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Dialog som tekst 

Fra "God dag mann økseskaft" 
til "kreativ meningsutvekslfing" 

Av Frøydis Hertzberg og Kjell Ivar Vannebo 1 

1. Forslkning om dialoger 

En stor del av vår språklige aktivitet foregår i samtaleform. 

Vi skulle derfor umiddelbart vente at samtalen eller dialogen 

ville være en viktig innfallsport for å studere språk og språk

bruk. Men dialogstudiet er egentlig et forholdsvis nytt om

råde innenfor språkforskningen, selv om enkelte lingvister alt 

tidlig understreket samtalens betydning som forsknings

område. J.R. Firth sa f.eks. i 1935 at vi i samtalen ville finne 

"the key to a better understanding of what language is, hnd 

how it works" (Firth 1957). Det er likevel innenfor ;mdre 

vitenskaper enn lingvistikken, og da særlig i filosofi, sosiologi 

og antropologi, at vi finner de første ansatsene til en dblog

analyse. 

Skal vi gruppere det arbeidet som er gjort i de siste åra, 

kan vi skille mellom tre eller fire hovedretninger i denne 

forskningen: 

1 Foredrag ved MONS 3, Tromsø 17.-19. november 1989. 
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1. Etnografenes sosiologiske analyse (f.eks. Sacks, 
Schegloff and Jefferson 1974, Turner 1974) 

2. Filosofisk orientert analyse av talehandlingsteori 
og konversasjonene implikaturer (f.eks. Austin 
1965, Seade 1969, Grice 1967, Kempson 1977) 

3. Lingvistisk orientert arbeid (f.eks. Sindair & 
Coulthard 1975, Edmondson 1981, Stubbs 1983, 
Stenstrom 1984) 

Som en fjerde retning kan vi eventuelt regne initiativ- og 

responsanalysen som er utviklet ved Tema Kommunikation i 

Linkoping (f.eks. Linell & Gustavsson 1987, Linen, Gus

tavsson & Juvonen 1988). Denne retningen knytter seg til 

psykologi og kommunikasjonsteori, men den bygger også på 

den såkalte etnometodologiske konversasjonsanalysen (f.eks. 

Heritage 1984 og 1987) og på arbeider av den typen som er 

nevnt under punkt 1. 

Det er ikke noe absolutt skille mellom disse gruppene, 

men inndelingen får tjene som en illustrasjon på de ulike 

vitenskapene som har vært opptatt av å utvikle teori og 

metode for dialogforskning. Enkelte vil kanskje savne lit

teraturvitenskapen i denne oversikten. Det har nok vært 

gjort studier av dialoger i skjønnlitteraturen (f.eks. i Ibsens 

dramaer, eller i norrøne sagaer). Når vi likevel ikke har det 

med her, er det fordi litteraturvitenskapen - så vidt vi kjen

ner til - ikke har utviklet noen egen teori eller metode for 

dialoganalyse. 
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2o Hva er spesfeRt ved dialoger? 

En iøynefallende forskjell på dialoger og de fleste andre 

teksttyper er at dialogene etter sin natur er muntlige_. Dialo

gen oppstår ved at mennesker snak~ker med hverandre, og 

skriftlige dialoger er derfor i prinsippet sekundære i forhold 

til de muntlige. De skriftlige dialogene prøver enten å gjengi 

en samtale (som når man skriver ned en samtale fra et 

bånd), å rekonstruere en samtale (som f.eks. et portrett

intervju i en avis) eller å skape en fiktiv samtale (slik tilfelle 

er med dialoger i romaner og skuespill). I dette perspektivet 

kan skuespillernes framføring av dramatisk dialog betraktes 

som en tilbakevenden til primærnivået: man muntlig-gjør 

den skrevne dialogen som i første omgang skulle etterlikne 

muntlighet. 

Imidlertid finnes det også andre sjangrer som primært 

er muntlige - det gjelder de tradisjonelle fortellingstypene 

eventyr og sagn, og det gjelder de "moderne" fortellingene 

vitser og vandrehistorier. Den avgjørende forskjellen på 

dialoger og andre tekster er derfor at dialogen etableres 

gjennom et samspill mellom to eller flere samtalepartnere. 

Det er nettopp dette samspillet som konstituerer dialogen, 

og som gjør den forskjellig fra en monolog. 
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3. Den tekstlingvistiske analysen av dialoger 

Fra en tekstlingvistisk synsvinkel krever dialogen til dels 

andre analyseprinsipper enn monologiske tekster, selv om 

mye er felles. For eksempel er det klare restriksjoner på 

hvilke tekstdefinisjoner som er brukbare i dialogforskningen. 

Det går fint så lenge vi holder oss til definisjoner som foku

serer på den indre sammenhengen mellom setningene i en 

tekst, slik tilfellet ofte er i mer populærvitenskapelige inn

føringer i tekstlingvistikk: 

Vanligvis snak/ær eller skriver vi i rek/ær av ord eller setninger som 
er knyttet til hverandre på forskjellige måter. Slike sammenhengende 
rek/ær av setninger danner det vi kaller en tekst. 

(Fløttum 1987:134) 

Denne typen definisjon passer som vi ser like godt på dialo

ger som på monologer. Som avgrensningskriterium er den 

imidlertid utilstrekkelig - den kan nok i enkelte tilfeller 

brukes til å skille tekster fra tilfeldige rekkefølger av set

ninger (f.eks. grammatiske eksempler i en lærebok), men 

den er dårlig egnet til å avgrense en tekst mot en annen. Av 

den grunn vil de fleste tekstlingvister operere med andre 

kriterier i tillegg. Et kriterium som ofte nevnes, er avsenders 

intensjon. Bernt Fossestøl (1980) setter opp intensjon som et 

tekstuelt strukturelement, i den forstand at "den kan sies å 

gjelde teksten som helhet, ikke bare enkeltsetninger", og 

fortsetter: 
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[Det] er intensjonen bak som gir enkeltsetningene et helhetlig preg, 
og som gir grunnlaget for at språkbmkere kan skille mellom en tekst 
og en ik/æ-tekst. 

(Fossestøl 1980:31) 

Det er derfor ikke uvanlig å finne tekstdefinisjoner som i sin 

kjerne er knyttet nettopp til avsenders intensjon: 

En text iir en någorlunda sjiilvstiindig kommunikativ enhet av 
språklig natur genom vilken en eller flera personer avser att uppnå 
något slags syfte hos en eller flera andra personer. 

(Westman 1981:5f) 

Men en slik definisjon er problematisk for dialoger. Etter 

den vil en kunne ende opp med å betrakte hver enkelt 

replikk som en ny tekst, noe som åpenbart er lite tilfredsstil

lende. En noe rimeligere løsning ville være å se på den 

enkelte samtalepartnerens samlede bidrag som en tekst, slik 

at dialogen da skulle bestå av to parallelle tekster. Men også 

dette er en utilfredsstillende løsning. På den måten får en 

nemlig ikke vist det som kanskje er det mest sentrale ved 

dialogen: det gjensidige avhengighetsforholdet meHom bidra

gene fra de to partene. 

Nå ser vi riktignok daglig eksempler på at dialoger i sin 

helhet brukes av en avsender i en spesiell hensikt, slik som i 

denne annonsen: 



Med en Citroen BX kan du kjøre selv den tøf
feste norske vinter i møte. Her fårdu forhjuls
trekk, solid vekt over drivhjulene, og transistor
tenning for sikker kaldstart. l høy snø kan du 
bare heve karosseriet med et enkelt hånd
grep, og kjøre videre selv der andre biler blir 
stående med snø oppunder "buken"! 

Gjennomført kvalitet gir skikkelig annen
håndsverdier. 
BX er i dag en bil helt i teten 
når det gjelder kvalitet og 
driftssikkerhet. 
l klassen for 5-dørs 
familiebiler, er 

Citroen BX derfor en av de modellene du vil 
få godt igjen for i forhold til nybil-pris. Som 
BX-eier vil du også glede deg over den gode 
plassen, utstyret- og ikke minst den unike 
komforten! 

Velkommen til prøvekjøring! 

Citroen BX 14 E, med hele BO Hk/DIN, 
5 gear, oppvarmede forseter m.m., koster 
fra kr. 

1 
Fåes også som turbo di ese!, og som 
stasjonsvogn. 

CITROEN 
Cittoen BX gir deg mer for pengene- også når du skal bytte den inn! BX 

~kmø.~~/ 

Cilroe~ Skøyen 
Drammensvn. 207 
0281 Oslo 2 
Tlf. 02/52 05 50 

Aulobj"m AlS 
Cecilie Thoresens v. 7 
ll530slo 11 
Tlf. 02/29 15 38 

&hm Ao;i<> AlS 
Spireavn. 10 
05800slo5 
.Tlf. 02/64 80 21 

Aule BiiA/S 
Sverresgt. 5 
0652 Oslo6 
Tlf. 02/19 67 00 
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- I dag har jeg kjøpt meg en splitter ny Citroen BX! 

- Hva, en Citro .. ?! Si meg, vet ikke du at vi har vinter halve året 
her i landet? 

- Jo nettopp deifor. 

Men da er avsender nettopp en annen enn de fiktive sam

talepartnerne, og avsenderens intensjon er noe annet enn 

den intensjonen de måtte ha med sine replikker. I prinsippet 

gjelder dette all skriftlig dialog, enten det dreier seg om et 

intervju i dagspressen eller en dialogsekvens i en roman. 

3.1 Administrasjonen av ordet 

I tillegg til de vanlige tekstlingvistiske koherensmekanismene 

vil dialogtekstene konstitueres av trekk som er særegne for 

denne teksttypen: slike som har å gjøre med administra

sjonen av ordet. Sentrale begreper her er turgiving og tur

taking, og initiativ og ~· Begge disse ordparene har 

sammenheng med det faktum at samtalen konstitueres av to 

eller flere parter som veksler på med å snakke. 

3.1.1 Turgiving og turtaking 

For at vekslingen mellom partene skal gå mest mulig frik

sjonsfritt (man vil f.eks. gjerne unngå å snakke i munnen på 

hverandre), reguleres samtalen gjennom turskiftetegn (se 

Øyslebø 1988:317 ff.) Dette skjer dels gjennom stemmen, 

dels gjennom paralingvistiske trekk som øyenbevegelser, 
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gestikulasjon og kroppsholdning. Hvis den talende bruker 

fallende intonasjon kombinert med en pause hvor han lener 

seg tilbake og stirrer motparten i øynene, er det et sterkt 

signal til at den andre skal ta ordet. Tilsvarende kan han -

hvis han vil hindre den andre i å ta ordet når han selv står 

fast -unnlate å ta øyenkontakt (stirre i taket) samtidig som 

han sørger for å fylle pausen med "eh" eller "hva var det nå 

jeg skulle sagt ... " e.l. Til gjengjeld har den som lytter visse 

strategier til rådighet for å vise at hun vil på banen (hun kan 

f.eks. søke øyenkontakt, sperre opp øynene og åpne munnen 

en anelse). Disse strategiene er forskjellige fra dem hun 

bruker for å vise at hun følger med: hodenikking, gestiku

lering og ytringer av typen "mmm", "jaså", "sier du det", "og 

så da?" osv. 

3.1.2 Initiativ /respons 

Bakgrunnen for dette ordparet, som stammer fra Linen & 

Gustavsson 1987, er at det er nødvendig å bringe inn nye 

elementer i samtalen for å holde den gående (initiativ), og at 

disse nye elementene så må få en kommentar fra den andre 

parten (respons). Et enkelt eksempel er spørsmål/svar. Når 

den ene parten stiller et spørsmål, har han tatt et initiativ 

som krever et svar, en respons. (Et unntak er retoriske 

spørsmåL) Men initiativ er ikke bundet til spørsmål, de kan 

også tas ved at man fører et nytt moment, eller kanskje et 

helt nytt emne, inn i samtalen. Tilsvarende behøver ikke den 
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andres respons å være "svar" i vanlig forstand; den kan 

komme i form av en bifallende ytring, en utdyping, en pro

test eller et motspørsmål. 

Hvis aUe initiativ tas av den ene parten, har vi å gjøre 

med en asymmetrisk samtale (se nedenfor), men vi har like 

fullt en samtale. Hvis derimot responsen mangler, vil sam

talen bryte sammen eller utvikle seg til en monolog. Det er 

imidlertid ikl>:e så mye respons som kreves; det er nok med 

den typen tegn som har til hensikt å vise at man følger med 

("mmm", "jaså" osv.). Slik respons kalles minimal respons. I 

en samtale hvor den ene parten skal fortelle noe, vil en slik 

minimal respons nettopp være den mest adekvate responsen 

som kan gis; på den andre siden er fortelleren helt avhengig 

av denne responsen for å kunne fortsette med historien sin. 

Enkelte språk har utviklet egne uttrykksformer for denne 

typen tilbakemelding. 

3.2 Syntaks 

Vekselspillet mellom samtalepartnerne griper ofte inn i 

syntaksen. Et vanlig fenomen er at den ene parten begynner 

på et utsagn, men lar fortsettelsen stå åpen slik at den andre 

kan fullføre det. Av og til kan den andre parten falle inn 

uten å ha fått signal på forhånd; det er det som kalles å 

avbryte hverandre. Begge disse fenomenene ser vi eksempel 

på i følgende utsnitt fra en radiosamtale mellom parhestene 

Borge og Berulfsen: 



10 

BE: Og = eh = det er festspilldag og = eh = all verdens hyllest 
og heder til hensyn = av hensyn til denne lille herren med 
= eh = -- > 

BO: Fippskjegg 

BE: Fippskjegg ja -- > 

BO: Og akkurat nå er det vorspiel til torskens dag = på puben 
Styrhuset her i Svolvær, og der -- > x 

BE: Der er = det er litt pussig du. Den puben heter altså Styr
huset/ 2 

I den første replikkovergangen blir setningen først syntaktisk 

fullstendig gjennom bidraget fra BO. I makrosyntagme

analysen i talemålsundersøkelser har en vanligvis analysert 

slike replikker som separate syntaktiske enheter (jf. f.eks. 

Hanssen o.fl. 1978:55). Da får en imidlertid ikke fram at den 

fullstendige setningen er resultat av en bevisst samproduk

sjon - f.eks. som når BE her legger opp til at BO skal full

føre setningen. 

I den siste replikkovergangen ser det ut til at BE skal 

fullføre BOs setning, men i stedet avbryter han seg selv og 

fører inn en helt annen syntaktisk konstruksjon. Det er 

eksempel på en syntaktisk korrigering som er velkjent i 

talemålssyntaks (se f.eks. Hanssen m.fl. s. 66 og 182 ff.), men 

som trolig er særlig frekvent ved replikkoverganger i en tett 

sammenknyttet dialog. 

2 Eksemplet er hentet fra en semesteroppgave under arbeid, av Jan 
Roy Liljenstrøm, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, Univer
sitetet i Oslo 
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3.3 Semantikk 

De som snakker sammen, utgjør et fellesskap; de deler det vi 

kan kalle et felles "rom". Ytre sett viser dette "samtale

rommet" seg ved at vi gjerne unngår å gå mellom to per

soner som står og snakker sammen. Men samtalerommet har 

også betydning for den semantiske oppbygningen av det som 

sies. Samspillet mellom samtalepartnerne får bl.a. betydning 

for utviklingen av tema-/rema-strukturen. Innholdsmessig 

kan dialogen romme alt fra krangel og fiendskap til kontakt 

og nærhet. Men nettopp fordi betydningsdannelsen er så 

nært knyttet til verbaliseringsprosessen i samtalerommet, 

åpner det seg også muligheter for en kollektiv produksjon av 

innhold. Samtalen blir generativ i den forstand at ord og 

begreper får sitt innhold som resultat av en kollektiv men

ingsutveksling. I et slikt avgrenset samtalerom kan det utvik

les spesielle betydninger, nyanser og valører som bidrar til 

enten å styrke eller svekke fellesskapsfølelsen mellom sam

talepartnerne. I enkelte tilfeller kan samtalen også bli krea

tiv: gjennom kollektiv meningsutveksling dannes nye begre

per og betydninger som kan gi grunnlag for innsikt og for

ståelse. 

3.4 Pragmatikk 

En semantisk analyse av dialoger vil gjøre det klart at pre

supposisjoner og inferens spiller en sentral rolle i denne 
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typen tekster. Det klassiske eksemplet er ytringer av typen 

"Det er kaldt her" som en fordekt forespørsel om å lukke 

vinduet eller skru på ovnen. På den måten kommer prag

matikken inn, og det er også derfor Austin, Searle og Grice 

er sentrale navn i vår oversikt over dialogforskning først i 

framstillingen. 

I virkeligheten er det umulig å løsrive språk fra kon

tekst i en dialog. Siden enhver replikk i prinsippet kan sies å 

ha en hensikt - f.eks. å bekrefte, å protestere, å love, å spør

re, å svare osv. - vil en pragmatisk analyse av dialogen i stor 

grad være sammenfallende med en analyse av talehandlin

ger. Men for å forstå hensikten bak hver enkelt replikk, må 

en gjerne kjenne til hva slags forhold det er mellom sam

talepartnerne, og hvilken kontekst samtalen foregår i. Vi kan 

bruke dialogen fra Citroen-annonsen på s. 6 som eksempeL 

(Det er vel å merke dialogen qva dialog vi da vil analysere -

ikke dialogen som element i en reklametekst.) 

Dialogen utspiller seg ved postkassa i en boligområde, 

og de to samtalepartnerne er åpenbart naboer. Den ene (A) 

har nettopp hentet posten; den andre (B) står og hviler seg 

mot noe som antakelig er en snøskuffe (han har snø på 

ryggen, og det er et tykt lag snø på postkassa). De to har 

helt forskjellig klesdrakt, men likevel tolker vi situasjonen 

som at det dreier seg om to menn på omtrent samme alder 

og fra samme sosiale klasse: A er kledd i frakk fordi han 

kommer rett fra jobben, mens B har strikkelue og dongeri 
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fordi han er kommet hjem litt tidligere og har fått tid til å 

skifte for å kunne måke snø. 

Samtalen innledes med at A forteller at han samme dag 

har kjøpt seg en ny Citroen. (Vi må forutsette at det forut 

for denne replikken har vært en form for standardinnledning 

av typen "hei" eller "nå, hvordan går det" e.l.) Utspillet fun

gerer dels som saklig informasjon, dels som en invitt til 

samtale. Initiativet blir møtt med respons i form av et ut

brudd og et spørsmål: 

-Hva, en Citro .. ?! Si meg, vet ikke du at vi har vinter halve året 
her i landet? 

Hensikten med dette spørsmålet er selvsagt ikke å undersøke 

om A er klar over det saksforholdet det refereres til. At det 

likevel ikke er et retorisk spørsmål, ser vi av at B ikke går 

videre, men overlater ordet til A igjen. Det B vil ha svar på, 

er hvordan A forholder seg til den underliggende presup

posisjonen Citroen er dårlig på vinterføre. Denne presup

posisjonen regner B med at også A kjenner til, og hensikten 

med spørsmålet er derfor å gi A anledning til å forklare 

hvorfor han likevel valgte Citroen. Når så A svarer "Jo net

topp derfor", viser han både at han har forstått presupposi

sjonen i spørsmålet Qg at han bestrider den. Dette språkspil

let foregår uten at presupposisjonen overhodet blir tema

tisert. 

Likevel er dette bare en del av sannheten. Hensikten 
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med samtalen er sannsynligvis ildce primært å diskutere biler 

og vinterføre, men heller å veksle noen ord i en situasjon 

hvor det ville virke uvennlig bare å gå forbi hverandre. Slik 

sett samarbeider begge parter om å gi bidrag til en uforplik

tende samtale som kan avbrytes eller forlenges etter behov, 

og der den fatiske funksjonen er viktigere enn den informa

tive. (At denne dialogen så i neste omgang er ment å fun

gere informativt/appellativt overfor annonsens lesere, er en 

annen sak.) 

Med et annet autoritetsforhold mellom A og B ville 

spørsmålet lett kunne oppfattes som en bebreidelse og ikke 

et humoristisk innspill, og det lar seg sikkert gjøre å kon

struere opp andre situasjoner som ville gi andre analyser. 

Det eneste en kan være ganske sikker på, er at spørsmålet 

aldri vil bety det som tilsynelatende sies, nemlig en utesking 

av hvorvidt A kjenner til at det er lang vinter i Norge. 

4. Uli.ke m1.dergrupper av dialoger 

I innledningen var vi så vidt inne på ulike dialogtyper. Det 

går f.eks. et hovedskille mellom muntlige og skriftlige dialo

ger, der den siste typen i prinsippet er sekundær i forhold til 

den første. I denne artikkelen er det de muntlige vi kon

sentrerer oss om. Men hvis en skulle ta for seg de skriftlige 

dialogene, ville et naturlig inndelingskriterium være sjanger. 

En kunne f.eks. lage et hovedskille mellom fiktive og rekon

struerte dialoger, og så igjen dele den første gruppen i 
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romandialoger, dramadialoger, pedagogiske dialoger (f.eks. i 

lærebøker i fremmedspråk), vitser osv. og den andre typen i 

portrettintervjuer, enqueter osv. 

Når det gjelder de muntlige dialogene, er ikke sjanger

begrepet like fruktbart, i hvert fall hvis det er dagligdagse 

samtaler en interesserer seg for. Ut fra det vi har sagt om 

det sterke pragmatiske aspektet ved dialoganalysen, synes vi 

det er naturlig å gruppere slike dialoger etter hensikt. 

En vanlig samtaletype er den vi berørte mot slutten av 

analysen av Citroen-dialogen, altså samtaler som innledes og 

holdes gående bare fordi det skal snakkes. Det er dette vi 

kaller fatisk kommunikasjon. I slike samtaler er saksforhol

det underordnet; det som er vesentlig, er at begge parter gir 

sitt bidrag til å opprettholde samtalen. Når denne typen er 

så vanlig, er det kanskje først og fremst fordi det i vår kultur 

er sterke restriksjoner på hvor lenge to mennesker kan være 

sammen uten å snakke sammen. Det virker uvennlig å la 

være å si noe hvis man møter nærmeste nabo på trikkehol

deplassen, og i et selskap vil enhver pause i samtalen innen 

få sekunder forårsake et innspill fra en av deltakerne. 

En annen vanlig hensikt er å belyse et emne, helst et 

emne av felles interesse for de deltakende partene. Dette er 

karakteristisk for den saksorienterte diskusjonen. (Som en 

videreføring av denne typen kan vi regne den didaktiske 

dialogen. Det er en skriftspråklig sjanger som vi f.eks. finner 

i Platons dialoger, i det norrøne Kongespeilet og i didaktisk 



16 

litteratur helt opp til 1800-tallet.) 

Av og til er det Hdæ et emne, men snarere de del

takende partene selv som står i fokus. Da er det snakk om 

samtaler der hensikten er å lære hverandre bedre å kjenne. 

Slike samtaler kan kalles personorienterte. 

I noen typer er den instrumentelle hensikten så fram

tredende at den styrer hele organiseringen av samtalen, som 

i det en med et fellesord kan kaUe utspørrin!j@: eller inter

'.juer. Slike utspørringer kan være politiforhør, jobbintervju, 

legens intervju av pasienten og lærerens utspørring av 

eleven. 

Det ligger i dialogens natur at det ikke er skarpe gren

ser mellom disse undergruppene; en og samme dialog kan 

gjerne ha flere hensikter samtidig. For eksempel kan en 

saksorientert diskusjon gjerne ha et sterkt element av per

sonorientering i seg (som når to personer vil lære hverandre 

bedre å kjenne ved å utveksle synspunkter på politikk og 

samfunnsforhold). Også utspørringer kan være sterkt per

sonorienterte. Likeledes vil så å si alle naturlige samtaler 

inneholde sekvenser av fatisk kommunikasjon. Inndelingen 

er derfor først og fremst ment som en understreking av at 

det er hensikten som styrer samtalen og dermed også tolk

ningen av d.e enkelte bidragene. 

5. Makt og styring, symmetri og asymmetri 

Felles for den fatiske kommunikasjonen, den saksorienterte 
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diskusjonen og den personorienterte samtalen er at del

takerne må forutsettes å ha en felles hensikt med samtalen, 

og at de i prinsippet er likeverdige som samtalepartnere 

betraktet. I intervjuer og utspørringer, derimot, er forholdet 

et annet. Der ligger makten hos den ene parten, og det er 

den parten som styrer samtalen og definerer samtalens 

hensikt. I utspørringer kan det derfor tenkes at de to partene 

kan ha motstridende hensikter, som f.eks. når utspørreren 

prøver å få vite noe som den andre helst vil skjule. Det går 

med andre ord an å operere med to prototyper dialoger: en 

der deltakerne er likeverdige i forhold til framdriften av 

samtalen, og en der den ene parten styrer og den andre lar 

seg styre. 

Det at den ene parten styrer, innebærer ofte at det er 

han som hele tida kommer med nye initiativ (f.eks. stiller 

spørsmål), slik at den andres rolle blir å gi respons til disse 

initiativene. Imidlertid behøver ikke den styrende parten å 

dominere i den forstand at han opptar mye taletid. Tvert 

imot kan det være den andre som snakker mest - i alle de 

utspørringssamtalene vi nevnte foran, vil det kunne være den 

med minst makt og styring som snakker mest. I så fall har vi 

å gjøre med asymmetrisk samtaler. Her kan vi låne et bilde 

fra Julie Feilberg (1988), som sammenlikner dialogen med 

en glidelås. Bidragene fra samtalepartnerne griper inn i 

hverandre som tennene i en glidelås. I en idealtypisk samtale 

mellom to parter som bidrar med like mye og med lik for-
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deling mellom initiativ og respons, er "tennene" i glidelåsen 

like store. Hvis den ene snaiLker mer enn den andre, blir 

tennene større på den ene siden enn på den andre. 

