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Revolusjon, paradigme, 
akkumulasjon ~ og Kuhn: 

Ein vitskapsfilosofisk klassikar sedd frå synsstaden til ein 
språkvitarl 

HANS-OLA V ENGER 

Hans-Olav Enger er dr.art. (1997) og er for tida sendelektor i norsk ved 

Stockholms universitet 

INNLEIING 

Dette innlegget er kalla 'revolusjon, paradigme, akkumulasjon'. Temaet 

er altså hossen vitskapar endrar seg. Enkelt sagt kan vi setta opp to 

motpolar: Revolusjon og akkumulasjon. Utgangspunktet vårt er 
Thomas Kuhns vidgjetne bok The Structure of Scientific Revolutions frå 

1970. 

Innlegget fell i tre hovuddelar: Først skal eg presentere ein 

stråmann, eit slags vulgærsyn på vitskap. Dette vulgærsynet meiner eg 

må med når Kuhn skal presenteras, for at vi skal sjå kva det er han gjer 

opprør mot. Deretter skal vi gå nærare etter Kuhn (1970), og eg skal 

refere Kuhn nokså detaljert. Deretter skal Kuhn problematiseras litt. 

I EIN STRÅMANN: EIT VULGÆRSYN 

Først vil eg skissere eit vitskapssyn dei færraste av oss vil stø utan 

vidare, men som kanskje likevel sitt i ryggmargen på mange av oss. Det 

følgjande er altså primært ei skildring av ein stråmann, jamvel om 

1 Dette arbeidet vart først laga som eit innlegg ved seminaret om 
grunnlagsproblem i språkvitskapen ved HF hausten 1995. Eg vil takke 
deltakarane ved seminaret for konstruktiv kritikk, og Eldbjørg Indrebø Hovland, 
Kristian Emil Kristoffersen, Magnus Rindal og Arne Torp, som har lesi og 
kommentert arbeidet etterpå. 
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stråmannen kanskje ikkje er så heilt fiktiv, lell. Bloomfield (1933: kap l) 

sitt oversyn over språkvitskapen si historie er eit døme som liknar ikkje 

så reint lite, jf Hovdhaugen (1984:35.) 

Kort sagt ser denne stråmannen fortida i lys av nåtida. Dette er 

som å skrive vitskapshistorie etter mønster av utviklingsromanen: I 

byrjinga var disiplinen ung og dum, og han har vori ute på ville vegar, 

men no er han vaksen og klok av skade. Nokså karikert ter da 

faghistoria seg omtrent slik: 

De tidligste praktikanter [innafor vitskapen] var naive og 

fummelfingrede, deres efterkommere lidt smartere hvorefter vi 

langsomt nærmer os toppen, som selvfølgelig er NUtiden. 

[ ... ] 
justifikationisten [dvs den som skriv denne typen faghistorie] 

selekterer netop de pointer i den videnskabelige litteratur, som 

man i skrivende stund kan anse for at være de væsentligste eller 

drejer portrætterne af 'de store gamle', så at hver stor figur 

forbereder den næste. "Dette problem kunne NN ikke løse, men 

det skulle snart blive løst af en ubemidlet, men flittig student i det 

afsidesliggende Ingolstadt..." osv. 

(Gregersen & Køppe 1985:121 f) 

Ein annan ingrediens i dette vulgærsynet er at vitskapsfolk omhugsamt 

stablar data på data. Når nyinnsamla data ikkje stemmer med teorien 

vår, er det eit moteksempel. Og når vi har funni eit slikt moteksempel, 

veit vi at det er noko i vegen med teorien vår, og at vi lyt kaste vrak på 

teorien. Og så gjer vi det. 

Ut frå dette vulgærsynet på vitskap går vitskapen stadig 

framover. Og dette vulgærsynet er i røynda ein karikert versjon av den 

såkalla akkumulasjonsteorien, jf Hovdhaugen (1984). Eg trur det er på 

bakgrunn av dette vulgærsynet vi best kan skjønne Kuhn. 
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n EIN NÆRMARE PRESENTASJON AV KUHN 

Før vi går laus på Kulm, er det nødvendig å ta atterhald. Min faglige 

bakgrunn er nordisk språkvitskap. Med ein slik faglig bakgrunn er det 

mye hos Kuhn det er vanskelig å ta stilling til. Eg skriv altså ikkje 

primært for vitskapshistorikarar eller for filosofar, men for eit publikum 

av språkforskarar. Boka til Kuhn er dessutan så omfangsrik at det er 

vanskelig å yte henne full rettferd her. 

Kor som er, Kuhn byrjar med eit åtak på den vulgærversjonen av 
vitskapshistorie eg nett har karikert. Han sett spørjeteikn ved ideen om 

akkumulasjon og peiker på at vulgærversjonen er i utakt med herskande 

synsmåtar innafor historiefaget: 

Perhaps science does not develop by the accumulation of 

individual discoveries and inventions. (Kuhn 1970:2) 

Rather than seeking the permanent contributions of an older 

science to our present vantage, they [vitskapshistorikarane] 

attempt to display the historical integrity of that science in its old 

time (Kuhn 1970:3) 

Her har vel Kuhn eit poeng. Å dømme fortida på premissane åt nåtida 

er anakronistisk; det er både urettvist og historielaust. Kuhn er her heilt 

på linje med grunnleggande dogme innafor historievitskapen. 

Gregersen og Køppe (1985:121 f) seier dette klart: 

[ ... ]Det er naivt at tro, at man kan betragte hele historien som en 

stor forberedelse af nutiden, et mindstemål av kritisk refleksion 

kan antyde, at nutiden også er et historisk fenomen, så når den 

engang er blevet fortid[ ... ] Hver epoke må ses i og for sig selv, hver 

epoke er umiddelbar for Gud. 

Spørsmålet blir likevel: Om vitskapen ikkje utviklar seg ved enkel 

akkumulasjon, hossen utviklar han seg da?z Vi lyt sjå litt nærmare på 

2 Ein føresetnad for at dette spørsmålet skal gi meining, er sjølvsagt at vitskapen i 
det heile utviklar seg. Denne føresetnaden vil ikkje bli drøfta her. 
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dette punktet hos Kuhn. Eg har sett opp nokre nøkkelord som skal gi eit 
oversyn over korleis Kuhn seier vitskapen utviklar seg: 

*Førparadigmatisk stadium 

*Paradigme 
*Normal vitskap 

*Anomaliar 
*Krise 

*Vitskaplig revolusjon 

*Paradigmeskifte 
*N ormalvitskap 
*Anomaliar 

*Krise 

osv. 

Det må presiseras at dette ikkje berre er ei liste. Det er skildringa av 

vitskaplig utviling, som hos Kuhn framstår som ein delvis syklisk 
struktur, slik vi skal sjå. 

Men først skal vi ta for oss desse omgrepa. Det før

paradigmatiske stadiet i vitskapen er kjenneteikna av usemje om 
grunnleggande spørsmål og i det heile av forvirring. Ulike skular har 

ulike rneiningar om kva faget handlar om. Dette er tida for early fact

gathering, tidlig faktainnsamling (Kuhn 1970:18). Faget er i liten grad 

konstituert som eige fag i høve til ålmenta. Kuhn meiner mange 
vitskapar har vori på dette stadiet, men etter kvart er dei gått over til 
mature sciences, mogne vitskapar. 

Nokre vitskapar forlet dette stadiet alt i oldtida, andre på 1600-

talet. Men stadig er fleire av samfunnsvitskapane på det 

førparadigmatiske stadiet, seier Kuhn. 
På eitt tidspunkt blir vitskapen vaksen. Dei grunnleggande 

kontroversane blir lagde til sides, og forskarane samlar seg om eit 

paradigme. Dessverre er det ikkje opplagt kva Kuhn meiner med 
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omgrepet 'paradigme'. Det medgir han sjølv i det kapitlet som hei ter 

'Postscript': 

Turn now to paradigms and ask what they possibly are. My 

original text leaves no more obscure or important question. (Kuhn 

1970:181) 

Vi skal komma tilbake til dette problemet, men la oss no berre seia at eit 

paradigme er eit mønster, visse grunnleggande postulat, anten dei no er 

eksplisitte eller ikkje. Paradigmet styrer feltet og definerer 

nonnalvitskapen, som vel kan omsettas med den normale vitskapen, 

vanlig praksis. Desse to omgrepa, paradigme og normalvitskap, heng 

altså i hop. Paradigmebasert forsking, normalvitskap, er i høg grad 

styrt av ei rekke føresetnader. Paradigmet blir å likne med det juristane 

kallar eit prejudikat (Kuhn 1970:23), altså ein høgsterettsdom som 

fastsett kva som skal vera rettspraksis. For dei som tenker på forsking 

som det å finne fram til sanning, er ikkje dette bildet berre tiltalande, for 

høgsterettsdornmar treng il<kje plent ha noko særlig med sanning å 

gjera. Dei har ofte å gjera med kva som er gagnlig. Men også det skal vi 

komma attende til. 

Paradigmet som samlar feltet, er eit kriterium på vitskap (Kuhn 

1970:22), særlig mogen vitskap. Og det gode med paradigme er at ein 

kan konsentrere seg om veldefinerte problem. Normalvitskap er slik sett 

ein nokså avgrensa aktivitet. Kulm (1970:24) talar om 'the mop-up work 

of paradigms'. To sitat skulle illustrere dette: 

No part of the aim of normal science is to call forth new sorts of 

phenomena; indeed those that will not fit the box often are not 

seen at all. (Kuhn 1970:24) 

the most striking feature of the normal research problems [ ... ] is 

how little they aim to produce major novelties (Kuhn 1970:34) 

Normalvitskap er altså ein snever aktivitet, som blir samanlikna med 

'puzzle-solving'. Ved ettertanke verkar dette nokså logisk. Om vi skal få 



Revolusjon, paradigme, akkumulasjon ... 11 

veta noko, lyt dei fleste parametrane ligge fast. Viss eit eksperiment skal 

fortelja oss noko om fenomen A, må vi gå ut frå at fenomena B, C, D, E, 

F, G ... ligg fast. Dersom vi har laga eit eksperiment som fortel noko om 

anten A, B, C, D, E, F eller G ... , har vi laga eit tungvint eksperiment. 

Kva utfallet enn blir, vil vi få eit tolkingsproblem som blir mest uløyselig. 

(Samstundes må det seias at dette bildet av no.rmalvitskapen kan hende 

er litt mindre ærefullt enn det mange har hatt.) 

Som døme på normalvitskaplig puslespelsløysing kunne ein bruke 

delar av arbeidet innafor den generative styrings- og bindingsmodellen 

i syntaksen. Her arbeider dei med svært avgrensa problem innafor ei 

klart definert ramme. Teorien legg klare føringar på kva som er eit 

mulig problem og ei mulig løysing. Men det må føyas til at også innafor 

denne ramma har dei nådd fram til viktige innsikter som er interessante 

for dei som held på med andre modellar og. 

