadde vansker med å gjenta 

et lengre utsagn på tysk. Læreren satte inn ikkeverbale tegn: 

"Wenn du (peker) willst, kan ich (peker) dir ein paar Mark (gnir 

tommel mot pekefinger)leihen." Da greide studenten det. Ved 

tegnbruken klarte læreren også å oppnå øyekontakt med de mindre 

interesserte studenter, og straks rettet de uvilkårlig på kropps

holdningen. Skifte på trett og livlig atferd hos læreren. avspeilte 

seg straks hos studentene. Endog rytmen i hans bevegelser ble 

reflektert ("kinesic synchronism"). - Men dette er kanskje peda

gogikk? Kor so er: Lærer og student k o m m u n i s e r t e. 

(Ward & von Raffler-Engel). 

Og det siste praktiske eksperiment jeg skal referere: Et per

sonlig intervju med søkere til en stilling, innspilt med to rol

ler:. en profesjonell intervjuer, og - som søker - en iærer i 

faget ved en administrasjonshøyskole. FØrst en dyktig søker, 

dyktig i kunnskap og interesse, både verbalt og ikkeverbalt. 

Så en ubehjelpeig søker, ubehjelpelig i samme henseende. Der

etter ble videobandet mikset, partier med dårlige utsagn ble 

synkronisert med dyktig ikkeverbal uttrykksmåte, og vice versa. 

Disse filmklippene ble vist for forskjellige bedømmere. Re-



sultatene er ikke entydige med hensyn til den rolle ikkeverbal 

uttrykksmåte spiller. Ytterligere undersøkelser vil være nød

vendige. Ett hovedtrekk er likevel det at innholdet teller 

mest, tross alt. !'len det skjer en tillemping etter synsinn~ 

trykket. Bemerkelsesverdig er det at godt innhold og ubehjelpe

lig atferd skåret flere poeng enn selv originalen gjorde med 

godt på begge deler. Men en grense fantes det; ble atferden 

for ubehjelpelig, falt søkeren igjennom. Det er tydelig at vi 

mennesker søker i lengste laget å tillempe en kongruens mellom 

verbaluttrykk og ikkeverbaluttrykk, og mye ubehjelpelighet i det 

ikke verbale unnskyldes, ide'c vi antar at slikt kan rett seg ved 

praktisk livserfaring. 

Og aller sist, de store vyer for framtidig forskning: En 

forsker ved universitetet i Ne\v Brunswick i Ca_nada, Fernando 

Poyatos, har arbeidet med program for å kartlegge verbale og 

ikkeverbale uttrykksmåter (i aller videste betydning) for alle 

kulturer. Alt som er betydningsbærende for mennesker i omgang 

med hverandre, får anvist sin plass i skjemaet. Dette er ikke 

bare utkast til en total semi6tikk, men til en antropologisk semio

tikk. Det er et arbeidsprogram. Og hvem vet, engang kan ru

brikkene være utfylt. - Et mer praktisk tilsnitt er det å regi

strere ikkeverbale uttrykk slik de er beskrevet i skjØnnlitte

ratur i forskjellige kulturer. Poyatos kaller det en litterær 

antropologi. I mer bekjeden målestokk, og med en helt annen 

målsetting, er det en tanke jeg selv har lekt med i mange år: 

Hva uttrykker gode forteller ved ikke å uttale noe om følelser 

eller indre reaksjoner, men bare ved å beskrive de synlige ut

slag. I sin tid forsØkte jeg å si noe om det hos Hamsun, men 

usystematisk og med vekten på "body language", ikke "kinesics". 

Hva med forholdet hos f.eks. Jonas Lie. Og hva med islendinge

sagaene? Hva med forskjeller mellom landsdeler, mellom gene

rasjoner, mellom land og by, osv.? Det er lett å stille inter

essante problemer, alt etter den tekst en behandler. De kan 

være interessante for så vel litteratur- og språkforskere som 

for skoleelever, i den monn de kan overføre iakttakelsene til 

egen livssituasjon, deriblant til ungdomsgjengenes ikkeverbale 

atferd. 
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Noe for oss morsmålslærere? 

Førs"c må vi spørre: Er ikkeverbal kommunikasjon en så viktig 

del av hverdagen i vart samfunn at kunnskap om den bØr inngå i 

allmenndannelsen? 

Hvis svare'c er ja: Hvilke 'c: skolefag bØr de'c innlemmes i? 

Selvsagt skal vi ikke ukritisk godta den tradisjon i norsk skole 

a'c dukker det opp en ny allmenndannende disiplin, sa inn i norsk

timen med den. Men her er et par a.rgumenter: 

Fra gammelt av har teater hørt hjemme i morsmålsundervisningen, 

og siden er det kommet til språkbruksanalyse, bildeanalyse, litt 

massemedia og film m.m. Noen av disse områdene kan så utdypes 

i egne valgfag i den videregående skolen. Burde kanskje ikke

verbal kom;nunikasjon få en tilsvarende status, hvis vi altså 

mener at området bØr inn i undervisningen? Som valgfagdisiplin 

kunne den kanskje inkorporeres i allmenn språkvitenskap? 

Videre, vi har i norsk skole i dag akseptert at foto, illu

strasjon, typografisk oppsett m.m. betraktes som deler av en 

skriftlig teks·t i kommunikativ funksjon. Det visuelle uttrykket 

ved mun'clig kommunikasjon er imidlertid langt sterkere knyttet 

til det verbale. Og da må vi spørre hvorfor det skal holdes 

u·tenfor, mens bildeanalysen innlemmes. Begge deler kan i enkel·te 

tilfeller totalt forandre avkodingen av et verb~lspråklig ut

sagn, skjønt oftest vil de nok bare virke som modifikatorer 

Hvis ikkeverbal uttrykksmåte skal innlemmes i morsmålsunder

visningen, må det drøftes grundig hvordan. Det er sannsynlig at 

en bør skille mellom morsmålsundervisning for fr~mtidige 

lærere og morsmålsundervisning for samfunnsborgere i sin al

minnelighet. Det sentrale for den siste gruppen ar at eleven 

blir seg fenomenet bevisst, blir klar over den overtalelsesevne 

det ligger i mimikk, gester, kroppsførsel, moter i frisyre, 

kledsel osv., -i særdeleshet nå i de visuelle mediers tid. 

Annerledes stiller saken seg for blivende morsmålslærere. 

Uten en viss bakgrunn i et underliggende system - hvor mangel

fullt det systemet enn måtte være - vil enhver lærer føle seg 

usikker, og resulta-tet blir spredte og helst kuriøse enkel tfe

nomener. Det fins elever ·som leser norske dialekter for å finne 



hvor mye "rart" folk kan sL Et slikt studium av ikkeverbal 

kommunikasjon ville ·være verre enn irttet for forståelsen av .så vel 

vår felleskultur med under kul turer som for frennedk:ulturer ·· i 

dag iblan·t representert i skolemiljøet eller andre deler av 

nærmiljØet. 

Og la meg avrunde med min gamle kje:ophest: Skal nye områder 

innle~~es i morsmålsundervisningen, må det skje som integrerende 

del av en felles målsetning. Det gjelder for begge mottaker

gruppene jeg har skisser-t ovenfor. Skal ikkeverbal kommunika

sjon tas opp som skolefag, blir disiplinen først fruktba:c når 

den reduseres til meningsfull del av en Lelhet. Derfor må 

morsmålsundervisningens målsetting først bli definert. For det 

er den ikke i dag, den er biter av fortidige målsettinger. 

* * * .. ._ * 
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SPRÅKRÅDET OG BØYNINGA AV LATINSKE LÅNORD PA -UM I NORSK 

Av Eric Papazian 

1. Innledning. 

Det er velkjent at latinske lånord på~' f.eks. faktum, 

utgjØr et problem i norsk språk og språknormering på den måten 

at disse ordene avviker fra det vanlige mønsteret i norsk når 

det gjelder bØyning. Ordene er stort sett intetkjønnsord; et 

enkeltstående unntak er datum, som ifØlge ordlistene (de ord

listene jeg har brukt og som jeg viser til i det fØlgende, er 

Berulfsens og Lundebys reviderte utgave fra 1982 for bokmål og 

Helleviks større utgave fra 1983 for nynorsk) kan være både 

hankjØnn og intetkjØnn i både bokmål og nynorsk (forklaringa 

på den alternative hankjønnsforma i dette ene ordet er trolig 

hankjønnsordet dato,som er den vanlige betegnelsen på en dags 

nummer i måneden). Men av bladet Språknytt nr. 2, 1984, går 

det fram (s.l) at det er vedtatt at ~ skal gå ut som al

ternativ til dato - et meget fornuftig vedtak, etter min mening. 

De siste par åra har Språkrådet truffet en rekke vedtak 

angående bøyninga av disse ordene, først og fremst i flertall. 

I 1981 forsøkte Språkrådet å behandle dem som gruppe isteden

for enkeltvis, og regulerte flertallsbøyninga ut fra det. I 

Språkrådets årsmelding for 1981 (s. 19 og fØlg.) og i Språknytt 

nr. 2, 1982 (s. 12-13) l finner vi ei samla framstilling av fler

tallsformene av -~-ord i begge målformene, der ordene blir delt 

inn i klasser på grunnlag av disse formene. Det er også først 

og fremst flertallsformene som skaper problemer ved disse ord

ene, og derfor er det først og fremst disse formene som vil bli 

tatt opp her. 

Etter å ha lest de to sistnevnte skriftene fra Språkrådet, 

vil jeg for min del si at de problemene -uro-ordene reiser seg i 

norsk, ikke synes mindre enn før. Eller kanskje man skulle 
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faller disse 70 ordene i hele B bØyningsklasser i bokmål (3 i 

nynorsk), 09 når bare -mn-ordene kcm bØy,es på 8 forskj<ellige 

måter i flertall, med bøyningsklasser som kan bestå av be.re 

ett eller to ord, så får en si at norsk er blitt et vanskelig 

språk. Problemet er ikke så mye at disse ordene til dels av~ 

viker fra det vanlige bØyningssystemet i norsk som at de er sa 

lii:e enhetli~, slik Sp:r:·åkrådet: harnormert dem. Et'cer å ha 

lest utgreiingene i årsmeldinga for 1981 og· Språknytt nr. 2, 

1982, måtte jeg for min del lure på hva som er vitsen med å lage 

slike regler, og hvem de er beregna på. 