Men uansett makt og symmetri, og uansett om partene 

motarbeider hverandre eller ikke, så samarbeider de på ett 

punkt: de prøver så langt de kan å overholde spillereglene 

for samtaler. Den viktigste regelen er den vi har vært inne 

på flere ganger, nemlig å opprettholde kommunikasjonen. 

Det betyr 1) å unngå pauser og 2) å veksle på med å gi 

bidrag. Disse to reglene synes å være overordnet alle 

Grice's samtaleprinsipper. Selv den parten som i ut

gangspunktet ikke ønsket samtalen, blir nødt til å spille med 

når samtalen først er i gang. 

6. Noen eli§empler 

For å illustrere noen av de trekkene vi har vært inne på her, 

vil vi til slutt ta for oss noen dialoger hentet fra norske 

folkeeventyr. Vi velger eventyrdialoger fordi de er velkjente, 

og fordi Asbjørnsen og Moe regnes som gode gjenskapere av 

muntlig språk. De kommer likevel inn under kategorien 

konstruerte, fiktive dialoger og må som type ikke forveksles 

med autentiske talemålsdialoger. 
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A Innledningsdialogen i Mestertyven 

Eksempel på symmetrisk samtale med eksemplmisk fordeling av initiativ 
og respons: 

Så gikk han inn, og derinne gikk en gammel kjer-
ring og stehe. 

«God kveld, mor!JY sa gutten. 
eGod kveld! :o sa kjerringa. 
d-Iuttetul det er slikt fælt vær ute i nau,,. sa guuen. 
«Det er så,» sa kjerringa. 
<IK<lln jeg få ligge her og fil hus i natt?;; §pune gutten. 

"Det er nok ikke godt for deg å ligge her," sa kjerringa, «for 
kommer folkene hjem og finner deg, så dreper de både meg og 
deg.,. 

"Hva er det for folk, som bor her da?~ sa gutten. 
«Å, det er røvere og slikt pakk det,,. sa kjerringa; ameg har de 

røvet da jeg var iitern, og hatt til å stelle huset for seg," sa hun. 
«Jeg tror nok jeg legger meg likevel jeg,r. sa gutten, "det filr 

gå som det kan, for ut vil jeg ikke mer i slikt vær nattes tid.» 
"Ja, det biir verst for deg selv det,,. s~ kjerringa. 
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B. Fra Prinsessa som ingen kunne målbinde 

Eksempel på samtale der den ene har makten uten å greie å styre. 
Samtalen har høyt driv: hvert initiativ blir møtt med respons i form av 
nytt initiativ. Samtalen som duell? 

Så kom Askeladden. 
«God dag,,. sa han. 
«God dag igjen,l> svane hun og vrikket og vridde på seg. 
"Det var da godt og varmt her.~ sa Askeladden. 
~Det er varmere i glohaugen.~ svarte hun; hun ble ikke blidere 

for det den ~redje kom. 
eDet var råd å få slekt skjæra mi der da? :o spurte han. 
"Jeg er redd hun sprekker,• sa kongsdatteren. 
~<Å det har ingen nød, jeg sHh omkring denne vidjespennin· 

gen,., svane gutten. 
«Den er for rom," sa hun. 
«jeg driver i en blei,D sa guuen, og tok fram bleien. 
«Fenet renner av henne,» sa kongsdaneren. 
ajeg holder under dette,» svane gutten, han viste fram sHl

brouet. 
"Du er så kroket i ord du,~ sa prinsessen. 
«Nei, jeg er ikkæ: kroket, men deue er kroket,~> svane gutten, 

og tok opp det ene bukkehornet. 
er Nei! nå har jeg aldri sen maken!» ropte prinsessen. 
«Her ser du maken.~ sa gutten, og tok opp det andre. 
«Jeg mener du er utgått for å målbinde meg, du?" sa hun. 
~Nei, jeg er ikke mgån, men den er utgått den,J> svane gutten, 

og dro rram skosålen. -
Så v21r primessen målbundet. . 
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C. Haren som hadde vært gift 

Eksempel på asymmetrisk samtale, der den ene parten kommer med alle 
nye initiativ og den andre bare gir respons. Revens respons er uttrykk for 
stor samarbeidsvilje, en samarbeidsvilje som ikke får uttelling fordi haren 
hele tida skifter ståsted. 

Haren som hadde vært gift 
Det var engang en hare som var ute og gikk i det grønne. «Å, 

hurra, hei og hopp!!!> skrek han, hoppet og sprang, og rett som 
det var, gjorde han et rundkast bortetter og sto på to-ben i groen. 

Så kom det en rev luskende. 
crGod dag, god dagl~> sa haren. «Jeg er så glad i dag, for det 

jeg har vært gift, skal du vite,~> sa haren . 
.:Det var vel det da,., sa reven. 
'<Å, det var ikke så vei heller, for hun skåret hardt på hornene, 

og så var det et troll til kjerring jeg fikk,10 sa han. 
"Det var ille det da,» sa reven. 
«Å, det var ikke så ille heller,l> sa haren, «for jeg fikk rikdom 

med henne, hun hadde en stue.:. 
.:Det var da vel det," sa reven. 
«Å, det var ikke så vel heller,» sa haren, qfor stua brente 

opp, og alt det vi eide." 
«Det var da riktig ille,~> sa reven. 
<~.Å, det var ikke så ille enda," sa haren, «for hun brente opp 

kjerringa med.» 
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D. Kjerringa mot strømmen 

Eksempel på en tilsynelatende saksorienterl diskusjon som i virkeligheten 
viser seg å være personorientelt. Samtalen som krangel eller kverulering. 

Da de kom til en åker på den andre siden av elven, sa mannen: 
«Ja, nå er den skjzer; imO!Fgen får vi til å skjære.» 

"]a, imorgen kan vi ta på å klippe 'n,» sa kjerringa. 
«Hva for noe, skal vi klippe? Skal vi ikke få lov til å skjære 

heller nå?» sa mannen. 
Nei, kljppe den skulle de, mente kjerringa på. 
«Det er aldri verre enn lite å vite," sa mannen; o:men du må 

vel ha gått fra det vesle vettet du har hau og nå. Har du sett at 
noen har klippet åkeren, du," sa han . 

.eLite veit jeg, og lite vil jeg vite,!> sa kjeHinga, .:men det veit 
jeg visst, at åkeren skal en klippe, og ikke skjære,» sa hun. Det 
var ikke å røe om det, klippe skulle de. 

Så gikk de bortetter og keiket og trettet, til de kom på broen 
over elven, )ike ved en dyp høl. 

;rDe sier for et gammeh ord,,. sa mannen, «at god redskap gjør 
godt arbeid; men det trur jeg nok okal bli en rar skur som de 
klippet med sauesaks,., sa han. "Skal vi slett ikke få lov å skjære 
åkeren nå da?~ 

«Nei, nei - klippe, klippe, klippe!" ropte kjerringa, hoppet 
opp og klippet med fingrene etter nesen på mannen. Men i ilska 
aktet hun seg ikke, og så snåvet hun i en stokk-ende på broen og 
dumpet i elven. 

«Gammel vane er vond å vende,» tenkte mannen, "men det 
skulle være snodig om jeg ikke fikk rett engang, jeg og." 

Han la ut i hølen, og fikk tak i hårtoppen på henne, så vidt 
hun fikk hodet over varmet. <~Skal vi så skjære åkeren?,. sa 
han. 

d<.lippe, klippe, klippe! l> skrek kjerringa. 
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E. God dag mann økseskaft. 

Denne dialogen er eksempel på mye. Det mest opplagte er to som snakker 
forbi hverandre uten å ta hensyn til hverandres initiativ og respons (jf. det 
absurde drama). Det er også eksempel på en form for utspørring, der 
maktfiguren lensmannen styrer gjennom sine spørsmål, og der mannens 
rolle uteluldænde er å gi respons. 

Det er lett å trekke den konklusjonen at det er mannen som 
snakker i hytt og vær, og lensmannen som er "normal': I virkeligheten er 
begge parters bidrag til samtalen unormale. En "normal" respons til svaret 
"Økseskaft" ville være ''Hva mener du?" I stedet for å gå inn på de 
svarene mannen gir, insisterer lensmannen på å stille sine egne spørsmål. 
På sett og vis kan en si at det er mannen som samarbeider mest, siden 
han prøver å sette seg inn i samtalepartnerens situasjon for å finne de 
adekvate svarene. 

Fra en tekstlingvistisk synsvinkel kan dette ses på som et eksempel 
på en dialog der de formelle koherensmekanismene er til stede (bortsett 
fra i den første replikkvekslingen), men som likevel oppleves som 
meningsløs. "Kjerringa" blir substituert med '7zenne" og "hu'; lensmannens 
spørsmål om hvor blir besvart med stedsangivelser osv. Komikken ligger i 
det manglende semantiske samsvaret. Det interessante er at komikken 
Øker jo mer koherent dialogen blir, ikke omvendt. 

Da det led om en stund, kom lensmannen, han var sikker nok; 
men drengen hans hadde gått en annen vei om gjestgiveren, og 
der sau han og drakk enda ... God dag, mann i" sa han. 

«Økseskaft,,. sa ferjemannen. 
ocJaså - -» sa lensmannen. «Hvor langt er det til gjest

giveren?» spurte han. 
«Opp under denne kvisten,,. sa mannen og pekte et stykke 

opp på økseskaftemnet. 
Lensmannen ristet på hodet og glante stort på ham. 
«Hvor er kjerringa di, mann?:~> sa han. 
<!!Jeg skulle tjærebre henne,,. sa ferjemannen, o:for hu ligger på 

stranda og er sprukken i begge ender.,. 
<~Hvor er dauer di?» 
<~Å, hu står på stallen og er følldiger,JO sa mannen; han syntes 

han svane både godt og vel for seg. 
«Å reis du til -,din tull du eril• sa lensmannen. 
«Ja, det er ikke langt unna; nll.r du kommer opp bakken, så er 

du der stmks,» sa mannen. 
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Betydning og mening sk.-iftlig og muntlig språk 

Jan Svennevig 

Opp gjennom tidene har mange tenkere fundert på hva som gjør det 

mulig å bruke et system av lyder og tegn til å kommunisere tanker 

og følelser. Slik har vi fått mange teorier om hva som utgjør 

språkets innholdsside. Men kan noe så forskjellig som lyder 

laget med stemmen og visuelle, grafiske tegn uttrykke det samme? 

Allerede Platon var klar over at de ulike ytringsformene uttrykte 

innholdet pa ulik måte: 

Sokrates: Denne eiendommelighet, Faidros, har skriften. 
Faktisk ligner den malerkunsten. For også denne kunsts 
avkom star, som var det i live; men spør man det ut om noe, 
tier det andaktsfullt stille. Slik også med talene. Du 
kunne tro de ordla seg med overlegg; men spor man om noe eie 
sier, av trang til å forstå det, betegner det samme bestan-
dig bare ett. 

(Fra Platon: Faidros, s. 94, Oslo 1981) 

Men betyr dette at alt språklig innhold relativiseres i forhold 

til ytringskonteksten, eller skal vi regne med at det finnes et 

bakenforliggende systemspråk der innholdet og uttrykket er 

knyttet sammen i en fast og entydig forbindelse? Dette er et 

spørsmål som blir grunnleggende for enhver tilnærming til 

betydning og mening overhodet. 

Språkets fengsel 

Mye av den vestlige semantikken har, som resten av lingvistikken, 

levd i et platonsk univers. Målet for forskningen har vært å 

komme til ideenes verden - til et idealisert spr:'tksystem med bare 

grammatiske setninger og utvetydige betydningsformler. Fik-

seringen på språksystemet har ført til at man i stor grad har 

neglisjert den kaotiske virkeligheten - språkbruken. Tanken om 

at språksystemet, liksom ideene, er det egentlige, har fort til 

mange bakvendte slutninger. Det er noen av disse jeg vil se 

nærmere på i denne artikkelen. 
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En av den moderne semantikkens pionerer var den tyske filosofen 

Gottlob Frege, som i 1892 innførte den grunnleggende distink

sjonen mellom "Sinn" (intensjon) og "Bedeutung" (ekstensjon). 

Når vi snakker om betydning, er det gjerne ordets intensjon vi er 

opptatt av - det begrepsmessige innholdet. Ekstensjonen kommer 

inn når innholdet skal relateres til virkeligheten, og omfatter 

alle de fenomenene ordet kan brukes om. Dette utgangspunktet har 

ført til at semantikken for en stor del har vært preget av forsøk 

på å definere intensjon ut fra ekstensjonene kriterier alene. 

Den tradisjonen som har fulgt Frege, har vært opptatt av å gi 

kriterier for betydninger av elementer i et abstrakt spraksystem. 

Disse betydningene har man forsøkt å relatere til virkeligheten 

på en objektiv måte, uten å trekke inn språkbrukeren og 

språkbrukssituasjonen. Tanken er at språksystemet eksisterer 

uavhengig av brukerne og er relatert til virkeligheten pd en 

entydig måte uten at en subjektiv bevissthet foretar denne 

koblingen. 

Denne synsmåten har vært forfektet relativt upåvirket av dis

kusjonen om den såkalte språklige relativitetshypotesen. Ifølge 

den er virkeligheten en menneskelig konstruksjon og som sådan 

stor grad bestemt av vårt språklige kategoriseringsapparat. Det 

sier seg selv at det er umulig å definere språklig betydning 

forhold til virkeligheten hvis det vi kaller virkeligheten selv 

er betinget av språket. 

Men det jeg vil kalle den tradisjonelle semantikken har altså på 

tross av dette hatt som prosjekt å definere betydning ved hjelp 

av formell og objektiv kunnskap løsrevet fra menneskets menings

skapende aktivitet i konkrete situasjoner. Hvert enkelt ling

vistisk uttrykk har for disse semantikerne en fast forbindelse 

til et begrep på innholdssiden. Denne objektive betydningen må 

så knyttes til virkeligheten på en entydig måte. Dermed må den 

formuleres som kriterier for hvilke fenomener virkeligheten som 

omfattes av den og hvilke som faller utenfor. Problemet er at 

disse kriteriene også må formuleres i språk, med ord som også må 

ha sin betydning klarlagt. Resultatet blir at man blir gående i 
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ring og bare kommer fra ett lingvistisk uttrykk til andre, ofte 

enklere, uttrykk. Man er fanget i språket. For å komme ut av 

denne sirkelen, har semantikere prøvd mange utveier. 

De logiske positivistene ville bare anerkjenne betydninger som 

kunne føres tilbake til kontrollerbare objekter i verden. 

Ethvert ord måtte kunne settes inn i en elementær sakspåstand om 

et forhold i verden som så kunne verifiseres. Deres problem var 

at det på den måten ble så få ord igjen som de kunne være sikre 

på å vite betydningen av. Ikke bare ord som "Gud" og "skjønnhet" 

falt utenfor, men også selve ordet "betydning". Det samme 

problemet melder seg for de teoretikerne som vil klarlegge ords 

betydning ved hjelp såkalte utpekende definisjoner. Tanken er at 

man skal kunne slippe å bruke ord for å definere andre ord ved at 

man peker på den gjenstanden i virkeligheten som ordet står for. 

Men for det første forutsetter dette at man allerede kjenner 

betydningen av pekebevegelsen. Videre kan det være vanskelig :i 

avgjøre hva man egentlig peker på. Hvis man mener å peke p:i. en 

hund, har man ingen garanti for at mottakeren ikke tror man peker 

på pelsen, en del av hunden, eller på hunden som en representant 

for en enkelt hunderase. Endelig har man selvfølgelig problemet 

med at en rekke ting ikke lar seg peke på. 

Et annet forsøk på å komme ut av språkets grep om den menneske

lige forståelse er komponentanalysen. Den ble utviklet innenfor 

rammeverket av TG-grammatikken og er en av de teoriene som har 

hatt stor innflytelse innen moderne semantikk. 

Komponentanalyse 

Komponentanalysen er også et forsøk på å beskrive ords kognitive 

innhold uten referanse til språkbrukeren. Den går ut p:i å 

beskrive ordenes betydning ved å dele dem inn i semantiske kom

ponenter. De første teoretikerne innenfor denne retningen 

arbeidet ut fra en hypotese om at man skulle kunne definere et 

finitt antall universelle semantiske komponenter som ville gi en 

uttømmende beskrivelse av alle ord i alle spr:i.k: ''[ ... ] all 
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semantic structures might finally be reduced to components 

representing the basic dispositions of the cognitive and percep

tual structure of the human organism" (Bierwisch 1980:181 ). 

De semantiske komponentene skal være nøye avgrensede og definerte 

størrelser og gjenspeile menneskets klassifisering av omverdenen. 

Komponentene blir i praksis skilt fra vanlige ord ved at de 

skrives med store bokstaver. De kan også bygge på et binaritets

prinsipp, slik at de gis positiv eller negativ verdi (markert ved 

pluss- og minustegn) evt. O-verdi for et ord som er umarkert i 

forhold til en komponent. Et ord som "far" har f.eks. komponen-

tene <+MENNESKELIG +HANKJØNN +FORELDER>. En slik analyse har den 

fordelen at man kan formalisere semantisk slektskap mellom ord 

ved å vise til felles komponenter. Flere viktige semantiske 

begreper som synonymi, hyponymi og implikasjon kan gis en elegant 

forklaring på grunnlag av en slik beskrivelse. F.eks. kan 

hyponymi forklares som inklusjon av betydningskomponenter, dvs. 

at hele komponentinventaret i ett av ordene inngår i komponent-

inventaret i det andre. Ordet "alenefar" vil f.eks. inneholde 

alle komponentene som "far" inneholder, men i tillegg ha kom

ponenter som spesifiserer farens rettslige (og sosiale?) stilling 

i forhold til barnet. 

En av de store fordelene ved komponentanalysen er at den tillater 

formalisering av ordbetydning. Man får dermed en tilsvarende 

analyse for innholdet som for uttrykket (jf. f.eks. analyse i 

fonologiske faktorer). Relasjoner mellom ord kan uttrykkes ved å 

sette komponentene inn i argument-predikat-relasjoner og forbinde 

dem med logiske konnektiver. Slik kan man også få seleksjons

restriksjoner inn i beskrivelsen. Man kan f.eks. spesifisere at 

argumentet til DØ må inneholde komponenten LEVENDE. Ved å bruke 

komponentanalysens semantiske konstanter som utfyllinger i et 

system av logiske variabler og relasjoner har vi altså tilsyne-

latende fått et beskrivelsesapparat utenfor språket til å gjøre 

rede for språkets innhold. 

På tross av de mange tiltrekkende sidene ved komponentanalysen 

finnes det mange praktiske og prinsipielle problemer med den. 
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For det første bygger hele analysen på det John Lyons kaller "the 

intellectualist prejudice that language is essentially an 

instrument for the expression of propositional thought" (Lyons 

1983:236). For komponentanalytikeren er språklig betydning 

identisk med rent kognitivt eller deskriptivt innhold. Dette 

bygger på et objektivistisk språksyn der man ser språket som et 

autonomt system for representasjon av fakta i virkeligheten. En 

semantisk representasjon vil dermed ha som mål å knytte språket 

til virkeligheten "i seg selv" og ikke til språkbrukerens 

opplevelse av den. 

For meg gir det imidlertid ikke mening å snakke om en semantisk 

representasjon uten at det er en representasjon for noeu, nemlig 

språkbrukeren. Og hvis man skal gi en beskrivelse som har 

pretensjoner om psykologisk realitet, så blir det vanskelig å 

opprettholde et skille mellom deskriptivt og affektivt innhold. 

Psykolingvistiske forsøk som søker å klarlegge semantiske 

nettverk, viser at deskriptivt og affektivt, assosiasjonsmessig 

og definisjonsmessig innhold virker sammen i en enhetlig rep

resentasjon av et ord (Rommetveit 1981:72[). 

Et annet problem som også bunner i forsøket på å eliminere 

språkets tilknytning til språkbrukeren, er hvordan man skal 

definere de semantiske komponentene. Forsvarerne av komponent

analysen hevder at de er vitenskapelige analyseredskaper som ikke 

er befengt med språkets definisjonsproblemer: 

semantiske faktorar ski! seg frå ord ved at dei er nøyare 
definerte og skarpare avgrensa. Dei er alltid heilt 
eintydige, og dei har ingen konnotasjonar eller stilistiske 
side-effektar (Faarlund 1978:23 ). 

Men hverken Faarlund eller noen annen jeg har sett har gjort noe 

forsøk på å definere disse komponentene. Det er vanskelig å se 

hva som gjør komponenten VOKSEN mer entydig enn ordet "voksen". 

Når man skal gi en definisjon av komponentene, vil man støte på 

nøyaktig de samme problemene som når man skal definere ord. 
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Løsningen på dette problemet kunne være å se bort fra bruken av 

ordet "voksen• og si at grensen for komponenten VOKSEN går ved 

f.eks. 15 år. Et ord som "jente" vil da inneholde komponentene 

<+MENNESKELIG +HUNKJØNN -VOKSEN>. Delte gjør selvfølgelig 

beskrivelsen mer nøyaktig enn om man lar komponenten VOKSEN være 

udefinert, men det gir feilaktige konsekvenser når det skal 

brukes til å beskrive menneskers semantiske kompetanse. Man vil 

da nemlig måtte kunne forutsi at folk vil føle det uriktig å 

kalle et menneske av hunkjønn på over 15 år ei jente. Jeg vil 

hevde at problemet her ikke går på å finne riktig alder som 

definisjonskriterium for komponenten, men på å definere komponen

ten ut fra formelle og objektive kriterier overhodet. 

Resultatet blir at vi ikke har andre kriterier for å definere 

komponentene enn de vi har for å definere ordene. En såkalt 

komponentanalyse vil dermed i beste fall bare bli en beskrivelse 

av et innholdsmessig sammensatt ord ved hjelp av enklere ord. 

Men analysen kan ikke bringe oss ut av språkets grep. Vi er 

fortsatt fanget i problemet med at analyseapparatet og analyse

objektet er flettet inn i hverandre. 

Det tredje grunnleggende problemet med å atomisere betydning til 

komponenter som motsvarer fakta i verden, har å gjøre med 

relevans. Hvordan kan man avgjøre på en objektiv måte hvilke 

komponenter som er relevante i beskrivelsen av et ord? Jeg har 

over analysert ordet "far" i komponentene <+MENNESKELIG +HANKJØNN 

+FORELDER>. Dermed har jeg valgt ut noen komponenter som 

relevante for beskrivelsen og indirekte sagt at de andre kom-

ponentene ikke er relevante. Hva f.eks. med komponenten VOKSEN 

eller KJØNNSMODEN eller KJØNNSDYKTIG? Er dette komponenter som 

er irrelevante for beskrivelsen og dermed har verdien O, eller er 

de allerede implisert i og med komponenten FORELDER? Hvis man 

ikke har noen prosedyre for å si hva som er relevant i beskrivel

sen av et ord, vil man måtte sette opp uendelige lister med alle 

komponentene representert for hvert enkelt ord. Først når man 

hadde gitt alle komponentene en verdi, ville man kunne skille ut 

de relevante fra de merket O. 



33 

Det sier seg selv at dette er en umulig prosedyre. Menneskets 

evne til å skille ut relevant informasjon er så selvfølgelig for 

oss at vi ikke alltid tenker over den. Likevel er det nettopp 

denne evnen semantikeren prøver å se bort fra når han vil 

definere ords betydning i forhold til verden alene uten referanse 

til språkbrukerens erfaringsvirkelighet, der interesser, folelser 

og fakta danner et enhetlig fundament for å avgjøre hva som er 

relevant å legge i et språklig uttrykk. Dette relevansproblemet 

er en av de største hindringene kunstig intelligens-forskerne har 

møtt i forsøkene på å skape en virkelig intelligent maskin (Fodor 

1987). Språket ser ikke ut til å la seg knytte til verden uten å 

gå gjennom den menneskelige bevissthet. 

Retydnh1g og språkbruk 

Det er altså i koblingen mellom språk og virkelighet vi ikke kan 

komme utenom den menneskelige forståelse. Språket er ikke noe a 

priorisk gitt, slik som naturlovene, men en menneskeskapt aktivi-

tet. Det er vi mennesker som tolker og forstår verden rundt oss, 

og uttrykker dette i språket. Betydning kan da ikke få noen 

objektiv definisjon, men må relateres til menneskenes ulike 

interesser og levekår i verden. Det er dette perspektivet jeg 

mener man må ta med i beskrivelsen av språket og det innholdet vi 

forbinder med det. Sånn sett er det jeg her argumenterer for en 

hermeneutisk innstilling til betydningsstudiet. 

Språk opptrer alltid i spesifikke situasjoner; vi har ikke 

direkte tilgang til systemet i seg selv, bare til språkbruken. 

Dette skaper noen problemer for betydningsanalysen. Vi sier 

gjerne at ord har betydninger, mens mennesker har en mening med 

det de sier. Spørsmålet blir dermed i hvilken grad man kan 

løsrive innholdet i ordene og setningene fra språkbrukernes 

intensjoner med dem i konkrete brukssituasjoner. For å kunne 

hevde noe om språklige enheters betydning må man mao. kunne si 

hvordan den står i forhold til bruken av enheten. 