Altså: Paradigme styrer forskaren, vi konsentrerer oss om få og 

utvalde problem. Ein konsekvens er at interessante problem blir 

ekskluderte (Kulm 1970:37). At paradigme ekskluderer spørsmål, er nok 

eit viktig poeng. Visse spørsmål blir innafor alle paradigme oppfatta 
som "uvitskaplige", "spekulative" eller på andre vis som ikkje-spørsmål, 

anatema. Og dette er ofte spørsmål som lekfolk gjerne stiller, stundom 

spørsmål som ikkje eigentlig er uvitskaplige, men som vi berre ikkje veit 

vår arme råd med. Slike restriksjonar kan verke underlige, dersom ein 

tenker seg at vitskapen er den frie tanken. Men restriksjonane tener 

likevel eit fornuftig mål. I mange disiplinar rår ikkje vitskapsfolka over 

så veldig store ressursar. I praksis er vi ofte nokre få som held på med 

eit emne, og det fins ikkje tid og krefter og pengar til at vi kan spekulere 

over alt mellom himmel og jord. Det er ein føremonn å få fram konkrete 

resultat. Også forskarar skal heim til middag. Eg vil gi to døme på slike 

anatema som følgjer av paradigme. 

Spørsmålet om opphavet til språket var mye i vinden i 

språkvitskapen ei stund, men var deretter lenge rekna for uløyselig og 

spekulativt. Visstnok skal det ha vori anatema i slik ein grad at det stod 
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nedfelt i reglane for det lingvistiske selskapet i Paris at artiklar om dette 

emnet ikkje ville bh godtekne (Keller 1994:19). 

Ei anna historie handlar om htteraturforskaren som hadde lagt 

merke til at ulike diktarar bruker stadnamn på ulikt vis.3 Hans Børli 

bruker gjeme litt kvardagslige namn som viser til hans kant av 

Austlandet; Rolf Jacobsen bruker gjerne namn som verkar eksotiske, 

velldingande. Litteraturforskaren gjekk derfor til namneforskarane nær 
ved og spurde dei om kva dei meinte ulike namn tydde for folk flest. Det 
spørsmålet var dei ikkje så glade for å få. Dei kunne seia mye om 

etymologien åt namna og gi mange faktaopplysningar, men kva folk 
knytte av ulike assosiasjonar til ulike namn, det var ikkje noko dei forska 
på. Poenget med denne historia er il<kje at namneforskarane burde skifte 

praksis, men at det som for ein Htteraturforskar kan stå som eit rimelig 

spørsmål innafor namneforsking, faktisk ikkje er noko namneforskarar 
driv med. 

Stundom er det altså eksplisitte institusjonelle føringar på kva 
som fell utanom disiplinen; stundom - kanskje oftare - er føringane meir 
underforståtte. Men ikkje-spørsmåla er talrike i dei fleste disiplinar. 
Fordi paradigme verkar så avgrensande, får vitskapsfolka samla data 

på bestemte felt: 

within those areas to which the paradigm directs the attention of 
the group, normal science leads to a detail of information and a 
precision of the observation that could be achieved in no other way 

(Kuhn 1970: 64) 

Eit døme kan vera dei amerikanske strukturalistane, som bygde på 
ein del føresetnader som for oss i dag ter seg som tvilsame.4 Likevel gav 

forskinga deira resultat i form av verdfulle grammatikkar over 

amerikanske indianarspråk. 

3 Denne historia skuldar eg Henning Howlid Wærp. 
4 Til dømes meinte dei fleste at ein laut skilja fullstendig mellom dei ulike nivåa 
i språkbeskrivinga ("separation of levels"). Dette synet deler ikkje så mange i dag. 
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Normalvitskapen er altså oppteken av å ta vare på det rådande 

paradigmet. Likevel skjer det etter kvart endringar. Paradigme blir 

eldre og døyr, mest som ei gjennomsnittlig sanning hos Ibsen. Vi skal sjå 

litt nærmare på korleis det skjer. Stundom dukkar anomaliar opp 

(Kuhn 1970:52). Det som er venta, skjer ikkje. Det som skjer, er ikkje 

venta. Det forskaren da gjer, er ikkje det vulgærversjonen i avsnitt I 

ovafor seier, nemlig å kaste korta tvert og arbeide vidare utan teori: 

scientists [ ... ] do not treat anomalies as counter-instances, though 

in the vocabulary of philosophy of science, that is what they are 

[ ... ] the act of judgment that leads scientists to reject a previously 

accepted theory is always based upon more than a comparison of 

that theory with the world. The decision to reject one paradigm is 

always simultaneously the decision to accept another, and the 

judgment leading to that decision involves the comparison of both 
the paradigms with nature and with each other. (Kuhn 1970:77) 

På dette punktet ligg det nær å samanlikne med Papper. Poppers 

velkjende døme på ein hypotese som kan falsifiseras, er hypotesen "Det 

fins ikkje svarte svaner".5 Når forskaren da møter ei svart svane, har 

han - eller ho - funni eit unnatak, så da skulle vi tru hypotesen var 

falsifisert. Men Kuhn peiker på at vi nødig vrakar ein teori om vi ild<je 

har ein betre. Teoriar er sjeldan så enkle at dei berre dreier seg om 

fargen på svaner. Det er viktig å ha alternativ når ein teori skal 

forkastas, seier Kuhn (1970:75 f). Dermed avviser han den naive 

falsifikasjonisrnen, som eg gav eit omriss av i vulgærversjonen: 

If any and every failure to fit were ground for theory rejection, all 

theories ought to be rejected at all times. (Kuhn 1970:146) 

s I ein fotnote må eg legge til at dømet nok kan relateras til Poppers livshistorie. 
Papper var fødd i Austerrike, og i Europa er ikkje svarte svaner vanlige. Popper 
kan derfor umedviti ha forma ein hypotese om at svarte svaner ikkje fins - slik 
ein europear lett vil tru. Seinare i livet kom Popper til New Zealand. Der er det 
mange svarte svaner. Det ligg da nær å tru at Papper vart var dei svarte svanene 
på New Zealand, og dermed såg den tidligare hypotesen sin som falsifisert. 
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Anomaliar blir berre synlige på bakgrunn av eit paradigme. Dermed ber 

alle paradigme i seg kimen til sin eigen undergang (Kuhn 1970:65). At det 

fins anomaliar, er likevel ikkje å undras på. Det vil alltid finnas 

anomaliar i høve til alle paradigme. At anomaliar berre blir tydelige på 

bakgrunn av eit paradigme, vil og seia at fakta ikkje er noko som berre 

ligg strødd ikring, og som vi kan plukke opp når vi treng dei. Fakta er 

ikkje synlige utan teori. Faktisk seier Kuhn (1970:66) beint fram at i. 

vitskapen er fakta og teori ikkje tydelig åtskilde. Vitskapsmenn sarnlar 
ulike data ut frå ulike paradigme (Kuhn 1970:121), og data er altså til ein 

viss grad teoriavhengige. Det er altså ikkje slik at vi berre ser, vi ser ut 

frå bestemte føresetnader; vi ser det vi ven tar å sjå. Data er ikkje gitte 

uavhengig av teori, og teoriar er knytte til data: 

theories [ ... ] do not evolve piecemeal to fit facts that were there all 

the time. Rather, they emerge together with the facts they fit. 

(Kuhn 1970:141) 

Dette er noko å tenke på. Og det fins nok av eksempel innafor 

språkvitskapen på at visse data blir fokuserte særlig på i visse periodar, 

rett og slett fordi dataa er interessante ut frå dei teoretiske 

føresetnadene dei arbeidde ut frå i den perioden. Til dømes er det at 

verbet står på andre plassen i setninga viktig innafor Diderichsens 

feltskjema, men innafor generativ syntaks tok det lang tid før ein kunne 

byrja å interessere seg for slikt; ein mangla rett og slett apparat til det. 

Seinare har V2 vorti eit populært emne i den leiren. 

Men la oss nå seia at vi har samla opp ein del anomaliar. Det 

treng ikkje føre til at vi forkastar teorien vår. Det som i første omgang 

skjer, er at det vitskaplige samfunnet får kjensla av krise. Det blir altså 

eit vanlig syn at det er store problem. Det gjeldande paradigmet er ikkje 

lenger fullstendig konstitutivt for vitskapen, og teoriar og idear florerer 

- og det meiner Kuhn er teikn på krise. 
Det er tre mulige vegar ut av ei slik krise: 
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a) normalvitskapen triumferer, problema blir rydda av vegen, 

paradigmet held fram 

15 

b) problemet er for vanskelig og blir lagt til side, iallfall mellombels 

c) ein konkurrent til paradigmetittelen står fram, og slaget kan 

begynne 

Vi skal konsentrere oss om alternativ (c), der altså eit nytt paradigme 

står fram. Bakgrunnen er altså at det har breidd seg ei kjensle i 

fagmiljøet av at noko er gali. Det gamle paradigmet har gradvis mist 

statusen som einerådande, og nye teoriar blir sette fram. Dei må vera 

knytte til velkjende problem i normalvitskaplig praksis (Kuhn 1970:76). 

Kuhn (1970:90) meiner at dei som endrar og revolusjonerer, helst er nye 

folk, fordi dei ikkje er så drilla inn i det gamle paradigmet. Han bruker 

jamvel termen revolusjon. Det uttrykket hører elles oftast heime i 

politisk historie, men Kuhn (1970:92) seier eksplisitt at mye av det same 

skjer i vitskapen. Her ser vi altså at Kuhn samanliknar vitskapen med 

andre aktivitetar. Vi plar vel helst tenke på politikk og vitskap som 

åtskilde og ulike aktivitetar. Kuhn ser ein parallelL 

På eit vis kan dette også innebera ei relativisering av vitskapen: Vi 

har kanskje lett for å tru at i vitskapen vinn ein fram med fornuftig og 

vel underbygd argumentasjon, mens ein i politikken også kan vinne 

siger med andre (og mindre tiltalande) middeL Kanskje er ikkje 

vitskapen slik som idealbildet gir inntrykk av. 

Hokke som er, dei lovande unge slåss altså for det nye 

paradigmet. Kva så med den gamle skulen? For dei er det tre alternativ: 

a) Dei omvender seg. Kuhn taler faktisk om konversjon, 

omvending til eit nytt paradigme. Dette ordet er henta frå det 

religiøse livet, og igjen relativiserer Kulm altså vitskapen. 

b) Dei døyr. Eit kjent fenomen i dei fleste fag er at stundom verkar 

dei gamle veldig gamle. 
c) Dei blir ekskluderte, eller ignorerte. 
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Motstanden mot eit nytt paradigme er likevel lett å forstå. Ved 

vitskaplige revolusjonar skjer det nemlig eit skifte av verdsbilde. Eit slikt 

paradigmeskifte er eit skifte i grunnleggande spørsmål (Kuhn 1970:103). 
Det er altså ikke utan vidare "same" vitskapen før og etter eit 

paradigmeskifte. Paradigme er konstitutive for vitskap, etter 

paradigmeskiftet er det ein delvis annan vitskap som står der. Slik sett 
er det rimelig at tilhengarane av det gamle paradigmet slåss hardt for si 

sak. Dei vil ta vare på alt det verdfulle som er oppnådd ved kjente 
metodar, det som dei fryktar kan gå tapt: 

The normal-scientific tradition that emerges from a scientific 

revolution is not only incompatible, but often actually 
incommensurate with that which has gone before. (Kuhn 1970:103) 

Det nye paradigmet treng il<kje løyse alle problem. Ingen teori gjer 

nokon gong det. Men det nye paradigmet må verke betre enn 

konkurrentane. Det er likevel sjeldsynt at det u tan vidare er opplagt at 
det nye paradigmet er 'betre', for det er ikkje så klart artikulert som det 

gamle: 

if a new candidate for paradigm had to be judged from the start by 
hard-headed people who only examined relative problem-solving 

ability, the sciences would experience very few major revolutions. 
[ ... ] Instead, the issue is which paradigm should guide future 

research [ ... ]the decision must be based less on past achievement 

than on future promise [ ... ] A decision of that kind can only be 
made on faith (Kuhn 1970:157 f) 

Kuhn nemner likevel også slike kriterium som estetikk og eleganse. Han 

peiker dessutan på at det ikkje er så lett å diskutere mellom paradigme: 

The proponents of competing paradigms are always at least 
slightly at cross-purposes. Neither side will grant the other all the 
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non-empirical assumptions that the other needs in order to make 

its case. (Kuhn 1970:148) 

Som sagt er det il<kje same fakta som ligg der heile tida. Etter 

revolusjonen ser vi fakta på ein heilt ny måte. Kuhn seier det målande: 

What were ducks in the scientist's world before the revolution are 

rabbits afterwards (Kuhn 1970:111) 

Det nye paradigmet slår altså igjennom. Ny normalvitskap tek til. 