2. Språknormering - hvorfor og for hvem? 

Det er nemlig klart for meg at det systemet Språkrådet nå 

har vedtat'c mht. bøyninga av -~-ord, særlig i bokmål er så 

innflØkt at det er aldeles umulig å lære, slik at man er hen

vist til å sitte med ei ordliste (eller årsmeldinga for 1981, 

eventuelt Språknytt nr. 2,1982, med seinere justeringer) og slå 

opp hvert enkelt ord. Viss disse reglene - eller Språkrådets 

bes·tem;11elser overhodet - bare er rnen·t for en liten elite av 

"aktive skriftspråksbrukere" som har tid og ork- til å si'cte og 

slå opp an.n..;=trv-er-t ord de skriver, så kan reglene kanskje være 

gode nok. Men tar man sikte på å nå den jevne sliter i stats

tjenesten,skolebarna eller tilmed allmennheten overhodet, så 

er det systemet Språkrådet påbyr eller anbefaler på dette punk

tet, rein'c for kompliserL Stakkars den læreren som skal prøve 

å lære bort reglene for bØyning av -~~-ord i bokmål, for ikke å 

si norsk overhodet. Og enda mer stakkars den eleven som skal 

prøve å lære dem! 

Nå kan man kanskje si at det er ikke så farlig om reglene 

er innflØkte, så lenge de samsvarer med den faktiske språkbruken, 

for da vil jo alle vite åssen hvert ord bØyes uten å behøve å 
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sla opp. Hen hva skal en da med språknormering? E·t>c·er mine 

begreper ligger det i sakens natur at ved'cak i Språkrådet ikke 

er beskrivende, men foreskrivende$ de svarer ikl<e nødvendig-

vis til den faktiske språkbruken,men tilrår eller påbyr en 

ønsket språkbruk. Ei anna sak er at den tilrådde språkbruken 

ikke bØr fjerne seg for mye fra den faktiske,om den skal ha 

noen sjanse til å slå gjennom eller påvirke den faktiske språk

bruken. Heller bør en ta utgangspunkt i faktisk språkbruk, og 

så forsøke å lede den i en ønske-t retning, så langt man anser 

.det for mulig, og etter at alle tilbørlige hensyn {pedagogiske, 

sosiale osv. er tatt. Etter mitt skjØnn er det dette en må forse& 

med en realistisk språkpolitikk - og dessuten en demokratisk. 

Det gjelder i det språklige som pa andre områder av samfunns

livet at staten skal være folkets - her: sprakbrukernes -

tjener og ikke dets hersker. 

Når det gjelder -uro-ordene spesielt, så er svært mange av 

dem fremmedord i den forstand at: de blir lite brukt i daglig

språket; mange av dem er reine fagord og ukjente for folk flest. 

For mitt vedko1nmende gjelder det f.eks. ataraksikum,cytostati

kum, infimum, diuretikum, peri'cek·tikum, propyleum og mange 

flere. Og når sjølve ordene er lite kjen·t, vil også høyninga 

være det; her trenger folk faktisk et rad om høyninga,. iall

fall når det ikke foreligger et fast og enhetlig mønster for 

den aktuelle ordgruppa. Og net·topp fordi mange -um-·ord er 

funksjonelle fremmedord" uten fast etablerte former i daglig

språke·t, skulle forholdene ligge særlig godt 'c il rette for en 

vellykket språknormering. Her skulle språknormererne kunne 

skal te og val'ce uten utidig innblanding fra språkbruk erne -

altså en ønskesituasjon for en språkpolitikerl Men i dette 

tilfelle·t syns jeg ikke språknormererne har benyttet seg av 

den relativt store friheten så mye som en kunne ønske. 

En realistisk språkpolitikk må nemlig også - eller fram

for alt - være en språkpolitikk som 'car pedagogiske h<"'nsyn, og 

det syns jeg ikke Språkrådet har gjort i dette ·tilfellet, iall

fall ikke i tilstrekkelig grad. Også tidligere har jeg reagert 

på rettskrivingsbesternmelser som jeg syns har vært unødig de

taljerte og kompliserte, til stor plage for alle som prøver 
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å lære dem (bort) , De-t virker som om pedagogiske hensyn, som 

først og frems·t vil si hensynet til enkeg~e·t 11 ikke blir tU~ 

la~rt noen særlig vek·t når Språkrådet regulerer språke·t: ~ .r1en 

ett:.er rnin mening må dette hen-synet ·være ove:ccrdna.ø ja avgjøren~ 

de, for regler som ikke er så pass enkle at en vanlig utrusta 

og mo'civer'c person relativt le'ct kan lære og huske dem,, vil ha. 

små utsikter til å få noen innvirkning på språkbruken. Og hva 

skal en da med dem? 

Hensyne·t til enkelhet tilsi .. er i deJcte tilfellet a-t de·t må 

kunne gå an å lære bØyninga a.v denne relativt lille ordgruppa 

som gruppe og i form av generelle regler. Og det tilsier igjen 

at det må være få bøyningsklasser - helst med en bøyning m,an 

kjenner igjen f:ca andre ord av samme type {dvs. andre intet

kjønnsord) . Og syst:emet må ikke bare være enkelt; det må også 

beskrives så enlælt og oversiktlig som mulig (men selvsagt 

også både riktig og uttØITLmende)" Til det trengs en holdbar 

morfologisk analyse og systematisering. De·tte kravet syns 

jeg ikke framstillinga i årsmeldinga for 1981 eller Språknytt 

nr. 2,1982, tilfredsstiller. Etter mitt skjØnn er beskrivelsen 

av bØyninga av -uro-ordene der ikke særlig tilfredsstillende 

saklig sett, og fØlgelig heller ikke særlig pedagogisk. Tingene 

kunne vært sagt på en mer oversiktlig og opplysende måte, også 

om en ønsker å normere slik Språkrådet har gjort. Jeg er klar 

over at både Språknytt og årsmeldingene sikkert er beregna også 

på andre enn språkforskere, men det skulle gå an å gi en språk

vitenskapelig holdbar beskrivelse uten en særlig avansert tek

nisk språkbruk. Det vil jeg forsøke å gjøre nedafor, der jeg 

skal diskutere analysen av flertallsformene og inndelinga av 

~-ordene på grunnlag av de flertallsformene Språkrådet nå har 

gitt dem, med utgangspunkt i Språkrådets egen beskrivelse i års

meldinga for 1981 og Språknytt nr. 2,1982. Men først noen kom

mentarer til entallsformene. 

3. Litt om entallsformene. 

Enkelte -um-ord har i begge mål ei valgfri form uten -um 

i ubestemt form entall, da med regelmessig bØyning. Først og 
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fremst gjelder det 7 ord på ~' nemlig apogeum, jubileum, 

lyceum, mausoletna, museum, perigeurr,c og propyleum, som hal:' 

jamstilte former på -e, altså apoge, jubile, osv. !det ellers 

parallelle ordet ateneum har derimot ikke ei slik valgfri 

form) . Det'c.e går fram av av ordlistene og årsmeldinga for 

1981 (s. 21), samt - for nynorskens vedkommende - årsmeldinga 

for 1982 (s. 16-17). Dernest gjelder det 3 ord på -rum, nemlig 

mons'crum,sentrum og spektrum, som har jamstilte former på~, 

altså nonster, senter og spekter (derimot har ellers parallelle 

ord som metrum og nøytrum ikke tilsvarende former). Dette går 

fram av årsmeldinga for 1981 (s. 22). Siden de valgfrie formene 

på -~ og -er verken kan regnes som egentlige -Qm-ord eller 

skaper spesielle problemer mht. høyninga, vil jeg her se bort 

fra dem og bare ta for meg formene med -um i ubestemt entall. 

Bestemt form entall av -um-ord dannes for det meste regel

messig, ved å legge til den bestemte artikkelen i intetkjønn. 

Dette i mo·tsetning til de nært beslekta ordene på -ium, 

f.eks. stadium, der -~normalt faller bort i bestemt entall, 

jfr. stadiet til stadium. /Ilen også i noen -um-ord forekommer 

dette, dels obligatorisk og dels valgfritt. Obligatorisk er 

det i begge mål i de 7 ordene på -euro som ble nevnt ovafor, 

ifØlge ordlistene samt - for nynorskens vedkommende - årsmel

dinga for 1982 { s. 16-17). Obligatorisk er bortfallet også i 

ett ord på -rum i bokmål, nemlig metrum, ifØlge ordlista 

(i nynorsk er bortfallet derimot valgfritt i dette ordet). I 

de andre ordene på -rum i bokmål - monstrum, nøytrum, sen·trum 

og spektrum -· er bortfallet derimo·t valgfritt (for de 3 sis·te, 

se ~rsmeldinga for 1983, s. 20). Dessuten har vi ifølge ord

lista valgfritt -~-bortfall i bestem·t entall i orde'c int

erregnum i bokmål, altså interregnumet eller interregnet. I 

nynorsk er -uro-bortfallet valgfritt i alle 5 ordene på -~, 

samt i femininum, interregnum og maskulinum, ifØlge ordlista 

samt årsmeldinga for 1983 (s. 23-24; i bokmål har femininum og 

maskulinum derimot bare "full" form med -um i bestemt e>1tall, 

.ifØlge ordlista) . 