34 

Den tradisjonelle semantikken har bygget på et prinsipp om at 

betydningen av større helheter er lik summen av delene ("Freges 

prinsipp"). Slik kan man bruke ordbetydningene som byggeklosser 

og sette dem sammen etter syntaktiske regler for så å få en 

setningsbetydning. Rent matematisk låter dette logisk, men i 

praksis støter vi på vanskeligheter. Vi kan se på en setning 

som: 

Kan du åpne døra? 

Spørsmålet som mange semantikere stiller seg om en slik setning, 

er følgende: Er dette egentlig et spørsmål om en persons evner 

(slik Searle 1969:68 og Alwood & Andersson 1984:50 hevder), eller 

er det en henstilling til noen om å åpne en dør? Hvis man vil gå 

analytisk til verks, finner man at tvetydigheten stammer fra to 

måter å bruke verbet "å kunne" på. Noen ganger bruker vi det som 

et selvstendig verb som kan ta direkte objekt (f.eks. "Kan du 

leksa di?") og noen ganger bruker vi det som hjelpeverb som 

uttrykker en modalitet ved en annen verbalhandling (f.eks. "Jeg 

kan ikke bli med på kino i kveld"). 

Som vante språkbrukere vil vel en naturlig reaksjon p:i spørsmålet 

over være at det ikke er mulig å si at en betydning er mer riktig 

enn den andre ettersom det vil avhenge av situasjonen hva det vil 

bety å ytre en slik setning. Den vanligste måten å bruke en slik 

setning på er vel som en henstilling, ettersom vi sjelden har 

interesse av å få rede på folks evner til å åpne dører. Men vi 

har altså ikke kriterier for å avgjøre en setnings betydning hvis 

vi ikke har noen hypotese om hvordan den kan brukes. Vi er 

avhengige av å vite hvorfor den er sagt, dens funksjon som 

språkhandling. 

Likevel hevder en av språkhandlingsteoriens fremste teoretikere 

(Searle 1969:19) at enhver setning har en "sentence meaning" - en 

grunnleggende betydning som bl.a. inneholder en typisk funksjon, 

selv uten at noen kontekst er kjent. Setningsbetydningen til 

eksempelet ovenfor er ifølge Searle et spørsmål og ikke en 

henstilling. John Lyons argumenterer i samme retning med den 
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begrunnelse at setningen formelt sett er en spørresetning (her 

kjennetegnet ved omvendt ordstilling og spørsmålstegn): 

Sentences whose grammatical structure marks them as either 
declarative or interrogative have as the non-propositional 
component of their meaning their potential for use, charac
teristically, with one communicative function rather than 
another (Lyons 1983:138). 

Jeg vil hevde at slike synspunkter er å gi språksystemL't en 

urettmessig plass som det opprinnelige og å se spr:ikbruken som 

avledet av det, Man hevder at grammatikaliseringen styrer 

språkbruken. Selv vil jeg hevde at det er motsatt. Språk-

systemet er et resultat av språkbruk. Grammatikalisering er en 

formalisering av spr:ikfunksjoner slik de forekommer i praktisk 

språkbruk. En spørresetning er et formelt uttrykk for en viss 

språkhandling, men det motsatte er ikke dermed tilfelle: en 

språkhandling er ikke et uttrykk for en formkategori i språk

systemet. Setningen "Kan du åpne døra?" er dermed ikke noen 

slags anvisning for hva slags språkhandling den karakteristisk er 

ment å uttrykke, men en formalisering som gjenspeiler to ulike 

språkhandlinger. 

Betydning - system eller praksis'! 

Mange vil hevde at vi vet hvordan vi skal bruke ordene i språket 

fordi vi kjenner betydningene i språksystemet. Ut fra den 

argumentasjonen jeg har gitt ovenfor, kan det være mer sannsynlig 

å hevde det motsatte, nemlig at vi vet hva ordene betyr fordi vi 

kan bruke dem i konkrete situasjoner. En teori om betydning vil 

da ikke ta utgangspunkt språksystemet som en a priorisk 

størrelse, men bygge på menneskers språkbrukserfaring. Den typen 

kunnskap man har prøvd å relatere språket til i den tradisjonelle 

semantikken, er formell, objektiv kunnskap. en spr:lkbruks-

orientert semantikk vil innholdet i språket bestå av subjektiv og 

erfaringsbasert kunnskap. Dette fordi det språklige innholdet 

bygger på språkbrukerens erfaring med ordene i praktisk bruk. 

Betydningen blir da en mental prototyp (Fillmore 1977). 



36 

I den tradisjonelle semantikken har den semantiske represen

tasjonen vært tenkt som en sjekkliste med betydningskriterier. 

Når vi skal velge ord, vil vi så konsultere denne listen for å se 

om det fenomenet i virkeligheten som vi ønsker å uttrykke, passer 

til kriteriene for bruken av det enkelte ordet. Det er imidler-

tid mange problemer med en slik modell. Hvis vår semantiske 

representasjon bestod av denne typen betydningskriterier, skulle 

en kunne vente seg at de ville være relativt bevisste for 

språkbrukerne og at det ville være enkelt å uttrykke dem. Men nå 

er det mange ord vi bruker til daglig som vi ikke ville kunne gi 

noen god definisjon av. Vi må tvert i mot stoppe opp og tenke 

oss godt om for i det hele tatt å komme på relevante definisjons

kriterier. Videre er det, som Fillmore (!977) påpeker, mange 

fenomener en "sjekkliste-teori" ikke kan forklare, f.eks. 

språkutvikling hos barn og metaforisk kreativitet i språkbruk. 

Da vi først lærte å bruke vårt morsmål, var det ikke ved å lese 

bokmålsordboka supplert med en passende lærebok i syntaks. Vi 

har faktisk aldri lært noe om språksystemet før etter at vi ble 

relativt kompetente språkbrukere. Vi blir tvert imot konfrontert 

med en allerede etablert språkpraksis som vi ikke forst:ir noe av. 

Læringen foregår i stor grad ved herming. På den m:iten blir nye 

ord relatert til konkrete situasjoner og ikke til allmenngyldige 

forklaringer. Disse ordene gir igjen et redskap til :i ordne 

virkeligheten rundt oss. Vi lærer å mestre virkeligheten ved å 

interagere med den, og i denne interaksjonen er språket et av 

våre viktigste hjelpemidler. Slik blir vår forståelse av ordene 

og forståelsen av virkeligheten konstituert samtidig. Vi kan 

derfor ikke si at det ene kan forklares med det andre - både 

språket og verden er subjektiv! opplevde størrelser og attpåtil 

flettet inn i hverandre på en uløselig måte. Det er på denne 

måten menneskelig forståelse kommer inn som en uunngåelig 

komponent i enhver teori om språklig betydning. 

Når barn på denne måten lærer å bruke ord i forbindelse med visse 

situasjoner, vil det danne seg en forestilling om en typisk 

situasjon for bruken av det enkelte ordet. En slik prototyp vil 

etterhvert bli korrigert og mer nyansert ettersom erfarings-
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grunnlaget blir utvidet. Nye og ukjente situasjoner blir 

språkligjort ut fra i hvilken grad de ligner på tidligere 

situasjoner. På denne måten blir den semantiske kompetansen en 

dynamisk evne og ikke en statisk "sjekkliste". 

Dette synet på semantisk representasjon kan også forklare 

metaforisk kreativitet. Når vi skal språkliggjøre et fenomen som 

vi ikke har tidligere språkbrukspraksis til å kunne beskrive, kan 

vi kunne modifisere og utvide en allerede kjent forestilling slik 

at den også skal dekke det nye fenomenet. Jeg nevnte tidligere 

at betydningskomponenten DØ krever et argument som inneholder 

komponenten LEVENDE. Om det nå oppstår en ureparerlig skade på 

bilen min, kunne jeg kanskje finne på å si at bilen min døde. En 

komponentanalyse vil ikke ha noen forklaring på hva som skiller 

en slik språkbruk fra en meningsløs ytring. En prototypteori vil 

derimot ikke sette opp noe skarpt skille mellom metaforisk og 

"bokstavelig" språkbruk, ettersom enhver språkliggjøring er en 

slags modifisering av den mentale prototypen. Den grensen som er 

viktig i en språkbrukssituasjon, er ikke grensen mellom bok

stavelig og billedlig bruk (som ofte kan være umulig å trekke), 

men grensen for hvor langt språkbrukerne greier å toye tilknyt

ningen mellom prototypen og det aktuelle samtaletemaet. 

Et resultat av en slik bruksorientert betydningsteori er at det 

ikke går an å sette noe prinsipielt og fast skille mellom 

definisjonsmessig og mer assosiasjonsmessig innhold i språk

brukerens semantiske representasjon. Disse to sidene ved 

betydningen er vevd sammen i en enhet. Dette kan virke uheldig 

fordi det dermed ser ut til at vi ikke kan formalisere betydning 

overhodet. Men så galt er det ikke. Selv om vi ikke kan fange 

inn et ords totale semantiske representasjon, så er det fortsatt 

mulig å katalogisere visse prototypiske bruksmåter i en ordbok. 

Vi må bare ikke tro at en definisjon ved hjelp av formelle 

kriterier gir tilstrekkelig informasjon om ordets semantiske 

innhold. Mange ordboksforfattere har også tatt konsekvensen av 

dette ved å ta med eksempler på hvordan ordet brukes i mer eller 

mindre typiske omgivelser. På den måten nærmer de seg beskrivel

sen av en språkbruksbasert prototyp. 
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Det finnes ikke to språkbrukssituasjoner som er helt identiske. 

Bruken av et ord vil dermed heller ikke bli helt identisk fra 

gang til gang - det vil aktualisere ulike betydningsnyanser. 

Ettersom ulike mennesker til en viss grad har ulik språklig 

erfaringsbakgrunn, vil faktisk ordene ha noe forskjellig betyd-

ningspotensiale hos ulike folk. Språkbruken innenfor en gruppe 

mennesker vil gjenspeile gruppens perspektiv på virkeligheten. 

Liksom tilhørighet til sosiologisk og geografisk gruppe resul

terer i språklig variasjon på uttrykkssiden, vil vi finne 

tilsvarende variasjon på innholdssiden mellom slike grupper. 

På denne måten blir ikke forståelse garantert ut fra en felles, 

entydig kode. Dette synes jeg også stemmer med virkeligheten, 

hvor kommunikasjon, og da særlig mellom folk fra ulike språk-

miljøer, ikke alltid fungerer knirkefritt. Men forståelse blir 

heller ikke totalt uoppnåelig. Man kan ikke si hva som helst og 

mene hva som helst med det. Man er bundet av en gjeldende 

praksis i valget av uttrykk. Man forsøker å bruke ordene slik 

menneskene rundt bruker dem, og dette blir den egentlige korrekt

hetsstandarden. Det som skaper enheten i språkbruken blir dermed 

den enkeltes opplevelse av likhet mellom bruksmåtene og ikke 

egenskaper ved språket i seg selv. Men i hvilken grad man 

forstår alle nyansene i hva en annen mener med de ordene han 

bruker, vil avhenge av slike ting som graden av felles erfarings

bakgrunn, sammenfallende perspektiv på virkeligheten osv. 

Resultatet av dette blir at man ikke vil kunne definere en fast 

og entydig grunnbetydning av et ord en gang for alle. Bruken -

og dermed betydningen - kan forandre seg ettersom fenomener 

virkeligheten eller språkbrukernes forhold til dem forandrer seg. 

Vi kan ikke finne en struktur eller et prinsipp som holder alle 

bruksmåtene sammen i en enhet. Bruksmåtenes likhet er som 

"familielikhet" (Wittgenstein 1988:33). Man kan ikke si akkurat 

hva det er ved familiemedlemmer som gjør at de ligner på hverand-

re. Snart er det nesa, snart øynene og snart noe udefinerbart 

ved ansiktsuttrykket. Det lar seg ikke gjøre å finne en fast 

fysiologisk struktur som går igjen hos alle familiemedlemmer. 

Tilsvarende er enhver bruksmåte av et ord forskjellig, og selv om 
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man også kan se likhet mellom bruksmåtene, lar det seg ikke gjøre 

å definere grunnformelen som alle bruksmåtene er avledet av. 

Konklusjonen på dette blir at betydning må relateres til språk

brukeren og hans erfaring fra en språk- og handlingspraksis. 

Språkbrukeren kan ikke vite om menneskene rundt ham virkelig har 

den samme følelsen som han selv når de bruker f.eks. ordet 

"smerte" (igjen Wittgensteins eksempel). Det han derimot kan 

observere, er at de opptrer på samme måte som han selv når de 

sier at de opplever smerte eller at de beskriver følelsen på en 

tilsvarende måte. Betydningen kan knyttes til en konkret språk-

eller handlingskontekst, men ikke til virkeligheten (følelsen) i 

seg selv. Hvordan skulle vi så kunne lære et menneske som ikke 

er innforstått med våre språklige kategoriseringsmønstre, hva et 

ord som "smerte" betyr? Wittgenstein foreslår: 

Perhaps by means of gestures, or by pricking him with a pin 
and saying: "See, that's what pain is!" This explanation, 
like any other, he might understand right, wrong, or not at 
alL And he will show which he does by his use of the ll'urd. 
in this as in other cases. (Wittgenstein 1988:99, paragraf 
288). 

Betydningsdannelsen er altså uløselig knyttet til kontekst-

relatert meningsskaping i konkrete situasjoner. Systemorienterte 

semantiske beskrivelser kan komme som a posterioriske kbssifi

seringer av ulike bruksmåter, men kan ikke brukes nwd preten

sjoner om å beskrive en språkbrukers semantiske kompetanse. Skal 

man komme noen vei her, må man trekke inn erfaringsmessig 

kunnskap, dannet ved konkret kommunikativ praksis. denne 

praksisen fungerer språket bare som "en del av en mer omfattande 

kommunikation." (Teleman 1981:38) 

Skriftlig og muntlig praksis 

Hvis da betydning relativiseres i forhold til ytringssituasjonen, 

blir det interessant å se på ulike typer ytringssituasjoner og 

deres implikasjoner for meningsskapingen. Man kan f.eks. velge 
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en spontan samtale mellom to bekjente som en prototyp for muntlig 

kommunikasjon og et rundskriv fra en offentlig institusjon som et 

typisk eksempel på skriftlig. Jeg vil ikke her gi noen defini-

sjon av hva en typisk skriftlig og muntlig språkbrukssituasjon 

er. Dette blir stiliserte arbeidsredskaper som kan belyse noen 

typiske forskjeller mellom skriftlig og muntlig språkbruk. 

Noen forskjeller mellom skriftlig og muntlig stil kan relateres 

nokså direkte til kanalens karakter, mens andre har mer indirekte 

tilknytning ved at de er forbundet med en typisk bruk av den ene 

eller den andre kanalen. F.eks. er nærhet mellom kommunika-

sjonspartnerne typisk for situasjoner der man kommuniserer 

muntlig og omvendt avstand for skriftlig, men dette følger ikke 

av nødvendighet. Og de forskjellene som følger av avstanden 

mellom partene, vil dermed ikke være direkte knyttet til kanalen, 

men bare assosiert med en typisk bruk av den. 

Som sagt har språkbruken eksistert lenge før noen eksplisitte 

betydningsdefinisjoner var formulert. Vår forståelse i praktiske 

talesituasjoner avhenger altså ikke av kjennskapet til system

betydninger eller ordboksdefinisjoner. Ordene får sin referanse 

og aktuelle betydning klarlagt gjennom tidligere språkbruks

erfaring kombinert med opplysninger i den aktuelle konteksten. 

I samtalesituasjoner har kommunikasjonspartnerne en felles fysisk 

kontekst å relatere ytringene til. Man har umiddelbar kontakt 

med hverandre og søker forståelse gjennom å ta hverandres 

perspektiv. Den gjensidige innlevelsen i hverandres forståel

seshorisont danner grunnlaget for å etablere en viss felles 

plattform av bakgrunnskunnskap som viser hva som trengs å uttryk

kes eksplisitt og hva som kan regnes som kjent. I de tilfeller 

der det oppstår problemer, kan man stoppe opp og spørre om 

klargjøring av ytringer som er vanskelige å forstå. 

I dag har vi en omfattende forskning på meningsskapende strateg

ier i dialogen. I denne forbindelse pekes det på at dialogen har 

egne forutsetninger og regler som skiller den fra skriftlig 

kommunikasjon. Særlig må man ta hensyn til samtalens dynamiske 

natur, der mening skapes i et pulserende samspill. Meningen med 
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det sagte kan ikke bare relateres til en bakenforliggende tanke, 

men må vurderes ut fra hvordan det ble hørendes ut i sammenheng

en, hvordan det påvirket den videre samtalen og ens egne vurderi

nger om hvordan det en selv har sagt, er blitt oppfattet av den 

andre (Linell 1982:145, 155). 

Dialogen er også organisert etter regler for partenes initiativ 

og respons. Visse trekk inviterer til visse typer respons, og 

brudd med disse forventningene signaliserer i seg selv visse 

typer informasjon. Taushet kan dermed være en meget betydnings-

ladet respons. Når vi skal invitere noen, kommer vi ofte med et 

spørsmål som innledning, f.eks.: "Har du noe fore i kveld?" En 

semantisk analyse av dette spørsmålet isolert blir relativt 

uinteressant fordi det i en faktisk språkbrukssituasjon f~r sin 

mening bare som et signal om at man har tenkt a komme med en 

invitasjon e.l. 

I skriftlig kommunikasjon er ikke kontakten mellom partnerne like 

direkte og konteksten like entydig. Hva gjør man si her når 

skrivet fra departementet er vanskelig omforme til et menings-

innhold? Man kan ikke se på skriften hva forfatteren mener, slik 

ansiktsuttrykk ofte kan være klargjørende i samtalesituasjoner. 

Man kan heller ikke alltid vite nok om senderens fysiske eller 

mentale omgivelser til å velge en av mange mulige tolkninger. Og 

endelig kan man ikke gripe direkte inn med et spørsmål om 

klargjøring. Man er overlatt til en utspørring av en monologisk 

tekst og den (kommunikativ!) sparsomme konteksten den inngår 

(jf. Platon: "Det samme betegner bestandig bare ett"). Disse 

forholdene stiller ekstra store krav til eksplisitt og entydig 

formulering av meningsinnholdet i ytringene. 

Mange forskere har på grunnlag av dette hevdet at man skriftlig 

kommunikasjon uttrykker innholdet i språket alene. David R. 

Olson hevder at "the meaning is in the text" (Olson 1977) og Paul 

Kay (1977) snakker om "autonomous language". Denne tanken er 

ikke ny. Allerede Luther snakket om Skriften (riktignok med stor 

S) som sin egen fortolker. Men selv om den nærværende ytrings

konteksten er relativt fattig, trenger vi ikke gå langt for å 
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finne eksempler på at konteksten er viktig også for skriftlige 

tekster. I "avskjed på grått papir" uttrykker papirkvaliteten en 

vesentlig side ved meningen. Den kommunikative rammen er også et 

vesentlig moment for forståelsen. Vi leser et brev fra et 

departement på en annen måte enn vi leser et reklamebrev eller et 

personlig brev. 

Som en erstatning for den dynamiske ytringskonteksten i muntlig 

kommunikasjon har man i skriftlig fått faste konvensjoner for 

språkbruken i ulike institusjonaliserte kontekster. Konteksten 

spiller altså en viktig rolle, men derr er i større grad "frosset 

fast" i veldefinerte sjangre. Det!e forholdet gjenspeiles i at 

vi har mange og spesialiserte betegnelser for skriftlige produk

ter (f.eks."brev", "dokument", "roman", "stil", "beskjed", 

"telegram1\ 11 artikkel", 11 notat" os'~.), men få og generelle termer 

fOr ffiUlltlige ("samtale", 11 prat", ttta~e" f'I"V,) 

Dermed kan vi si at språkbruken i samtalesituasjoner er mer 

uforutsigbar og avhengig av den nærværende konteksten. Skrift 

derimot er et teknologisk medium med helt andre forutsetninger 

enn talemålet. Dette medfører en annen praksis, der den nær

værende ytringskonteksten ikke er like viktig for menings

skapingen. I stedet har man fått institusjonaliserte rammer som 

skal danne en felles plattform for mest mulig entydig avkoding 

hos ulike mennesker til ulike tider av flest mulig forskjellige 

skriftlige tekster. En del av denne felles referanserammen for 

skriftlig språkbruk er institusjonen "ordboka". Her finner vi 

faste betydninger som sikrer at en tekst i størst mulig grad skal 

bety det samme i ulike kontekster. En slik felles referanseramme 

er svært viktig i samfunn som for en stor del administreres 

gjennom skrift. På denne måten får faste, avgrensede betydninger 

sin funksjon ut fra et spesielt kommunikativ! behov. Innenfor 

den tradisjonelle semantikken har man oversett denne tilknyt

ningen og regnet disse betydningene som faktisk eksisterende 

egenskaper ved ordene i seg selv. 

Jack Goody har studert leksikalske lister i et historisk perspek

tiv (de tidligste ordbøkene). Han peker på at det klassifika-
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toriske systemet vi har utviklet for å beskrive ordbetydning for 

en stor del har oppstått som en følge av de spørsmålene som 

dukket opp når man skulle ta ordene ut av kontekst og katalogi

sere dem i lister: 

We can see here the dialectical effect of writing upon 
classification. On the one hand it sharpens the outlines of 
the categories; [ ... ] furthermore it encourages the hier
archisation of the classificatory system. At the same time, 
it leads to questions about the nature of the classes 
through the very fact of placing them together 
(Goody 1987:102). 

Hvis dette stemmer, gjenspeiler ikke klassifikasjonen bruken av 

ord i dagligtale, men i en dekontekstualisert ramme.1 Den 

lingvistiske semantikken har fortsatt i denne leksikografiske 

tradisjonen ved å vektlegge analysen av "språket i seg selv", 

eller ordene "tatt ut av kontekst" på bekostning av faktisk 

språkbruk. Det virker nærliggende å tro at denne vinklingen er 

et resultat av lingvistikkens tradisjonelle tilknytning til 

skriftlig språk, både når det gjelder valget av empirisk analyse

materiale og gyldighetsområde for reglene (Linell 1988:55 ). 

Det er altså når man kommuniserer ved hjelp av bokstaver, at man 

får behov for en bokstavelig betydning. I mange semantiske 

systemer er slike grunnbetydninger blitt framstilt som kontekst

uavhengige - som det ordet betyr i en "nullkontekst" (se f.eks. 

Grice 1975:44). Det har imidlertid vært vanskelig å si hva en 

slik "nullkontekst" skulle være, ettersom selv en metakontekst -

der man prøver å se på ordet "tatt ut av kontekst" - er en egen 

type kontekst som påvirker tolkningen. Etter min mening vil man 

ikke kunne fjerne språket fra konteksten så lenge det må en 

menneskelig bevissthet til for realisere språk. Det synes mer 

sannsynlig å regne "nullkonteksten" som en del av et spesialisert 

språkspill med egne forutsetninger (Linell 1982:104f). Det er jo 

nettopp konfrontert med visse skriftlige tekster der konteksten 

1 Det er kanskje ikke riktig å bruke ordet "dekontekstuali
sert", ettersom jeg mener skriftspråket utgjør en egen type 
kontekst. Et bedre alternativ ville kanskje være 
"rekon tekstualisert". 
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hjelper oss lite i tolkningen, at vi må søke tekstens mening ved 

å se på språket i seg selv. 

Det er på denne bakgrunn jeg vil hevde at den bokstavlige 

betydningen ikke er en iboende egenskap ved språket i seg selv, 

men et konstruert hjelpemiddel - en referanseramme - for skrift

lig kommunikasjon. Denne betydningen blir dermed ikke noe a 

priorisk gitt, men en a posteriorisk taksonomi over hvordan 

språket må brukes for å fungere i en spesiell teknologisert 

språkbrukssituasjon. 

Selumdær numliighel 

Mot dette kunne man innvende at vi også i muntlig kommunikasjon 

for en stor del benytter oss av slike "standardbetydninger". 

Dette stemmer til en viss grad, ettersom vi i vårt skriftkyndige 

samfunn har internalisert mange av de skriftspråklige strategiene 

og benytter dem selv i vår muntlige kommunikasjon. Det blir 

dermed en slags "sekundær muntlighet" (Ong l 982: 136). Med 

skriveopplæringen tar vi også til oss den oppfatningen at ordene 

er selvstendige objekter med faste betydninger - vi blir opplært 

i "Myten om den bokstavelige betydning" (Rommetveit 1988). 

På denne måten får semantikken og leksikografien en skjult nor

mativitet. Skjønt man mener å beskrive eksisterende språkbruk, 

setter man opp en norm som folk så føyer sin språkbruk etter. 

Denne normen passer best for skriftlig språkbruk, men danner 

samtidig et ideal for talemålet ettersom man ikke er bevisst på 

de to kodenes ulike forutsetninger. Dette er årsaken til at vi i 

dag ofte kan oppleve at folk i samtaler retter på hverandre med 

henvisning til hva det man sa "egentlig" betyr. Men dette er en 

misforstått normativitet. Vi har nemlig ingen korrekthets-

standarder for muntlig språkbruk. Prøven på om man har sagt noe 

riktig, er om det fungerer i situasjonen. "Meaning is use" 

(Wittgenstein). 
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Fonem - morfem - setningem? 

"Spdlkets kreativitet" - en stati_!Ol<__fs>_t:_l<:_La_t:_ing. 

Av Eric Papazian. 

l. Problemstilling. 