Nye anomaliar blir oppdaga. Og slik held det fram, slik stikkordslista 

ovafor viste: Etter paradigmeskiftet kjem normalvitskapen, anomaliar 

blir oppdaga, utløyser ei krise -som i sin tur kan føre til 

paradigmeskifte, eit nytt paradigme oppstår, etter paradigmeskiftet 

kjem normalvitskapen - og så bortetter. Det vitskaplige hjulet rullar 

altså rundt. Men Kulm meiner faktisk at vitskapen heile tida gjer 

framsteg. Han meiner det er eit kriterium for vitskap. 

Ill PROBLEMATISERING 

Så langt har eg referert Kuhn. Nå skal eg prøve å problematisere han. 

Det første problemet er delvis av filologisk karakter: 

Kva meiner Kuhn eigentlig? 
Det er ikkje alltid så lett å skjønne hva Kuhn eigentlig meiner. To poeng 

eg ser som viktige, er at paradigmeomgrepet er noko uklart, og at det er 

uklart om Kuhn er relativist eller antiakkumulasjonist eller noko anna. 

Kulms paradigmeomgrep har vori kritisert for å vera upresist (jf 

Gregersen og Køppe 1985:79, Percival 1976:286 f). Kulm medgir også 

sjølv at dette er eit problem. Eg har alt sitert han på dette punktet, men 

tek sitatet opp aU her: 
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Turn now to paradigms and ask what they possibly are. My 

original text leaves no more obscure or important question. (Kuhn 

1970:181) 

Eit nærskyldt problem er at det ikkje er så lett å seia når vi har å gjera 

med ulike paradigme, og når vi har å gjera med same paradigmet i ein 

ny versjon. Percival (1976:209 f) seier det slik: 

we constantly face a new problem for which Kuhn's theory 

provides no solution whatever, namely how to distinguish a new 

paradigm from a variant articulation of an old one. [ ... ] such 

questions have no answers 

Eit slikt spørsmål kunne til dømes vera om generativ grammatikk 

er eit heilt nytt paradigme eller ein avleggar av strukturalismen. 

Matthews (1993:34) seier Chomskys modell omkring 1965 er "the last 

great structuralist scheme", mens Newmeyer (1986) meiner skiftet frå 

amerikansk strukturalisme til chomskianisme er eit paradigmeskifte. 

Det er ikkje lett (eller kanskje for lett) å finne svar på slike spørsmål; dei 

er ikkje nødvendigvis empiriske. Spørsmålet om generativ grammatikk 

er eit nytt paradigme eller ein variant av strukturalismen er altså berre 

empirisk dersom det er semje om kva ein skal forstå med omgrep som 

strukturalisme og chomskianisme (for ikkje å tala om paradigme og 

variant). Slik semje er ikkje alltid så lett å få til. Dessutan er det i stor 

grad ikkje-vitskaplige interesser og prestisje knytt til svaret: For somme 

kan det vera viktig å framstå som representantar for eit nytt 

paradigme, mens motmennene kanskje vil konsentrere seg om likskapar 
med det gamle. Ofte vil altså spørsmålet om når vi har å gjera med eit 

nytt paradigme vera eit spørsmål om skjønn. 

Er paradigme inkommensurable? 
Eit anna viktig spørsmål som det ikkje er så lett å få svar på, er om Kuhn 

verkelig meiner at paradigme er heilt inkommensurable. Om dei er det, 
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slik Kuhn stundom ser ut til å meine, kan konsekvensen lett bli total 

relativisme. Da er det ikkje råd å samanlikne paradigme, og grovt sagt 
er det eine da like bra som det andre. Da ligg det nær å jamføre Kulm 

med vitskapsfilosofiens enfant terrible, Paul Feyerabend, som er mest 

kjent for doktrinen 'anything goes'.6 
Men det ville vera ei urimelig lesing. Slik Hovdhaugen (1984:45 ff) 

peiker på, fins det skriftstader hos Kuhn som tyder på at han ikkje er 

nokon ekte relativist I tillegg til det Hovdhaugen siterer (og Kuhn 
1970:205 f), kan vi nemne desse sitata: 

at least part of that achievement [det som er oppnådd under 

paradigmet] always proves to be permanent (Kuhn 1970:25) 

to say [ ... ] that paradigm change cannot be justified by proof, is not 
to say that no arguments are relevant or that scientists cannot be 
persuaded to change their mind (Kuhn 1970:152) 

new paradigms [ ... ] usually preserve a great deal of the most 
concrete parts of past achievement (Kuhn 1970:169) 

Utsegner som desse viser at Kuhn ikkje er nokon fullstendig relativist. 

Likevel er Kuhn etter mitt skjønn litt uklar på dette punldet. Han har eit 

meir relativistisk innslag også. Igjen eit sitat: 

proponents of competing paradigms practice their trades in 

different worlds (Kuhn 1970:150) 

Dersom paradigme er inkommensurable, slik Kuhn seier her, kan ikkje 
den normalvitskapen som vart driven under eit tidligare paradigme 

eigentlig fortelja oss noko som helst. Da fins det ingen tidligare 
byggesteinar; kvart paradigme må ta til på botnen. Dette strir ikkje 
berre mot det vulgærsynet eg la fram i førsten. Etter mitt syn er det ein 
uakseptabel påstand. Kuhn ser altså ikkje ut til å innta dette ekstreme 

synet, heller. 

6 Eg har ikkje sjølv lesi Feyerabend. Her byggjer eg på Gregersen og Køpoe (1985). 
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Stundom ser Kuhn ut til å hevde at tilhengarar av ulike paradigme 

ikkje kan snakke saman. Dei snakkar forskjellige språk. For ein 

språkvitar er argumentasjonen her påfaHande: Kan ikkje folk omsetta? 

Er mennesket verkelig så fanga av språket? Kuhn er påverka av Whorfs 

tesar om språklig relativisme, slik han sjølv seier i forordet (Kuhn 

1970:vi.). Enda om språklig relativisme er eit evig diskusjonstema, kan vi 

vel trygt slå fast at Whorfs tesar ikkje er rekna for god latin for tida. 

Kuhn ligg ikkje nett ved forskingsfronten her. Men for Kuhn er det visst 

ikkje von om at tilhengarar av ulike paradigme kan tala med einannan: 

How can they even hope to talk together much less be persuasive 

(Kuhn 1970:200) 

Etter mi meining er dette ein tvilsam påstand. Basis for vitskapen 

er nettopp rasjonell diskurs, gjerne mellom forskarar som er usamde. 

Vitskap handlar - iallfall for ein del - om argumentasjon. Dersom Kuhn 

har rett i det han seier her, følgjer det kanskje, slik Percival seier, at det 

ikkje er nokon vits i å argumentere rasjonelt. Den som representerer eit 

nytt paradigme, kan da berre sitta og vente på at den gamle garden skal 

døy. Nå lyt det seiast til forsvar for Kuhn at han meiner nok ikkje det. 

Men det er eit problem her. Ein annan tenkelig konsekvens av Kuhns syn 

er at det ikkje er noko poeng i å lesa det forgjengarane våre heldt på 

med, fordi forskinga deira i alle fall er inkommensurabel i høve til vår 

eiga. Matthews (1974:201) har formulert dette nokså kvast: 

The theory of 'paradigms' is a wonderful excuse for what would 

otherwise be considered laziness and bad scholarship! 

Som sagt er Kuhn mange stader opplagt ikkje relativistisk. Men 

igjen er der eit filologisk problem. For Kuhn (1970:206) er nokså skeptisk 

til at vitskapen skulle komma stadig nærmare "sanning". Vitskap er 

rørsle frå det primitive stadiet, men ikkje nødvendigvis mot noko - altså 

ikkje nødvendigvis nærmare sanninga: 
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We may [ ... ] have to relinquish the notion that change of 

paradigms carry scientists [ ... ] doser and doser to tmth. (Kuhn 

1970:170) 

Slik ligg Kuhn stundom nær relativismen. Gregersen og Køppe (1985:80) 

seier dette: 

I en teori som Kuhns er der ikke åbnet mulighed for objektivt at 

vurdere paradigmer i forhold til virkeligheden. Det er ikke muligt 

at sige om et nyt paradigme er et fremskridt i forhold til det gamle, 

eller i det hele taget, at sammenligne dem fra et tredje ståsted. 

Som nemnt seier Gregersen og Køppe (1985:122) at alle epokar er 

like for Gud. Alle epokar må altså vurderas på sine eigne premissar. 

Samstundes er ikkje vi Gud. Vi er dessverre ikkje utstyrte med det store, 

transhistoriske overblikket. Like fullt er det vår plikt å sitta til doms over 

andre forskarar, både formelt (i domsnemnder) og uformelt (når vi les 
det kollegaene våre har skrivi). Og da må vi på noko vis samanlikne 

ulil<:e syn. 
Ved å legge såpass mye vekt på det historiske og sosiologiske 

aspektet risikerer Kuhn å hamne i relativisme. Dette kan kanskje 

forklaras ut frå den vitskapsfilosofien som var rådande før Kuhn. Kuhn 

står i opposisjon til Popper.7 Poppers vitskapssyn kan verke litt vel 

idealistisk (og er vel ikkje det nyaste nye innafor vitskapsfilosofien 

heller). Eit viktig poeng for Kuhn er at vitskapen i røynda ikkje er slik 
Popper impliserer at han bør vera. Men dette aktualiserer 

demarkasjonsproblemet, avgrensingsproblemet, som er utgangspunktet 

for Popper. Popper byrjar nemlig med kva som skil vitskap frå 

"pseudovitskapar". Kva er til dømes skilnaden på astronomi og 

astrologi? Kvifor kallar vi det eine vitskap, og det andre ikkje? 

7 Derfor er det kan hende litt ironisk at det er nett desse to vitskapsfilosofane 
språkvitarar oftast siterer. 
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Spørsmålet er rimelig, og det blir ikkje mindre aktuelt innafor Kuhns 

modell. 

Eit mulig svar er igjen det lett nihilistiske som blir tillagt 
Feyerabend: "Anything goes". Da er det ingen skilnad mellom vitskap 

(astronomi) og ikkje-vitskap (astrologi). Men den som verkelig meiner 

det, bør gi gode grunnar for at staten likevel skal gi pengar til vitskapen. 

Vitskap og samfunnet omkring 
Og dermed er vi over i tilhøvet mellom vitskapen og det samfunnet som 

er omkring. Ein kan spørja seg om Kuhn i for liten grad tek omsyn til 
sosiale og utanomvitskaplige faktorar i vitskapshlstoria. Som døme på 

dette skal vi ta disiplinen nordisk språkvitskap i Noreg. I visse periodar 
har dette faget vori prega av større grad av konsensus enn andre 

periodar, og dermed legi nærmare Kuhns normalvitskap.s Nordisk 
språkvitskap svarte etter måten godt til Kuhns normalvitskap så lenge 
føremålet var nasjonsbygging, med stor grad av semje om dette målet. 