Det jeg har å bemerke til disse reglene, er for det 
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første at de er litt ulike i bokmål og nynorsk (når det gjelder 

femininum, maskulinum og metrum) , uten at jeg kan se noen 

grunn til det. For det andre bør vel ikke metrum behandles 

annerledes enn de andre -rum-ordene i bokmål, eg for det tredje 

virker det litt tilfeldig hvilke ord som får -um-bortfall i 

bestemt entall, obligatorisk eller valgfritt. Hvorfor akkurat 

fem~ninum, interregnum og maskulinum kan få dette bortfallet 

(2 av dem bare i nynorsk), kan jeg ikke innse i det hele, og 

nårdet gjelder ordene på -eum og -rum, så vil jeg si at der

som grunnen er den valgfrie forma på henh. -e og -er i ube

stemt entall - som selvsagt har også bestemt form uten -um -

så er det en dårlig grunn. Former som jubileet (til jubile) 

og sent(e)ret (til senter) tilsier etter mitt skjØnn ikke de 

samme formene til de ubestemte formene jubileum og sentrum, for 

mens de bestemte formene er r~elmessige i det første tilfellet, 

er de uregelmessige i det andre. Etter mitt skjØnn må en be

trakte formene på -(e/r)um og formene på -e/er som to ulike 

bØyningsklasser og ikke skjele til hØyninga av de sistnevnte 

formene ved normeringa av de førstnevnte. Disse bør ses først 

og fremst i forhold til andre ·-um-ord, der bestemt entall stort 

sett dannes uten bortfall av -um. Det spørs om en ikke burde 

gå inn for å gjennomføre denne regelen i alle -uro-ord, etter

som det motsatte - å stryke ~ (obligatorisk eller valgfritt) i 

bestemt ®tall av al1e-~-ordene liksom av -iurn-ordene - neppe 

er aktuelt. 

4. Om analysen av flertallsformene og inndelinga av -um

ordene i norsk. 

a) Språkrådets beskrivelse. 

I både årsmeldinga for 1981 og Språknytt nr. 2,1982, 

deles -um-ordene inn i klasser etter endelsen i ubestemt fler

tall. For nynorsk regner Språknytt med 3 klasser: l. ord med 

obligatorisk -uro i ubestemt flertall, f.eks. album, ub.flt. 

album, 2. ordene jubileum og museum, som i ubestemt f1ertall 

har formene jubile og muse vsa. jubileum og~· og 3. 

ord med valgfritt -a eller -um i ubestemt flertall, f.eks. 
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ak·i:.i",la eller aktivum. Arsmeldin.ga. regner deri~ 

mot med bare 2 b~·lyningsklasser i nynorsk; oq .i_ubileum og museum 

nevnes i en parent.es, som unntak, I både årsmeldinga og Språk

nytt opplyses det: a'c Språkrådet ennå ikke har tat·t standpunkt: 

til bestemt flertall av ord med -a i ubestemt flertall, men 

seinere har rådet bestemt at bestemt flertall i slike ord skal 

ende på -~ eller -~ som hovedform og [-ai] som klammeform, 

altså f.eks. fakta(a) eller [faktai] til ub.flL fakta. Dette 

går fram av årsmeldinga for 1982 (s. 16) og Språknytt nr. 2, 

1983 (s. 6). Av disse to skriftene går det også fram ls.s.) 

at ubes·temt flertall av jubileum og museum nå skal være bare 

jubileum og museum (fØr også jubile og ~, men disse formene 

kan nå bare være flertall av de valgfrie en·tallsformene jubile 

og ~), mens bestemt flertall skal være jubilea, musea (med 

klammeformer på [-jJ. Altså uten -~, slik a·t disse ordene 

likevel ikke faller sa=en med ·typen alburr: (b.flt. albuma, 

[albumi]), men blir stående som ei eiga gruppe. Det går også 

fram at denne særegne hØyninga i bestemt flertall (med bortfall 

av --~)ikke bare gjelder disse.to ordene, men også 5 andre ord 

på -eum {med valgfrie former på -~, jfr. pkt. 3 ovafor). 

For bokmål regner både årsmeldinga for 1981 og Språknytt 

nr 2,1982, med 5 bøyningsklasser. Det er l. ord med obligato

risk-~ i ubestemt flertall, f.eks. kvantum, ub.flt. kvanta, 

2. ord med valgfritt -~ eller -er i ubestemt flertall, f.eks. 

nøytrum, ub.flt. nøytra eller nøytrer, 3. ord med valgfritt 

-a eller -urner i ubestemt flertall, f.ek~. pensum, ub.flt. 

pensa eller pensumer, 4. ord med obligatorisk -~i ubestemt 

flertall, f.eks. museum, ub.flt. museer, 5. ord med valgfritt 

-um eller -urner i ubestemt flertall, f.eks. album, ub.flt. 

album eller albumer. Men i tillegg til disse 5 klassene kommer 

de 3 ordene monstrum, sentrum og spektrum, som behandles for 

seg sjøl i både årsmeldinga og Språknytt (trolig fordi de kan 

ha de alternative formene monster, senter og spekter i ube

stemt entall), og som utgjØr 2 egne bØyningsklasser. Sentrum 

og spektrum har valgfritt -~ eller -~ i ubestemt flertall, 

altså sentra, spektra eller sentre, spektre, mens monstrum 
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bare kan ha =e, altså monstre~ 

Når de'c gjelder bes_temt flertall i bokmål, så ·heter det 

i årsmeldinga at denne forma skal ha endelsen -aene i ord som 

ha:c ubestemt flertall pil. -~, O! l tså f.eks. _fakta~ t_il fa.kta. 

Om bestemt flertall av ord med andre endelser i ubestemt fler

tall sies det ingen t.ing, men av eksemplene i Språknytt går 

det fram at bes·temt flertall dannes ved å legge 'ul valgfritt -a 

eller -ene til den ubestemte forma ved ubestemt flertall på 

-mn, al·tså f.eks. album~ eller albumene til album, og ved å 

ers-tatte ubestemt flertalls·-endelsene med de samme er,delsene 

ved ubes·temt flertall på -er el leT --~~-§!> al i: så f ~eks._ -I_J.Øy·tra 

eller nøytrene 'cil nøytrer (mer, nøytraene til _~?.Øy~a) og 

pensuma eller ~nsumene til pensumer (men pensaene 'c il pensa l . 

Bes'cemt flertall av ordene med (valgfritt eller obligatorisk) 

ubestemt flertall på -~, altså monstrum, sentrum og spektrum, 

står ikke oppført, men trolig gjelder den siste regelen også 

der. 

Til denne beskrivelsen, nærmere bes·temt den analysen som 

inndelinga bygger på, er det etter min mening to ting å inn

vende, For de'c første at den j_icke skiller klar1: - eller riktig -

mellom {ord) stamme og bØyningsendelser, og for de·t andre at den 

ikke skiller mellom bØyningsmønstre !eller -måter) og ~nings-= 

kla_s__§__er E eller ikke gir noen oversik-"c over bØyningsmønstrene~ 

men bare over bøyningsklassene. Dermed blir det overlatt til 

leseren sjøl å abstrahere ut av eksemplene både bØyningsendel

SE!:' og kombinasjoner av bøyningsendelser, dvs. bØyningsmøns-tre. 

Og begge deler er nødvendige om en skal få noen oversikt over 

høyninga av -um-ordene. En slik oversikt forutsetter nemlig 

at det er lett å sammenlikne, og finne fram til likheter og 

ulikheter mellom, de bØyningsklassene Språkrådet har delt dissJ 

ordene inn i. Likeså må det være le·tt å sarrunenlikne bØyning a 

i bokmål og bøyninga i nynorsk, og bØyninga av -um-ordene som 

helhet og bøyning a av andre intetkjønnsord i hver av målformene. 

Ikke minst det siste er viktig i samband med normeringa av -uro

ordene i norsk, for da gjelder det fØrst og fremst å vurdere 

åssen disse ordene passer inn i bøyningssystemet generelt. Men 
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også forholdet mellom tg:,:y'ninga i bokmål og bøyninga i nynorsk er 

av interesse i en slik sammenheng 1 for det kan ·'cenkes å være 

et siktemål for normeringa at bØyninga av -um-ord i de ·to mål

formene skal avvike minst mulig fra hverandre (jfr, § l b i 

Lov om Norsk Språkråd), I det fØlgende skal jeg ta opp hvert 

av de to punktene som ble nevnt ovafor, for seg, 

b) Stamme og bøyningsendelser, 

Hovedfeilen med framstillinga i årsmeldinga og Språknytt 

er etter mitt skjønn at -um blir framstilt som en slags bøynings

endelse (flertallsendelse), noe som igjen fører til at vi får 

enda merkeligere "endelser" som -urner, -~ eller -urnene, lYlen 

selvsagt er ingen av disse bokstav- eller lydsekvensene verken 

bØyningsendelser eller andre slags morfologiske enheter i norsk, 

og da bør de heller ikke framstilles som morfologiske enheter. 

Den eneste rimelige analysen av -uro-ordenes morfologiske s'cruk

tur i norsk er å regne -um ikke som et eget morfem av noe slag, 

men som en (karakteristisk) del av stamma, som rett nok kan 

"falle bort" under bøyning, se nedafor (det samme er tilfelle-t 

med den trykklette vokalen i mange norske ord på -er, -el og 

-~~' som heller ikke alltid fungerer som egne morfemer). 

Ut fra dette er det klart at flertallsendelsen i f.eks. 

ub. flt. album ikke er -um, men -! {null), som er en ~ig 

og velkjent endelse i ubestemt flertall av intetkjØnnsord i 

norsk, både bokmål og (enda mer) nynorsk (jfr. land, hus, fjell 

osv.). Like vanlig i intetkjØnnsord i bokmål er -er i f.eks. 