Det problemet jeg vil ta opp her, er det som undertitteiPn 

antyder og som Chomsky ser som sprAkvitenskapens scntraJe 

problem, jf. dette kjente sitatet: "The central faet to which any 

significant linguistic theory must address itself is this: a 

mature speaker can produce a new sentence of his language on the 

appropriate occasion, and others can understand it immediately, 

though it is equally new to them" (Chomsky 1964, s. 7). Mao.: Hvil 

er det som gjør det mulig il lage og forstå et uendelig anta l l 

ytringer eller tekster pil grunnlag av et endelig antall cnhet0r 

eller et avgrensa system- sprilket? Assen kan man få noe uonrlrl iq 

ut av noe endelig, som kan læres og beskrives? Denne egenskapen, 

som Chomsky kaller sprilkets "kreativitet" og som andre of le' nm 

taler som sprilkets "produktivitet" eller "ilpenhet", er opplaql 011 

sentral egenskap ved sprilket, som krever en forklaring. f''.oks. 

regner Hockett 1968 "openness", dvs. at "New linguistic messag0s 

are coined freely and easily" (s. ll), som ett av hovedkriteriene 

for en universell definisjon av språk (s. 15). 

Ifølge Chomsky kan den før-generative, statiske og "takso-

nomiske" eller "strukturalistiske" sprilkvitenskapen ikke forklare 

denne egenskapen ved sprilket. F.eks. bebreider han l Chomsky 19b4 

( s. 23) Saussure at "The re is no place in his schcmc for "ru l0 

governed creativity" of the kind involved in the ordinary rvc,-"-

day use of language". I stedet gir Chomsky en dynamisk fork l a 1 

ing. Han betrakter sprilket - eller sprilkvitenskapens emne, "com

petence"- som et system av "generative" eller skapende (menlalci 

prosesser, der visse "strukturer" omdannes ti_l andre (jf. "trans

formasjoner"). Her fØlger Chomsky von Humboldt, som sa de kjenlc 

ordene om at "Sie selbst [dvs. die Sprache, F:. P.] ist kein Wcrk 

(Ergon), sondern eine Thatigkeit (!';_n~~ii'l_)" (Humboldt 1836, pkl. 

8, s. 41). Silleis heter det i Chomsky 1965 (s. 4) at " ... it is 

necessary to reject his [dvs. Saussures, E.P] concept of la_ngue 
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as merely a systematic inventory of items and to return rather to 

the Humboldtian conception of underlying competence as a system 

of generative processes". 

Etter mitt skjønn er det misvisende il tillegge sp_ril_ket kroa 

ti vi tet eller produktiv i tet i disse ordenes ret Le fors land. ne LI ,, 

må opplagt være egenskaper ved ~E~~k()r~,JJ<E.'r_lle; det er jo sprilk 

brukeren, nærmere bestemt se_r1_~r_e_r1, som skaper e Il er produsere· c 

noe - nemlig ytringer eller tekster - og ikke spraket. Sp ra k•:· l_ 

bare gjør det mulig for en spri'!kbruker å være kreativ. Jf. lliot-lh 

1974 (s. 116): "The extension of creativity to language and "'" 

only users of language, should hardly be taken llterally. 11 

cannot be defended seriously. f ••• l If creativi ty exists al a Il, 

it must be a proper ty of the users of language". fl ti. L lcgqr· 

språket kreativitet, er !l personifisere spr~ket, og il boskr i ve· 

språket som en prosess, er i3 i.kkc ski.lle klarl mellom sprilk oq 

språkbruk. Spr!lkbruk er opp lagt en kreativ prosc:·ss, m0n sr r ,) i-:<·' 

sjøl mi'! være noe statis__l::_ - en g~_Q_s_!and_, nacrmc·,,-,, h<"sl ''"'l ,,, 

instrument eller middel, jf. at det gir mening il snakke om "1"·,-,k 

bruk. Det innebærer at spr~k er noe som kan bruk0s n•~ml''' 

primært til kommunikasj_c)_n, al ts§ et kommur].i kasjonssy-sLcm ' l l'· 

tegnsystem (en "kode"). 

Hva er si'! den egenskapen ved språket som gjør el c l mul i q f' '1 

spr!lkbrukerne å være kreative? Og er det virkelig ingen plass r," 
denne egenskapen i Saussures språkteor.i, e1ler clPn l rad i sju11 

elle, før-generative grammatikken i det hele? han ikke "ilp•~n 

heten" gis en statisk forklaring, dvs. en forklaring som brukr-r 

de samme grunnbegrepene som, og er en syntaktisk parallell l i l, 

tradisjonell strukturalistisk fonologi og morfologi? I'Pl er denne 

problemstillinga overt.ittelen antyder. Fins dr:-L noe sclninqc; 

læra som svarer til fonem-begrepet 

begrepet i morfologien? 

fonolog i c:-n oq mor r.-.111 

Nå kan en neppe si at det fins noen egen strukluralislic;l 

syntaktisk teori, iallfall ingen fullstendig teori. høyden fins 

det tillØp til eller elementer av en slik teori, særlig "!C

analysen" i USA og "avhengighets-" eller "valens-grammatikken" 

Europa. Det er først og fremst fonologien og (i USA) til en viss 

grad morfologien som fikk en gjennomarbeidet teori i struktural

ismens glansperiode fra ca. 1920 til ca. 1960. Det har tro l iq 
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primært faghistoriske årsaker, nemlig arven fra den historiske 

skolen, som vesentlig interesserte seg for (tale-)språkets lyd 

lige side og ikke for grammatikken. Men det skyldes nok sikkert 

også at vi i fonologien og morfologien primært har å gjøre med 

språklige minsteenheter mens vi i syntaksen primært har å gjor0 

med språklige helheter eller sammensat_\:cEO_ språk0nheter. Det knn 

derfor være grunn til å spørre om syntaktiske forhold overhode! 

kan beskrives med det samme begreps-apparatet som fonologiske nq 

morfologiske. Assen kan en syntaktisk parallell til fonemet nq 

morfemet tenkes å se ut? For å svare på det spørsmålet er del 

nødvendig å ta opp et par begreper i den strukturalistiske sprak

teorien som er aktuelle i denne sammenhengen. 

2. Noen grunnbegreper i strukturalistisk språkteori. 

a) Type og eksemplar, språk og tekst. 

Skillet mellom fon og f_one_ll1, og mellom m()rf og morf_er11, henq-

er sammen med skillet mellom "langue" og "parole", som er sentr 

alt i strukturalismen - iallfall den europeiske, som byggor P·" 
Saussure. Her kan "langue" oversettes med "språk'' og "parole" mod 

"språkbruk" eller produktet av spdlkbruk - "ytringer" el l or 

"tekster". Skillet mellom "langue" og "parole" er mao. uttrykk 

for et skille mellom 9pråket__,sjØl på den ene sida og tJ_ruken av 

språket - og produktet av språkbruken - på den andre. Etter mill 

skjønn må da også et slikt skille være helt grunnleggende 

språkvitenskapen. Språk er noe abstrakt og kollektivt, nemlig 

(sosiale) regler eller normer (konvensjoner), som utgjør et ordna 

sett eller system og språkvitenskapens egentlige emne. Der imot 

er språkbruk og tekster noe konkret og .indivicJ_ue1_L og språk

vitenskapens dati'i_. Språket sjøl er §'_ng_EOl_ig __ eller __ ilvgrensa_, og kan 

læres og beskrives uttømmende. Derimot er spdlkbruk og tekster 

noe uendelig eller uavgrens_i'i_, dvs. at språket kan brukes et u

endelig antall ganger, med en uendelig mengde tekst som resultat. 

Jf. von Humboldt 1836, hvor det heter (pkt. 13, s. 106) at språk

et må " ... von endlichen Mitteln einen unendlichen Gebrauch mach-

en a'~ 
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Dette svarer til skillet mellom l:Y12_e (klasse, kategori) og 

eksemplar (individ) i filosofien og logikken. Eksemplarer €'r 

konkrete, individuelle og observerbare gjenstander eller prosess

er, klasser er grupper av eksempla rer som likner hverandre el l er 

har noe felles på ett eller anna område. En kan mao. klassifisere 

eller inndele individuelle fenomener i typer av fenomener etler 

innbyrdes likhet eller ulikhet, ved abstraksjon og generaliset-

ing. En "abstraherer" eller velger ut visse egenskaper ved eks

emplarene, som betraktes som relevante eller interessante en 

eller annen sammenheng, og ser bort fra alle andre egenskaper som 

irrelevante for klassen. En klasse er s!lleis noe abstrakt og 

generelt, som består av §_t: __ l1~ndelLg ___ a!lt_El_l] eksemplarer, nc:-mliq 

alle mulige - også framtidige og ennå ikke observerte - som ha 1 

de egenskapene som definerer klassen. Klassifiser inga kan sk jc· 

hierarkisk, ved at en viss klasse deles videre inn, slik at vi 

får underklasser eller mer spesielle klasser av en overkl<'lsc"· 

eller mer generell klasse. Og det kan være ul i kl grunnlag r, ., 
inndelinga på de ulike nivåene. Først og fremst kan spri'\f:lt•J• 

enheter klassifiseres dels på grunnlag av ~t:_rukll]_r_cn og clrls r·•.l 

grunnlag av funksjonen, slik at vi f!lr strukture.llc unclcrklassc·r 

eller varianter av en funksjonell definert overklasse. 

Skillet mellom type og eksemplar ligger altså lil grunn for 

skillet mellom språk og tekst: Et språk består av abstrakl<· 

klasser av enheter ordna i et sy:3_~em av over- og unckrk l asser, ·~·n 

tekst på et språk består av konkrete E?,ks-=:mJllarc:or, som r_ea! 1 S<"n~r 

eller tilhører klassene i det aktuelle språket. 1 spraket eksist 

erer enhetene som abstrakte mulLgheter, teksten som realisert,. 

(aktualiserte) mulig_l}E?~__r:. A bruke et spr!lk og de kategori ene· rirot 

består av, vil for sen_s]"'r_EOn si il realisere - f.eks. skrive el lo-t 

uttale - de aktuelle kategoriene, dvs. å __ pr:_odusere eksemplarr·t- .lv 

dem og dermed lage ytringer som er "grammatiske" P l l er i samsvA ~

med reglene i det aktuelle språket. A bruke det som mottaker vi l 

si å registrere- lese eller høre- slike ytringer og tolke el !Pr 

forstå dem, ved at man identifiserer enhetene ytringene som 

eksemplarer av de spr!lklige kategoriene (som mil væt~e kjent r·" 
forh!lnd). Dette forklarer også at sprilk er noe endelig mens tekst 

er noe uendelig: Et språk bestilr av ~t_eng_E'_li_g_ _antai_l_ __ ~_l_Elsscr, 

som i tekst realiseres av "'l:__ll."'f'l9.elig __ a_nt_'"_l[ __ c_kscmpi a rer, hl. a. 
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ved at en kan gjenta en og samme språkenhet et uendelig antall 

ganger. Språkenhetene kan mao. f_or~komme et uendelig antal 

ganger, eller ha et uendelig antall fo__rekom_~J::er::, i en tekst. 

Er det f.eks. tre eller fire lyder eller bokstaver i orclel 

"data"? Svaret kan være både tre og fire, avhengig av hvilk<'l 

abstraksjonsnivå vi beveger oss på - om vi snakker om typer el Ler 

eksemplarer. Umiddelbart er det fire konkrete, individuelle Jyder 

eller bokstaver - nemlig de vi kan observere i en viss rekke

følge: "d-a-t-a". Men to av dem, nemlig de to "a"-ene, er ident

iske - eller i det minste like på vesentlige punkter, mht. visse 

relevante egenskaper -og kan følgelig klassifiseres som eksempl

arer av en og samme lyd- eller bokstavtype "a''. I språket- norsk 

- har vi en lyd- el. bokstavtype "a", men i en norsk tekst kan 

det forekomme et ubegrensa antall in div i due l le "a" --er. Lyd- el l et 

bokstavtypen kan mao. brukes eller realiseres - skrives eJ ler 

uttales - et uendelig antall ganger, med en uendelig mengde teksl 

som resultat, og vi må skille mellom "a" i sin alminnelighet, som 

type i språket, og bestemte, individuelle "a"-er i en tekst. 

Nå er ikke skillet mellom lydek_o>_§_lJ1_p_l~r: __ (l_g _lydt_y_QE?_ uten 

videre identisk med skillet mellom fon _()_SJ f()n_eJT1, slik det oftr 

framstilles, f.eks. i Dahl 1982 (s. 14) eller Borgstrøm 1973. 

Den sistnevnte sier (s. 26) at "Foner er eksemplarer mens fonemer 

er typer med innbyrdes distinktiv funksjon ... ". Men et fonem er 

ikke d.s.s. en lydtype, rett og slett; det er en fun_k_§j_one]l 

lyd type, en lyd type som har ~rl_____'l__iss_i_<:l_i_§_t_i_t1_~ti_ll)_ __ fuf1~?j_()Q, sl i k 

det går fram av Borgstrøms definisjon. Det betyr at vi må skille 

mellom funksjonelle lydtyper (fonemer) og 9tru_k_!_LJI_eU!=: __ lY__d_!yQ_er, 

ofte kalt "fonetyper". Vi kan mao. klassifisere lyder enten etler 

(den lydlige/fonetiske) st_r~turen- f.eks. arti.kulasjonen

eller etter (den distinktive) funksjonen. Den siste klassifiser

inga ligger på et høyere abstraksjonsnivå, dvs. at fonemet er mer 

abstrakt og generelt enn fonetypen. Individuelle faner klassi

fiseres i fonetyper etter strukturen, og fonetypene klassifiseres 

igjen i fonemer etter funksjonen. 

Et fonem består altså av fon~_t:_y_p~r - en eller flere. Et 

fonem kan mao. ha strukturelle varianter eller a llc)foner, dvs. 

fonetyper som ikke har innbyrdes distinktiv funksjon, som regel 

fordi de forekommer i komplementær distribusjon. Ved f.eks. "v" 
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faller klassene 'strukturell lydtype, fonetype' og ·funksjonell 

lydtype, fonem' sammen i omfang, i og med at al "v" norsk hal~ 

bare en realisasjon eller uttale. Men ved f.eks ... , ... er clr·l 

viktig il skille, og med at "r" norsk kan uttales de-ls s\Pml 

og dels ustemt (i hver sine omgivelser). Fonemet "r" er al Le"' 

overklassen av de to fonetypene eller variantene stemt og us! ···ml 

"r". 

Pil samme m!lte mil vi skille mellom individuelle minstdC'll' 

eller morfer i en tekst og f110!_f._etyp.§r i et spr!.ik. Akkura l s••m 

individuelle lyder kan individuelle morfer klassifiseres dels 

etter struktur og dels etter funksjon. Parallelt med fonomeL mi'l 

morfemet betraktes som en funksjonell morfelype, som kan omratt.r 

en eller flere strukturelt forskjellige morfetyper ollor a l l o

morfer. Men siden morfemet er en g~rarn~matisk enhet - rot tegn nH·r! 

et innhold sil vel som et uttrykk, blir det noe mor kompl ispd. 1·1 

morfem kan nemlig variere pil bilde uttrykkssida og innholrlsc;,,J,,, 

og ha bilde uttrykksvarianter og innholdsvarianler .. L sr:-n'f"' J'·' 

uttrykksvariasjon norsk er adjektivstamma "tryq'l-" 

normalortografi, som skrives som "trygg-" i de [leste· omqivel:<·< 

f.eks. i bøyningsformene "tt~ygg, trygge", men som "L,~ 

intetkjønn (et eksempel pil innholdsvariasjon er "viss": .,,, 

ker', 2. 'bestemt'). Det samme gjelder for ord formE·r og r d , 1 ( 

skillet mellom "leksikon-ord", dvs. de (ulike) ordcno cllr-r <<rei 

formene som fins i et spr!lk, og "tekst-ord" eller "løpc-nrle <>t·d", 

dvs. de ordene eller ordformene som forekommer on viss '· cks• 

eller tekst-samling ("korpus") p!l det aktuelle sprakel. J·;r sA ri<! 

samme skillet aktuelt ogs!l ved syntagmer? 

b) Paradigmer og syntagmer. 

Et anna sentralt punkt hos Saussure er ski l let mellom para· 

digmer og syntagmer, som er to hovedtyper av spri'\ kl i ge he l h'~·l ,., 

eller sammensatte enheter. ~t paradigme er d.s.s. som en klasse; 

det har ingen utstrekning i tid eller rom og besl~r av samlidigo 

enheter som assosieres eller forbindes mentalt ved sine innhyrrlc~ 

likheter og ulikheter - fl_il_[__a_digJl1_i!Lis]<~er<:=lasjoner ISaussure bruk

er ikke ordene "paradigme" og "paradigmalisk", men snakker om 

"assosiative" relasjoner). Derimot bestilr syntagmer av Pnhet0r 
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som har en utstrekning i tid eller rom - seg_rn_e_n_~I - og som 

fØlgelig ikke kan forekomme samtidig, men er suksessive. Dvs. de 

følger etter hverandre i tid el. rom, en viss r<=kkef_iZl_tg_e, og 

utgjØr syntagmets del~.I~_,_ledcj, som forbindes ved sy_f}tagrrrC)tiskE' 

relasjoner. Et syntagme forløper derfor i tid eller rom, en 

viss retning. Dette er g_r_unf!_l)~_t:yc]nir~ga av "syntagme". Men vanlig

vis brukes ordet i en særbet., nemlig 'ordformgrupper', som "'' 

emnet for syntaksen (jf. de tilsvarende adjektivene "syntagmat

isk" og "syntaktisk"). 

Skillet mellom paradigmer og syntagmer henger sammen med 

skillet mellom språk og tekst. Et paradigme er noe abstrakt, som 

forekommer i et språk. Et språk er eller omfatter et paradigme 

eller et system av faste minsteenheter av ulike typer, f.eks. 

fonemer, morfemer el. ordformer, som utgjør ulike undersystemer. 

Et syntagme - i ordets vide betydning - er da en kombinasjon av 

slike minsteenheter. Det er noe konkret, som bare forekommer 

tekster, for i språket eksisterer enhetene sarn_tid~g og ikke i en 

bestemt rekkefølge. Betyr så dette at syntagmer er reint individ 

uelle produkter som hører utelukkende til "parole" - altsil språk

bruk eller tekster - og som ikke realiserer noen konvensjonell r· 

språklige kategorier? Går det ei grense mellom det kollektive og 

det individuelle, mellom språk og språkbruk, ogsil når det gjeldet 

syntagmer, og hvor går i så fall den grensa? 

3. Språk, språkbruk og syntagmer. 

a) Syntagmer og syntagmatiske regler. 

På dette punktet var Saus sure sjøl uklar. Bl. a. sier han 

(Saussure 1974, s. 173) at" ... dans le domaine du syntagme il n'y 

a pas de limite tranchee entre le fait de langue, marque de 

l'usage collectif, et le fait de parole, qui depend de la libert.~ 

individuelle". Her utvisker altså Saussure skillet me !lom sprcik 

og språkbruk, som ellers er så sentralt i sprilkteorien hans, og 

som også bør være sentralt i enhver språkteori. Det gjelder 

akkurat like mye i syntaksen som i de andre delene av språklæra; 

vi må skille mellom syntaktiske kategorier i ~råket og sprilk

brukernes bruk av dem i tekster. Det syntagmatiske aspektet ved 



53 

språkbruk er opplagt ikke et reint individuelt spørsmål, som ikke 

styres av kollektive, konvensjonelle normer. Rett nok sUir den 

enkel te språkbrukeren, nærmere bestemt den enkel te ?e~c]eren, 

fritt til å kombinere språklige enheter syntagmer - men bar" 

innafor ganske bestemte grenser, som det aktuelle språket scller. 

Ikke alle kombinasjoner som er ]_o_gisk mulige, er nødvendigvis 

også faktisk mulige eller forekommer i et språk. I':n kan ikke 

kombinere de språklige enhetene slik en sjøl finner det for godt, 

men bare etter ganske bestemte ~eg_l_~~ og slik at del blir· h·--

stemte (syntagmatiske) relasj_<:J!!_<O_f_ mellom leddene. Disse rcg1<'W' 

og relasjonene er konvensjonelle og kollektive, og dermed en drl 

av språket, og de kan følgelig variere fra språk ti l språk. 

Det må mao. inngå i definisjonen av syntagmer - båd0 vid 

og trang forstand - at de er dannet etter bestemte (syntagmat -

iske) regler, dvs. at det er bestemte (syntagmatiske) relasjoner 

mellom leddene. Såleis definerer Borgstrøm 19S8 (s. 69) 0t syn

tagme (i syntaksens forstand) som " ... en sekvens av or·dr·-·r-w·r· 

som er dannet efter bestemte regle<". Og Svi nei 1 .3ncl 1980 hr·! •'r 

det (s. 26) at en setning best!ir av 1) "en kjede av f'l0mr'r11<·r-" 

2) "bestemte relasjoner mellom elementene". Derfor or k i••clr-n "' i l 

gikk byen Jens" ingen setning, mens kjeden "Jons q i kk l_ i l h-,,." .. 
er det, for bare den siste tilfredsstiller del andre krav~·L. ll•·r

kan vi bytte ut "setning" med "syntagme", som er- c:-n m<cr- gc-nr-r-•--1 l 

og grunnleggende syntaktisk kategori. 

Nå er det en relasjon mellom enhetene ogs<'\ den før·sl•-

kjeden, nemlig at de forekommer i en viss rekkefølge. Men det Pr 

ikke den rekkefølgen som foreskrives av de syntagmatiske, nærmer-r 

bestemt syntaktiske, reglene norsk. Den første kjeden utgjcn 

ikke noe mulig syntagme i norsk - noen mulig norsk sc:•Ln ing r"' 
det er ikke dannet i samsvar med de syntagmat i skc rccq Len•:- s''ll' 

gjelder for setninger i norsk. Noe ti !svar-ende kan Slf'S nm '''11 

lyd- eller bokstavsekvens som "k-s-Ø" norsk, m<:>tscLn ing l. i l 

f.eks. "s-Ø-k" eller "Ø-k-s", og tilmed "ø--s-k" cl.lcr "s-k--o". 

Den første kombinasjonen er "ugrammatisk", nærmere bestemt "ufnn 

ologisk/ugrafologisk", i den forstand at den ikke rrprcsrnl<'rcr 

en mulig kombinasjon av lyder eller bokstaver norsk, mao. 011 

syntagmatisk fonologisk eller grafologisk ("fono-" el ler "gra ru 

taktisk") regel i norsk. 
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I sil fall omfatter et språk, i tillegg til et paradigme av 

minsteenheter, også ~ntag_IT1~iske_~r:E'09b<?S_ eller et SJfQ_lag_J11alisk 

system, dvs. regler for hvordan syntagmer kan være b_y_g_cl____c:J_Qp_ elLer 

for hvordan minsteenhetene k_a_r:l__ls_CJf111J)nE!res til syntagmer, i mol

setn. til hvordan de faktisk §'r _ _l<glll_l::>i_ner__tc i en tekst p& spri\k<"l 

når språket, ib. de syntagmatiske reglene, er b_rukt. De syntagm

atiske reglene "genererer" eller giyjr_cl_et__m_ulig_ji~danf)e visse 

syntagmer, dvs. de gjør visse syntagmer mulige el. "grammatiske", 

mens de utelukker andre. Vi mil skille mellom m_ulig_e ___ s_y_n_ta_gmer 

et språk, dvs. de syntagmene som er tillatt ifølge de syntagmal

iske reglene i språket, og ak~uell_e_e_Ll<=_r__r_<=ali_o;_ert~ syntagmer 

en tekst. De siste kan være enten "grammatiske" og tilhøre klas

sen av mulige syntagmer - dvs. være dannet ifølge de syntagmat

iske reglene - i det aktuelle språket, eLler "ugrammatiske" og 

ikke være et mulig syntagme pil sprilket. Skillet mellom paradigme 

og syntagme innebærer altså at det aktuelle språket i tillegg Lil 

mins teenheter av u l i ke typer har m_ll_li_g_he t."'_fl____!_j_l __ A_~om b_i_IJ.Ec:r:c 

minsteenhetene til større, sammensatte enheter: eller syntagmer. 

Jo større paradigmet er, jo flere mulige syntagmer blir del. ne l 

sier seg vel sjøl at også denne muligheten høy grad har m•·d 

språkets "kreativitet" .§ gjøre, og at det er en for-utsetning len 

at språket kan være et "åpent" tegnsystem, som gjør det mulig a 

uttrykke hva det skal være. Et skjematisk eksempel kan vise hvor 

effektivt det syntagmatiske prinsippet er. 

La oss si at vi har et paradigme av tre minsteenheter, snm 

vi kan kalle A, B og C. La oss videre si at disse enhetene kan 

kombineres, men bare alle pA ~n gang - altsil i treledda syntagmer 

- og at alle logisk mulige rekkefølger er tillatte (for enkelhets 

skyld ser vi bort fra andre syntagmatiske relasjoner enn rekke

fØlge). Disse reglene "genererer" seks mulige syntagmer el l Pr 

gjør seks syntagmer mulige: A-B-C, A-C-B, R-A-C, R-C-A, C-A-R, C

B-A. Dersom vi legger til bare ~n enhet i paradigmet log behnldrr 

de syntagmatiske reglene), stiger antallet mulige (fire l edda l 

syntagmer til 24. Med fem enheter får vi J 20 mu l i gc kombi n;, 

sjoner, med seks får vi 720. Men dere l trer går det for-t oppnvr't , 

for med 10 enheter får vi hele 3 628 800 mulige lO-ledds syn

tagmer! Matematikken her er noe som i min kones gamle matematikk

bok (SØgaard og Tambs Lyche 1948) kalles "fakultet", og surn 
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beskrives slik (s. 168): "Antallet av permutasjoncr [dvs. mul io<' 

syntagmer eller rekkefølger, E.P.] av n bokstaver er Lik produkt

et av de naturlige tallene fra l til n". Dersom n = 3, lår vi ela 

3 x 2 x l = 6, med n = 4 får vi 4 x 3 x 2 x l = 24, osv. 