Denne perioden blir kjenneteikna av at norske nordistar konsentrerer 

seg om å vise kor norsk norsk er. Det er her vi finn interessa for dei 
'ekte' målføra, dei som fører vidare norrønt. Dette er eit 
forskingsprogram som iallfall i nokon monn er vovi saman med 

nasjonalromantikken. Norskfaget skulle vera med på å skapa ein 
nasjonal identitet. Og det gjorde norskfilologane. 

Med tida har ideologien bakom kommi i vanskar. Samfunnet er 

ikkje lenger like oppteki av at vi skal levere ein nasjonal identitet. 
Dermed har nordisk språkvitskap fått eit problem. Normalvitskapen i 

nordisk språkvitskap braut altså saman iallfall delvis som følgje av 
ideologiske endringar i storsamfunnet. 

Poenget med dette dømet er at forsking og forskingsprogram 
delvis er styrt av førvitskaplige val. Det aspektet blir borte hos Kuhn. 
Dette kan kanskje verke som vulgærmarxisme, men det er nå eingong 

s Her byggjer eg delvis på tankar Ernst Håkon Jahr førte fram i eit innlegg ved ein 
konferanse på Granavolden i oktober 1995. (Konferansen er omtalt i Norskrift nr 
87.) 
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slik at vitskap faktisk ikkje går føre seg i eit vakutun. Det er ikkje slik at 

staten gir oss eit par milliardar og seier "gjer kva de vil". Også i eit 

demokrati krev staten ein viss kontroll med kva forskingsmidla går til. 
For Kuhn er det at ein vitskap isolerer seg frå lekmannssyn og 

samfunnet eit teikn på mogning. Vitskapsmannens publikum er berre 
kollegaene hans, seier Kulm (1970:164): 

Unlike the engineer, and many doctors, and most theologians, the 

scientist need not choose problems because they urgently need 

solution and without regard for the tools available to solve them. 

(Kuhn 1970:164) 

Etter mitt syn er denne avgrensinga av vitskap urimelig. Ei følgje av 

Kuhns syn er at dei som fann opp atombomba, ikkje var vitskapsmenn -

fordi problemet skulle løysast snøggast råd. Dei som i dag forskar på 

AIDS, er heller ikkje vitskapsmenn. Litt nærmare nordisk språkvitskap 

kan ein nemne andre døme: Leksikografar er per definisjon ild<:je 

vitskapsmenn. Dei som driv med språknormering, er per definisjon 

heller ikkje vitskapsmenn. Kulms definisjon gir altså ikkje tiltalande 

resultat. 
Kuhn tek det mest for gitt at vitskapsmenn får sitta i fred i 

elfenbeinstårnet; det er faktisk eitt av kriteria hans for mogen vitskap. 

Eg trur det er eit mistak. Vitskapen får ikkje halde på i fred støtt -

kanskje særlig ikkje den humanistiske vitskapen. Men dette heng vel i 

hop med Kuhns syn på det "esoteriske". For han er "esoterisk" eit 

honnørord: 

Acquisition of a paradigm and of the more esoteric research it 

permits is a sign of maturity in the development of any given 

scientific field. (Kuhn 1970:11) 

Etter mi meining har Kuhn eit problem når det gjeld verdien av det 

"esoteriske", som han vil setta så høgt. Etymologisk er det esoteriske det 
som dei heldt på med inst i templet, det som berre nokre få utvalde fekk 
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nærme seg. Kulm seier normalvitskap lett får eit esoterisk preg, og det 

er berre å ta for seg innhaldslista i eit vitskaplig tidsskrift, så får ein 

stadfest det. Mange synes det er trist, ut frå ein tanke om at oppsplitting 

ikkje er berre av det gode. Men Kuhn har altså vist at slik er det ofte 

innafor rammene av normalvitskap. 

Ved paradigmeskifte er det likevel ikkje slik. Da blir det sett 

spørjeteikn ved skulelærdomen, ved grunnleggande sanningar. Og da, 

seier Kuhn, er det gjerne dei yngre, dei som ikkje er så indoktrinerte i det 

rådande paradigmet, som er i stand til å tenke nytt og spanande. Da er 

det ikkje så viktig å vera esoterisk. Tvert om er det da ein føremonn å 

greie å sjå disiplinen utafrå, og sjå på grunnleggande føresetnader med 

skepsis. 

Men problemet er da at Kuhn meiner vitskapen heile tida går 

framover. Både normalvitskap og paradigmeskifte er av det gode. Både 
det å vera esoterisk og det ikkje å vera det er fine ting. 

Positivisme 
Både innvendinga om tilhøvet til samfunnet omkring og kritikken av det 
esoteriske kan føras over til noko meir generelt, nemlig positivisme. 

Kuhn er opplagt påverka av eit ideal som ser ut til å stå sterkt i 

angloamerikansk filosofi, nemlig unity of science, einskap i vitskapen. 
Han har det utgangspunktet at naturvitskapane er vitskapar, mens 

iallfall nokre av dei vitskapane vi intuitivt meiner står nærmare 

humaniora - som teologi og visse samfunnsvitskapar - ikkje er det. Eit 

spørsmål her blir da om språkvitskapen er ein "science", og om han bør 

vera det. Administrativt hører jo språkvitskapen til vanlig inn under 

humaniora. Dermed er det ikkje sagt at han er ein reint humanistisk 

vitskap. På mange vis har språkvitskapen mye sams med 

naturvitskapar. Det blir det særlig fokusert på innafor den generative 

tradisjonen. (Ved mange amerikanske universitet sorterer 
språkvitskapen administrativt inn under naturvitskap eller 

samfunnsvitskap.) 
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Dette skal vi straks vende tilbake til. Men det er altså slik at Kuhn 

står for eit syn som er problematisk, vitskapsfilosofisk sett. Er det noko 

den norske positivismedebatten har vist, er det nett at unity of science 

på naturvitskaplige premissar ikkje er uproblematisk. Slagstad (1980) 

går nærmare inn på den norske positivismedebatten i 

samfunnsvitskapane. 

Eg synes og det er eit problem å setta opp som kriterium på mogen 

vitskap at ein er esoterisk. Kanskje særlig i humaniora blir problemet 

stort, for humaniora kan ikkje utan vidare forsvaras ved å vise til meir 

eller mindre nyttige teknologiske nyvinningar. Humaniora kan derimot 

forsvaras med at vi når fram til ny innsikt (og at vi tek vare på den 

gamle, noko som kanskje ikkje er det minst viktige). Tradisjonelt har 

mange humanistar sett det som ei plikt å freiste formidle iallfall noko av 

denne innsikta til publikum, og har meint at iallfall delar av forskinga 

deira burde vera relevant for samfunnet på noko vis. Det har legi ein 

folkeopplysnings- og danningstradisjon til grunn for delar av 

humaniora. 
Da er det ikkje lenger opplagt at forskarane rolig kan skrive for 

kvarandre. Longum (1989:172) peiker på "en tradisjon som har stått 

særlig sterkt innenfor fag som litteratur og historie: en vilje til å skrive 

'enkelt, klart og logisk', med adresse både til fagfeller og til et bredere 

publikum, slik at skillet mellom originalforskning og 

populærvitenskapelig formidling blir utvisket." Det er ikkje utan vidare 

gitt at denne tradisjonen bør forkastas. Her ligg det verdival til grunn. 

Etter mitt syn har den tradisjonen Longum peiker på, gjort seg 

gjeldande også innafor iallfall delar av nordisk språkvitskap. Nordistar 

har til dømes engasjert seg innafor språkstriden her tillands og freista 

skrive for ålmenta om språklige problem. Etter mitt syn er denne 

tradisjonen verdfuH på mange vis og bør ikkje avfeias som uvitskaplig.9 

9 Nå er det eit poeng for Longum (1989:54ff) å peike ut ein positivistisk tradisjon i 
nordisk språkvitskap. Eg meiner ikkje å avvise synet hans. Innsamling av "fakta" 
utan teoretisk refleksjon har stått sterkt i faget. Likevel er ikkje dette heile 
sanninga. Det er iallfall slett ikkje rettferdig mot språkpolitisk engasjerte 
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På den andre sida vil somme språkvitarar u tan tvil avvise at 

arbeidet deira skulle ha noko med folkeopplysning å gjera. Dei kan 

svara at det dei driv med, er vitskap, ikkje folkeopplysning. Og sjølvsagt 

er det mye språkvitskaplig arbeid som ikkje er meint å vera 

folkeopplysande. Mitt poeng er ikkje å kritisere det, men å få fram at 

språkvitskapen rommar eit stort spenn av ulike tilnærmingsmåtar. 

Dette er eit problem for oss språkvitarar når vi skal finne fram til 

ein høvelig vitskapsteoretisk posisjon. Svært mye vitskapsteori handlar 

om naturvitskapane, og Kuhn er eit godt døme. Noko vitskapsteori er 

skrivi for utprega humanistiske vitskapar. Språkvitskapen er på eit vis i 

ein mellomposisjon, så kva skal vi gjera? 

Dyvik (1992:2) seier at ei vitskapsteoretisk polarisering ikkje er 

heldig. Ein konsekvens av dette er at det blir for enkelt å kaste seg 

ukritisk på teoriar som primært handlar om naturvitskapane. Desse 

teoriane har opplagt mye å gi språkvitskapen, men dei må ikkje få 

definere vårt bilde av kva som er språkvitskap. Eg meiner å sjå slike 

tendensar innafor delar av dei allmennlingvistiske miljøa. Engelske 

termar som "hyphenated linguistics" og "hardcore linguistics" skulle 

vera tydelige peikepinnar. 
Det er altså ein risiko for at naturvitskaplig inspirerte syn på 

vitskapen i for stor grad får dominere andre vitskapar. Risikoen blir 

ikkje mindre av at det kan sjå ut til at mens positivistane tapte 

positivismestriden, har vitskapsidealet deira i stor 

grad vorti ståande, fordi motstandarane ikkje heilt har greidd å etablere 

nokon alternativ vitskaplig praksis. Noko slagordsprega kunne ein 

kanskje seia at positivistane tapte krigen, men vann freden.lo 

Etter mitt syn er det derfor eit reelt problem kva for 

vitskapsfilosofisk posisjon vi skal innta. Vi bør iallfall ikkje utan vidare 

nordistar -som ein Gustav Indrebø eller ein Kjell Venås -berre å stemple dei 
som positivistar. Viktige delar av praksisen deira blir borte på det viset. 
10 Her byggjer eg på synspunkt historikaren Kjetil Jakobsen har ført fram i eit 
intervju, "Politikkens vekslende veivisere", i Apollon (tidsskrift frå 
Universitetet i Oslo) nr 2 for 1995, s 13- 17. Slagstad (1980:86 f) nemner dette som 
noko som kan skje. 16 år seinare kan vi vel seia at det har skjedd. 



Revolusjon, paradigme, akkumulasjon ... 27 

gå ut frå naturvitskapane som ideal i eitt og alt. Dressler (1985:380) 

seier det slik 

Linguistics is a human science, but parts of it have dose relations 

to biology and physics [ ... ] Linguistics is also a social science, but at 

least partially also a formal science. This hetergeneity [sic] invites 

the use of diverse methodologies and theories of science, and a 

priori it is not clear where the usefulness of a given methodology 

or science theoretical model stops. Therefore methodological 

pluralism is more profitable in linguistics than in more 

homogeneous disciplines. 