nøytrer, museer, albumer (jfr. steder, ansikter o.l.), og i 

bestemt flertall -~og -ene i f.eks. nøytra/nøytrene, musea/ 

museene, albuma/albumene. Ikke i noen av disse formene er 

det noe spesielt å bemerke ved bØyningsendelsene; det er de 

vanlige, velkjente intetkjØnnsendelsene i ubestemt og bestemt 

form flertall som er ute og går. Ved former som nøytrer, nøytra/ 

nøytrene eller ~' ~/museene finner vi derimot et av-

vik fra det vanlige bøyningssystemet i norsk - ikke når det 

gjelder bøyningsendelsene, men i sjølve ordstamma. Det be-

står i at -um"faller bort" eller veksler med -Ø i flertall, 
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slik at vi får e1 (jiaorfofanologisk veksling 11 eller veksling l 

ordstaTILrna under bØyning a,. som er ukj eiYt i gamle norske ord 

{de1--:-imot finner vi den sarrrE1e vekslinga_ i lånord på ='iurr~ der 

med -mn-bortfall regelmessig· også j_ bestemt ento.ll, jfr Leks, 

_s·tadiet, ste.dier, stad i':"/ st§Cj.iene t:il _stadium) , 

Denne ve}~:S.lin·;!a finner vi også i former som ub c flt o 

kvanta til kvantumr men her får vi i tille9g en flertallsen-~ 

delse -a som ellers ikke forekommer i norsk i ubes·temt fler

tall, Derimot forekom.nter -~ regelmes.sig som endelse i beste~!:_ 

flertall av intetkjønnsord, Bom hovedform vsa. klam.meformer på 

[-il i nynorsk og normalt valgfritt til -~ i bokmål. Et unn

'cak fre. den siste regelen er nettopp -um-ord med (valg-

frit·t eller obligatorisk) ubes·temt flertall på -~; her k2cn som 

sagt bare =ene brukes i bokmål r f 0 eks~ fak·taene til fak·ta. ~ 

Dette er selvsagt for å unngå former med dobbel l'::r altså faktaa 

o, l. Hen for nynorsk har altså Språkrådet vurdert det slik a.t 

slike former ikke var til å kornme forbi iallfall som valgfri 

form, Den alternative hovedforma uten tillegg av en ny -~ 

til å markere bestem·t flertall - altså Leks. b.flL fakta, 

som er jamstilt med faktaa - er grafologisk og fonologisk set·t 

heldigere, men morfologisk sett avvikende, ettersom ubestemt 

og bestem'c form flertall da faller sarnmen. Hen også formene 

på -~eller [-ai], eller på -~ne i bokmål, kan sies å være av

vikende, fordi vi her får bestemt flertalls-endelsen lagt til 

ubestemt flertalls-endelsen, istedenfor at de to endelsene byttes 

ut med hverandre (men det samme forekommer rett nok også i ord 

av typen glo, b.flt. ~). 

c) BØyningsmønstre. 

Et skille mellom bØyningsmønstre og bøyningsklasser hadde 

trolig også vært ei vinning for oversikten, iallfall i·bokmål. 

Der er det nemlig 8 bØyningsklasser, men bare 5 bøyningsmønstre. 

De'c korruner av at mange -~-ord kan bØyes etter flere mønstre, 

men det er ikke de samme mønstrene som er aktuelle ved alle 

-um ord som har alternativ bØyning. Vi får altså ikke bare 
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ulike bøyn.:LngsmØttstre f men også tA.l1ke kowb:tnasjoner av bqJy= 

ningsmønstreo r nynorsk er det like InEi~rxge bØy11ingsklasser som 

det er bøyningsmønstre, 3 stykker. 

Med ~Øyningsmønster mener jeg her måte å bøye et ord 

eller en klasse av ord på (jeg ser da bort fra at ordet ofte 

brukes om et eksempel på en slik bøyningsmåte). Et slikt møns

ter består av bøyningsendelsene + eventuelle vekslinger i stamma, 

i dette tilfellet -~-bortfallet, som er kombinert med visse 

bøyningsendelser. Bortfallet er obligatorisk ved ubestem·t fler

·tall på -~, men foran de norske bøyningsendelsene faller -um 

bort bare i visse ord, f.eks. nøytrum, flt. nøytrer, nøytra/ 

nøytrene (vsa. nøytra, n\bytraene), og museum, flt. museer,musea 

!Til.L"Bene, men ikke i ailåre, f.eks. pensum, fl t. pen surner, pensuma 

pensumene (vsa. pensa, pensaene), eller album, flt. ~hum/al

bumer, albuma/albumene lom -~-bortfall i entall, se pkt. 3 

ovafor) . Den eneste forskjellen mellom ord av ·typen nøytrum 

og ord av typen pensum, slik Språkrådet har normert dem, er 

at den første typen har -~-bortfall også ved de norske bøynings

endelsene som er et al·ternativ for begge typene, mens den siste 

ikke har det. På denne måten får vi i både bokmål og nynorsk 

bøyningsmønstre som skiller seg fra hverandre bare ved at det ene 

har -~-bortfall og det andre ikke, mens bøyningsendelsene er 

de samme. Disse kan passende beskrives som varianter av ett 

og samme bøyningsmønster, og det vil bli gjort i det fØlgende. 

I så fall kan bøyningsmønstrene· i fle~ for -um-ord i 

hver målform settes opp slik: 

Nynorsk: 

l. ub.flt. -~, b.flt. -~/[-i] 

a) uten -~-bortfall, f.eks. album, flt. album, albuma/[albumi] 

b) med -~-bortfall i bestemt flertall, f.eks. museum, 

flt. museum, musea/[rnusei] 

2. ub.flt. -~, b.flt. -a(a)/[-ai), med -~-bortfall, f.eks. 

faktum, flt. fakta, fakta(a)/[faktai] 
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Bokmål: 

l. ub.fl1:. -eJ;:, b.flt. -'!:_/-~ene_ 

-~l uten =uf0:=bo:ctfall p f ~eks~ pe_nsl.l.rn" fl·t ~ :ee~~urne_!> :een_surna/ 

pensumene. 

b) med -~=bo:c'cfall 1, f~eks~ museums 

ene. 

2. ub.flL -!, b.flt. ~j-~11§., uten -uro-bortfall, f.eks. albu..mr 

flt~ album, albuma/albumene. 

3. ub.flL ~~J b.flL ~!!.,/~ene~ med -~-bortfall, f.eks. sentrum, ----
fl·t, sentre_, sentra/ sen·trene. 

4. ub.flt. -'!:_, b.flt. -aene, med -::::~-bortfall, f.eks. faktum, 

flt. !akta, faktaene. 

d) Bøyningsklasser. 

En bØyningsklasse er en klasse av ord som bØyes på saiTLme 

måte, dvs. etter det samme bøyningsmønsteret eller de sarnÆe 

bØyningsmøns'crene. Vi kan skille mellom klasser med obliga

'corisk bØyning, som fØlger bare e·tt bøyningsmøns-ter, og klasser 

med valgfri bØyning, som kan bØyes etter flere bØyningsmønstre. 

Som nevnt har mange -um-ord valgfri bøynin'}. Stort sett er de•': 

bare ·to alternativer, men ordene ak'civum og passivum kan bØyes 

på hele tre forskjellige mater i bokmål, til dels avhengig av 

betydning. I årsmeldinga for 1981 står disse ordene oppfØrt 

blant dem som har valgfritt flertall på -~ eller -urner (dvs. 

-er uten -~-bortfall, etter framstillingsmåten her), men det 

står at ba.re formene på -~ skal brukes i samband med regnskap. 

Det må vel bety at den andre forma skal (kan?) brukes i den 

overførte be-tydninga {om fordeler og ulemper) . l-1en i Språknytt 

nr 2,1983, står det (s, 9) at det kan hete aktiver og passiver 

eller aktiva og nassiva i samband med regnskap, Disse to ordene 

skal altså bØyes etter mønster l a når de brukes i overført 

betydning, men etter mønster lb eller 4 i den egentlige. Der

med utgjØr de en egen bøyningsklasse helt for seg sjøl. De to 

bØyningsklassene som bØyes etter mønstrene l a og l b i begge 

målformene, kan liksom bØyningsmØnstrene framstilles som vari

anter av samme type. 



I nynorsk er det 3 bøyningsklasser av =~~ord slik Språk

rådet har normert dem, t:o med obligat:;orisk og en med- valgfri 

bØyning. Det er: 

l. ord som bØyes obligatorisk etter mønster l (a eller b), 

a) ord som bØyes e·tter mønster l a, Leks. album, flt. album, 

albuma/[albumi]. Under denne klassen nevner både Språknytt 

nr. 2,1982, og årsmeldinga for 1981 13 ord, men i tillegg 

kommer monstrum, som som nevnt omtales for seg. Til gjen

gjeld må vi trekke fra de 5 ordene apogeum, lyceum, mauso

leum, periqeum og propyleum, som ifØlge årsmeldinga for 

1982 (s. 16-17) og Språknytt nr. 2,1983 (s.6), har bØyning 

etter mønster l b,sammen med jubileum og museum. Det 

blir altså 9 ord i denne klassen. 

b) ord som bØyes etter mønster l b, f.eks. museum, flt. ~-

~' ~/[musei]. Denne klassen omfatter 7 ord, ifØlge 

årsmeldinga for 1982 og Språknytt nr. 2,1983 (jfr. ovafor). 

Det er alle på -~ unntatt .ateneum, som hører til klasse 

l a. 

2. ord som kan bøyes valgfritt etter mønstrene l a og 2, f.eks. 

pensum, flt. pensum, pensuma/[pensumi] eller pensa,pensa(a) 

/[pensai]. Under denne klassen nevner årsmeldinga for 1981 

52 ord, men i tillegg kommer sentrum og spektrum, som behand

les for seg sammen med monstrum. 

For bokmål regner som sagt både årsmeldinga for 1981 og 

Språknytt nr. 2,1982, med 5 klasser av -um-ord. Men også her 

må vi legge til de 3 ordene monstrum, sentrum og spektrum, som 

utgjØr 2 særegne bøyningsklasser i bokmål. Dessuten utgjØr som 

nevnt.aktivum og passivum en egen bøyningsklasse, i og med at 

disse ordene kan bøyes på tre forskjellige måter. Vi får altså 

i alt 8 bøyningsklasser, 3 med obligatorisk og 5 med valgfri 

bØyning. Det er: 

l, ord som bØyes obligatorisk etter mønster 4, f.eks. kvantum, 

flt. kvanta, kvantaene, Til denne klassen hører 21 ord. 

2. ord som bØyes valgfritt etter mønstrene l a og 4, f.eks. 

pensum, pensuma/oensumene eller pensa,pensaene. Års-
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meldinga for 1981 fører opp 23 ord under denne klassen, men 

fra dem må vi trekke aktivum og passivum, slik at det blir 

21 ord også i denne klassen. 

3. ord som bØyes obligatorisk etter mønster lb f.eks. museum, 

flt. museer, musea/museene. Denne klassen omfatter 8 ord. 

4. ord som bøyes valgfritt etter mønstrene l b og 4, f.eks. 

nøytrum, flt. nøytrer, nøytra/nøytrene eller nØytra, nøy

traene. Også denne klassen består av 8 ord. 

5. ord som bøyes valgfritt etter mønstrene l a og 2, f.eks. 

album, flt. album/albumer, albuma/albumene. I denne klassen 

er det 7 ord. 

6. ordet monstrum, som bøyes obligatorisk etter mønster 3, altså 

flt. monstre, monstra/monstrene. 