I virkelige språk foregår denne sammensettinga "rekurs i vi" 

dvs. hierarkisk, i flere omgang"'~ eller fl~_flcr:c nivåer. Ikke

bare kan minsteenhetene settes sammen til synlagmer, men synlaqnr 

er kan igjen settes sammen til større syntagmer, som sin lllr 

kan settes sammen ti l enda stør re syntagmer, osv. Som kjent hin 

også syntagmer en hierarkisk struktur, jf. "lC-analysen". Vi kan 

skille mellom flere ulike _typerav nj_v9_(?r, først og fremst mr-ll•·m 

tegnplanet eller det gr:-arnmatiske planet og uttrykksp l anet <'l!,,,

det fonologiske/gr<'ljolo_g _ _Lsi<_e planet jf. 1'1arl incts uttr;ld 

"språkets doble artikulasjon" (Martinet 1965, s. 21. l'il qrllnnlriq 

av et lite antall av minste uttrykksenheter - F.eks. lydPr c-! Irr 

bokstaver kan en bygge opp et uendelig anta l l samm"tlS·'' t • 

uttrykksenheter som kan danne uttrykket en uendel iq n,· r l• 

tegn. Og på grunnlag av et endeLig utvalg av fnslr· min"t··''''" 

eller morfemer kan en bygge opp et uendelig anlall samnv-n'-.-rt'· 

tegn - i første omgang CJ_r:_df()rme_r_, som igjen kan scll_es snntm<·r: 

ordformgrupper eller syntagmer t-xanger<J, sy·ntakt isk r··r~' _,, 

(jf. skillet mellom morfologi og syntaks). 

Og på hvert av disse nivåene kan enheten<' knmhinrr•~ r~ 

flere nivåer teorien el uendelig antall. Lyde-r k.1n c;,.:_: 

sammen ti l stavelser, og stave l ser kan tgjcn soll r-e; -c Ammen 

stavingssekvenser. Morfemer kan settes sammen ti l orrlr-,_,rnw·:-, "'''~" 

igjen kan settes sammen til større ordformer, osv. rir. "s'lmtnr-n 

setninger"). Og ordformer settes sammen ti L ordfnr·mgruprr·r, S<>nt 

igjen kan settes sammen til større ordfor·mgruppc-r, usv. IH·I 't 

mao. ingen begrensn1nger _pil_ __ hvor dsammer~_sat:t et syntagme:- kan v"'' 

- og heller ikke på hvo_r:_L_ang_l det kan være. Ta l l ra l l l c-nr r' 11 

kan et morfem bestå av et uendelig antall lyder el le-r boksl'1v<'t, 

ei ordform av et uendelig antall morfemer og ei ordformgrupl""

f.eks. en setning- av et uendelig antall ordformer. Sjo1 ·•m r:-1 

syntagme i praksis ikke kan være verken uendcl ig langt ollor 

omfatte et uendelig antall nivåer, så er det ikke mulig å gi c'n 

regel for dette. SjØl om det i hvert språk som regel or on mengde 

begrensninger på hvi_l_l<r:o__~_()f11bina_s_joner av f.eks. fonC'm<'r, morrr-mr't-
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eller ordformer som er mulige, så ?jØr dette at antallet mulige 

kombinasjoner av alle disse enhetstypene er uendelig. Mao.: 

Antallet syntagmer som er mulige på et språk, er uendelig. 

b) Syntagmetyper. 

Dette må ikke forstås dithen at et språk omfatter ogs~ el 

"paradigme" eller forråd av mulige syntagmer, bl.a. setninger. 

Rett nok definerer enkelte språk nettopp som et sett av setninger 

eller ytringer. Et eksempel er Bloomfield 1926, hvor det heter 

(s. 155) at "The totality of utterances that can be made in a 

speech-community is the language of that speech-community". Et 

anna er Chomsky 1957, som (s. 13) definerer språk som "a set 

(finite or infinite) of sentences". Men et språk kan ikke best~ 

bokstavelig av konkrete, individuelle ytringer eller setninger, 

for i så fall måtte jo språket være uendelig ( uavgrensa), si den 

alle synes å være enige om at antallet mulige ytringer og set

ninger på et språk er uendelig. Og hvordan kan sprilket da lærrs 

og beskrives uttømmende? A lære et språk går opplagt ikke ut pa n 

lære et (endelig eller uendelig) antall setninger el ler ytringrr, 

for i så fall kunne vi jo ikke (re-)produsere andre ytringer enn 

de vi hadde hørt - og det kan vi, som ikke minst Chomsky har 

påpekt. Derimot kan en 1;§:~! - eller en samling av tekster, et 

"korpus" - beskrives som et endelig sett av (som regel setnings

forma) ytringer. Og tekster generelt - klassen av alle tekst•-·r 

som er mulige på et språk - kan beskrives som et uendelig sett av 

setninger eller ytringer. Etter mitt skjønn passer definisjonene 

til Bloomfield og særlig Chomsky bedre på tekster enn på språk. 

Dette problemet må løses ved å skille mellom i_Qdj_'o'J_c]ufC>lle 

syntagmer og syntagme~, som for syntaksens vedkommende rr 

d.s.s. syntaktiske konstruksjon~~· For setningers vedkommende rna 

vi da skille mellom individuelle setninger og selningstyper, arte 

kalt "setningsmønstre". Skillet mellom typer og eksemplarer er 

nemlig aktuelt også når det gjelder syntagmer og ledd. I tekster 

har vi A gjøre med konkrete, individuelle syntagmer - et uendelig 

antall - som er individuelle produkter og ikke sosiale. Men dP 

realiserer et begrensa antall abstrakte, konvensjonelle syntagme

typer i språket. Sjøl om antallet syntagmetyper er endelig, om-
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fatter hver type et ubegrensa antall mulige individuelle syn

tagmer, slik at de konkrete kombinasjonsmulighetene og dermed 

uttrykksmulighetene trass i alle begrensninger er ubegrensa. 1\t 

et individuelt syntagme i en tekst er "grammatisk", vi l da si al 

det representerer, realiserer eller tilhører en synlagmelype som 

fins i språket. Jf. Danes 1964 (s. 229): " ... a grcal majority ,,f 

utterances represents manifestations of a small set of senlenre 

patterns; [ ... ] (Those utterances which are based on no under 

lying sentence pattern might be called non-grammalical ones)''. no 

at et individuelt syntagme representerere en synlagmetype 

språket, vil igjen si at det er dannet ifølge de syntagmatiskr 

reglene i språket. De syntagmatiske reglene "generer·e,·" mao. i kl:rc· 

individuelle syntagmer, men abstrakte typer av synlagmcr. Hva er 

så en syntagmetype? 

Generelt kan en syntagmetype defineres som kl assen av a l l r· 

(individuelle) syntagmer som har en viss struktur 0iler visc;r·· 

felles egenskaper. På et banalt, men grunnleggende· nivå mi'! ·~ 1 

skille mellom et syntagme, f.eks. setninga 

(l) Send meg saltet! 

som individ og som type. Som individ eksisterer denne selninoa 

en viss tekst f.eks. denne - sagt eller skreve! pi\ et viss! 

sted til en viss tid, av en viss språkbruker, mccl cn viss hensikt 

osv. , kort sagt som __ ytr i_r:1..9, ytret i en viss ytr i nqss i l u as j on. 

spe åket (nocsk) eksiste1·er setninga som en mu l i ghf't. c l l er typr·, 

som kan cealiseres - uttales eller skrives el urnckl iq antall 

ganger i et uendelig antall ytringssituasjon0r, nq slnclio ve-kk 

være den "samme" setninga. ReLL nok kan de indi.viduc·llr· rc•CJI ic.'A 

sjonene eller forekomstene av setninga ski Ile s0g me-rkbart fr·,, 

hverandre på språklig irrelevante punkter, Oo f. c-kc;. hl i <Ji l a il 

høyere eller lavere, eller med ulik stemmckva l i tet. l.i k•'vc· ,,, 

alle eksemplarene identiske på et mer abstrakt. plan, ni'lr· <'ir·l 

gjelder vesentlige eller relevante egenskaper nem] ig r3L ,J, 

består av de samme ocdformene, kombinert på den samme mi'lt•·n ,,,.., 

med de samme innbycdes syntagmatiske relasjonc>ne, slik ,li 

setningene betyr det samme. Setningstypen "Send meg saltcl'" 

svacer til fon~typ_en, f.eks. fonetypen stemt "r", fonologien. 
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begge tilfellene er det snakk om en stru__ktur(Ol:t_def_i_Q(OI_l:: språk

enhet, dvs. en språkenhet som er strukturelt sett (1 det vesent

lige) den samme i alle ytringssituasjoner el ler for hver gang den 

blir brukt. 

Likevel er det ikke dette som vanligvis menes med setnings

typer, men noe mer abstrakt, som mil forklares p.'l grunnlag av c·l 

skille mellom leddtyper og ~ndivi_sl_u_eJb.<=_)ec)_g. Et individuelt ledd 

er et ledd som forekommer (i et individuelt syntagme) i en tekst. 

Det er noe konkret, som besti\r av konkrete, individuelle sprilk

lige enheter som har en viss funksjon i det aktuelle syntagmot 

eller står i en viss (syntagmatisk) relasjon ti l de andre leddene• 

i syntagmet. om vi holder oss til syntagmer i trang, syntaktisk 

forstand, består leddene av syntaktiske enheter, dvs. enten ord

former - som er syntaksens minsteenheter -eller ordformgruppcr. 

som er syntaktiske helheter. En ledd type er da k 1 assen av a 1 l.:

(individuelle) ledd som har den samme funksjonen et syntagme:· 

eller stilr i den samme relasjonen til andre ledd i syntagmet. f'. 

eks. er subjektet klassen av ledd som har det en kan kalle suh 

jekts-funksjonen i en setning, og underleddet er klassen av ledd 

som har underleddsfunksjonen i et hypotagme. 

En leddtype er mao. definert ved en viss synlagmalisk ell<r 

(nærmere bestemt) syntaktisk funksiQ!:t __ &b~r:§'_J a sjon, og ikke vr ·<i 

de enhetene den besti'lr av. F.eks. besti'lr den syntaktiske lr-del-

typen subjekt, i motsetning til individuelle subjekter, ikke '1V 

konkrete, individuelle syntaktiske enheter - bestemte ordforme1· 

eller syntagmer - men av en viss ~b_il_s_se av syntaktiskc enheter. 

Ti l hver syntaktisk funksjon ]J_il___§§_er:__e_\'1 __ _v_i§_o; j::ype - el l er vi ssc 

typer - av syntaktiske enheter, og hver type av syntaktiske 

enheter kan ha bestemte syntaktiske funksio_l1~r. F.eks. består dr:-n 

syntaktiske leddtypen subjekt normalt av den syntaktiske enhets

typen nominal er, mens et nominal omvendt normalt fungerE"" som 

bl.a. subjekt. En kan forestille seg leddtypene eller de synlakl

iske funksjonene som en slags "tomme beholdere" som kan "[yl les" 

med et "mater i ale" - syntaktiske enheter - av vi ssp typer, sl i k 

at en viss "beholder" krever et visst "materiale", og sli.k at el 

visst "materiale" passer til bestemte "beholdere". l\ bruke eller 

realisere en syntaktisk leddtype vil da ganske enkelt si å bruke 

en syntaktisk enhet av en viss type på en viss mi'lte eller med en 
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viss syntaktisk funksjon, f.eks. § bruke et (individuelt) nominal 

med subjektsfunksjon eller som subjekt. 

Individuelle syntagmer best§r altså av individuelle !edel, 

syntagmetyper består av leddtyper. Jf. Danes 1964, som definer0r 

(s. 231) et "sentence pattern" som " ... an abstract and stalic 

invariant structure (schcme), not a sequence of particular word~ 

in a particular utterance, based on this underlying pattcrn". Fn 

syntagmetype kan da defineres pil et høyere abs t ra ks j onsn i va se> ni 

klassen av alle syntagmer som [Je_s_t_i!r_ a_11 de samme l edel l yp0n0, m• ·el 

de samme (syntagmatisk~!:E?l9~f1<'0_f1<? mellom ledclen•:·. e>al>·i,-> '1 

setningene 

(2) Gi henne boka! 

(3) Betal kommunen restskatten! 

av samme type som (l). SjØl om dette er ulike individur·llr- s01 

ninger som bestilr av ulike individuelle Ledd og ul ik•_· syntakl isk> 

enheter - ulike ordformer - og som følge] i g bot'(r u l i kc ti nq, 

de identiske pil et høyere abstraksjonsnivå fordi dr· hcslC>r '1V ·i· 

samme 3 leddtypene: verbal (i imperativ)+ hensynslr·clcl + ni:·ir·l 1 

Denne syntagmetypen er en variant av synlagm>c,typ>'n 1 sein 1 "''

typen) imperativsetninger og realiserer en synlagmal isk r•:·or:l "'''"' 

går ut pil at en imperativ av et 3-verdig verb kan (m.'JI kc)mhi>l•': 

med et hensynsledd og et objekt (i denne rekkc·t01urn!, m•·d ,.1 

eventuelt subjekt foran hensynsleddet, samt eventuelle '1riverhi~i 

er av ulike slag. 

En syntagme type realiseres eller brukes a l Lså ved å r<:'a l

isere leddtypene den bestilr av, og leddtypene real ise1·es ved ,; 

"fylle" dem med et eksemplar av en passende enheLsl_.ype, f.c·ks. 

ved å realisere subjektet som et individuelt nominal mecl <·n 

passende betydning (ut fra det man ønsker il si l. Vf"d i\ "ly! le-·" 

leddtypene med stadig nylt materiale andre cnhelc-r av clcn 

aktuelle typen, f.eks. andre nominaler - kan vi variere le-eld 

typene og dermed syntagme typen L det u ende l i ge oq da nnc sl ad i o 

nye eksemplarer av typen. De vil være innbyrdes forskjf"l l igc, m0 n 

likevel ha en felles _ __g_runll_~t.I.i:lktur fordi de beslar av de samnw 

ledd typene og følgelig de samme relasjonene mel lom l eddene. t·:n 

hetene, og dermed de individuelLe leddene, varierer, men t·ela-
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sjonene, og dermed leddtypene, er konstante. Derfor vil alle 

syntagmene "fØlge samme mønster" eller være "variasjoner over 

samme tema", dvs. varianter av samme syntagmetype. Og derfor vi l 

alle være "grammatiske" i den forstand at de følger et konven

sjonelt "mønster'', dvs. tilhører eller realiserer en syntagmetype 

som fins i norsk. 

Setningstyper 

som er 

i denne mer abstrakte betydninga, 

definert ved de leddtypene de består 

altsa 

av, uq setningstyper 

som følgelig omfatter en uendelig mengde materiell sett hell 

ulike setninger - f.eks. setningstypen · imperativsetninger', 

eller 'setninger som består av finitt verbal, hensynsledd og 

objekt' - kan sies å svare til fQQ.e_l!l_~t i fonologien. I begge 

tilfeller er det funksjonen (til fonetypene eller leddtypene) som 

er det konstante og definerende, ikke strukturen el l er mater i a l 

et. Om noe skulle kunne kalles "setningem", måtte det vel være 

dette begrepet (jeg understreker at jeg bare bruker ordet for å 

påpeke parallellen, og ikke som et seriøst forslag til erstatning 

for "setningstype"). 

c) Syntagmetyper og analogi. 

Syntagmatiske regler og syntagmetyper er forutsetninga for 

det tradisjonelle begrepet 'a11_a_logi'. Relt nok er analogi l rad i 

sjonelt et sentralt begrep i 9_i_~k__r_'2_ili<C>f1, fordi det forklar"r 

åssen nye former oppstår på grunnlag av gamle. Men som Saussurc 

påpeker ( 1974, s. 227), er det også et sentralt begrep i ~n-

kronien, som " ... naus fait toucher du doigt le jeu du mecanism<' 

linguistique ... ". Jf. også Gram Simonsen m.fl. 1988 (s. 243): 

"Analogi har med det forholdet at språket er regelstyrt å gjøre 

[ .. l. [ ... l Forutsetningen for analogiske omdannelser er bl.a. 

vår evne til å observere reglene, regelmessighetene, i språket og 

utnytte dette forholdet kreativt". Det skulle vel også være klart 

at analogi i historisk forstand er intimt forbundet med det syn

tagmatiske aspektet av vanlig språkbruk. I en viss forstand er vi 

jo kreative og lager stadig nye former etter mønster av gamle 

også synkronisk sett, nemlig ved -~ ____ bru_l<e_.spfåket og lage stadig 

nye individuelle synta9!!1_er på grunnlag av en .SYI"l_tiJ_gm~i_s_k_rege l 

eller en syntagmetype, dvs. på grunnlag av t_idJi_gere _ _Qps_er_verLc 
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eksemplarer av den aktuelle syntagmetypen (som er analysert syn

tagmatisk). 

An a log i, eller rette re sagt: an a log i -danne l se, er a l tså c t 

sentralt aspekt også ved vanlig språkbruk. Det er noe vi gjJZli når 

vi bruker språket. Og det forutsetter kie_nnskap ti l - og d~•rmcd 

også eksistensen av- språkets allmenne regler og kategorier. Nar 

en f.eks. veit åssen regelrette svake fortidsformer av verb el ler 

imperativsetninger i norsk er bygd opp generEolt eller som kat<:: 

gor i er, så kan en både ba_g(O og forstå et ubegrensa anta l l in

dividuelle svake fortidsformer eller imperativsetninger rltrr 

samme "mønster" eLler syntagmatiske regel iog S<"lvsngt et parn 

d igme av de en he te ne som inngår de aktue l le svn lagme L 'i pene, 

f.eks. av verbale ordstammer). På grunnlag av en <:'neste· ,~ .. "'k 

fortidsform som "lyste" eller en enesle setning S<:Jm "Ola sc•v• 

kan en- med i det minste en intuitiv forståelse av den syntao

matiske strukturen i disse syntagmene- lage et ubegrensa anta! i 

analoge fortidsformer eller setninger, dvs. ord for·mcr· "l l,-,, 

setninger av samme syntagmati!';ke_ typf2 ell<:>r tnf'rl samme syntag 

maliske struktur. -----------

I så fall er analogi p_rj_mært_ __ E'_t __ synkronisk fenomen, :Oc)m 

visse tilfeller blir historisk relevant ved al del fører i l 

språkendringer. Forskjellen mel lom analogi som S'(nki·onisk or; s<.->111 

diakronisk fenomen er nemlig at den første ho l dor sco inn" r,-.,. 

språket slik det er på det aktuelle tidspunktet, clrn andrr ikkr 

Den historisk relevante analogien er altså særlig nyskapende, 

og med at den kan føre til en språkendring. Som Snussure pap<'k<·r· 

(1974, s. 138), oppstår alle språkendringer sprakbrukcn, rlvcc. 

blant individuelle språkbrukerE', og det gjelder også analogisk<· 

endringer. Normalt holder analogi-dannelsen seg innafor spr·akr·l 

(reglene, systemet) på den måten at den produsf'rer bare tl"·,·,·· 

eksemplarer, ikke nye typer. Men stundom avviker den fra spr~kcl 

dvs. at en eller annen bruker språket fei l og lng<'r rr,rmcr snm ,-., 

mer regelrette enn det de_akluelle reglenco tilsier. i·:n forcnklr·r 

altså språket ved å 9i_e_n_f1oTI1fØre_en hovedregel pCi bekostning av r·l 

"unntak", dvs. en biregel. Dersom denne nydannelsen slar an el l< r 

sprer seg i et stør re eller mindre språksamfunn, sa har de 1 s,-,n, 

til å begynne med var en in_c:lj','_jd_'c'e]Lfeil eller 0g0nhet, hlirl 
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norm i det aktuelle språk-samfunnet, og språket i dette samfunnet 

har endra seg. 

Et velkjent eksempel er svak bøyning av sterke verb, f.eks. 

"skjærte" for "skar" etter mønster av "lyste, kjøpte" osv. Syn

tagmet "skjær-te" var på et visst tidspunkt en ny og original 

kombinasjon av de gamle morfemene "skjær-" og "-te" hos en eller 

annen ukjent sprllkbruker, og den forutsetter en analyse av 

"lyste, kjøpte" osv. som syntagmer av ordstammene "lys-, kjøp-" 

og pret. -endelsen "-te" (samt av "skjære" i stamma "skjær-" og 

infinitivendelsen "-e"). Sannsynligvis har denne feilen oppstått 

utallige ganger i historiens løp, siden slike feil er noe de 

aller fleste barn gjør når de lærer spr!lket. Som kjent oppsti'\r 

språkendringer som regel mer som et resultat av en mangelfull 

læring - bl.a. gale analogier - enn av en bevisst vllje. Den 

rette analogien for pret. av "skjære" er (var?) ikke "lyste, 

kjøpte" osv., men "var, bar" o.l.; mao.: "skjære" hører (hørte?) 

til typen "være'', dvs. sterke verb (av en viss underklasse), ikke 

typen "lyse", dvs. svake verb (av en viss underklasse). 

Som Jespersen 1958 peker på (s. 21), svarer "regelrette" 

former som f.eks. "skjærte" i morfologien til "free expressions" 

eller vanlige "konstruksjoner" i syntaksen, mens "uregelrett€'" 

(eller mindre regelrette) former som f.eks. "skar" svarer ti l 

"formulas" eller faste uttrykk. Og det sier seg vel sjøl at 

regelrette språklige enheter, dvs. enheter som er dannet ifølge 

en (hoved-)regel, er enklere å lære enn uregelrette eller mindre 

regelrette, rett og slett fordi en oftere støter på eksempler pa 

en hovedregel enn av en biregel. F.eks. støter en oftere pil eks

emplarer av svake verb enn av sterke verb. Rett nok er enkel te 

sterke verb svært frekvente, men det hjelper ikke for de mindre 

frekvente, dersom man ikke veit at de er sterke. Det avgjørende 

her må være antallet verb i klassen - altså frekvensen av klassen 

- ikke frekvensen av det enkelte verbet. Langt de fleste verb er 

svake, og det er derfor rimeligere Il anta at et nytt og ukjenl 

verb er svakt enn at det er sterkt. Derfor er det kategori En 

svake verb som er "produktiv" eller fllr nye medlemmer, jf. at 

alle nye verb er svake. 

Det er da også en kjent sak at barn lærer hovedreglene først 

og "unntaka" siden, om de i det hele lærer unntaka. Derfor vi l 
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den "utjevnende" eller forenklende analogi-dannelsen, som redus

erer eller eliminerer små klasser, alltid være en hoved-drivkraft 

i spdlkutviklinga. Et språk kan all tids koste på seg en de l u

regelmessigheter som "skar", "menn" eller "oxen" engelsk, men 

de vil alltid være utsatt for påvirkning fra mer normale typ•'r 

som "lys-te", "hest-er" og "cow-s", og bare en sterk tradisjon 

eller en særlig hyppig bruk kan bevare dem. 

4. Konklusjon. 

IfØlge synspunktene ovafor kan språkets "åpE'nhet" fork l ar-•·s 

ut fra to egenskaper ved språket: For det første al del beslar av 

et begrensa antall !_yp~_r- av enheter som kan gjentas c l l er br-uk0s 

(om igjen) i det uendelige, og for det andre at elet omfatter •.·1 

syntagmatisk aspekt - syntagmatiske regler og et visst .'lnlnll 

syntagmetyper - så vel som et paradigmat i sk. Men dE· l or-unn l •·o" 

ende begrepet 'syntagmetype, syntaktisk konstruksjon' sync·s /< 

mangle hos Chomsky, som flere har påpekt. DeL er ciC'I'for if.:k< 

merkelig at Chomsky framstiller "språkets kreativ i {0!'' snm noe C<'J 

et mysterium. Såleis heter det Chomsky 1969 ( s. LI) a l "Th• 

most striking aspect of linguistic competence is whal wc may ~ai l 

the "creativity of language", that is, the sp0akcr's abiliti '" 

produce new sentences, sentences that are imm,.clial"IY undrrslnncl 

by other speakers although they bear r1()physi·~_a1 ,-,..sernhlan·--··· ''' 

sentences which are "familiar"" (mi understreking(. llolo•-:o CIY•n' 

sky kan dette ikke forklares ved induksjon eller gener o l i s•·•· '"'' 

fra eksemplar til type. S!Lleis heter det (s. 121 aL " ... thc·rr· ic' 

no nation of "generalization" known to psychology or phi losor·h·: 

that entitles us to characterize the new sentences oC or·dina,-, 

linguistic usage as generalizat.ions of previ.ous perlc,rrnanc"""· 

Men at nye setninger ikke skulle ha noen fysisk likhel rnecl 

gamle, er opplagt galt. Nye setninger den qracl eie er gram· 

matiske- viser selvsagt en rPkke fysiske (f.Pks. lonetiskrl, 

semantiske og grammatiske likheter med tidl igerE:o S<"tninw'r; 

ellers ville det ikke være mulig å forstå dem. Bl .a. best~r de av 

de samme lydene (eller bokstavene), de samme morlrmenc- oq ot·cl 

formene - selvsagt som typer, ikke som individer - ng el<:> s.'lmm•' 

syntagmetypene eller syntaktiske konstruksjonene, og fnrstcif' l sr'n 
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av dem beror nettopp på at de "nye" elementene kan gj~_n_kj_ennes 

som ~ eksem~lare~~~~n_!~_kl~sse~. De nye setningene ~ ikke 

generaliseringer, men de forutsetter generaliseringer, for både 

senderens og mottakerens vedkommende. Nemlig eksistensen av, og 

kjennskapen til, visse språklige klasser, og språkbrukernes evne 

til å "gjenkjenne" eller identifisere de nye eksemplarene, dvs. 

til å klassifisere enhetene i nye ytringer som realisasjoner 

(eksemplarer) av disse klassene. Det er nettopp dette som gjør al 

man kan forstå setninger på et språk man kjenner, men ikke på el 

språk man ikke kjenner, og noe mysterium er det så visst ikke. 