Kan Kuhns teoriar brukas innafor språkvitskapen? 

Eg har alt nytta Kuhns apparat på nokre døme frå lingvistikken. Men 

Kuhn teoretiserer ikkje ut frå lingvistikken. Hans fokus er naturvitskap, 

særlig fysikk Og Percival har gitt gode grunnar til å tvile på at Kuhn 

kan brukas innafor språkvitskap. For det første synes Kuhn å føresetta 

veldig stor grad av semje innafor ein vitskap. Dersom ikkje nær sagt 

alle oppegåande forskarar er samde, kan ein ikkje tala om eit 

paradigme. (Ein mulig konklusjon er da at språkvitskapen framleis 

hører heime i det førparadigmatiske kaoset.) 

Slik Percival viser, fins det neppe noko slikt paradigme innafor 

språkvitskapen, og ein kan undras på om det i det heile fins nokon slik 

vitskap. Longum (1989:37) meiner det er naturlig med større mangfald 

innafor humaniora enn det Kuhn har som føresetnad. Newmeyer 

(1986:7) seier at: 

Kuhn's theory of scientific revolutions has been subject to 

considerable scrutiny; and it seems fair to say that only a small 

number of philosophers of science accept it, even in broad outline. 

But of all the components of his theory, none is as vulnerable as 

the 'uniformity of belief' hypothesis. 
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Jamt over kunne også Percivals artikkel, "The applicability of 

Kuhn's paradigms to the history of linguistics", like gjerne ha vorti kalla 

"The non-apphcablity of Kuhn's paradigms to linguistics". Percival er 

altså skeptisk til nytten av Kuhns paradigmeomgrep innafor 

språkvitskap. Det kan endatil sjå ut som Percival er nokså skeptisk til 
nytten av Kuhns tankar i det heile. 

I ein språkvitskaplig samanheng er dette eit viktig poeng. Kuhn 

blir da noko mindre relevant. Det er heller ikkje opplagt at Kuhn sjølv 

meiner å seia noko om språkvitskapen. Han rek:nar iallfall ein del 

samfunnsvitskapar som før-paradigmatiske. Og Kuhn (1970:160) 

avgrensar termen "vitskap" til dei disiplinane som gjer framsteg. På 

bakgrunn av positivismestriden kan vel også dette verke mindre 

overtydande. 

På den andre sida har vi sett at iallfall noko av det Kuhn seier, kan 

gi oss innsikt i språkvitskapen si faghistorie. Og fleire døme kan 

nemnas.ll Edward Sapirs bok Language frå 1921 er eksplisitt skriven 

både for studentar i faget allmenn språkvitskap og for interesserte 

lekfolk (jf Sapir 192l:v). Bloomfields Language frå 1933 er også meint 

"for the general reader and for the student who is entering upon 

linguistic work" (Bloomfield 1933:xv). Denne boka er særskilt 

interessant også fordi ho i såpass mange år låg nær forskingsfronten; i 

mange vitskaplige artiklar frå 40-og 50-åra blir det brukt mye tid og 

krefter på henne. 

Den gongen var det altså - iallfall tilsynelatande - ikkje så veldig 

stor avstand mellom det å skrive for forskingsfronten, det å skrive 

innføringsbøker og det å skrive for den opplyste åHmenta. Slik er det 

ikkje lenger. Det å skrive for ålmenta er ein sjanger. Det å skrive 

innføringsbøker noko anna. Og iallfall innafor nokre delar av 

språkvitskapen er gapet mellom innføringsbøker og forskingsfronten 

stort, så stort at til dømes Radford (1988:xi) seier rett ut at lesaren etter 

å ha strevd seg gjennom innføringsboka hans (på 580 sider tekst) berre 

vil vera i stand til å lesa delar av primærlitteraturen, og at forfattaren 

n Her byggjer eg særlig på det Helge Lødrup sa ved seminaret; jf note l. 
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derfor planlegg eit påbygg til innføringsboka, og berre når lesaren har 

lesi den boka også, vil det vera råd å lesa primærlitteraturen. Ut frå 

Kulm sine teoriar kan det altså sjå ut til at lingvistikken har vorti meir 

mogen her. (I denne samanhengen blir det forvitnelig at Matthews 
(1993:98 f), som vel er mindre innstilt på idealet om unity of science og 

absolutt ikkje berre entusiastisk til Kuhn, faktisk seier seg lei for at 

innføringsbøkene nå har fått så stort rom innafor grunnutdanninga i 

språkvitskap, og at studentane på lågare trinn les så lite 

originallittera tur.) 
Mange artiklar i amerikansk lingvistikk frå 30- og 40-åra har titlar 

av typen "On Defining the Phoneme", "The Identification of 

Morphemes", og handlar altså i stor grad om kva ein legg i dei ulike 

omgrepa ein opererer med. Det er slikt Kuhn reknar som kjenneteikn på 

umogen vitskap. Det er ikkje så vanlig lenger, og kunne igjen tolkas som 

eit teikn på mogning. 
Det må likevel seias at eg ikkje er sikker på at dette er 

representativt for språkvitskapen. Faktisk vil eg hevde at mange 

diskusjonar innafor lingvistikken framleis handlar om kva vi forstår 

med ymse omgrep. Diskusjonen omkring morfem-modellen handlar til 
dømes i stor grad om korleis denne modellen eigentlig skal sjå ut, altså 

om korleis morfemet er definert. 

IV SLUTTORD 

Til slutt kan det vera gagnlig å spørja kva som er verdien i Kuhns 

bidrag. Etter mitt syn er det følgjande: 

*Vitskapen skrid ikkje berre fram ved akkumulasjon. 

Det er ikkje så einfelt som at stein blir lagt på stein (som i vulgærsynet 

i I). Kuhn insisterer på at også tidligare forsking var vitskaplig. Det er 

tiltalande. På den andre sida leverer jo Hovdhaugen (1984) eit 

forsiktig, men overtydande forsvar for ein moderat versjon av 
akkumulasjonsteorien: Det er faktisk ein del vi veit meir om no enn 

før. Vi har til dømes grammatiske skildringar av fleire språk no enn 
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det dei hadde for 2000 år sia. (Hovdhaugen presenterer da også ein 

indirekte kritikk av nokre lesingar av Kuhn.) 

*Den naive falsifikasjonismen blir dregen i tvil. 

*Fakta er ikkje uavhengige av teori. 

*Det er føremonner ved å konsentrere seg. 

*Vitskaplig arbeid blir ikkje gjort av hyperrasjonelle halvgudar. 

*Det er store vanskar med å samanlikne "paradigme" eller "skular". 

Kuhn peiker på dette, som er eit viktig faktum, og på nokre grunnar til 

at det er slik. 

I byrjinga av del I ironiserte eg over det å skrive faghistorie etter 

mønster av utviklingsromanen. Men eit :reelt spørsmål er om 

faghistoria kan skrivas som noko anna enn ei slags forteljing. 

Nar:rativitet fins i historieskriving. Det er kjent frå diskusjonen om 

litteraturhistorie at litteraturhistoria bruker litterære, narrative grep. 

Liknande grep finn ein også i historieskriving. 

Dermed er ikkje framstillingar av historia 'reint vitskaplige' 

tekstar. Og det problemet Kuhn sett opp for oss, er hossen vi skal stille 

oss til forgjengarane våre utan å falle i ei grøft av relativisme. 

Vitskapsfolk må ikkje glømme at dei berre er folk Samstundes må ein 

ikkje relativisere vitskapen i den grad at ein glømmer dei etiske krava. 

* * * 



Revolusjon, paradigme, akkumulasjon ... 

Litteratur 

Bloomfield, Leonard 1933. Language. New York. 

Dressler, Wolfgang 1985. Morphonology. Ann Arbor. 

31 

Dyvik, Helge 1992. To forelesninger om lingvistikkens vitenskapsteori. 

Bergen. 

Gregersen, Frans og Simo Køppe 1985. Videnskab og lidenskab. 

København. 

Hovdhaugen, Even 1984. Akkumulasjonsteorien - en meningsfylt 

hypotese for studiet av språkvitenskapens historie? I Fossestøl, 
Bernt o fl (utg):Festskrift til Einar Lundeby, s 37- 52. Oslo. 

Keller, Rudi 1994. On Language Change. London. 

Kulm, Thomas S 1970. The Structure of Scientific Revolutions. 2. utg. 

Chicago. 
Longum, Leif 1989. Norsk som studie- og forskningsfag. Oslo. 
Matthews, P H 1974. Morphology. Cambridge. 

Matthews, PH 1993. Grammatical theory in the United States from 

Bloomfield to Chomsky (Cambridge Studies in Linguistics 67). 

Cambridge. 
Newmeyer, Frederick J 1986. Has there been a 'Chomskyan Revolution' 

in Linguistics? Language, 62, s l - 18. 

Percival, W Keith 1976. The applicability of Kuhn's paradigms to the 

history of linguistics. Language, 52, s 285- 294. 

Radford, Andrew 1988. Transformational Grammar. Cambridge. 

Sapir, Edward 1921. Language. New York. 

Slagstad, Rune 1980. Den norske positivismestriden. Oslo. 



Andre Bjerkes syn på språkplanlegging og 

språknormering i Norge 

RUTHHORAK 

Ruth Horak studerer germanistikk og skandinavistikk ved Universitiit Wien og 

er for tiden statsstipendiat ved INL, Universitetet i Oslo 

l. INNLEDNING 

I denne artikkelen vil jeg ta for meg 50- og 60-årene i norsk 

språkhistorie, en periode som først og fremst var preget av diskusjonen 

omkring "samnorsk". Jeg vil her konsentrere meg mest om 

riksmålssiden, og det er en person jeg vil rette søkelyset mot: Andre 

Bjerke, en av de norske forfatterne som var mest engasjert i 

språkstriden. 

Jeg vil først gi et kort overblikk over språksituasjonen og 

språkpolitildcen i 50- og 60-årene. Dette er viktig for å karakterisere 

bakgrunnen Bjerke skrev sine pamfletter og polemiske innlegg mot. 

Etterpå vil jeg ta utgangspunkt i en drøfting av forskjellige prinsipp i 

språkplanleggingen og språknormeringen. Her vil jeg bruke Lars S . 
Vikørs fremstilling som grunnlag (jf. Vikør 1994:127-185). Etter et kort 

overblikk over prinsippene hos Vikør, vil jeg prøve å påvise de implisitte 

prinsippene i Bjerkes språkpolitiske innlegg, dvs. Bjerkes holdninger og 

hans syn på hvordan språknormering bør foregå. Her kan man ikke 

unngå å komme inn på oppfatninger om språkutvikling og -normering 

som er generelt typiske for "riksmålsbevegelsen" (jf. Bleken 1966:59). 

Til slutt vil jeg ta for meg Bjerkes gjendiktning av Alan Jay Lerners 

musikal My Fair Lady, basert på Bernard Shaws Pygmalion. Den kan 

etter min mening oppfattes som konkretisering av Bjerkes syn på 
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forholdet mellom folkemålet og "det dannede talesprog". Spesielt 

interessant er det å se på hva slags eksempler Bjerke velger ut for å 

gjengi motsetningen mellom det "slurvete, vulgære" språket og idealet 
(som i dette tilfelle selvfølgelig er riksmål). 