7. ordene sentrum og spektrum, som bøyes valgfritt etter mØnst

rene 3 og 4, altså flt. sentre, sentra/sentrene og spektre, 

spektra/spektrene eller sentra, sentraene og spektra, spek

traene. 

8. ordene aktivum og passivum, som skal bØyes etter mønster l a 

{eller 4?) i overført betydning - altså aktivumer og passi

vumer, b.flt. aktivuma/aktivumene og passsivuma/passivumene 

- men etter mønstrene l b eller 4 i egentlig betydning, altså 

aktiver og passiver, b.flt. aktiva/aktivene og passiva/pas

sivene, eller aktiva og passiva, b.flt. aktivaene og passi-

~· 

e) Konklusjon. 

Av oversikten over bØyningsmønstrene ser vi at to av de tre 

bØyningsmønstrene i nynorsk {l a og b) og 4 av de 5 i bokmål 

{alle unntatt nr. 4) er vanlige, regelmessige bØyningsmønstre 

for intetkjØnnsord i de to målformene, bortsett fra at enkelte 

av dem (lb i nynorsk og lb og 3 i bokmål) omfatter ei_uvanlig 

veksling i ordstarnrna {-um-bortfallet). Det gjenværende bØynings

mønsteret (nr. 2 i nynorsk og 4 i bokmål) avviker også når det 

gjelder bøyningsendelsene, særlig i ubestemt flertall. Videre 

ser vi at forskjellen mellom de 4 regelmessige bØyningsmønstrene 

i bokmål ligger i måten ubestemt flertall dannes på; bestemt 
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flertall dannes på sawne måten i alle mønstrene. I det av-

vil<ende mønster 4 er derimot bare varianten med ~ene tillatt, 

og dessuten legges bestemt flertalls-endelsen der til ubestemt 

flertalls-endelsen istedenfor å erstatte den. I ubestemt fler

tall kan de regelmessige -urn-ordene i bokmål få de norske fler

tallsendelsene -er,-! og -~, der de to første må sies å være de 

vanlige i intetkjØnnsord i bokmål; den sis·te forekommer ellers 

bare i ord på -er, f.eks. lager, beger. Vi ser også at den 

a·ndre av disse 3 ubestem·t flertalls-endelsene i bokmål er den 

samme som den regelmessige flertallsendelsen i nynorsk, og at 

grunnen til at antall bØyningsmønstre (og dermed bøyningsklasser) 

blir så mye hØyere i bokmål enn i nynorsk, er at -uro-ordene i 

bokmål kan danne flertall også med endelsene -er og -~, som ikke 

fins i intetkjønnsord i nynorsk. 

Trekker vi så inn antallet ord som bØyes etter hvert mønster, 

valgfritt eller obligatorisk - altså bøyningsklassene - ser vi 

at mønster l a i nynorsk, som er det mest regelmessige bØynings

mønsteret der, klart peker seg ut som hovedmønsteret for bøyning 

av -um-ord i nynorsk, e·ttersom alle -um-ord utenom 7 (klasse l b) 

kan bøyes etter dette mønsteret, sjØl om bare 9 av dem (klasse 

l a) ~ kan bøyes slik. Men de fleste (klasse 2) kan altså 

også bØyes etter det avvikende mønsteret 2. Nønster l b må be

traktes som et avvik i nynorsk, ettersom bare 7 ord (klasse l b) 

kan bØyes slik. I bokmål framtrer det ikke noe hovedmønster så 

tydelig som i nynorsk, men det er likevel klart at det latinsk

påvirka bØyningsmønsteret 4 dominerer, siden så mange som 54 

ord (bØyningsklasse l, 2, 4, 7 og 8) kan bØyes på denne måten, 

mens 21 ord (bØyningsklasse l) bare kan bøyes slik. En må 

altså kunne si at -um-ordene utgjør et vesentlig større pro

blem i bokmål enn i nynorsk, dels på den måten at det avvikende, 

lånte bøyningsmønsteret står mye sterkere der enn i nynorsk, og 

dels på den måten at bøyninga er mye mindre enhetlig enn i ny

norsk, med mange og små bØyningsklasser. 

Som sagt mener jeg at reglene for bøyning av -um-ord iallfall 

i bokmål er alt for kompliserte til å kunne læres, noe som vel 

også skulle gåfram av framstillinga ovafor. Heller ikke i ny-
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ik.ke oss: t.tl :ro 

har vedtatt i disse ordene~ 

ja, etter rni 1:·t skj Øl"ln ville de-t: værE: høys·t beklagelig Oltt- dett.e 

sys·temet skulle bli s-tående som en varig del av nors}: graifulla_~, 

tikk. Det er det vel ellers neppe noen fare for, og det har 

sikk.ert heller ikke vært Språk:cådet:s mening o Snarere an.lcar 

jeg at man be-trakter det 1':ilrådde sys)cemet som et melloru.s-r:a~ 

dium pa veien fram mot et sys·tem som. er både mer enhetlig og 

mindre avvikende fra systE:rLH:;t_ i andre norske intetkjønns= 

o:nL I"ien spørsmålet. er om det. ikke skulle være råd å påskynde 

utviklinga noe og forenkle systemet alt nå, uten å bryte alt 

for mye med etablert språkbruk og språkfØlelse i dagligspråket." 

muntliq som skriftlig~ I det fØlgende skal jeg legge fram 

noen synspunkter på assen man kunne få til ei slik forenkling, 

om man skulle Ønske det. 

5. Om å forenkle bØyninga av -um-ord i norsk. 

a) l-'llmen:ne prinsipper. 

E'c CJTunnprinsipp for reguleringa av bøyninga av -L.l.Ir:-ordene 

som vel ikke skulle være særlig kon·trovers i elt, er at høyninga 

bør tilpasses bøyningssyst,em.et i norsk så la.ngt som mulig" 

De·t vil igjen si at. ubestemt flertall på -~ (med bestem·t fler~ 

·tall på -aene i bokmål og ~a {a) eller [ -...:o'\il i nynm:sk bør av

grenses så m'}re som mulig f siden dette er et avvj_kende bøynings~ 

mønst:.er i norsk~ Omvend:'c bØr de reg·elrett.e intetkj Ønnsmønstrene 

på (bestemt flertall -~, [ -jJ) i nynorsk og -_! eller -irr (be-

stemt flertall -a eller -ene) i bokmål foretrekkes eller til

ras over alt der språkbruk og språkfØlelse gjØr det. mulig. 

!4en som sagt bØr siktemålet først og frems·t være å forenkle 

bøyninga av -uro-ordene innbyrdes, slik at de får en mest mulig 

enhetlig bØyning. 

Hva -um-bortfallet i flertall angår, er det ikke like opp

lagt at det bør unngås, sjøl om også dette utgjØr et avvik og 

en komplikasjon i bØyningssystemet. I flertall er -um-bortfal-

le'c mye vanligere enn i entall·, jfr. at det forekommer - obli-
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gatori.sk eller valgfri-'ct - i 2 av de 3 bøyningsklassene i ny~-

norsk, med til sarm.nen 61 ord (dvs. alle utenom 9) F og i 7 av 

de 8 (alle unntatt klasse 5) i bokmål, med 63 ord til s<>-riLmen. 

Ved det latinske bøyningsmønsteret med -a i ubestemt flertall, 

som forekommer valgfritt eller obligatorisk i 54 ord i begge 

mål (klasse 2 i nynorsk og klassene l, 2, 4, 7 og 8 i bokmål), 

er bortfallet ikke til å konmte forbi. Ved de norske flertalls

endelsene har vi et valg - jfr. forskjellen mellom bØynings

mønstrene l a og l b i begge mål - sjØl om -~bortfallet især i nynorsk 

bare forekorr:mer i noen få ord { bll)yningsklasse l b, med 7 ord) . Men 

mange -um-ord vil bli svært lange og tunge især i bestemt fler

tall uten bortfall av -urn; f.eks. er former som pluskvamper

fektene og mausoleene fra et u·t·trykksmessig {fonologisk/grafo

logisk) synspunkt å foretrekke framfor de morfologisk sett mer 

regelmessige *pluskvamperfektumene og ;,mausoleumene. 

Nå kan den morfofonologiske vekslinga som -uro-bortfallet 

representerer, unngå:s også ved å fjerne -~ i ent:all, og- dermed 

i alle former, slik man har gjort - rett nok bare valgfritt -

i ord av typene sentrum/senter og museum/muse. Denne utveien 

må vel kalles den endelige løsninga av problemet, for den eli

minerer jo -uro-ordene som gruppe i det hele ·tatt. Men fore

løpig er den vel aktuell bare ved -um-ord med en viss uttrykks

s-truktur, nemlig utlyd på -eum ·3ller konsonant + -rum (der en ~ 

kan sKytes inn foran .f ved -uro-bortfallet, slik at ordene kan gå 

inn i gruppa av intetk]ønnsord pa -~. Og ved korte -um-ord som 

faktum, kvantum eller album blir metoden neppe aktuell noen 

gang, slik at vi nok i all overskuelig framtid må_regne_med 

denne of-te omtalte stavelsen - og en ordtype som er karakteri

sert ved denne stavelsen - i det minste i entall, med et even

tuelt bortfall i flertall. 