At språkbrukere generaliserer, kommer særlig tydelig fram 

når de overgeneraliserer, dvs. trekker for generelle slutninger 

på et for spinkelt datagrunnlag og f.eks. bøyer et sterkt verb 

svakt i analogi med svake verb. Slike feil kan rett og slett ikke 

forklares uten å regne med generalisering. Tendensen til å gener

alisere for raskt og for mye er en menneskelig svakhet som plager 

oss i dagliglivet så vel som i vitenskapen. I dagliglivet kaller 

vi gjerne slike generaliseringer for fordommer. Etter å ha mølL 

to tyvaktige utlendinger, tror vi at aUe utlendinger stjeler. 

Etter å ha hørt tre svake verb, tror vi at alle verb bøyes svakt. 

Det er helt i orden å danne seg foreløpige teorier på grunnlag av 

få erfaringer, så lenge en er klar over at teorien da er høysl 

usikker og er villig til å 2rØ~t2 den mot nye dala, og ti l !i 

forkaste den om den blir avkreftet. En slik prøving og revisjon 

foregår så å si uten stans språklæringa, som når barn prøver 

seg med former som "bærte" og får reaksjoner på det (eller hører 

forma "bar" og trekker slutninga sjøl). 

Dette er velkjente synspunkter i språkvitenskapen. I mol

setning til Chomsky spør Derwing 1974 (s. 239-2401 "how much of a 

"trick" is it, really, to predict the structure of new sentences 

which are of precisely the same character or ~ as other senl

ences which have been considered in constructing the grammar? 

Even the poor structuralists could do this with their sentencc

type classification schemes ... ". Et eksempel på en slik "stakkars 

strukturalist" er Rulon Wells. I Wells 1947 sier han (s. 9) al 

"From a smaller number of morphemes and a small number of patt

erns a very large number of sentences can be constructed; this is 

how we can understand sentences that we have never heard befare". 
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Et anna er Olav Næs, som sin kritikk av TG, Næs 1989 

(først trykt 1971) sier (s. 162) at " ... de uendelig mange nye 

setningene [som Chomsky snakker om, E.P.] m~ reduseres til et 

begrenset og oversiktlig antall setningsformer, som brukes om oo 

om igjen. Det er jo selve forutsetningen for ~ kunne lage 0n 

grammatikk. At disse setningsformene i aktuell spr.'lkbruk bl i,

bærere av overordentlig varierte innholdsmengder, gjør dem i kkc 

nye". Til dette innvender redaktørene (Jahr og Lorentz 1989, 

"Innledning", s. 16) at "Næs argumenterer r ••• ] mot. en str~mAnn 

når han velger ~ forstå Chomskys formuler ing "ucndetig mange· 

setninger" som "uendelig mange setningstyper'"'. Men her har- no~ 

redaktørene helt misforst~tt Næs' kritikk. Næs' og min cqcn 

innvending mot Chomsky er ikke at Chomsky p~står at det fins 

uendelig mange setningstyper, men at Chomsky i a L L fal J 

sammenhengen - spr~kets "kreativitet" - bare snakker- om individ

uelle setninger og ikke om setningstyper i det hele tatt. Jf. N~s 

1989 a (s. 159-160): " ... det er vill-ledende å tale om sctninoc·r, 

hvor det bør tales om setningstyper". 

Et tredje og mer tradisjonelt eksempel er Jespcrscn. 

Jespersen 1958 (først trykt j 1921i) skiller han (s. 18 og r,~lg.! 

mellom "formulas" og "free expressions'', og om de siste heter rlPI 

bl.a. fØlgende (s. 19): "While in handling formulas memory, cl

the repetition of what one has once learned, is >·vcrylhing, r,-.-.,-. 
expressions involve another ki.nd of mental aclivity; Lhey hav>· L" 

be created in each case anew by the speaker, "1ho inserts Lhr:· 

words that fit the particular situation. The senlence he- Lh!is 

creates may, or may not, be different in some onP or more rr 

spects from anything he has cver heard or utlercd beforc; thal 1s 

of no importance for our inquiry. What is esscntial is lhat 111 

pronouncing it he conforms to a certain pattern. No matter wh~l 

Hords he inserts, he builds up the sentence in lhe same way, and 

even without any speciaJ grammatical training wc fccl thal lhc· 

two sentences 

John gave Mary the apple, 

My uncle lent the joiner five shillings, 
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are analogous, tha t is, the y are made after the same pat tE'rn. r n 

both we have the same type. The words that make up the sentcnces 

are variable, but the type is fixed". 

Nei, "språkets kreativitet" er visselig ikke noe mysterium, 

og fenomenet har for lengst fått en tilfredsstillende forklaring. 

For det første er det altså ikke språket som er kreativt, men 

språkbrukeren, særlig senderen. For det andre er språkbrukernrs 

kreativitet betydelig overdrevet i TG. Rett nok er særlig send

erens språkbruk kreativ eller nyskapende - men bare innafor 

visse grenser, som språket setter (jeg ser her selvsagt bort fra 

språkbruk som bryter normene og produserer språkfeil og eventuelt 

språkendringer). En språkbruker har alltid et ~ønster for det han 

sier eller skriver, i form av det aktuelle språkets syntagmetyper 

og syntagmatiske regler. Man lager bl.a. stadig nye setnings

eksemplarer, men vanligvis av gamle og velkjente typ_§r::- flet <"r 

inga sak å lage en (individuell) setning som en kan være rime l i o 

sikker på aldri er blitt ytret før, eller som iallfall verken en 

sjøl eller mottakeren har hørt før. Det er bare å si noe L i 1-

strekkelig merkelig, f.eks. dette: 

(4) Forleden møtte jeg erkebiskopen av Jamt.land og Harjedalen 

på baksida av månen. 

Sjøl om denne setninga ganske sikkert er ny for alle mine lesere, 

vil den selvsagt bli forstått uten den minste vanske såfremt dP 

kan norsk, for den består av bare velkjente enheter, bilde para

digmatisk og syntagmatlsk sett - nemlig av velkjente minste

enheter kombinert på velkjente måter. 
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Afmtisk språk og barnespråk - likh®ter oq forskjeller 

av Helene Uri 

I litteratur om afasi møter man ofte påstander om at 

afatisk språk likner barnespråk. !\lange lekfolk med litt 

kjennskap til afasi har nok også en liknende fore

stilling. Afasi kan vi definere som 'språkforstyrrelse 

etter en fokal hjerneskade'. Betegnelsen 'afasi' vil her 

bli brukt også om undergruppen Brocas afasi. Brocas afasi 

er kjennetegnet av ikke-flytende, "telegrampreget" tale. 

Broca-afatikere lider ofte av agrammatisme, det innebærer 

at funksjonsord og bøyningsmorfem ofte sløyfes, og 

ytringene deres er korte. 

Teorien om at den språklige oppløsningen som foregår ved 

afasi, speiler innlæringsprosessen hos barn, har en lang 

og solid tradisjon. Den skriver seg fra forrige århundre; 

det mest kjente navnet i denne forbindelsen er Freud. 

Fortsatt er det et aktuelt spørsmål i afasiologien. 

Vi skal se på noen av de forskerne som gjennom tidene har 

ment å se strukturelle likheter mellom barns tale og 

afatisk språk, og deretter undersøke norsk, afatisk språk 

for å se om det virkelig har mange likhetspunkter med 

barnespråk. 

Jeg har brukt materiale fra intervjuer med fire voksne 

pasienter med diagnosen Brocas afasi. Informantene var 

tilknyttet Sunnaas sykehus og Bredtvet senter for logo

pedi. Noe primærmateriale om barnespråk har jeg ikke 

brukt, artikkelen er her bygd på resultater fra tidligere 

barnespråksforskning. 

Det er språkproduksjonen hos begge grupper som blir sam

menliknet; eventuelle likheter og forskjeller på den 

reseptive siden er ikke undersøkt. 

Rom~n J~kobiDons teo~i om barnesprik oq afasi 

Roman Jakobsons bok fra 1941 Kindersprache. Aphasie. und 

allgemeine Lautgesetze var det første rent lingvistiske 

innlegget i afasiforskningen. Jakobsons avhandling er et 
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forsøk på en sammenkjeding av språklige universalier, 

språkinnlæring og språklig oppløsning. 

I boken hevder Jakobsen at vi i afasi finner en fono

logisk oppløsningsprosess som er et speilbilde av fonem

innlæringen hos barn. Prosessene er identiske, men mot

satt rettet. 

Det er en velkjent teori at barn tilegner seg lydsystemet 

i en nokså fastlagt rekkefølge, som er universell. De 

fleste tidlige barnespråksforskere, blant dem Zipf (Moen 

1985:278), forklarte dette ut fra "minst-strev-prinsipp

et" ("The principle of least effort", Jakobsen 1971b:21). 

Jakobsen avviser denne forklaringsmodellen, men holder 

fast ved at det eksisterer et gitt og universelt ord

ningsprinsipp. Ifølge Jakobsen produserer barn i den 

førspråklige fasen et vell av enkeltlyder og lydsammen

setninger: Under bableperioden behersker barnet med andre 

ord et lydinventar og en fonotaks som til dels er ukjente 

i det språket som omgir barnet. Jakobsen bruker dette for 

å avvise minst-strev-prinsippet. Evnen til å produsere 

disse lydene og lydkombinasjonene kan forsvinne idet det 

skjer en overgang fra vilkårlige lyder til meningsfylte 

enheter som inngår i et språksystem. Når det gjelder 

afasi, mener Jakobsen at man finner paralleller her også: 

Distinksjonen mellom likvidene jr/ og /1/ blir sent til

egnet hos barn, og de er også de første lydene som for

svinner i afatisk språk, etter Jakobsens mening 

(1968:60). Jakobsens ordvalg på dette punktet har blitt 

kilde for feiltolkninger. Det kan virke som om han gir 

uttrykk for at en og samme afatiker blir gradvis dårlig

ere og dårligere: "The gradual regression of the sound 

pattern in aphasics regularly reverses the order of 

children's phonemic acquisitions" og "If this ( ..• ] dis

ablement progresses further, [ ••. ]the patient relapses 

into the initial phases of infant•s linguistic develop

ment." (1968:88, mine understrekinger). Berko Gleason 

(-1982) er blant dem som har motgått Jakobsens afasiteori

er, og sitatet hennes viser på hvilken måte Jakobsen har 
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blitt mistolket: "[ ... ] aphasia is not typically a condi

tion that grm.;s progressively worse." Men Jakobsen snak

ker om afasi generelt, og det han mener, er nok at de 

mildeste afasiformene likner mest på språkformen hos 

eldre barn, mens språket hos dem med sterk afasi nærmer 

seg små barns språkform. 

Jakobsen mener at den fonologiske regresjonen i afasi, 

progresjonen i barnespråJ(, og all verdens språks fonem

inventar, alle avdekker den underliggende, hierarkiske 

lydstrukturen som finnes i alt menneskelig språk. Han 

mener videre at alt språklig materiale har en immanent 

hierarkisk ordning. Sammenhengen er slik at en komponent 

x (som et fonem, et kasus, en verbform) som er avhengig 

av en komponent y, vil tilegnes i barnespråk etter, for

svinne i afasi .fru;: og ikke forekomme i noe språk uten det 

korresponderende elementet y (Jakobsen 1968:92). 

Jakobsens teori kan anskueliggjøres ved en trefoldig 

figur: 

afatikere: 
sterk afasi <---------------------------------------- mild afasi 

barn: 
små barn ----------------------------------------> eldre barn 
(bableperiode) 

all verdens språk: 
de enkleste mest ut-
fonem
systemene 

----------------------------------------> bygde fonem-
systemene 

Jakobsens teori om fonemsystemene i afasi, i 
barnespråk og i alle språkene i verden (språklige 
universalier) 

Skandinaviske forskere 

Vi skal se nærmere på hva tre skandinaviske afasiforskere 

sier om afasi og barnespråk. De får stå som repre

sentanter for en stor gruppe forskere som gjennom tidene 

har hevdet liknende synspunkter. Det er karakteristisk 

for denne gruppen forskere at de ikke nevner konkrete 
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eksempler eller viser til undersøkelser som kan under

bygge uttalelsene. 

Dansken Henrik Abrahams skriver i en artikkel fra 1962 at 

man i barnespråk finner en klar parallell til afatisk 

språk: 

[det vil] umiddelbart fremgå at mange af de fejl
præstationer fra sprogets verden som finder sted 
hos småbørn i sprogtilegnelsesperioden mellem 9 
mdr. og 4 år er ganske analoge med de fejlpræst
ationer vi finder hos afatikere. 

(Abrahams 1962) 

Abrahams nevner ikke noe om på hvilket språklig nivå lik

heten gjør seg gjeldende, og han framstiller likheten som 

en vedtatt sannhet og viser verken til forskning eller 

kommer med eksempler. Abrahams' landsmenn Fog og Hermann 

hevdet liknende synspunkter noen år senere i boken Afa 
tiske sprogforstyrrelser: 

Vil man søge paralleller til de agrammatiske symp
tomer indenfor det normale sprogområde, finder man 
den syntaktiske form repræsentert hos barnet på det 
tidspunkt, hvor det begynder at operere med sæt
ningsdannelse. Dagliglivets fast prægede småsen
tenser læres først og de bevares bedst hos en syn
taktisk agrammatisk afatiker, mens sætninger som 
udtryk for meninger får et primitivt, ubehjælpsomt 
præg både hos småbarnet og hos afatikeren. 

(Fog og Herman 1967) 

Vi ser at Fog og Hermann mener å finne paralleller på det 

syntaktiske og dels på det semantiske området. Men heller 

ikke de har noen eksempler eller undersøkelser å støtte 

seg til. 

Den norske afasiforskeren Ivar Reinvang sier i sin bok 

Afasi - språkforstyrrelse etter hjerneskade fra 1978 at 

"Barns tale på et visst stadium av utviklingen kan ha et 

lignende preg [som agrammatisme]". Dette er en forsiktig 

uttalelse sammenliknet med Abrahams', men heller ikke i 

Reinvangs bok finnes eksempler fra barnespråk som kan 

støtte utsagnet hans. 
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F~rskjelliq vinklinq 

Roman Jakobsen hevder at de fonemene vi lærer å beherske 

til slutt i språktilegnelsesperioden, er de samme som en 

afatiker først mister. Jakobsen hevder med andre ord at 

barnespråk og afasi er motsetninger, at de to språk

formene nok er like, men med så å si motsatt fortegn. 

Det kan ved første øyekast virke som om Jakobsens teori 

og utsagnene til de skandinaviske forskerne er to 

uforenlige teorier, men kontrasten er bare til

synelatende, og årsaken er forskjellig vinkling. De 

skandinaviske forskerne konsentrerer seg om ulike 

fastfryste stadier i barnespråk og hos afatikere. Ved 

denne statiske synsmåten blir likhetene framhevet. 

Jakobsens synsmåte er dynamisk; den er konsentrert rundt 

prosessene, og slik vil motsetningene i rekkefølgen bli 

framhevet. Vi ser en statisk og en dynamisk synsmåte satt 

opp mot hverandre. Men det står fast at begge forsk

ningstradisjonene forenes i synet på at det er store 

likhetstrekk mellom afatisk språk og barnespråk. 

~emantikk og leksikon, fonologi, syntaks og morfologi 

For alle som har hatt kontakt med mennesker som er rammet 

av afasi, virker forestillingen om parallellitet på all~ 

språklige plan mellom barnespråk og afatisk språk (dvs. 

slik Abrahams framstiller det) ureflektert og usann

synlig. Hvis vi deler språket opp i fonologi, morfologi, 

syntaks og semantikk, kan vi nokså raskt utelukke den 

semantiske komponenten. I mange former for afasi er det 

semantiske avvik og brudd i forhold til normalspråket. 

Men sammenlikner vi med barn fra ni måneder til fire år 

(etter forslag fra Abrahams), hører vi straks at blant 

annet ordforrådet hos de to gruppene er vidt forskjellig. 

Voksne afatikere "hopper" ikke over alle mellomliggende 

semantiske og leksikalske nivåer og ned til "mamma", 

"dada" og "bamse". Dette hadde jo vært resultatet av 

Abrahams' teori, riktignok i ytterste konsekvens. Voksne 

afatikere selv med svært begrenset språkproduksjon har i 
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hvert fall bevart ekspressive uttrykk som banneord og 

eder. Det Fog hevder om semantisk likhet, virker mer 

troverdig. Han sier at "udtryk for meninger" får et 

primitivt preg både hos afatikere og hos barn. 

Flere har undersøkt blant annet Jakobsens teorier om 

likhet på det fonologiske planet. Jakobsens teorier 

tilsier at afatikere skulle utelate sent tilegnete fon

emer, for norske afatikere skulle dette bety for eksempel 

jrj og/;/. Inger Moens resultater i hennes doktor

avhandling (1985) avkrefter dette. Det er ingen elementer 

som mangler i afatikeres foneminventar (jf. allikevel 

Moen 1985:275-287). 

Når det gjelder antakelsen om at det er en parallellitet 

på det syntaktiske og det morfologiske planet (slik Fog 

og Reinvang mener), virker dette mer sannsynlig. Det er 

ikke vanskelig å samtykke i at begge gruppenes språkbruk 

er preget av en enkel og fortettet uttrykksmåte. 

Vi skal undersøke noen syntaktiske strukturer som er 

typiske for barnespråk~ og se om vi gjenfinner de samme 

strukturene i afasimaterialet. Sammenlikningen går på 

barnespråk generelt, uten angivelse av på hvilket 

alderstrinn særtrekkene hører til. 

Manglende desentrering 
Manglende desentrering (egosentrisitet~ er et 

karakteristisk trekk ved småbarnspråk, som gir en rekke 

1 Mange av punktene er hentet fra Rommetveits bok Språk, tanke 
og kommunikasJon, fra Bulls artikkel om barnespråk i Vårt eget 
språk (Johnsen 1987), fra Eriksen Hagtvet: Soråk, 
kommunikasJon og utvikling og fra 
Soderberghs bok Barnets tidiga språkutveckling. 

2 Egosentrisk språk er ikke brukt i den betydningen Piaget av 
og til gjør: 'språkbruk som mangler kommunikasjonsintensjon'. 
Viljen til å kommunisere er bevart hos afatikerne i mitt 
materiale. 
Egosentrisitet og manglende desentrering blir her brukt 
synonymt. 
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språklige ringvirkninger (se f.eks. Linell 1984:81, 83-

85, Bull 1987:42, Rommetveit 1972:48-49). Den sveitsiske 

psykologen Piaget bidrog med verdifull og banebrytende 

forskning på dette området. 

Morfosyntaktiske utslag av manglende desentrering er for 

eksempel avvikende pronomenbruk; barnet bruker pronomen 

uten å introdusere referenten først. Overbruk av bestemt 

form av substantiv er et annet utslag. 

Enkelte trekk i afasimaterialet kan tyde på forringet 

evne til desentrering hos informantene. Vi finner i 

materialet en del eksempler på overbruk av bestemt form 

av substantiv og pronomen uten foregående presentering. 

Når bestemt form brukes uten at referenten er introdusert 

på forhånd, kan det tyde på at taleren tar det for gitt 

at referenten er kjent. overbrulc av bestemt form peker i 

retning av at språlcbrukeren tror han har en felles verden 

med mottakeren. 

Her ser vi et eksempel, der det er tydelig at 

intervjueren 

ikke deler informantens synsvinkel: 

Int: Kan du fortelle litt fra arbeidsplassen din? 
Inf: Ja, =e= =e= kontoret =e= papir. [ ... ) 
Int: Ja, ja. Nå snakker du om noe som jeg ikke ... Jeg har 

ikke vært der, så du må forklare meg det skikkelig. 
Inf: Ja, rommet =e= Å herregud. Herregud. 
Int: Sat! du på et kontor? Var det det du sa? 
Inf: Ja. 

Utdraget fra dialogen nedenfor, der en av de andre 

informantene forsøker å fortelle hva yrket hans var, 

viser i hvor liten grad informanten evner å sette 

intervjueren inn i sin verden. Informanten bruker som 

3 Det er bare de delene av informantenes ytringer som har 
avvikende uttale, jeg viser transkripsjonen av. Disse 
leksemene er transkribert ved hjelp av IPA-alfabetet (Vanvik 
1983). 
Inf er forkortelsen brukt for informanten, og Int er 
forkortelsen for intervjueren. Tre prikker ( ..• ) symboliserer 
pause. Tegnet =e= symboliserer en fylt pause. [ ... ) viser at 
noe på kassettene er utelatt i nedskrivningen. 
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strategi en rekke ord og uttrykk i forbindelse med hoved

tema; ord og uttrykk intervjueren verbalt viser at hun 

ikke forstår, og som informanten trolig er ute av stand 

til å forJ(lare. 

Int: Hva var det du gjorde for noe? 
Inf: =e= jeg .,, det var jo jern som 

i,,. Det var jo en skal vi sjå, 
Int: Mm, 

i, det var jo 
armering. 

Inf: Og så ... det er jo en ... emna, så det er jo en 
emna. Armering, ikkje sant, =e= ... produkt. 

Int: Mmm. Jernarmeringsprodukt. 
Inf: Ja. Og så ... det er jo en ikke sånn produkt, det er 

jo en ... ferdig, ferdig ferdigprodukt. Det er jo 
armering. Så emna det er jo ... Så det er jo, ja, 
det er jo billets for eksempel, sånn. 

Int: Er det sånn altså noe man lager jernarmerings ... 
eller sånne produkter av? 

Inf: Ja, ferdigprodukter, det er helt, det er jo ikkje 
sant? Det er helt kamstål. Kamstål. 

Int: Jeg vet ikke noe om sånne ting i det hele tatt, jeg. 

En av informantenes språk kjennetegnes ved utstrakt bruk 

av "jo" og ~ikke sant". Opprinnelig signaliserer disse 

elementene at taleren tar det for gitt at tilhøreren 

kjenner - eller burde kjenne - det taleren snakker om. 

Det kan være et tegn på at han har som utgangspunkt at 

han og mottakeren tilhører samme diskursuni vers. l'!en 

utstrakt bruk av slike ord og uttrykk er en fast del av 

manges talespråk, uten at man kan hevde at det dreier seg 

om manglende desentrering. Den opprinnelige ordverdien er 

ikke identisk med den funksjonelle verdien. Ordbruken kan 

dessuten være reminisenser fra informantenes normalspråk

lige fortid: Vi vet ikke om favorittuttrykkene er 

ervervet før afasien, eller om de er en konsekvens av 

informantenes forr ingete kommunil<asj onsevne. 

Piaget framhever et annet språklig utslag av egosentris

men, som vi også gjenkjenner fra afasimaterialet, nemlig 

at kausale relasjoner sjelden uttrykkes, og at 

kausalitetskonjunksjoner substitueres av bindeord: 

Dette gir talen en kort og elliptisk stil. Et ord 
som 'fordi' erstattes ofte med "også", og dersom 
'fordi' brukes, angir det gjerne virkningen i 
stedet for årsaken slik det gjør ved korrekt bruk. 
Denne inversjonen av årsak og virkning og tendens 
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til å erstatte 'fordi' med 'og', illustrerer det 
Piaget kaller "relation by iuxtaposition" og 
indikerer at elementer bare settes tilfeldig sammen 
uten hensyn til eventuelle temporale, kausale eller 
logiske relasjoner som måtte eksistere mellom 
elementene. 

(Eriksen Hagtvet 1980:78) 

Eksempler på slike sammensetninger med "også", og på 

sammensetninger uten noe sammenbindende element i det 

hele, er det flere av i materialet. Et eksempel uten bruk 

av konjunksjon er det når en av informantene forklarer 

hvorfor hun ikke kan åpne hermetikkbokser: "Kan ikke =e= 

=e=. En hånd, veit du. Går ikke." Et eksempel på at en 

annen konjunksjon erstattes med "og så" har vi her: "Det 

var jo, skal vi sjå, sekstenhundre arbeidsplassa, 

arbeidsplassa ... og så borte, ikkje sa.nt?" 

En annen verbal manifestasjon av egosentrisme er ifølge 

Piaget at barnet ignorerer ordgrensene og oppfatter 

større syntagmer som enheter. Eriksen Hagtvet uttrykker 

forholdet slik: "Alt henger sammen med alt og bindes 

sammen ved udifferensierte og personlige sl<jemaer." 