2. SPRÅKPOLITISK BAKGRUNN: SPRÅKSTRIDEN 

I NORGE I 50- OG 60-ÅRENE1 

I 1949 oppnevnte Kirke- og Undervisningsdepartementet (KUD) en 
komite på 7 medlemmer til å utarbeide forslag til vedtekter for en fast 
språknernnd, men først den 14. desember 1951 ble vedtaket om å 

opprette Norsk språknemnd truffet i Stortinget. Debatten om 
språknemnda raste imidlertid gjennom hele denne tiden. Angrepene var 
rettet mot nemndas "bundne mandat", som ble uttrykt i§ l i vedtektene: 

Norsk språknemnd er eit rådgjevande organ. På grunnlag av 

vitskapleg gransking skal ho gje styremaktene og ålmenta råd og 

rettleiing i språkspørsmål og i dette arbeidet fremja tilnærming 

mellom dei to skriftmåla på norsk folkemåls grunn. [ ... ] (sitert 
etter Gundersen 1967:94, min uth.) 

Formuleringen var allerede blitt kjent på forhånd og førte bl.a. til stor 

uenighet om medlemskap. 

I mellomtiden var den nye tellemåten blitt innført i 1951. I 1949 hadde 

dessuten en gruppe foreldre fra Oslo og Bærum startet en protestaksjon 

mot "samnorskformene" i skolebøkene til sine barn og krevde bøker med 
moderate former. Aksjonen spredte seg raskt til de fleste norske byer og 
ble kalt Foreldrebevegelsen i språksaken. Selv om den ikke hadde noen 

legal status, ble den slått stort opp i den konservative pressen. Da så 
departementets tilråding ble forelagt Stortinget i 1951 og "samnorsken" 
dermed kom til å virke som en reell fare på riksmålsfolk, ble det dannet 

en landskomite for Foreldreaksjonen mot samnorsk. Protestene braket 

1 Denne fremstillingen er først og fremst basert på Haugen 1969:144-234. 
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løs i pressen, det ble organisert demonstrasjoner og 

underskriftskampanjer som samlet 300 000 underskrifter. Dette kunne 
dog ikke forhindre at nemnda ble opprettet. 

I 1952 fikk Norsk språknemnd i oppdrag å lage en ny læreboknormal og 
ta opp spørsmålet om parallellutgaver. Etter at to ABCer med moderate 

former, som Foreldrebevegelsen hadde krevd, ble godkjent, men 
riktignok først etter - ifølge aksjonistene - "gjennomgripende 
endringer", flammet striden opp på nytt, og igjen ble tusenvis av 

underskrifter samlet mot samnorsk. I det hele tatt var dette 

konsolideringens tid for riksmålsbevegelsen. I 1950 begynte Ordet, et 
"tidsskrift for fri sprogutvikling", å komme ut (med Andre Bjerke som 
redaktør). Det tok sikte på å mobilisere riksmålsfolk mot statsdirigert 

språkutvikling. I 1952 utga Riksmålsforbundet Øverlands "blå" ordliste, 
som straks ble tatt i bruk av den konservative pressen, og avisen 

Frisprog , redigert av Øistein Parmann, begynte å komme ut som 

Foreldreaksjonens talerør. Samme året ble Det Norske Akademi for 
Sprog og Litteratur opprettet; akademiets formål var bl.a. å verne om 

norsk riksmål og gå inn for fri språkutvikling og imot en kunstig 
tilnærming mellom skriftspråkene i Norge.2 I november 1953 oppfordret 

Frisprog foreldrene til en rettingsaksjon mot de "radikale" formene i 

barnas skolebøker, med Øverlands ordliste som rettesnor. Oslo 
skolestyre viste seg maktesløst overfor foreldrenes forargelse, og 
Departementet lovet at lærebøker med moderate former ville bli 

godkjent (med et tillegg av "radikale" prøver for de høyere klasser). 

Oslo valgte fra da av bare moderate skolebøker. 

2 I 1965 presiserte Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur begrepet "fri 
sprogutvikling" slik: "Kravet om 'fri sprogutvikling', som riksmålets tilhengere 
har samlet seg om, betyr ikke at man motsetter seg enhver normering. I den 
nuværende situasjon betyr 'fri sprogutvikling' at normeringen ikke skal dikteres 
av kretser som vil tvinge riksmålet bort fra dets egen tradisjon; 'fri 
sprogutvikling' forutsetter en normering som gir frihet til å bruke former som 
har vunnet hevd i landet gjennom århundreders litterære bruk blant 
nordmenn." (Orientering om riksmålet, 1965, § 43:30) (jf. også Hva er riksmål?, 
1996:12) 
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Læreboknormalen som Norsk språknemnd hadde fått i oppdrag å lage, 

ble vedtatt av Departeme.ntet og innført høsten 1959. Et problem med 

den hadde vært at kravet om å redusere tallet på valgfrie former ikke så 

lett lot seg bringe i samsvar med kravet om å fremme tilnærmingen 

mellom de to skriftspråk gjennom nye valgfrie former. Normalen viste 

større :respekt for den ortografiske tradisjonen enn i 1938 og gikk 
forsiktig frem når det gjaldt å innføre ordbilder fra det andre språket (jf. 

Haugen 1969:203). Kritikken fra riksmålssiden var rettet både mot selve 

normalen og mot språkpolitikken i de senere år generelt, dvs. forsøket 

på en syntese mellom de to språk i landet. Og da de nye skolebøkene 

kom ut, var de ikke moderate nok for riksmålsfolk. 

I 1959 ble Landslaget for Språklig samling dannet, som var den første 

kamporganisasjonen for tilnærmingslinjen. Året etter begynte 

medlemsbladet Språklig samling å komme ut. I mellomtiden hadde 

riksmålet festet seg i en versjon som avviste alle språklige (men ikke de 

grafiske, jf. Haugen 1969:222) endringer ved 1917- og 1938-reformene. 

Det hadde fått sin egen ordliste og en grammatikk av Gorgus Coward. 

Det var også tiden da Andre Bjerke var svært produktiv som 

språkdebattant. 

Norsk språknemnd fungerte først og fremst som rådgivende organ. Da 

den feiret sitt lO-års-jubileum, hadde den gitt opp alle illusjoner om å 

forandre språksituasjonen radikalt. I 1963 ble det tydelig at regjeringen 

ville gi opp alle radikale fornorskingsforsøk i bokmål og fullt ut 

anerkjenne nynorskens rett som skole- og administrasjonsspråk. Den 

oppnevnte en komite som skulle vurdere språksituasjonen og eventuelt 

også komme med forslag til lovregler og tiltak for å verne og utvikle 

norsk språk. 

Komiteen som kom til å bli kalt Vogt-komiteen (etter formannen Hans 

Vogt) eller "språkfredskorniteen", begynte arbeidet i 1964 og oversendte 
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KUD innstillingen i 1966. Den vitnet om en betydelig avslapning i 

tilnærmingslinjen. I forslagene til et nytt språklig organ (det som skulle 

bli Norsk språkråd i 1972) manglet det såkalte "bundne mandatet" som 

hadde kompromittert Norsk språknemnd. 

Det var altså debatten omkring Norsk språknemnd, foreldreaksjonene 

mot samnorsk og generelt riksmålets konsolidering som preget denne 

perioden, og ved Vogt-komiteens innstilling ble det banet vei for en 
våpenstillstand i norsk språkstrid. 

3. PRINSIPP FOR SPRÅKPLANLEGGING I ANDRE BJERKES 

ARGUMENTASJON 

3.1. Prinsipp i språkplanleggingen 
I kapittel 9 i boken Språkplanlegging. Prinsipp og praksis prøver Vikør å 

gi en omfattende fremstilling av generelle prinsipp 

språkplanleggingen, basert på en drøfting av forskjellige fremstillinger 
av prinsipp hos andre forskere. Siden hans mål er en beskrivelse av alle 
prinsipp som blir anvendt i språkplanleggingen, inneholder oversikten 
en del motstridende prinsipp, mens andre derimot nesten faller 

sammen. 

Vikør deler prinsippene inn i fire grupper (jf. Vikør 1994:143-185): 

A Interne språklige prinsipp. Vikør definerer dem som ''[. .. ] prinsipp som 
blir avleidd av meir eller mindre abstrakte idealforestillinger om korleis 
eit språk eller ein språknormal skal vere." (Vikør 1994:143) Hertil hører 

prinsipp som (fonologisk, morfologisk, leksikalsk) entydighet, enkelhet, 

korthet, det etymologiske prinsippet, variasjon, nyanserikdom, logikk, 
stabilitet og fasthet. 
B. Prinsipp som gjelder forholdet til andre språk og språkvarieteter: Her 
finnes det bare to muligheter: enten tilnærming/ tilpassing eller 

reaksjon/ purisme. 
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C. Prinsipp som gjelder forholdet mellom språket og språkbrukerne: 

Her regner Vikør med flere forskjellige, ofte motstridende muligheter 

for planlegging. Prinsippene som han mener hører med her, er 

flertallsprinsippet, valgfrihetsprinsippet, prestisjeprinsippet vs. 

motprestisjeprinsippet, støyfrihetsprinsippet, omveltingsprinsippet vs. 

ususprinsippet, det estetiske prinsippet, rasjonaliseringsprinsippet, 
eufemismeprinsippet. 

D. Prinsipp som gjelder forholdet til generelle ideologier: Slike 
ideologier som påvirker språkplanleggingen er nasjonalisme, 

tradisjonalisme, demokrati/jamlikhet, liberalisme, anarkisme. 

I kapittel 10 gir Vikør så selv et kort overblikk over "korleis dei sentrale 

språkideologiane plasserer seg i dette [=det norske] landskapet" (Vikør 

1994:187). 

Jeg mener at mange av disse prinsippene også blir brukt av Bjerke, selv 

om han ikke alltid oppfatter dem som prinsipp selv. Det er litt pussig at 

han nokså ofte snakker om prinsipp ("argumenter") i motpartens 

argumentasjon, mens begrepet nesten aldri blir anvendt på hans egne 

argumenter. I det følgende vil jeg prøve å anvende Vikørs prinsipp på 

noen av Bjerkes språkpolitiske innlegg, først og fremst Hva er godt 

riksmål? (Bjerke 1967), Dannet talesprog (Bjerke 1966), Sproget som ikke 

vil dø (Bjerke 1964), Babels tårn (Bjerke 1959) og Hårdt mot hårdt 

(Bjerke 1968). Målet er å påvise prinsippene som ligger bak 

argumentene han bruker uten at de blir kalt for prinsipp, dvs. de 

implisitte prinsippene i hans syn på hvordan språknormeringen i Norge 

bør foregå. 

3.2. Implisitte prinsipp hos Andre Bjerke 

A Interne språklige prinsipp: 

Noen av de interne språklige prinsippene Vikør nevner, lar seg etter min 

mening anvende på Bjerkes argumentasjon. Her mener jeg at man kan 
ane prinsipp som leksikalsk entydighet, nyanserikdom (som et av 
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hovedargumentene) og dessuten variasjon. Det sistnevnte er riktignok 

litt problematisk, siden Vikør også oppfatter det som motsatt 
entydighetsprinsippet, men jeg skal i det følgende likevel prøve å vise at 

de to prinsippene etter min mening kan forenes i dette tilfelle. 

a. Leksikalsk entydighet og nyanserikdom: 

Ifølge Vikør betyr prinsippet om leksikalsk entydighet "[ ... ] at eit ord 

berre bør ha ei tyding, og at ord med ulike tydingar ikkje bør falle sarnan 

verken i uttale eller skrift." (Vikør 1994:153) Vikør påpeker selv at dette 

prinsippet mange tilfelle faller sammen med prinsippet 

"nyanserikdom", og derfor skal jeg også behandle begge prinsippene 

under ett. 