Disse betraktningene gjelder -um~ordene i norsk generelt, 

bokmål som nynorsk. Men ellers blir problemene i bokmål svært 

ulike dem i nynorsk, ettersom bøyningssystemet i disse ordene 

er så ulikt i de to målformene. Når man skal betrakte hØyninga 

mer i detalj og trekke inn de enkelte bØyningsklassene, må hver 

av målformene derfor omtales for seg. 



det regelmessige flertallsmønsteret på =!: 
bortfall {ntqJ:ns-ter l a}!? regn;SS som hovedmØnsteret. i nyn·-:Jrsk" 

sj<Z~l om bare ei mindre grnppe o:::~d {klasse l a.) b~t>yes oblig-at.o= 

risk etter dE:tte m{l',nsteret, filen bØyning'Sffi(6nste.r l b må sies 

å rep:.:esentere et e.v-vik i nynorske i og med at ba:es 7 ord (kla2.~ 

se l b) b~yes slik~ Etter mi·tt skjØnn kan det ikke være nød~ 

vendig å opprettholde dette bøyx1ingsmønsteret og denne bqjyn:'Lngs~~ 

klassen i nynorsk., Begge deler kan elimineres ved å la klassen 

gå opp i klasse l av dvs g bøye den et·ter mønster l a og- innføre 

former som museuma/[museumij i best:emt flertall (og ~u~~ur,et i 

best-emt entall p jfr .. pkt c 3 ovafor} ~ Av ,en eller annen grunn 

har vi alt. fra fØr et·t ord på =eum som bØyes slik f nemlig 

at:eneun:, og jeg kan for min del ikke innse hvorfor et:eneume'c, 

ateneurr§_ skal være godtatt" men ikke muscLunet,f ~ru.s~ma.~ I det 

minste bØr c;.lle ordene på =~·bØyes likt; og om man anser de 

bestemte formene med ~-_um~bortfall {~useet., musea osv~ som så 

in:narbeidet i nynorsk at de ikke er til å komrr1e u·tenom,. er 

al1::.ernativet ~ om man Ønsker 2c eliminere denne bøyningskla.ssen 

= å gjennomføre formene uten -~·urn som eneform også i de ubes·temte 

formene (al t.så muse osv .. ) , der de nå bare er valgfrie. En annen 

mulighet, som rett nok ikke ville fjerne bøyningsklassen, men 

vel gjØre systemet enklere, er å gjØre -um-bortfalle'c valgfri·tt 

i alle former, også de bestemt:e. Da ville disse ordene kunne 

bØyes etter mønster l a, og de kunne frams·tilles som et unn-tak 

innafor klasse l a, som ret·t og slett gikk ut på at -um kan 

sløyfes ved ordene på ~eum. 

BØyningsklasse 2, med valgfritt regelmessig og avvikende 

bØyning, er det derimot neppe råd å eliminere i første omgang, 

iallfall; til det er nok former som fakt~, kvanta o.l. for 

godt innarbeidet, Men etter mitt skjønn både kan og bør klas

sen reduseres atskillig. IfØlge Språkrådet hØrer de aller 
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fleste -um-ordene 54 stykker) til denne klassen. Men kan 

virkelig former som _!Qa..ksirna, !Uinim~i ~~:ta p mul t1~r perfekta f 

ultimata og ~ {til ~) være så innarbeidet. i nynorsk a_t 

de ikke er til å komme forbi? E-t·ter min mening må·tte det her 

gå an å gjennomføre de regelrette flertallsformene maksimum osv. 

som de eneste tillatte, på linje med Leks. albu_m og monstrum. 

På denne måten ville man styrke den regelmessige fler-tallsbøy

ninga i -_1illl-ordene (klasse l a) , sjøl om man ikke ville oppnå 

ei forenkling i første omgang, i og med at klasse 2 ville bli 

stående, om enn redusert. Hen på lengre sik'c ville det kanskje 

være mulig å eliminere klassen helt ved å gjennomføre den regel

rette forma i alle ordene av denne klassen. Da ville hØyninga 

av -um-ordene i nynorsk bli både helt enhetlig og i samsvar med 

høyninga av intetkjønnsord ellers. 

c) I bokmål. 

Siden situasjonen er langt mer flokete i bokmål enn i 

nynorsk på dette punktet, er det også mer om å gjØre å få 

til ei forenkling. Også her skulle det være mulig å oppnå mye 

uten å øve alt for mye vold på.språkbruken. Først og fremst 

måtte man kunne "normalisere" de 5 avvikende ordene aktivum 

og passivum, som ugjør en egen bøyningsklasse, og monstrum,sent

trurn og spek'crum, som representerer ett bøyningsmønster og 2 

bØyningsklasser. Hva de to første angår, så kan det ikke være 

nødvendig å holde på hele 3 alternative former i ubestemt fler

tall: -er uten -uro-bortfall (bØyningsmønster l a), -er med 

-ura-bortfall (mØnster l b) og -~ (med -~-bortfall - mønster 4). 

Jeg syns også det er en unØdvendig komplikasjon a gi disse 

ordene ulik bøyning avhengig av om de er brukt i egen-tlig eller 

overført betydning. Denne finessen kan en med fordel la utgå, 

og i begge tilfeller velge mellom flertall på -er med og uten 

-uro-bortfall som alternativ til den latinske flertallsforma. 

Dvs. en kan la ordene gå opp i enten bØyningsklasse 2 (som pen

~) eller bøyningsklasse 4 (som nøytrum) . Dermed har vi eli

minert bøyningsklasse 8. 
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er disse 3 ordr~ne de 

=C> i ubc~;::~terrn': flertall; obl i=· 

o:j.::ltOrisk i de-t fØrst:.e ordet. 0".3" \Talgfritt i de to andrs e Grunnen 

ti.l denne enest.ående bØyn:Lnga ka_n ikke være _noen annen enn at. 

dis se 3 or(i.e:n.e 

i ubestemt entall; med ubesi:>errrt fle:ctall ~~rLstexi'. senb?r 

eller monstre., sentrer ~ien det er i så fall en feil~ 

slutning~ Flertallsform.ene på =,a til .e.nta11zformene på "'--~!:" 

krever ikke de sannne flertallsforrnene tiJ entallsfo:emene på 

=l).ffi"' 

mer, 

TVert om kre:~~rer 1.1like ent:allsformer ulike fler·tallsfo.r~ 

De-'c er klart ::it m~,nsteret for bøyninga av formene 

monster osv~ må være bØyninga av andre intetkjønnso:r·d på -~J;_ i' 

eller J:agre. llien det er like 

klart a.i: roøns""ceret for bøyning a av formene monstruJn osv" ma_ 

tall på ~er med 

=~~t f~eks~ de med 

frlonstrum kunne i 

ubestemt fler-

sa fall gå opp 

i den klassen der denne bøyninga_ er obligatorisk/l dvs" klasse 

3 (typen museum); !Tiens de to and2~e kunne gå inn i den klassen 

der denne bøyning a er valgfri <tH bøyningsmøns<ter 4, dvs. 

klasse 4 {typen _]1ØVtrUl:!l) " De'rmed ville man ha kvi·tta seg med 

e·t·t bøyningsmønster Il to bøyningsklasser og ·tre avvikende ord&' 

etter mitt skjønn uten å bryte det aller minste med vanlig 

språkbruk i former som monstrer og sen·trer virker ikke mer av= 

viJ<ende på meg enn !!l~nst_re og ~_en·tre ~ snarere tvert imot~ 

Et anna problem er forholdet mellom de to gjenværende 

norske flertallsendelsene <-~:.;: og som begge er vanlige i 

in'cetkjønnsord i bokmål og som begge kan brukes i -mn-ord, 

ifØlge Språkrådet, Men i -mn~ordene er -er den langt van

ligs'ce endelsen av disse i:o; den er obligatorisk i en klasse 

på 8 ord (klasse 3) og valgfri vsa. andre endelser i 4 andre 

klasser !nr. 2,4, 5 og 8) på til sammen 38 ord. Ubestemt 

flertall på -! forekommer derimot bare i en klasse på 7 ord 

(nr. Sl, og der bare valgfritt til -er, For min del kan jeg 

ikke forstå hvorfor -! er tillatt i akkurat disse 7 ordene og 

ingen andre. Hvorfor (flere) album (eller albumer), men ikke 

!flere) aktivum eller museum? Skal en først innføre -!-endelse 

som et alternativ i -um-ord, bØr det være i form av en generell 
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regel som gjelder alle ~um-ord, iallfall alle som kan ha -er 

i ubestemt flertall. 

I1en det er jo enklere å fjerne -Q.-endelsen i 7 ord enn a 
innføre den i 46. Det spørs om man ikke bm:de satse på å gjen

nomføre -er og ikke -.2. {og enda mindre -.§_) som norsk normal

endelse i ubestemt flertall av -um-ord i bokmål, sjØl om dette 

ikke er noen god "samnorsk" løsning (men en"samnorsk" løsning 

på dette punktet tror jeg er nokså fjern i alle fall). -er er 

jo en vanlig flertallsendelse i intetkjønnsord i bokmål, også 

u·tenorn ordene på trykklett -e (typen s·t:ykke), og i talemålet 

synes -~ å være ekspansiv i intetkjønnsord, iallfall på Øst

landet, som jo er bokmålets høyborg. I -uro-ordene står denne 

endelsen etter mitt språkøre vesentlig sterkere enn -Q. her; 

former som albumer, punktumer og volumer virker langt mindre 

avstikkende på meg enn (flere) album, punktum og volum. Nå 

skal normeringa av bokmålet sel vsagoc ikke bare ta hensyn til 

talemålet på Østlandet, men forholdene i denne landsdelen 

må likevel veie tungt, og dessuten vil man trolig finne 

en tilsvarende tendens til å markere flertall også i intet

kjØnnsordene også i andre landsdeler. Etter min mening er 

dette en ·tendens Språkrådet bør oppmuntre, iallfall i bok

målet, der -er har fast fotfeste i intetkjønnsord. Især når 

det kan forenkle bøyningssystemet, slik tilfellet ville bli 

i -um-ordene, Ved å fjerne -Q. som alternativ flertallsendelse 

i de aktuelle 7 ordene kvitter man seg nemlig med et bøynings

mønster i -um-ord i bokmål (nr. 2), Derimot kvitter man seg 

i første omgang ikke med noen bøyningsklasse, for typen albw~ 

blir likevel stående som en egen bØyningsklasse - nemlig den 

eneste som bare kan bøyes etter mønster l a. 

I så fall står vi igjen med 3 bøyningsmønstre (l a, l b 

og 4) og 5 bøyningsklasser (nr. 1-5). Hva bøyningsmønstre an

går, er det store problemet selvsagt det la~-påvirka bØy

ningsmønsteret 4. Som sagt synes det rimelig å forsøke å be

grense denne flertallsdannelsen mest mulig i norsk, men å eli

minere den helt synes enda mindre realistisk i bokmål enn i 

nynorsk. Dette bøyningsmønsteret står jo vesentlig sterkere 
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i bokmål enn det tilsvarende i nynorsk, og er forelØpig neppe 

til å komme utenom i det minste som valgfrie former. Rett nok 

blir enkelte av disse ordene vesentlig brukt i flertall, f.eks. 

data - datum blir vel neppe brukt i dagligspråket overhodet, og 

er nå dessuten gått ut av offisiell språkbruk, iallfall som 

alternativ til dato (i årsmeldinga for 1983 står det - s. 19 -

at data også kan være entallsord - av hankjønn eller intet

kjØnn - i bokmål, men slik brukes ordet vanligvis ikke. Det 

heter mine data og ikke min - eller ~ - qata) . Derimot er 

det et par andre opphavlige flertallsformer som brukes som 

stofford og som følgelig oppfattes og brukes som entallsformer, 

f.eks. narkotika, b.ent. narkotikaen (ikke narkotikaene). 