(op.cit.:79). Kanskje ser vi et eksempel på dette når den 

ene informanten produserer lydstrengen jmuramij. Ut fra 

konteksten vet vi at det er "mor", "mora'" eller "mora 

hans" som er det korrekte: 

Int: Hvem er det? 
Inf: Faren .•• jente. 
Int: Ja. Hvis det er far og jente, hvem må det være, da? 

Inf: Gutt. Mora mi. 
Int: Ja, mor, akkurat. 

Trekkene i materialet kan tolkes i retning av at 

afatikere plasserer seg mellom barn og normalspråklige 

voksne på desentreringsaksen. 

Avvikende klassifiseringer og grupperinger 

Avvikende klassifiseringer og grupperinger kjennetegner i 

stor grad barnespråk. Bull sier at dette trolig "i røynda 

er[ ... ] eit av dei mest karakteristiske draga ved 

barnespråk" (Bull 1987:37). Barnet har ikke nok kunnskap 
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verken om verden eller språket til å beherske 

voksenspråkets finmaskete klassifiseringer. Barnets 

kategorier er oftest store og grovmaskete, slik at ord 

fra forskjellige voksenkategorier havner i en kategori 

hos barnet. 

Avvikende - sammenliknet med voksenspråket - semantiske 

klassifiseringer og grupperinger finnes også hos større 

barn. Ut fra informantmaterialet jeg har brukt, kan dette 

barnespråkstrekket ikke sies å være typisk for afatisk 

språk. Det er dessuten et trekk som det er vanskelig å 

måle. 

Manglende segmentering 

Voksenspråkets ordgrenser blir ofte ignorert i barnespråk 

(Rommetveit 1984:197-198). En ordgruppe kan oppfattes som 

ett ord, og det behandles deretter: "Jeg jvæ:mte; henne 

hjem". Manglende segmentering ser vi kan hende der en av 

informantene produserer "mora mi" med ukorrekt 

eiendomspronomen (se over) . En måte å tolke dette avviket 

på er at lydstrengen jmurami/ framstår som ett 

uoppdelelig leksem i informantens bevissthet. Ellers er 

det ingen eksempler på manglende segmentering i 

afasimaterialet. 

Ettordsytringer 

Ettordsytringer er en syntaktisk konstruksjon typisk for 

en fase i den språklige utviklingen. Ettordsytringer 

(holofraser) er verken ord eller setninger. De er kimen 

til det som "seinare vil forgreina seg til samansette 

ytringar med setningsform og vel avgrensa ordsegment" 

(Rommetveit 1984:193). Ettordsytringene fungerer ikke som 

voksenspråkets ord; de er globale verbalhandlinger, der 

det ene ordet kan fungere som en imperativsfrase, et 

spørsmål eller som informasjon. Ytringen henger nøye 

sammen med den konkrete situasjonen den produseres i (se 

f.eks. Linell 1984:78, Rommetveit 1984:193, Soderbergh 

1979:23). 
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Dette syntaktiske trekket gjenkjenner vi i broca-afatisk 

tale, der ett leksem (eller en NP) ofte står for et helt 

meningskompleks. 

Vi skal se på noen utdrag fra intervjuene, holofrasene er 

understreket. 

Int: Hva gjorde dem da? 
Inf: Sjukehuset. 
Int: Ble du på sykehuset lenge, da? 
Inf: To måneder. 
Int: Og så da? 
Inf: Hiemme. Også (utydelig) nå sånn beinet mitt. Syfo-, 

nei, klarer ikke altså. [fysioterapeut] 

Int: Syns du du har blitt bedre sjøl? 
Inf: Mm, ja. Fremmende folk. 
Int: Ja? 
Inf: Pratere nå, men ikke før. 
Int: Tør du å prate med fremmede og nå? 
Inf: Mm. 

[ ... ] 
Int: Så dem merker ikke noe særlig forskjell dem, altså? 
Inf: Nei ... =e= Fi- fiskeboller ... 
Int: Ja? 
Inf: Og boks i hele tatt. 
Int: Jaha? 
Inf: Klarer ikke altså. 
Int: Bruker du ikke noe boksemat? 
Inf: Klarer ikke å få opp lokket. 

Bitene under er fra et intervju med en pasient med 

sterkere språklig utslag av afasien. Holofrastiske 

ytringer er understreket. 

Int: Har du vært der og sett midnattsolen da kanskje? 
Synes du den var fin? 
Inf: Alle tiders. 
Int: Mm. 
Inf: Havet. Havet lang nede. =e= Båt. 
Int: Var du ute i båt? 
Inf: Nei. 
Int: Nei, du så båt, nei båten i havet? 
Inf: Liten. 

[ ... ] 

Int: Jeg har et fint bilde her, jeg. 
Inf: Ja. 



79 

Int: .•• som jeg lurer på •.. Kan du si noe om hva du ser, 
hvem du ser og ... 

Inf: Det! 
Int: Det. 
Inf: Det! Det! Jenta. 

[ ... ] 
Int: Kan du tenke deg hva slags måltid dette er? [ ... ] 
Inf: Middag! 
Int: Jaha. Forklar hvorfor du mener det er middag. 
Inf: Mat! Ja. middag .•. Poteter. 
Int: Akkurat. Poteter, det spiser vi bare til middag. 

Vi ser at informantenes bruk av ettordsytringer skiller 

seg fra barnets på iallfall ett punkt. Afatikeren kan 

frigjøre seg fra her-og-nå-situasjonen, noe barnet 

vanligvis ikke kan på ettordsstadiet. Informantene 

snakker om "sjukehuset" og "båt" selv om disse 

referentene ikke befinner seg i informantens nærhet, 

verken spatialt eller temporalt. 

Funksjonsord og funksjonsmorfem 

Noen av de første ordene barnet lærer, er deiktiske, 

utpekende, ord, som den, der, her. Ellers er 

barneytringer fattige på funksjonsord; de består for det 

meste av innholdsord kombinert med hverandre. I en 

overgangsfase bruker barnet funksjonsord og 

funksjonsmorfem som allomorfer. Et vanlig kjennetegn på 

Brocas afasi er den agrammatiske talen: funksjonsord og 

bøyningsendelser sløyfes eller brukes inkonsekvent. 

Vaklende eller feilaktig bruk av -funksjonsord og 

funksjonsmorfem finner vi mye av i afasimaterialet. Av og 

til substitueres et funksjonsord med et annet, av og til 

feilbrukes de. Her er noen utvalgte eksempler: 

"Og så bein mitt." 
"Det er jo er jo en sånn stenger steng." 
"Et stykke på, et stykke på sånn lesebok .•. " 
"Ja, nå skal vi sjå: lesinga og gjenfortelling" 
"··· i sånn datarommet." 
"Også to ganger i ... dagen." 
"Ja, var jo halv lam." 
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Og enda oftere utelates funksjonsord og funksjonsmorfem 

helt: 

"Men plutselig så prate ... stum" 
"Men går mandagen og tirsdagen" 
"[ ... ]veit ikke har den engang" 
"Ja, men bedre nå" 
"Snør eller?" 

An~logi 

Det er vanlig at barnet tar i bruk generelle regler også 

der formene er uregelmessige i voksenspråket, et eksempel 

er flertallsformen "gåser" (se f.eks. Rommetveit 

1984:195, Bjorvand m.fl. 1985:33). "Feilene" har opphav i 

barnets hypotesedannelser om regelrett bøyning. Slike 

feil har jeg verken observert i mitt afasimateriale eller 

i samtaler med afatikere. Det eneste som kanskje kunne 

likne, er at to informanter overbruker sekvensene "Det er 

jo helt ... "· og "Det er ... " Flertallet av setningene de to 

informantene produserer, innledes med disse ordene. Det 

er flere måter å tolke overbruken av de to sekvensene på. 

En måte er se på overbruken som en analogisk feil. De to 

sel<vensene innleder ofte affirmative ytringer i 

normalspråket. Årsaken til overbruken kan være en feil

aktig hypotese afatikerne har dannet, som går ut på at 

sekvensene nyttes med få unntak som setningsinnledning. 

ll:rwntappord 
Dette er Rommetveits oversettelse av begrepet "pivot". 

Lenneberg beskriver dette trekket ved barnets 

toordsytringer slik: 

One of the two words has a higher frequency of 
occurence and seems to be a grammatical functor, 
whereas the other word appears to come from a large 
pool of lexical items \\Tith a great variety of 
meanings." 

(Lenneberg 1967:293) 

Barnet bruker ofte ord, ordsegment eller ordgrupper som 

faste strukturerende knagger en rekke andre ord kan 

henges på. Rommetveits eksempel er "vekke" ("Vekke -
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mamma", "Vekke- bilen") (op.cit.:194). Bruk av ett slikt 

fast element som kombineres med andre ord, er typisk for 

tidlig barnespråk. Bruk av slike krumtappord finnes ikke 

i afasimaterialet, unntatt en av informantenes bruk av 

den faste åpningssekvensen "Det er jo helt ... " og en 

annens bruk av den liknende strukturen "Det er ... " (men 

jf. også avsnittet over). På mange måter kan bruken av 

disse to uttrykksmåtene minne om barnets bruk av 

krumtappord. I begge tilfeller dreier det seg om 

språklige elementer som fritt kan kombineres med andre 

språklige elementer. Som oftest har krumtappordet hos 

barn en aktivisert innholdsside i motsetning til 

informantenes bruk av faste elementer. Men barnet kan og 

la et betydningstomt element inngå i ytringene. Barnet 

utvider ytringen, den forlenges uten at det behøver å 

være semantiske og syntaktiske relasjoner mellom 

elementene (Soderbergh 1979:29). Dette minner mer om de 

faste åpningssekvensene hos mine informanter. Denne 

strategien hos barn forklares gjerne med at barnet trener 

inn strukturer og intonasjon (ibid.). 

Avvikende pronomenbruk 

Det er vanlig at småbarn ikke fullt ut skjønner hvordan 

referansen til personlige pronomen skifter med taler- og 

tilhørerrollene. Bull (1987:41) sier at "somme [barn] 

omtalar seg sjølve konsekvent som du, truleg av di dei 

vaksne tiltalar barnet med du." 

Noen spor av problemer med deiksisbruk av personlige 

pronomen er ikke å finne i afasimaterialet. Pronomen 

utelates ofte, men de gangene personlige pronomen 

realiseres, er det i samsvar med normalspråket på dette 

punktet. 

Verbalt initiativ 

Bull nevner (1987:58) at "Først ganske seint, sjeldan før 

barnet er om lag to år, kan ein vente at det sjølv tek 

initiativ til å fortelje noko." Skort på initiativ er et 
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gjennomgående trekk hos informantene mine. Bare et fåtall 

ganger påbegynner informantene selv et tema. Men dette 

skyldes antakelig i høy grad også rollerelasjonene i 

intervjusjangeren. 

Realisering ~v agensrollen 

Agensrollen er en av de første semantiske rollene som 

kommer til uttrykl<: i barnespråk (Linell 1984:87, 98) . Det 

viser seg at uttrykk for agensrollen utelates svært ofte 

eller unngås hos mine informanter. 

Setningslengde og funksjonsord 

Bull sier at "Det ser ut til at barnet må ha nått 

treordsstadiet før det er i stand til å ta i bruk 

bøyingsendingar eller grammatiske småord i eigen tale." 

(Bull 1987:47). Vi kunne kanskje våge oss med en hypotese 

om at bruk av funksjonsord og ytringslengde følges ad i 

både barnespråk og afatisk tale. De afatikerne som er så 

hardt rammet at de bare kan produsere ett- eller 

toordsytringer, er heller ikke i stand til å bruke 

funksjonsord. Det samme gjelder barn som er så små at de 

ikke har nådd treordsstadiet. De informantene som 

produserer både fire- og femordsytringer, bruker 

funksjonsord til en viss grad. En av informantene 

produserer stort sett bare ett-, to- og treordsytringer, 

og han benytter ingen funksjonsord med unntak av "og". 

Materialet er for lite til å kunne verifisere denne 

hypotesen. 

Ytre likhet - men vidt forskjellig 

Det forholdet som har ført til at så mange har sett 

paralleller mellom afatisk språk og barnespråk, er enkel 

syntaks (blant annet utelatte funksjonsord og ubøyde 

innholdsord) , holofrastiske ettordsytringer og sviktende 

fonologisk beherskelse. Brocas afasi har alle disse 

særdragene. Over har vi sett at det ut fra det 

afasimaterialet som er brukt her, er en rekke 
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strukturelle likhetspunkter mellom barnespråk og afasi, 

men at det også er en god del syntaktiske trekk som ikke 

samsvarer. Men selv om språkproduksjonen hos afatikere og 

barn er sammenfallende på en del punkter, behøver ikke 

dette å bety at de har samme underliggende organisering 

av språkstoffet. 

Den metalingvistiske selvkritikken er antakelig totalt 

forskjellig hos barn og hos voksne afatikere. En voksen 

afatiker med noenlunde intakt forståelse er ofte ikke 

tilfreds med sine egne ugrammatiske ytringer: 

In the matter of metalinguistic awareness, for 
instance, children appear to be quite content with 
what they say, even when their utterances are ill 
formed so far as the adult language is concerned. A 
person with aphasia, by contrast, who repeatedly 
says Baby cry when the target is 'The baby cries', 
tends to express dissatisfaction with this produc
tion, aften by rejecting it and trying the phrase 
again and again. 

(Berko Gleason 1982) 

Det er mange eksempler i materialet på forsøk på 

selvkorrigeringer og uttrykJ( for utilfredshet. Rettelser 

av ordenes lydlige side ser vi flere eksempler på hos 

alle informantene. En av informantene retter /forn; til 

/kom/, og senere avbryter hun /ga:/ og korrigerer til 

jda:gj. En av de andre informantene nærmer seg 

normalspråkets uttale av målordet "'eksploderte" når han 

retter jsudete/ til jeksudete/. 

Nedenfor ser vi et eksempel på syntaktisk 

selvkorrigering. En av informantene utvider suksessivt 

ytringen og får dermed med flere og flere av de sentrale 

elementene. Slike tilnærmingsstrategier kalles gjerne 

"conduite d'approche" i afasilitteraturen (se f.eks 

Reinvang 1978:43): 

"=e= Det er jo en .. . 
Jo, det er jo sånn ... ord. 
Det er jo en vanskelig ... ord." 

Metalingvistisk innsikt ser vi også et eksempel på når 

informanten gir opp å uttale et vanskelig ord med 

utbruddet "Nei, klarer ikke, altså." Informantene har 
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flere ekspressive utbrudd når uttrykksevnen svikter: 

Inf: Det er =e= =e=, Å Herregud. [ ... ]Ja. Men jkontære;, 
jpotijenj. =e= Å Herregud! Nei, faen. 

[ ... l 

Int: [ ... ] Du må forklare meg det skikkelig. 
Inf: Ja, rommet =e= Å herregud. Herregud. 

Dette forteller oss litt om hvordan det oppleves å miste 

evnen til å uttrykke seg. 

Uavhengig av hva man måtte mene om forholdet mellom 

kompetansen og perforrnansen i afasi~ må man med rette 

kunne hevde at barns performanse mer direkte reflekterer 

deres kompetanse enn afatikeres språkproduksjon. 

Informasjonsmengden og kompleksiteten som skjuler seg bak 

en enkel syntaks, er trolig svært ulik hos barn og hos 

afatikere. Voksne afatikere har en større og videre 

erfaringsbakgrunn, og vi vet at de generelle kognitive 

evnene ofte er intakte hos afatikere. Berko Gleason 

(1982) oppsummerer forholdet mellom afasi og barnespråk 

på denne måten: "There are a number of similarities 

between child speech and aphasic speech, but these formal 

similarities may stem from different functional bases." 

For å illustrere at ytre språklig likhet ikke behøver å 

innebære likhet på alle plan, har jeg regnet ut MLU (mean 

length of utterance1 for talen til den informanten som 

har sterkest språlcforstyrrelser. Hans MLU ligger nær 

opptil 2,0, dette plasserer informanten på slutten av 

stadium I av barnespråksutviklingen (Soderbergh 1979:34). 

Men selv om det syntaktiske ninvået i informantens språk 

tilsvarer språket til en toåring, er ikke hele språksys-

4 Noen forskere mener at afatikere har ødelagt kompetanse 
(sentralskade), mens andre mener at kompetansen er uskadd, og 
at det bare er tilgangen til kompetansen som er stengt 
(aksesskade). 

5 Man kommer fram til en teksts MLU ved å legge sammen antall 
morfem i teksten og deretter dele dette tallet med antall 
ytringer. 
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ternet sammenfallende" Informanten snakker om ting som 

opptar han, og som ligger langt utenfor begrepsområdet 

til en gjennomsnittlig toåring" 

For barnet er det å lære seg å snakke nært knyttet til å 

lære verden rundt seg å kjenne" Bull sier at "Det å lære 

språk handlar om at verda kjem til syne; barnet må få ei 

verd felles med den vaksne." (Bull 1987:39)" En voksen 

afatiker kjenner verden rundt seg, og har kjent den i 

mange år; det er ordene som setter navn på verden, han 

har mistet" 
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Frode Helland: 

NOKRE MERKNADER OMKRING IRONI 

som språkleg fenomen 

Innleiing 

I det følgj ande vil eg freiste og gj e ei drøfting av 

fenomenet ironi, som språkleg fenomen. Dette ut i frå ei t syn 

på ironien som ein del av språket som nærmar seg språl<::et sine 

grenser. Slik sett stiller problemet omkring ironi viktige 

spørsmål med omsyn til språket som kommunikasjon og våre teoriar 

om språket. Men i tillegg til at ironien stiller viktige spørsmål 

omkring språket og grensene for våre teoriar om språket, er det 

sjølvsagt også eit interessant emne i seg sjølv. 

Evna til å nytte og oppfatte ironi er til dømes eit særmerke 

for det sofistikerte og intelligente, og utgjer slik eit viktig 

element i mennesket sin kommunikative kompe·tanse. At ein kan ta 

del i det kompliser'ce språkspelet "ironi" er ofte ein føresetnad 

for sosial integrasjon og respekt. særleg tydeleg er dette i dei 

tilfella der kommunikasjonen bryt saman; ironien går einkvan hus 

forbi. Ein som sjeldan eller aldri oppfattar ironi vil ofte bli 

sett på som noko einfaldig og keisam, ein kan bli offer for 

ironien. 

Ironien kunne ein kanskje seie er den suverene språkbrukaren 

sitt privilegium der han bryt med det som er vanleg språkbruk og 

slik beveger seg mot grensene for det som er mogeleg innanfor 

språksystemet At ironien slik kan utfordre grensene for 

språke·t som ein enkel kommunikasjon frå sendar til mottakar, gj er 

han sam·tidig særleg sårbar for mistyding og oppløysing 2 • Ironien 

1Jfr. Venås: "Under den kommunikative kompetansen og som vilkår 
for han ligg på den eine sida ein (stillteiande) kunnskap om kva 
som systemet gjer mogeleg, kva som er praktisk gjennomførleg, om 
kva som er høveleg, og kva som er vanleg. På den andre sida ligg 
dugleik til å utnytte denne kunnskapen." (s. 87). 

2Sjå t.d. Freud: "irony is exposed particularly easily to the 
danger of being misunderstood" (s.232). 
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har derfor alltid hatt sine fiendar (sjå s.15 nedanfor). 

Ironi utgjer i dag eitt av dei "heitaste" tema i det 

intellektuelle ordskiftet 3 • I det følgjande vil eg konsentrere 

merksemda omkring sider ved ironi som ikkje er så påakta som ein 

kanskje kunne ønskje. Eg vil konsentrere meg om ironi som 

språkleg storleik (om noko slikt finst) og dermed sjå bort frå 

ironi-former som t.d. litterær ironi, filosofisk ironi, ironiske 

hendingar og situasjonar, lagnaden sin ironi osb. 

Til grunn for det følgjande vil det ligge eit syn på ironi 

som eit gjennomført kontel<st-avhengig fenomen. Ironi er det 

konkrete, einskilde språklege fenomen,- uløyseleg knytta til ein 

språkleg eller utanom-språkleg kontekst. Ironien får berre 

meining som ironi gjennom sin tette relasjon til ein 

(språklegjikkje-språkleg) praksis. Slik vil ein merke at 

drøftinga nedanfor vil vere styrt av eit "wittgensteiniansk" 

grunnsyn. Med dette meiner eg at slik Wittgenstein hevda at "the 

meaning of a word is its use in the language" 4 , vil eg hevde at 

ironien berre får meining som konkret språkleg praksis. Utan 

kjennskap til den praksis eller samanheng som eit utsagn står i 

vil det vere uråd å avgjere om utsagnet er ironisk eller ikkje 
5 • Dette vil ikkje seie at eg vil gje avkall på teoretiske forsøk 

og nøye meg med endelause registreringar eller oppramsingar. Som 

alle andre språklege element lar også ironien seg beskrive, men 

beskrivinga må vere reflektert over dei grenser som språket og 

ironien sjølv set. 

ut frå det som er sagt ovanfor vil det vere naturleg at 

drøftinga i det følgande i stor grad vil vere knytta til bruk 

av døme. Beskrivinga av ironien sine språklege aspekt må stå i 

samanheng med konkrete døme på ironi. Som døme har eg valt Aa. 

o. Vinje sin harselerande omtale av Bjørnson sin roman Arne i 

3sjå t.d. Vinduet nr 2/89. 

4Ludwig Wittgenstein; Philosophical Investigations, paragraf 
43. 

5Jfr. Clyne: "Wenn .. gefragt sein soll te, ob sich Ironie ohne 
weitere aussersprachliche Information erkennen lasst, so ist die 
Antwort eindeutig negativ." (s.343), eller Muecke: "We must 
conclude that, sometimes at least, we cannot tell whether an 
expression is or is not ironical unless we know how it is related 
to its context in reality." (Muecke:73, s.37). 
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Dølen 6 Eg har valt ein skriftleg tekst framfor munnlege døme 

for å unngå det lettare oppkonstruerte preget som slike døme 

lett kan få (fortolkaren vil nær sagt alltid kunne lage døme som 

passar med den teori som ligg til grunn osb.). Dessutan er Vinje 

sin "Arne" ein kjend tekst med ein kjend kontekst, noko som også 

vil vere ein fordel her. 

Til slutt i desse innleiande merknadene vil eg streke under 

at eg i det følgjande vil skrive uironisk om ironi. Dette sagt 

ikkj e berre av di det er sant, men også for å antyde de i 

avgrunnar som skjuler seg i ironien. 

I Definisjonen 

I tråd med det som er sagt i innleiinga vil eg ikkje her 

pretendere nokon fullstendig dekkjande definisjon av ironi. Dvs. 

at eg ikkje trur det er mogleg å gje ein definisjon som 

inkluderer alle former for ironi og samstundes ekskluderer alt 

som ikkje er ironi 7 • Men dersom ein ikkje vil ende anten i 

filosofien sitt tomme rom eller i endelause oppramsingar må ein 

likevel freiste komme til eit fastare "tak" på omgrepet ironi. 

Denne audmjuke freistnaden på ein definisjon vil gripe attende 

til den språklege ironien sitt opphav: den klassiske retorikken. 

Etymologisk stammar ironi-omgrepet frå gresk eironeia og 

tyder "erheuchelte Unwissenheit, Verstellung" 8 Dette er 

retorikken si tyding; ironikaren "lest som" (Hellesnes), han 

simulerer og gjev inntrykk av å vere dummare enn han er, i det 

han meiner det motsette (eller i det minste noko anna) av det 

han seier. Den ironiske ut segna tyder altså noko anna - som 

ironisk - enn ho gjer i ei "vanleg" eller bokstavleg tyding: 

"eironeia, forstillelse ( •. ) en trope, hvis betydning er forskel
lig, eller ligefrem den modsatte af, hvad udsagnet synes at sige, 

6Aasmund Olavson Vinje: Skrifter i Samling, 1. Bandet, s.323 ff. 
Alle sitat frå denne utgåva er markerte berre med sidetall. 

7Dette synet ligg til grunn for dei fleste moderne arbeid om 
ironi, sjå t.d. Muecke-69 s.14. 

8Duden. etymologische Worterbuch, s.292. 
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hvis det oppfattes "automatisk" eller naivt." (Pedersen, s.96) 9 • 

I tråd med dette er det grunnleggj ande tekst-grepet til 

Vinje i omtala av Arne den ironiske gesten; simuleringa av 

fåkunne som seier "eg er dum, men sjå kor klok Bjørnson er!". 

Hen samstundes er det klart for alle at når Vinje slik "rosar 

Arne ( .. ) fraa ein dj u pare Grunn" ( s. 3 2 3) så er meininga det 

motsette av ros. Dette er altså den grunnleggjande tydinga av 

språkleg ironi,- ei utsegn med (minst) to tydingar: l) den 

bokstavlege og 2) den "eigentlege", verkelege, der talaren 

simulerer eller lest som han meiner l) på ein slik måte at det 

er klart han meiner 2). (Denne "definisjonen" vil bli 

problematisert nedanforo) "Formelen" for ironi blir då: A= A/B. 