Definisjonen ovenfor svarer til det Bjerke mener når han protesterer 

mot "samnorsklinjen", som prøver å sette igjennom norske ord og 

begrep som eneformer på bekostning av de opprinnelig danske. Dette 

argumentet faller hos Bjerke sammen med nyanse-prinsippet. Mange 

eksempler på dette finnes f.eks. i Hva er godt riksmål? (Bjerke 1967). Her 

besvarer Bjerke spørsmål om riktig språkbruk som leserne av Ordet 

sender inn. F.eks. svarer Bjerke at ordene likesom og liksom er "to 

forskjellige ord, en virkelig betydningsnyanse" (Bjerke 1967:12) og 

forklarer det slik: 

[ ... ] en særnorsk dialektform [ ... ] opptar konkurransen med den 

tradisjonelle dansk-norske skriftform [ ... ] og tiltvinger seg så å si 

et bestemt betydningsområde. Men den gamle form holder 

stillingen på et begrenset felt. Slik oppstår sproglige nyanser; slik 

er riksmålet blitt det rikeste sprog i Norden. Derfor er det viktig å 

redde "likesom" fra departementsdøden! (Bjerke 1967:12) 

Argumentet er altså at entydigheten ligger i selve eksistensen av 

nyanser: "Det er all grunn til å beholde begge former - med 

betydningsnyanse. Vi har her et av de utallige eksempler på hvordan 
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konkurransen mellom en dansk-norsk og en særnorsk form har ført til 
en utvidelse av ordforrådet; fra å være synonymer går de over til å få 

forskjellig betydning." (Bjerke 1967:59) Et ord inneholder altså 

forskjellige aspekter, om enn ikke akkurat forskjellige betydninger. 

Avskaffes nyansene, går også entydigheten tapt. Som eksempler på 

dette nevner Bjerke Gunnar Skirbekks problem da han skulle gjengi 

forskjellen mellom "det onde" og "det vonde" på nynorsk: Skirbekk var 

nødt til å ty til tysk og bruke uttrykkene das Base og das Ubel for å få 

frem forskjellen Gf. Bjerke 1968:39). At sammenfallet av nyanser i ett ord 

er entsbetydende med et tap for språket, er et av argumentene mot 

samnorsk Bjerke bruker om og om igjen, jf. "[ ... ] et av de mange 

eksempler på hvordan samnorskpolitikken målbevisst forarmer vårt 

sprog, søker å utviske vesentlige betydningsnyanser i riksmålet" (Bjerke 

1967:15, min uth.); den ''[. .. ] berøve[r] vårt eget språk dets 

uttrykksmuligheter." (Bjerke 1967:60, min uth.) Derimot "[ ... ] er 

riksmålet blitt det rikeste sprog i Norden" (Bjerke 1967:12), og "[ ... ] 

enhver ny nyanse bør mottas med takk i vårt sprog." (Bjerke 1967:16) 

Ordet "rik" er et nøkkelbegrep i Bjerkes polemikk. Argumentet at 

særforholdene i riksmål "beriker" språket, at de fører til at riksmål er 

blitt et rikere språk enn alle andre, finner man mange steder i Hva er 

godt riksmål? (f.eks. Bjerke 1967:12, 28, 59, 60, 64, 69, 88, 95 osv.). 

Forklaringen på nyansene i riksmål er at det ofte eksisterer to former av 

et ord ved siden av hverandre, en opprinnelig dansk og en særnorsk 

form, som dekker hver sitt betydningsområde. I Hva er godt riksmål? 

gjør Bjerke rede for disse fine forskjellene, og han oppfatter det slik: 
"Riksmålet har her et sproglig middel til å sondre mellom det fremmede 

og det hjemlige, det omfattende og det avgrensede, det figurlige og det 

bokstavelige, det abstrakte og det konkrete, kulturbegrepet og 

naturbegrepet." (Bjerke 1967:60) Dessuten har den norske formen gjerne 

en nedsettende eller forsterkende effekt (jf. Bjerke 1967:72 og 73). 

Eksempler på eksistensen av slike dobbeltformer er syd - sør, kold -

kald, ond - vond, kjød - kjøtt, ryste - riste, rinne - renne, hård - hard, 
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sort -svart, lede - leie osv. Noe lignende finner man i alle de tilfellene 

hvor en langform og en kortform av ett og samme ord eksisterer ved 

siden av hverandre, dvs. hvor ett og samme ord kan skrives på den 

danske, "etymologiske" måten (f.eks. drage) og den moderne norske 

måten (f.eks. dra). Også her nevner Bjerke tallrike eksempler på ordpar 

med litt avvikende betydning som f.eks. greie- gre, rede - re, lade - la, 
råde - rå, suge - su (Bjerke 1967:75-82). 

Ved å følge samnorsklinjen vil man ifølge Bjerke få såkalte 

"sekkegloser": "Hele serier av ord med forskjellig avskygning blir puttet 

sammen i en enkelt sekkeglose." (Bjerke 1959:39) Sekkegloser er altså 

ord som må dekke flere betydninger eller aspekter. Å gjengi Bjerkes 

begrep "sekkeglose" med "homonym" er kanskje ikke helt korrekt, siden 

det jo som sagt ikke dreier seg om virkelige forskjeller i betydning, men 

snarere om fine nyanser av en og samme grunnbetydning. Likevel er det 

nok det Bjerke ønsker å gi inntrykk av. Det er altså nyanserikdommen 

som garanterer entydighet, mens "sekkeglosene" skaper forvirring, noe 

Bjerke illustrerer ved hjelp av eksemplet Gunnar Skirbekk (se ovenfor). 

b. Variasjon: 
Prinsippet variasjon kan virke problematisk når man prøver å anvende 

det på Bjerke. Vikør definerer det på følgende måte: 

Prinsippet om variasjon tilseier at ein bør tillate ulike skrivemåtar, 

bøyingsformer, synonym og ulike tydingar av eitt ord. Det kan 
vere snakk om regional, sosial og stilistisk variasjon, eller to av 

eller alle desse variasjonstypane saman. Dette prinsippet står i 

klar motsetnad til eintydigheitsprinsippet, som tilseier fastheit. 
Argumentet for variasjon kan gjerne vere at det gjer språket 

rikare og meir fleksibelt. (Vikør 1994:158) 

At Bjerke ikke ønsker muligheten for "ulike tydingar av eitt ord", burde 

være klart etter det vi har sagt ovenfor. Men etter min mening går det 



Andre Bjerkes syn på språkplanlegging og språknormering Norge 41 

an å snakke om prinsippet "variasjon" når idealet i riksmål er å ha "et 

dobbeltsett av uttrykksmuligheter". (Bjerke 1967:88; jf. Vikør 1994:158f.) 

Nyansene uttrykkes gjennom varianter, dvs. forskjellige former av et 

ord. Bjerke selv omtaler disse dobbeltformene gjerne som varianter (jf. 

"varianter av samme ord", Bjerke 1967:64). Vikør nevner stilistisk 

variasjon, og dette er nettopp noe Bjerke utallige ganger er inne på. At 

ordformene som oftest ikke bare uttrykker betydningsnyanser, men også 

"stilplannyanser" (Bjerke 1967:72), er noe Bjerke legger vekt på i mange 

av forklaringene sine. 

Vikør nevner at det er denne stilistiske nyanserikdommen som (i 

hvert fall etter overfladisk vurdering) ligger nærmere variasjons- enn 

entydighetsprinsippet (Vikør 1994:158f.). Men det er viktig å merke seg 

at det ikke kan være snakk om fri variasjon her; ordene - eller rettere: 

ordformene - er nettopp ikke synonymer (og dermed frie varianter), 

men dekker hver sitt bestemte område og burde derfor ikke brukes om 

hverandre.3 

c. Logikk: 

Bjerke er flere ganger inne på om språket er eller burde være logisk. 

Som populært eksempel på språklig "ulogikk" nevner Vikør fenomenet 

dobbel nekting, og det er bl.a. nettopp dette også Bjerke brennemerker 

' Ingerid Dal kritiserte Bjerke for denne oppfattelsen av dublettene, noe som viser 
at ikke alle innenfor riksmålsbevegelsen var enige på dette punkt. Hennes 
kritikk var først og fremst rettet mot Bjerkes "forståelse av hva et ord er": "En 
slik rekke med dubletter av lydformer for identiske betydninger er en abnormitet, 
som ikke kan bestå i et sprogsystem, fordi de bryter med grunnprinsippet for 
sprogstruktur overhodet. Ordet er det minste sproglige element, og det 
konstitueres ved en uoppløselig enhet av lydform og betydningsinnhold. Når 
samme betydningsinnhold assosieres med forskjellige lydbilder, har man ikke 
lenger med ett og samme sprogsystem å gjøre." (Dal 1963:2) Kritikken var også 
rettet imot eksistensen av en særskilt ordform med metaforisk betydning: "På et 
høyere sproglig utviklingstrin får vi identitet ikke bare i den konkrete verden, 
hvor enheten i de disparate gjenstander fastholdes i ordet, men i den figurlige 
bruk av ordet utvides enheten til å omfatte også det abstrakte. [ ... ] Nettopp heri 
består den billedlige uttrykksmåte, som er et slags primitivt diktersprog. l 
Spennkraften i sproget består i at uttrykket for konkrete gjenstander tas inn i 
abstrakte sammenhenger, og det billedlige uttrykk henter sin fylde fra den 
konkrete gjenstand." (Dal 1963:2) 
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som ulogisk (jf. Bjerke 1967:23f.). Han fremhever dog at det her ikke kan 

dreie seg om en slags "matematisk logikk" (Bjerke 1967:24). Den samme 

problematikken er Bjerke inne på når han gjør greie for uttrykket "lukke 

opp": 

[ ... ] Og det er og blir da ulogisk at et entydig ord som 'lukke' 

plutselig skal bety det motsatte når man hekter på en preposisjon? 
l Ja, jeg vil faktisk hevde at god sprogbruk alltid er logisk, men det 
er tale om en organisk logikk, ikke en mekanisk Sproget er ikke 

matematikk; det er ikke som Euklids geometri bygget opp av 

entydige elementer [ ... ] Som farvene for øyet er ordene for 
ordsansen: vi oppfatter dem i strukturer, og det enkelte ords 
betydning vil variere med omgivelsene. [ ... ] nettopp denne 

bevegelighet er det som gjør sproget logisk i egentlig forstand -

gjør det til et *nlig organ for Logos, den levende tanke. (Bjerke 

1967:35f.) 