Dette ordet kan altså ikke oppfattes som flertall av narkotikum 

slik det vanligvis blir brukt, sjØl om narkotika ifØlge Språk

rådet også er flertall av narkotikum (dette ordet hØrer til dem 

som bare kan ha flertall på -~, altså bØyningsklasse l i bok

mål). Men dette gjelder bare noen få ord og har ingen betydning 

for bøyningssystemet. Vi må altså inntil videre regne med bØy

ningsmønster nr. 4 i det minste som et alternativ i -~-ordene 

i bokmål liksom i nynorsk. 

Spørsmålet blir da om en kan redusere antall b~yningsklas

~ ved å slå sammen noen av de 5 hoved-bØyningsklassene Språk

rådet har satt opp (jeg ser nå bort fra de 5 avvikende ordene 

som er omtalt ovafor). Om en ikke kan fjerne den latinske fler

tallsendelsen helt, så kan en kanskje gjøre det nest beste, sett 

fra et puristisk (og rasjonalistisk) synspunkt - nemlig å til

late den norske, dvs. -er, i flere ord enn Språkrådet har gjort, 

ja, i alle -~-ord. Dermed kunne man fjerne forskjellen mellom 

de to store bØyningsklassene l (kvantum) og 2 (pensum) . Den 

fØrste er nemlig den eneste som ikke kan ha norske bØynings

endelser, men for min del kan jeg ikke se noen grunn til ikke 

å tillate former som kvantumer og faktumer, altså bøyning etter 

mønster l a, vsa. de latinske formene. Jeg kan ikke innse hvorfor 

f.eks. pensumer, maksimumer og aktivumer skal være tillatt, men 

ikke kvantumer og faktumer. For min språkfølelse står disse 

formene helt på linje med hverandre, og det skulle ikke være 
nødvendig 
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å dele d1sse ordenr~ L te bøyningsklasser ~ ,_Jeg mener al·tså at 

vi kan eliminere bØyningsklasse l og la den gå opp i 2 ved å 

tilla'ce bøyningsmønster l a også i den nåværende bØyningsklasse 

L 

Når de-t gjelder ord som kan bøyes etter mønster l b, -~ 

med -mn-bortfall, så faller de i to klasser slik Språkrådet 

har reguler'c dem - en der denne hØyninga er obliga'corisk 

{klasse 3) og en der den er valgfri vsao bøyning etter mønster 

4 (klasse 4). Også denne forskjellen synes unødvendig. Skulle 

en oppheve den, kan det ikke gjøres ved å innføre mønster 4 og-så 

i klasse 3 - altså former som ub.flt. musea o.l. - men tvert om 

ved å la mønster 4 utgå i klasse 4, slik at former som nøytrer 

o.l. blir de eneste godkjente i denne klassen,istedenfor nøytrer 

eller nøy'cra. Ei offisiell bannlysing av de sistnevn-te formene 

skulle ikke være noe stor-t tap for norsk språk, særlig ettersom 

-er vel alt nå står sterkere enn -a i disse relativt få ordene 

(8 stykker), som for det meste er språkvitenskapelige fagord. 

Med disse to etter mitt skjønn lite drastiske tiltaka 

skulle en ha slått sammen for det første bØyningsklassene l og 

2 og for det andre bØyningsklassene 3 og 4. Dermed vil vi ha 

redusert antall bøyningsklasser til 3, hvorav 2 skiller seg fra 

hverandre bare ved at det er -uro-bortfall i den ene, men ikke 

i den andre - altså forskjellen mellom bøyningsmønster l a og 

l b - og kan framstilles som varianter av den samme klassen. 

Vi får altså fØlgende bØyningssystem: 

l. ord som bøyes obligatorisk etter mønster l(a eller b), 

aj ord som bøyes etter mønster l a, f.eks. album,flt. 

albumer, albuma/albumene. Gjelder 7 ord (nåværende 

klasse 5). 

b) ord som bøyes etter mønster l b, f.eks. museum, flt. 

museer, musea/museene. Gjelder 19 ord (nåværende bØynings

klasse 3 og 4 + monstrum, sentrum og spektrum). 

2. ord som bøyes valgfritt etter mønster l a og 4, f.eks. 

faktum, flt. faktumer, faktuma/faktumene eller fakta, 

faktaene. Gjelder de gjenværende -~-ordene, 44 stykker 

(nåværende bøyningsklasse l, 2 og 8). 



Det'ce blir et rela'civt enhef:lig og oversiKtLig sys-tem. En 

ser at hovedmønsteret eller hovedregelen er (bØyning etter) 

det mest regelmessige mønsteret l a, som de fleste -~-ord 

(alle utenom klasse l b) kan bøyes etter, sjØl om bare 7 ord 

~ bØyes slik. Det er også mulig å beskrive høyninga av 

-uro-ordene med noen få regler, f.eks. slik: l. Alle -um-ord 

kan ha regelmessig bØyning med endelsene -et, -~ og -a/e~, 

bortsett fra a-t enkel te ord har bortfall av -um i flertall 

{her må det fØlge ei liste på de 19 ordene i klasse l b) . 

2. Dessuten kan de fleste av dem også ha flertall på -~ og 

-aene, med bortfall av -~ (her bør det vel helst fØlge ei 

liste over de ordene som ikke kan ha denne alternative 

bØyninga, dvs. de 19 som er nevnt tidligere - og som det kan 

henvises til - samt de 7 ordene i bøyningsklasse l a). 

Så langt skulle det etter mitt skjØnn være mulig å komme 

alt i dag,uten å bryte særlig mye med dagens språkbruk og 

sp:cåkfølelse. Når det gjelder hva man skal arbeide mot på 

lengre sikt i samband med disse ordene i bokmål, så må vel 

rettesnora der som i nynorsk være å redusere den latinske 

flertallsbøyninga og styrke den norske, særlig den regel

messige hØyninga l a(uten -~-bortfall). Man bØr altså prøve 

å øke bøyningsklasse l, særlig l a, på bekostning av bøynings

klasse 2, ved at man lar former som fakta gå ut til fordel for 

faktumer. !>len som sagt står det latinske bøyningsmønsteret som 

helhet, så vel som -uro-bortfallet kombinert med norske endelser, 

vesentlig s-terkere i bokmål enn i nynorsk, og i bokmål må vi 

derfor -trolig regne med disse bøyningsmønstrene, og de til

svarende bØyningsklassene (l b og 2 ovafor) , i overskuelig 

framtid. Det er jeg for min del ikke så bekymret for, så 

lenge bØyningsmønstrene blir anvendt etter enkle og greie 

regler, slik at vi ikke får et rotete og J.lOversiktlig bØynings

system. 
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OVERSIKT OVER ARTIKLER I NORSRRIFT FRA 1975 TIL 'i S:84" 

SP RAK 

1975 

nr. Kjell Ivar Vannebo: 

Ernst Håkon Jahr: 

Eskil Hanssen 

* nr. 3 Geirr Wiggen: 

* nr. 4 Es kil Hanssen: 

H.O. Wiull: 

Einar Bruaas: 

Arne Torp: 

1976 

* nr. 5 Tove Bull og 
Jan Ragnar Hagland: 

Thorstein Fretheim: 

Eskil Hanssen: 

* dette nummeret er utsolgt. 

Hvorfor NORSKRIFT - og for 
hvem? 

l-fonemet i Oslo bymål. 

Ordforrådet i naturlig tale
språk. 

Utelatelse av setningsledd. 

Likt og ulikt om semantisk 
analyse. 

Kasus ved sammenlikning -
et forsøk på analyse. 

Om verbalvalens - en skisse. 

Ei lita utgreiing om verbal
valens. Kva er verbalvalens? 

Dagsnyttspråket i radio -
ei gransking av språk
bruken i 15 dagsnytt
sendingar på nynorsk. 

spørreordspørsmål uten 
spørreord. En studie i 
norsk talemålsyntaks. 

I tilfelle. 

Om relativsetningens syn
taks og semantikk. · 



nr. 8 ]\_rne Torp: 

Lj ubiS"a Raj ie: 

Magne Hyhren: 

nr. 9 Ljubis'a Rajic: 

Einar Bruaas: 

nr. 11 Eskil Hanssen: 

G .A. Tanner: 

H.O. Wiull: 

1977 

* nr. 13: Jan Engh: 

nr. 14: Eric Papazian: 

Ernst Håkon Jahr: 

*: dette nummeret er utsolgt. 

Taksonom.isk-strukturalis
tisk og generativ fonologisk 
analyse: ei praktisk jam
fØring. 

Grunnlagsproblemer i 
historisk språkforskning I. 

Talemålsgrunnlaget for 
preteritumsformene på ade 
hjå Ivar Aasen. 

Fenrir - freistnad på ei 
språkleg tolking. Til 
H9fu6lausn 10. 

Grunnlagsproblemer i historisk 
språkforskning II. 

Noen spesielle setnings
konstruksjoner i norsk. 

Nominalsyntagme av typen 
Han Asbjørn i mellomnorsk. 

The Use of Retroflex Flap 
among Children aged 12-16 
in Oslo. 

Litt om genus i norsk. 

Om en innholdsvariant av 
skal. 

Talehandlingsteori og 
språkbeskrivelse. Et over
syn. 

Om '"tjukk l" og andre rare 
lyder. 

Svar og kommentar til 
Eric Papazians artikkel 
"Om 'tjukk l' og andre rare 
lyder". 
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* nr. 17 Einar Bruaas: 

Vigleik Leira: 

Helge LØdrup: 

Thorstein Fretheim: 

1978 

* nr., 19 Svein Lie: 

Eric Papazian: 

nr. 20 Bernt Fossestøl: 

Kjell Ivar Vannebo: 

Arne Torp: 

1979 

nr. 22 Barbara A. White: 

nr. 24 Magne Rommetveit: 

Svein Lie: 

* dette nummeret er utsolgt. 