Som Uwe Japp vil eg hevde at dette er grunntydinga til den 

språklege ironien og dermed til alle ironi-former 10 • 

Muecke gjev i The Cornpass of Irony ein noko rneir detaljert -

men parallell - definisjon av ironi enn den eg har presentert 

ovanfor 11 o Ei slik spesifisering Jean det nok vere behov for, då 

den "retoriske" definisjonen kan framstå som nolw omtrentleg og 

abstrakt. Muecke hevdar at ironi alltid inneheld tre formelle 

element. For det første er ironi eit dobbelt eller to-etasjes 

fenomen, der det låge nivået er det bokstavlege og det høge er 

det eigentlege, indirekte innhaldet. For det andre må det alltid 

vere ein opposisjon mellom dei to nivåa, t.d. ved at det som er 

meint er det motsette av det som er sagt. Dessutan inneber alltid 

ironi eit element av "uskuld"', t.d. ved at ein kan lese ei 

ironisl<: ytring utan å oppfatte det høge nivået. Hos Vinje kan ein 

sjå dette uskulds-momentet fl eire stader, t.d. ved at Vinje 

"hevdar" at resepsjonen av Bjørnson har vare uskuldig og ikkje 

9Jfr. også TelemanjWieselgren som definerer ironi som å "valja 
beteckningen for den ena ytterpolen i skalan nar man menar den 
andra" (s.6l) o 

10U\•e Japp: "sind alle anderen Ironien von der Ironie als 
Redeform abgeleitet. In jedem System der Ironie ist diese 
einfache Figur der Rede, in der jemand etwas sagt und etwas 
anderes meint, vorausgesetzt. Insofern erkennen wir in der 
verbalen Ironie den sprachlichen Grund der anderen Ironien .. " 
(s. 37) • 

11Muecke-69, s .19 ff. 
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sett at Bjørnson i røynda er ein "spottegauk" og "skalkehermar". 

Denne definisjonen er nok meir detaljert og spesifikk enn 

den første (dvs. den heilt enkle retoriske definisjon en; å 

simulere, seie noko anna enn det ein meiner), men han løyser 

likevel ikkje det som er hovud-problemet; definisjonen er for 

omfattande. JV[uecke sin definisjon avgrensar ikkje godt nok 

andsynes nærskylde fenomen. Løgnaren forstiller seg t.d. også; 

u'csegna hans har to lag (eit "sant" og eit "falskt") som står i 

opposisjon til kvarandre og han spelar på uskulda hos den han lyg 

for. 

Mange har freista løyse dette problemet ved å føre talaren 

sin intensjon inn i definisjonen (sjå definisjonen ovanfor, s.4) 
12 • Det som skil løgn og ironi blir i eit slikt perspektiv mellom 

anna intensjonen; løgnaren vil freiste skjule det høge nivået, 

den eigentlege meininga, medan det er ironikaren sin intensjon 

at det høge nivået skal bli oppfatta - om ikkje av alle, så i det 

minste av nokre av tilhøyraranejlesarane. 

I "The Concept of Irony" freistar Tanaka å gje "a general 

account of irony that is consistent with the Gricean model of 

uttarance-meaning" ( s. 44) 13 • Denne utgreiinga er på avgj erande 

vis knytta til talaren sin intensjon. 

Han hevdar slik at språkleg ironi "is determined by the 

speaker's intentions in saying something in respect to certain 

audiences." (s.47). Den formaliserte utgreiinga ser (noko 

forenkla) slik ut: ei setning, s, er ironisk hvis og- bare hvis 

talaren, A, seiers overfor minst to tilhøyrarar, H og H', for 

at dei skal forstå S forskjellig ved at H' oppfattar elementet 

f' som signaliserer at A iklcje meiner q ("overflatemeininga" til 

S), medan H trur dette. Talaren kan vere identisk med H' men 

ikkj e med H 14 • 

Denne Grice-inspirer-te måten å definere ironi på har fleire 

fordelar. I tillegg til at han avgrensar godt overfor t.d. løgn, 

12sjå Clyne, Muecke-73 og Tanaka. 

13Eg må her presisere at den følgj ande drøftinga ikkj e byggj er 
på nokon inngåande førstehandskjennskap til Grice. Eg kjenner 
hans teoriar frå andrehands-utleggingar og innføringar; særleg 
Bernard Harrison si innføring i språkfilosofi. 

14Sjå Tanaka, s.46. 
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ein unngår 

fenomen 15 

å gjere ironi til 

Ved å knytte ironi 

eit 

til 

talaren sin intensjon vil ein gjere den enkelte ironiske tale

handling til det sentrale eller einerådande, uavhengig av 

"allmenne" reglar for språkbruk. 

Men å definere ironi ut frå intensjon er også eit særs 

problematisk standpunkt. Eg skal her framheve to argument mot 

ein slik definisjon. For det første vil ein gå glipp av ei 

sentral side ved all ironi - også den språklege: at han også kan 

vere uintendert. Vinje si ironisering over Arne er t.d. heilt 

avhengig av at uintendert ironi er mogleg. Dvs. at ein kan sjå 

ironi også der han så avgjort ikkie eksisterer som intensjon. 

Vinje rosar Bjørnson ironisk for å ha skrive ei ironisk 16 bok; 

Arne. Og ironien sin skarpaste brodd ligg her nettopp i at 

Bjørnson ikkje har intendert teksten som ironisk. Dette er også 

ein viktig mekanisme ved ironi i daglegspråket: einkvan seier 

noko utan å meine det ironisk, medan tilhøyrarane oppfattar det 

som ironi. Ein kan slik - gjennom dei andre sine innforståtte 

smil - bli offer for sin eigen, uintenderte, ironi. 

Problemet med den uintenderte ironien kunne ein nok tenkje 

seg "løyst" ved at ein opererer med ein slags sekundær intensjon. 

Altså at intensjonen i tilfelle av uintendert ironi ligg hos 

tilhøyraren, som så å seie legg ironien inn i ytringa. Særleg 

tilfredsstillande er likevel ilckj e dette heller, då det vel berre 

vil seie å forskyve problemet. (Dessutan legg Tanaka vekta 

eksplisitt på talaren sin intensjon.) 

Viktigare er imidlertid det prinsipielle problemet som ligg 

i det å beskrive språk ut frå intensjon. Ein vil då tendere mot 

å sjå bort frå det eg i innleiinga kalla det "wittgensteinianske" 

perspektivet, altså at ei ytring alltid spring ut frå og er 

15 "we should resist the vie~.;r that irony is a linguistic or 
stylistic category subject to rules or constraints and should 
rather stress its freedom from these." Muecke-73, s.41. 

16Eller rettare ei parodierande bok, men som Bertel Pedersen 
seier det: "Parodien er .. en særlig underordnet form af ironi, 
begrænset til ironiske operationer på et litterært materiale." 
(s.99). 
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bunden til ein språkleg praksis eller konvensjon 17 • Det er ikkj e 

intensjon en ål eine som avgj er kva ei språk-ytring tyder; det 

avgj er i første rekkj e konvensjon en, dvs. den regel følgj ande 

praksis som språkbrul<arane er bundne til i sin omgang med språket 

og verda. Det er i kraft av ei slik regelfølging at vi avgjer om 

noko er ironi eller ikkje. Derfor kan ein også tenkje seg ein 

ytring som talaren har intendert ironisk, men som ikkje er ironi, 

av di han ikkje fyller dei krava som blir stilt til språkspelet 

ironi. Intensjonen garanterer ikkje for ein vellukka ironi; noko 

dei fleste vel har gjort ubehagelege røynsler med. 

II Komrnunikasjonsmodellen 

Ved freistnaden på å definere ironi viste det seg ei rekkje 

problem. Fl eire av des se har samanheng med kommunikasjon av 

ironi. Eg skal derfor i denne delen freiste kaste lys over 

språkleg ironi ut frå ein kommunikasjonsmodell. 

Ein kan seie at Muecke "snur om på" Tanaka i "The communi

cation of verbal irony": der Tanaka knytter ironi uløyseleg til 

intensjon, ser Muecke intendert ironi på bakgrunn av 

kommunikasjon. Dette gjer han i og med at målet hans ikkje er å 

gje ein "if and only if"-definisjon av ironi, men å gje ei 

skildring av ei form for ironi: intendert lingvistisk ironi. 

Dette er ironi som taleform, og er som i retorikken bunden til 

intensjon. Talen skal kommunisere; vere verknadsfull. Tilfelle 

av ikkje-intendert ironi og intendert ironi som er ikkje-ironi 

blir i dette perspektivet berre døme på samanbrot i 

kommunikasjonen og mislukka retorikk. 

Modellen til Muecke (fig. 

sosiolingvistisk utviding av 

l) 

den 

representerer ei 

tradisjonelle 

kommunikasjonsmodellen: sendar - bodskap - mottakar. Utvidinga 

17Harrison uttrykkjer dette slik: "One of its (dvs. Grice sin 
teori) main disadvantages is that, .. it connects the concept 
of meaning essentially with the concept of "intention to 
communicate", abandoning the Fregian principle that the meaning 
of an expression in a language must be independent of the 
psychological states of particular speakers ... Our ordinary use 
of "meaning", on the other hand, involves an implicit appeal to 
language, coceived as something which determines meanings in 
general, independent of the intentions of particular speakers." 
(s.l86/187) 
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består i at han trekkjer inn vilkåra for ein vellukka 

kommunisering av den ironiske bodskapen. Desse vilkåra er bestemt 

av sendar og mottakar sin allmenne kommunikative kompetanse, og 

deira spesielle ironiske kompetanse. (Med "ironisk kompetanse" 

meiner eg evna til å sende og oppfatte ironi til rett tidspunkt 

og rett tid.) Både individuelle evner og konvensjonsbestemte 

reglar i språkfellesskapet vil då vere avgjerande. Avgjerande for 

ei vellukka kommunisering av den ironislce bodskapen er det også 

at sendar og mottakar deler ein del (eller mest mogleg) av desse 

sosiale reg l ane for bruk av ironi. Ironi kan t.d. ve re det 

dominerande språkspelet i nokre sosiale (sub-) grupper, medan 

andre ikkj e nyt tar ironi i det heile av di det er '"synd", 

"uhøgtideleg" eller liknande. Dersom diskrepansen i språkleg kode 

slik er særs stor vil det sannsynlegvis vere uråd å nytte ironi. 

Ei slik sosiolingvistisk utviding av kommunikasjonsmodellen 

er viktig i samband med ironi av di han viser Jcor konvensj ans

avhengig ironien er, trass i at han - med rette - ofte blir 

definert som eit avvik frå konvensjonen. Også avviket er knytta 

til ein regelfølgj ande praksis, ein språlcleg praksis som er 

sosial i vid forstand. 

Men trass i denne fordelen vil eg hevde at den tradisjonelle 

modellen med kommunikasjon av ein bodskap frå sendar til mottakar 

er så enkel at han ikkje femner ei vel så viktig side ved ironi: 

"Im Grunde scheint mir eine dreieckige Erweiterung des Kommunika
tionsmodells fur den "ironischen" Diskurs das normale Modell zu 
sein, denn die Ironie setzt oft neben dem Ironisten und dem Opfer 
einen Beobachter voraus." (Clyne, s.345) 

Særleg gjeld dette ved skriftleg ironi. I det minste ved det ein 

kunne kalle "offentleg" kommunikasjon av ironi, vil all tid 

tilskodaren vere forutsett. Ironil<:aren ironiserer over offeret 

nettopp fordi ein eller fleire andre les det han skriv; Vinje 

forutset lesaren av Dølen når han ironiserer over Bjørns on. Ironi 

som stilmiddel blir av denne grunn oftast nytta polemisk. Clyne 

sin "trekant-modell" vil, dersom ein reformulerer han for 

skriftleg formidling, sjå omtrent slik ut: 
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Modellane til Muecke og Clyne sett saman gjev etter mi 

meining eit ganske godt bilete av den kommunikative samanhengen 

som ironien står i. Det er ein kommunikasjonssamanheng som krev 

eit omfattande register av språkleg og kommunikativ kampetanse, 

og eit visst fellesskap i kode og konvensjon. Vidare er 

kommunikasjonssituasjonen grunnleggjande prega av ein trekant

struktur. Bodskapen står ikkje i eit enkelt ein-til-ein forhold 

mellom sendar og mottakar. Sendaren sin bodskap om eller mot 

offeret krev eller kunne ein seie: er konstituert av 

tilskodaren sitt nærvære i kommunikasjonen. 

III Språklege markørar for Ironi 

Som drøftinga ovanfor skulle vise er det vanskeleg - om 

ikkje umogleg - å få eit eintydig teoretisk grep på ironien. Eg 

vil derfor i det følgj ande freiste gj e ei kort (langt frå 

uttømmande) analyse av ironien i Vinje sin tekst ut frå Bertel 

Pedersen sin tese om at: 

"I en ironisk ytring ledsages meddelelsen af et 
angiver at ytringen må forstås anderledes end 
(automatiserende eller naiv) meddelelse." (s.98) 

signal, som 
en ordinær 

Analysen sitt mål vil altså vere å sjå kva for slike signal som 

finst i Vinje sin tekst. Korleis signaliserer Vinje til lesaren 

at det han seier ikkje må bli oppfatta bokstavleg? Korleis viser 

teksten at den rosen som blir uttrykt er ris? 

Når dette er sagt er det viktig samtidig å understreke at 

ingen av dei signal eller markørar for ironi som eg vil nemne 

er eksklusive for ironi. Språklege verkemiddel som er eintydig 

og utelukkande ironiske eksisterer ikkje. 

Alt i første linja ("mottoet") gjev teksten eit vink til 

lesaren om korleis teksten er å oppfatte. Ved å opne teksten med 

eit sitat frå Edda slår Vinje an tonen i utprega høgstil. Det er 

eit tradisjonelt høgstils-grep slik å nytte "klassiske" sitat. 

At sitatet ikkje er frå gresk eller latin (evt. Bibelen), men frå 

norrønt understrekar eit sterkt nasjonalt moment ved teksten og 

"objektet" for den. Vinje held fram den respektfulle tonen i 

første setninga med å seie at: 

"naar eg vaagar meg til at tala om eit so nationalt Verk som 
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Arne, so gjerer eg ogso Eddas Ord til mine: "Eg beder alle Folk 
at høyra paa meg"." (s.323, mine uth.) 

Når Vinje slik seier at han "vaagar" seg til noko som ikkje 

inneber reell fare i det heile, vil nok dei fleste lesarar fatte 

mistanke. Ironien blir då også tydeleg i den neste setninga som 

inneheld ei "kjeldekritisk" vurdering. Merknaden om at han har 

utelatt ordet helgar ("heilag") i Edda-sitatet av di det er til 

"verdslege Folk" han vil tale, er heilt overflødig i det ein 

kunne kalle "overflate-teksten". Men han er likevel viktig som 

signal i underteksten, då han står i motsetnad til det høgstemte 

og respektfulle alvoret i den første setningen. 

Den kjeldekritiske merknaden fungerer som ironi-signal ved 

at han på fleire måtar bryt med den førre setninga. Han bryt med 

den høgstemte og underdanige tonen frå setninga føre ved den meir 

saklege og tørre stilen. Han går også "ned" eit nivå på innhalds

planet ved at han seier at det er til verdslege folk han vender 

seg. Dette blir dessutan streka under ved at setninga som 

heilskap er overflødig, redundant, ut frå den samanhengen som 

byrjinga konstituerer. 

Eit signal kunne ein kanskje også sjå i at Vinje gjer volven 

sine ord til sine. Volven var jo ei kvinne med absolutt kunnskap. 

Vinje inntek slik ein annan sin posisjon; han framtrer som 

transvestitt - han simulerer, lest som. 

Slik viser alt første avsnittet ein ironisk bodskap: Arne 

er ikkie ei heilag bok med krav på å bli omtala i høgstil. Den 

ironiske inkongruensen blir ytterlegare tydeleggjort i det andre 

avsnittet, der Vinje omtalar Arne som "ei merkjeleg liti Bok" og 

forklarar populariteten til boka med at "vi liva no i ei tid daa 

ingen Messias verdt spikrad paa Krossen." I tillegg til den 

kontrasten som slik blir skapt overfor byrjinga, er denne 

merknaden ironisk i dobbel forstand. For det første er det klårt 

at Vinje ikkje held Bjørnson for å vere nokon messias, og 

dessutan er det nettopp å "spikre han på krossen" Vinje gjer i 

omtala av Arne. 

Dermed latterleggjer også ironien meir allment det 

sjølvhøgtidelege og alvorsame ved Bjørnson og tekstane hans. 
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Sett i ein slik samanheng undergrev teksten på ironisk vis også 

sjølve innhaldet i mottoet på ein måte som peikar mot Arne: det 

er ingen grunn for folk (verdslege folk i det minste) til å høyre 

på Bjørnson og hans pretensiøse alvor. Dette seier også Vinje 

rett ut noko lenger ut i omtala (då han ser seg nøydd til å 

sitere i lengd frå Arne): 

"eg maa prenta alt dette af, endaa det er baadi langt og vrangt, 
og det kunde vera nok at det stender i ei Bok, om det ikki stod 
i tvæ" (s.337) 

Slike direkte utsegner fungerer sjølvsagt også som ironisig-

nal. Meir eller mindre opent kritiske utbrot i ein ironisk tekst 

fungerer som ironisignal ved at dei undergrev den tilsynelatande 

positiviteten i overflate-teksten. Det oppstår ein motsetnad i 

teksten som peikar mot den "eigentlege" meininga. Teksten nyttar 

ikkj e- ironiske middel for å p eike mot den ironiske bodskapen; 

ironikaren "røper seg". 

Slike opne signal for ironi finn ein fleire døme på i Vinje 

sin tekst. Han talar t.d. om "den evige Tuting og Graating, som 

der fløymde af i Synnøve, og her er flaumen enda a størri." 

(s.328). sjølv om den ironiske teksten utlegg dette (dvs. 

grininga og sentimentaliteten) som parodi, så framstår 

formuleringar som dette (evig tuting og grining som fløymer i ein 

stor flaum osb.) som klare ironi-markørar. Ein liknande funksjon 

har bruken av retoriske spørsmål, der det openberre svaret på 

spørsmålet peikar mot ironien. Eit døme på dette er spørsmålet 

som Vinje skyt inn når han omtalar scena der Arne prøver 

bestemora sine briller: "Var ikki det rart?" (s.JJO). 

Ironisignal av denne meir opne og direkte typen har ofte 

blitt sett noko ned på som vulgære og lite raffinerte 

verkemiddel. Dei nærmar seg også ofte det over-tydelege, og dei 

kan bli samanlikna med den ("vulgære") munnlege ironikaren si 

blunking og heva augnebryn. Men på den andre sida kan ein vel 

spørje seg om ikkje all ironi - og då særleg språkleg ironi - må 

nytte slil<e verkemiddel i større eller mindre grad for å vere 

effektiv; dvs. for å kommunisere. Ungararen Fonagy har gjort 

undersøkingar som han meiner viser at munnleg ironi alltid er 
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understreka av ikkje-ironiske, direkte signal 18 • Ved skriftleg 

ironi skulle ein tru at slike teknikkar er endå vanlegare i og 

med at konteksten ikkje er så tydeleg i ein skriftleg tekst. 

Eit anna ironisk verkemiddel som Vinje nyttar i si Arne

melding er overdrivinga. Dette er også ein særs vanleg markør 

for ironi: "Perhaps the most commonly employed stylistic marker 

of irony is exaggeration." (Muecke-73, s.41). Eit døme på ei slik 

overdriving har eg allereie nemnt. Når Vinje kallar Bjørnson for 

"Spottegauken" må ein sjå det som ei ironisk overdriving. Alle 

som har eit visst kjennskap til konteksten vil vete (no som 

dengong) at Bjørnson heller var kjend som ein alvorsam mann enn 

som ein spøkefugl. Også her vil ein altså sjå at det Bjørnsonske 

alvor er gjenstand for ironien. 

Ei ironisk overdriving er det også når Vinje talar om 

"Skinnfelden": 

"Det er merkjelegt for all den Hug, han tykkjest hava til 
"felden" (Skinnfelden): det maa vera for at skalkeherma deim, 
som vilja liksom hengja upp til norsk Flagg paa Stongi ein 
flekkesnaud Skinnfeld ( .. ) Skinnfelden vekkjer so mange underlege 
Tankar, at han er eit Ord for denne tilbaketrengde norske Poesi, 
som tenkjer so mykit og talar so litit ( .. ) Det vøre Flagg det, 
som kunde gjerast Visur om!" (s.327) 

Dette er ei overdriving i meir enn ein forstand. For det første 

er det eit ikkje-eksisterande standpunkt han her meiner at 

Bjørnson har parodiert. Dessutan er det sterkt overdrive at 

skinnfellen skulle innta nokon sentral plass på den eine eller 

andre måten i Arne; noko Vinje heller ikkje freistar vise. 

Denne overdrivinga har samanheng med ironien på fleire 

måtar. Påstanden sitt mildt sagt usannsynlege innhald vekkjer 

lesaren og skaper ein opposisjon i teksten som er med å 

underminere fortelj aren som truverdig. Samtidig representerer 

"skinnfellen" ei ironisering over det Vinje oppfattar som 

Bjørnson sin manglande "idealitet". Vinje sin kritikk går jo på 

at Bjørnson er for realistisk og har skildra realiteten "liksom 

ein Photograph" og vist "fram det raae Liv" (s.334) utan distanse 

18Sjå Clyne; s.353 og Muecke-73; s.42. 
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bearbeiding som kunne 

ironiske bodskapen som 

"upplyfta va ar Tanki" 

er vist ved denne 

overdrivinga er at Bjørnson like gjerne kunne ha skrive om 

skinnfellen som det særnorske som om desse tause og inneslutta 

bøndene sine. 

Avslutting; ironi som trugande ekspansjon 

Som nemnt i innleiinga har ironien alltid hatt sine fiendar. 

Denne motstanden og skepsisen overfor ironien har samanheng med 

at han ikkje er eintydig. Som vi har sett let ikkje ironien seg 

eintydig underordne ein teoretisk konsepsjon. Det som slik gjer 

motstand mot fullstendig teoretisk underordning, har ofte blitt 

oppfatta som trugande 19 • 

Men også i konkrete analyser vil ofte ironien halde fram å 

vere tvetydig. Ein vil ofte vere ute av stand til å føre endeleg 

prov for kva som er ironisk i ein tekst og for kor langt ironien 

går. Såkalla sokratisk ironi (også kalla "ekte" ironi) er eit 

døme på slik ironi som ikkje let seg "redusere" til ei ny 

eintydig ytring 20 • Eit døme på dette er det når Sokrates seier 

at han er uvitande: han er då nettopp uvitande og underlegen 

samtidig som han er det motsette; vis og overlegen. 

Denne usikre både/og-ironien har vekt motstand av di han 

trugar med å ekspandere på ein slik måte at han ser ut til å 

verte total. Tekstar (eller personar) som er ironiske på denne 

fundamentale måten trugar med å rive ned eitkvart standpunkt og 

slik løyse opp språket som eit medium for argumentasjon og 

kommunikasjon. Uwe Japp hevdar at dette er eit skinnproblem av 

di ein slik total ironi ganske enkelt ikkje er logisk mogleg. 

Han hevdar dermed strengt tatt at ironi er eit sekundært eller 

parasittært fenomen; alt kan ikkje vere tvetydig og distansert 

19sjå t.d. G.W.F. Hegel; Vorlesungen uber die Asthetik, s.93 ff, 
Søren Kierkegaard; Om Begrebet Ironi eller Muecke-73; s.40. 

20Eg kallar dette for ein "reduksjon" av di ein då vil gjere det 
i utgangspunktet doble ironiske fenomen til ei eintydig 
"meining", og slik lett gløymer at ironien er to (minst) 
setningar, som begge har si meining. Den eine vil rett nok ofte-

men ikkje alltid - vere den viktigaste. 
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samstundes 21 

Vinje trekker fleire stader - på ironisk vis ~ inn ein 

refeleksjon over dette meir omfattande problemet om ironi i sin 

omtale av Arne. Dette skjer ved at han antyder ein kritikk av 

Bjørnson som hevdar at han er for ironisk. Han lest som om han 

meiner at Bjørnson har vare for streng i si fordømming av 

samtida. Vinje gjennomfører ei fundamental omsnuing eller 

simulering ved at han slik kritiserer Bjørnson på same måte som 

Bjørnson ville gjere overfor Vinje: han seier t.d. at Bjørnson 

er '"altid tvieggjad" (343) og kallar han "Skalken fraa Kvirvil 

til Iljar" (324) 22 • Ironikaren ironiserer over ironi-kritikaren. 

Dette måtte alle som kjende konteksten forstå, særleg på bakgrunn 

av at forteljinga om Arne først korn ut under tittelen "En munter 

Mand" og var ein kritikk av ironikarar som Vinje og P. Botten

Hansen. I den ironien som Vinje her viser kan ein nok sjå noko 

av det botnlause ved ironien. 

Trass i dei vanskar og uklåre punkt som her har vist seg -

både teoretisk og praktisk-konkret - er det mi von at eg gjennom 

drøftinga av desse vanskane har vore i stand til å kaste noko lys 

over fenomet ironi. I tillegg til dette meiner eg, som sagt i 

innleiinga, at problema omkring ironi samstundes viser mot 

viktige spørsmål omkring språket og våre teoriar om språket. 

21 "Wo alles Ironie ist, ist es sinnlos geworden, von Ironie zu 
sprechen." (Japp, s.26). Dette problemet er alt for stort og 
omfattande til at eg kan gå nærare inn på det innanfor rammen 
av dette arbeidet; her skal det berre vere nemnt. 

22vinje si omtale sluttar også på ein måte som gjer dette 
elementet tydeleg: "Ja, Bjørnson hever skalkehermt mange af vaare 
Lyti med ein slik Styrke, at det kan segjast om honom, som Harald 
Haarfager sagde om Thorolf Kveldulfson: "Det Saar (eit litit) 
hever ikki Thorolf gjevit: betri beit Sværdet for honom. Der han 
hogg, slapp Ein at binda om Saaret.'"' (s.346). 
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