Nominaladverbialer. 

Litt om se·tningsknute, 
neksusknute og identi
fiseringsformelen "det 
er ., .. "u .. 

Mikill maor ok sterkr. 

En problematisk kausal
konstruksjon i norsk. 

En generativ analyse av 
setninger med verbet "gi 
tilbake". 

Kort merknad om bruken av 
pluskvamperfektum. 

Om inndeling av leddsetninger. 

Mer om transitive verbal
grupper. 

Hu sa at aldri hadde a sett 
nenner så sinna. 

Tekstlingvistiske stil
markører. 

Språklig struktur og litte
rære konvensjoner. 

Tellelige og massebetegnende 
substantiver. 

Nokre tankar om norrøne 
gramrnatikkar og norrøn 
grammatikk. 

A study of the Use of 
Politeness Stereotypes in 
modern spaken Norwegian. 

Predikativet. 

PLUSS. 
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nr. 25 Bernt Fossestøl: 

Svein Lie: 

Al>ne Hvenekilde: 

1980 

nr. 26 Bernt Fossestøl: 

Kjell Ivar Vannebo: 

E}lVind Fjeld Halvorsen: 

Olaf Øyslebø: 

nr. 29 Thorstein Fretheim: 

Bjørn Oscar Hoftvedt: 

Ivar Jemterud: 

Einar Haugen: 

Anne Hvenekilde: 

1981 

nr. 31 Eric Papazian: 

* dette nummeret er utsolgt. 

Relativsetninger i kommunika
sjon. 

"Bare" er ikke bare bare -
oq ikke "også" heller. 

LærebØker i norsk som 
fremmedspråk. 

Noen tanker omkring mål
settingen for norskstudiet. 

Hvorfor undervise i gramma
tikk? 

HØrer norrønt hjemme i 
norskstudiet? 

Hva er språklig kommunika
sjon - og hvorfor forske i 
det? 

b a r e er en enhetlig 
semantisk beskrivelse 
mulig? 

Noen trekk ved formell og 
uformell språkbruk i 
Oslo-mål. 

PØh! Grr! og Æsj! Noen 
tanker om interjeksjoner 
i Andeby og andre steder. 

Lærebøker i norsk som 
fremmedspråk: En replikk. 

LærebØker i norsk som 
fremmedspråk - en kommentar 
til Einar Haugens replikk. 

Per strøk til eksamen, 
hvilket ikke forbauset noen. 

nr. 31 forts. neste s. 



nr, 31 

nr. 33 

1982 

nr. 35 

nr. 37 

1983 

nr. 39 
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(forts. fra forrige s.) 
Thorstein Fretheim: 

Reidun Barnholdt 
m.fL: 

Svein Lie: 

Cathrine Fabricius
Hansen: 

Frøydis Hertzberg: 

Endre MØrck: 

Svein Lie: 

Helge Lødrup: 

Ivar Jemterud: 

John Ole Askedal: 

Else Ryen: 

Eric Papazian: 

* dette nummeret er utsolgt. 

Interjeksjoner - uttrykk 
for ens følelser, men også 
noe mer. 

En stilistisk analyse av 
Dag Solstads "Novelle". 

Amerikansk lingvistikk i 
70-åra. 

Emner og modeller i sprog
beskrivelsen. 

Finnes det en linje fra 
Pontoppidan til Vinje? 

Identitetsmarkerende rela
tivsetninger. 

Om å stryke at og skifte 
betydning. 

De og dem i dialekten på 
Oslo vestkant. 

Om interjeksjoner og 
følelser - en replikk til 
Thorstein Fretheim. 

A note on pronominal 
substitution in certain 
presentative passive 
sentences in Norwegian. 

Passiv og verbalsubstantiv -
to sentrale trekk i lov
tekster. 

Mer om de og dem som ikke
subjekt-r normalisert Oslo
måL 

nr. 39 forts. neste s. 
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nr. 39 (forts. fra forrige s.) 
John Ole Askedal 

Kirst.i Mac Donald: 

1984 

nr. 42 Svein Lie: 

Bjørg Michalsen: 

Else Mundal: 

Terje Spurkland: 

Helge Lødrup: 

LITTERI\.TUR 

1975 

nr. 2 Otto Hageberg: 

Edvard Beyer: 

Rolf N. Nettum: 

Ingard Hauge: 

dette nummeret er utsolgt. 

Noen errffier fra norsk-tysk 
l<ontra.stiv grammatikko 

Uttrykk for framtid i norsk. 

Abstraksjonsproblemer i 
fonologien. 

Fonologien hos en psykisk 
utviklingshemmet gutt. 

Heilagmann som sa sex. 

Norrønt språk - snar-t en 
saga blott; i oversettelse? 

Enda mer om de og dem i 
dialekten på-oslo vest
kant. 

Formspråk, tendens og 
ideologi i Camilla Colletts 
~~tmandens nøttre. 

Samfunnsbildet i Vildanden. 

Samfunnsbildet og samfunns
oppfatningen i Kiellands 
Jacob. 

Synspunkter på noen litte
raturvitenskapelige metode
problemer. 
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197 6 

* nr". 6 Olav Solberg: 

Åsfrid Svensen: 

* nr. 7 Einar Eggen: 

* nr. 1 O Gudleiv BØ: 

* nr. 12 Vigdis Ystad: 

Liv Norbom: 

Gudleiv BØ: 

1977 

* nr" 15 Kirsti Texmo: 

Øystein Tjora: 

* nr. 16 Ivar Havnevik: 

* dette nummeret er utsolgt. 

Kong Eirik og Hugaljod -
Ein historisk ballade? 

Virkelighetsbildet i fan
tastisk diktning. En 
sammenlikninq mellom folke
diktning (ballader og even
tyr) og noen fantastiske 
fortellinger fra 1950- og 
60-åra. 

Metafor og metonymi. 

Hvitsymre i utslåtten -
enhet og forskjell. Glimt 
fra vår mytiske hverdag. 

Om strukturalisme og 
populærlitteratur - og 
litt om kjærlighet. 

En strukturanalyse av 
Amalie Skrams roman 
Sjur Gabriel. 

Erlebte Rede - form og 
funksjon. 

To kjærlighetsnoveller 
av Johan Borgen. 

Zola og naturalismen. 

Om impresjonismen som 
litterært begrep. 

Kjærliqhet og verdi i 
Aksel Sandemoses roman 
Varulven. 
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1978 

* nr. 18 Walter Baumgartner: 

Harald Bache-Wiig: 

.A.sfrid Svensen: 

Provokasjonen som ble borte. 
Bjørnsons over Ævne I, litte
raturhistorien og resepsjons
estetikken. 

Kiellands Jacob: Fra 
krambod til supermarked -
et kort oppgjør over 
dikterens fallittbo • 

Familie, kjØnnsroller og 
sosialisering i noen romaner 
1910-40. En seminarrapport. 

* nr. 21 Dagne Groven Myhren: Komposisjon og menings
mønster i Henrik Wergelands 
dikt "FØlg Kaldet". 

Øystein Rottem: 

1979 

nr. 23 Harald Bache-Wiig: 

.A.sfrid Svensen: 

1980 

* nr. 27 Else Mundal: 

Liv Bliksrud: 

Ingrid Nymoen: 

.A.sfrid Svensen: 

* dette nummeret er utsolgt. 

Et notat om Atle Kittangs 
litteraturvitenskapelige 
syn i Litteraturkritiske 
problem {1975). 

Pælen i kjødet. Amalie Skrams 
Forrådt • 

Realismens fiksjonsunivers -
virkelighetsforståelse og 
litterære grep. 

Kvinner i norrøn litteratur. 

Feminisme og antifeminisme 
i Sigrid Undsets forfatter
skap. 

Kvinnesyn i kristelig 
populærlitteratur • 

Privatlivet, ramme og problem
felt f9r noen nyere romaner 
og noveller .• 



nr. 28 

1981 

nr. 30 

nr. 32 

1982 

* nr .. 34 

"' nr. 36 

1983 

nr. 38 
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Erik Østerud: 

Otto Haaeberg: 

Syndefall og alveslaq. 
Om samfunnskritikk og 
eksistensialisme i 
Henrik Ibsens Genaanqere. 

Kjærleik, regresjon, dØd. 
Underteksten i OlsØygutane 
av Olav Duun. 

Marion Askedal Bergan: Språket i Thorbjørn Egners 
barnebØker. 

Erik Østerud: 

Erik Østerud: 

Harald Bache-Wiiq: 

Arild Linneberg: 

Irene Iversen 

Irene Iversen og 
Arild Linneberg: 

Senkapitalisrnens vaga
bondering. Kapitalisme~ 
og sivilisasjonskritikk i 
Øystein LØnns roman 
Hirtshals Hirtshals. 

Den romerske adelighet og 
dybdepsykologien. En 
studie i Henrik Ibsens 
Rosmersholrn. 

Litteraturkritikk oq 
offentliq mening. Welhavens 
kulturkamp i 1830-åra. 

Litteraturkritikkens his
torie - notater til en 
modell. 

Kvinnelige litteratur
kritikere og etableringen 
av en kvinneoffentlighet 
i 1880-åra. 

Edb-register over "litte
raturkritikkens historie 
i Norge". 

* dette nummeret er utsolgt. 



nr, 40 

nr. 41 

1984 

nr. 43 
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Erik Østerud: 

Ivar Havnevik: 

Øystein Rottem: 

Ole l"Øide: 

Arild Linneberg 
Arne Melberg 
Irene Iversen 
Bjarte Birkeland 
Atle Kittang 
Edvard Beyer 
Redaktør: f.Jorten ~bi: 

Nasjonens skald eller vare
markedets frie dikter? 

FrigjØringslyrikken 1945. 

Innledning til to artikler 
om Hamsun. 

Utopi på leirføtter. 

Tilværelsens udlænding. 

Seks innlegg og en debatt 
om HISTORIESKRIVING: 
LITTERATUR OG LITTERATUR
KRITIKK. 