Logikken blir også brukt som argument i kap. 9 Ulogisk setningsbygning 
(Bjerke 1967:22f.). 

d. Stabilitet og fasthet: 

Stabilitetsprinsippet går ifølge Vikør ut på "[ ... ] at når ein språknormal 
ein gong er fastlagt, bør han ikkje endras på noe nivå - eller på noe 
punkt. [ ... ] Dess meir etablert eit [sic] normal blir i eit samfunn, dess 

sterkare vil stabilitetsprinsippet verke ut frå si eiga tyngd." (Vikør 

1994:161). Fasthetsprinsippet betyr at: "Ein språknormal bør vere mest 
mulig 'fast' eller 'trong', det vil seie at det ikkje bør vere fleire 

alternative skrivemåtar eller bøyingsformer av same ord." (Vikør 

1994:162). Også disse to prinsippene skal her behandles under ett, med 

bakgrunn i Vikørs drøfting hvor han sier: "Vi kan seie at 
fastheitsprinsippet er synkront, stabilitetsprinsippet diakront." (Vikør 

1994:162). 
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Bjerke går i grunnen inn for begge prinsippene, selv om det ved første 

syn kan se ut til at stabilitetsprinsippet står i motsetning til prinsippet 

liberalisme (se nedenfor), og fasthetsprinsippet i motsetning til 

prinsippet om variasjon. Når det gjelder det sistnevnte, vil jeg minne 

om mine forbehold angående variasjon. Det er fri variasjon 

fasthetsprinsippet står i motsetning til; variasjon i Bjerkes betydning går 
ut på at det finnes varianter av et ord som ikke kan brukes synonymt, 

dvs. som i grunnen ikke er alternative former i ordets egentlige 

forstand. Derimot går Bjerke inn for fasthet når det gjelder normen 

riksmål og protesterer mot innføringen av valgfrie former i denne 

normen (jf. også Vikør 1994:188). 

Vi vil også se at man er nødt til å ta forbehold når det gjelder det 

liberalistiske synspunktet Bjerke inntar, og at det som ser ut til å være en 

motsetning kan vise seg å være forenlig likevel. 

e. Det etymologiske prinsippet: 

Også det etymologiske prinsippet synes jeg er litt problematisk når man 

anvender det på riksmålsbevegelsen, slik Vikør gjør (jf. Vikør 1994:188). 

Prinsippet går ut på at "[o ]rdet bør få behalde den opphav lege forma og 

tydinga si mest muleg." (Vikør 1994:156) På rettskrivningsplanet betyr 

dette ifølge Vikør at man for bokmål prøver å trekke inn både norrønt og 

eldre dansk. På et senere sted i boken blir det etymologiske prinsippet 

også nevnt i forbindelse med riksmål. Men riksmålsbevegelsen (og også 

Andre Bjerke) er slik som bokmål faktisk gått med på en del ortografiske 

endringer (harde konsonanter, nn og ll istedenfor nd og ld, meg/deg/seg 

osv.) som har ført riksmålsortografien bort fra den opprinnelige danske. 

Derimot har riksmålsfolkene nektet å godta trekk som ville brakt 

skriftspråket mer i samsvar med norrønt, som f.eks. diftonger,4 og har 

prøvd å bevare flere danske trekk. Dansk har jo nettopp fjernet seg 

tydelig fra norrønt, selv om man bare uttaler seg om skriftspråket (at 

dansk talespråk har utviklet seg enda lenger bort- for å si det mildt - er 

4 Jf. Bjerke: "Vi kan altså fastslå at riksmålet er monoftong-orientert." (Bjerke 
1966:72) 
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en annen sak). Derfor synes jeg det er litt problematisk at Vikør først 

snakker om det etymologiske prinsippet innenfor bokmål (for her er det 

jo en viss orientering både mot norrønt og dansk), og så et senere sted i 

boken bare slår fast at også riksmål følger dette prinsippet. Men det er 

klart at det var og er riksmålsbevegelsen som er mest konservativ og 

konserverende i sin holdning overfor rettskrivningen, selv om det etter 

min mening kanskje snarere er ususprinsippet (se nedenfor) enn det 

etymologiske prinsippet som er bestemmende for denne holdningen. 

Et interessant poeng i forbindelse med Bjerke er fenomenet 

folkeetymologi, som også Vikør nevner. At den "står [ ... ] i rak motstrid 

til det etymologiske prinsippet" (Vikør 1994:158), er klart. Bjerke kommer 

inn på dette fenomenet i Hårdt mot hårdt (Bjerke 1968:54ff., jf. også 

Bjerke 1966:49f.) og bruker det som et riktignok tvilsomt polemisk 

argument mot den språkvitenskaplige tesen at det er talespråket som er 

primært og skriftspråket som er sekundært. Bjerkes "logiske" slutning 

går ut på at man da burde betrakte f.eks. "badeseng" som det primære 

og "basseng" som det sekundære: "Slike ord burde kunne gi Norsk 

språknemnd litt å fundere på. De er jo vaskeekte norsk folkemål, så det 

ville være det rene vestkantsnobberi å avvise dem som 'ukorrekte'. 

Levende talesprog bør være vår eneste rettesnor. .. " (Bjerke 1968:55). 

Ved å tilskrive motparten denne holdningen (noe som ikke tilsvarer 

realitetene), gjør Bjerke det klart at det er det etymologiske prinsippet 

han selv går inn for når det gjelder fremmedord. 

B. Sosiolingvistiske/ psykolingvistiske prinsipp: 

Under denne overskriften Gf. Vikør 1994:146) samles prinsipp som hører 

til i gruppe 3 ovenfor. Jeg har valgt ikke å ta med prinsipp fra gruppe 2, 

siden denne gruppen etter min mening ikke er så interessant her. 

a. Prestisjeprinsippet: 

Vikør definerer prestisjeprinsippet slik: "Ein bør fremme dei formene 

som har høgast prestisje i eit samfunn, og som av den grunn vil bli 

lettast godtatt og møte minst motstand." (Vikør 1994:169) Dette er nok 
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et av de argumentene som blir mest brukt av riksmålsfolk, deriblant 

Bjerke. Prinsippet kommer allerede tydelig frem i overskrifter som 

"dannet talesprog", som jo er tittelen på en av de mest siterte bøkene til 
Bjerke. Argumentasjonen kjører her som oftest ikke direkte på 

prestisjeprinsippet, men snarere på at man polemiserer mot motpartens 
prinsipp, det Vikør kaller for "motprestisjeprinsippet": "Ein bør bevisst 

fremme og bruke former med låg sosial prestisje, for å snu opp ned på 

dei sosiale fordornmane som ligg til grunn for prestisjeprinsippet." 

(Vikør 1994:170) Følgende sitater av Bjerke illustrerer denne holdningen: 

I Velferds-Norge er det blitt noe av en skam å ha dannelse; det 

vidner om manglende demokratisk og sosialt sinnelag; man er 

livredd for å få på seg merkelappen snobb. Selv innen 

riksmålsbevegelsen har begrepet 'dannet tale' vært en 

tabuforestilling. [ ... ] (Bjerke 1966:10) 

Riksmålet blir ikke lenger i første rekke angrepet fordi det er av 
dansk herkomst, men fordi det er et overklassesprog. At det skal 

være et kriterium på dannelse å beherske dette sprog, innebærer 

en diskrimering av folkets brede lag. (Bjerke 1964:129) 

Som Vikør sier, er det nok mest i debatten om talespråket at disse 

prinsippene kommer mest åpent frem (jf. Vikør 1994:170). Dette skal vi 

se nærmere på i kapitlet om My Fair Lady, som jo først og fremst 

handler om talespråket. Dannet talesprog og gjendiktningen av My 

Fair Lady gir til sammen en utmerket illustrasjon av prestisje- vs. 

rnotprestisjeprinsippet hos Bjerke. 

b. Ususprinsippet 

Å følge ususprinsippet går ut på at "[e]in bør følgje den aksepterte og 

etablerte skriftmålsbruken ('usus') og ta inn i normalen dei endringane 

og fornyingane som får hevd der." (Vikør 1994:171f.) Det er dette 

prinsippet Bjerke fulgte da han utgav ordlisten sin, jf.: 
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Hold dette fast: Vi registrerer en tendens. Det er det samme 

Riksmålsordbokens redaktører har gjort - langt mer grundig og 
omstendelig - i sin stilistiske og semantiske plasering av ord og 
formvarianter. Det dreier seg vel å merke om en tendens, ikke i 

talesproget, men i det skrevne riksmål, slik det dyrkes i fullverdig 
litteratur. Vi har altså ikke registrert folkemålsvarianter som -

selv om det er obligatoriske former i "bokmål" - viser liten 
gjennomslagskraft i levende riksmålsprosa [ ... ] (Bjerke 1964:85) 

Overfor Ingerid Dals kritikk av dobbeltformene (jf. fotnote 3) anfører 

Bjerke også deres langvarige bruk, dvs. usus, som argument (jf. f.eks. 
Bjerke 1964:92-95). 
Dette er altså det Vikør kaller "registrerande normering" (Vikør 

1994:172). 

Ved siden av denne deskriptive bruken av ususprinsippet finner man hos 

Bjerke også noe jeg vil kalle for "preskriptiv bruk av ususprinsippet", 
noe også Vikør nevner: "Dersom eit ord eller uttrykk først har fått 
stempelet 'feil', vil dei ha vanskeleg for å godta at det kan bli 'riktig' 

same kor mye det slår igjennom i språkbruken." (Vikør 1994:172) Det er 
dette som blir kalt for "sleivesprog av verste sort" hos Bjerke (f.eks. 

Bjerke 1967:53) og som blir fradømt livets rett i språket: "[ ... ] kan jeg 
vær' så snill å få-? og ikke tvil om annet, to vendinger som har oppnådd 
en imponerende grad av usus. Det kvalifiserer ikke til noen 

oppholdstillatelse i vårt kultursprog." (Bjerke 1967:32) 

Det er altså ikke slik at Bjerke ikke godtar ususprinsippet, slik Vikør sier 
om noen riksmålsfolk (jf. Vikør 1994:172); han forbeholder seg bare 

retten til å skjelne "bra usus" fra "dårlig usus". 

c. Det estetiske prinsippet 
Også det estetiske prinsippet går ofte igjen i Bjerkes argumentasjon. 
Sterkest slår det vel igjennom i gjendiktningen av My Fair Lady. 

Problemet med teksten som dokumentasjon av Bjerkes synspunkter er at 
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selve vurderingen var gitt på forhånd, og at Bjerkes oppgave bare 

bestod i å "sette inn" norske motsvarigheter. Likevel er det interessant å 

kikke nærmere på utvalget Bjerke har foretatt, siden han jo var seg 

bevisst at de trekkene han brukte i oversettelsen, ville bli vurdert mot 

originalen. Og her viser det seg at det er riksmål som fremstår som 

"pent" og "vakkert", mens talespråket til Eliza blir karakterisert som 

"forstemmende og motbydelige lyder", "ulåt som [fra] en forkjølet 

kakadue", " en foss kaklelyder" osv. (Lerner/Bjerke 1959:16f.) Dette 

talespråket skal fremstille "folkemålet", men Eyvind Fjeld Halvorsen, 

formannen i språknemnda, påviste at det Bjerke oppfattet som vulgært, 

i virkeligheten var en blanding av "vulgær tale, slurv, slang, dialekt og 
alminnelig talemål" (sitert etter Haugen 1969:222). 

At Bjerkes egen vurdering stort sett ikke avviker fra vurderingen i 

musikalen, kommer tydelig frem i Dannet talesprog. Her beskriver 

Bjerke først østlandsdialektene pluss Oslo-dialekten, en beskrivelse som 

vrimler av ord som Oslos vulgærsprog, vulgarisme, munnslapphet, 
vulgærmål, og konkluderer slik: 

Assimilasjon .... elisjon .... haplologi. At man gir denslags 

munndefekter ærverdige, akademiske navn er tydeligvis en 

tradisjon fonetikken har overtatt fra den medisinske vitenskap. 

Det tilsvarer at tannråte betegnes som caries og munn-og 

klovsyke som aphtae epizooticae. Forøvrig er det en utmerket ting 
å få elendigheten katalogisert; vi blir mer på vakt overfor en 

sykdom når vi lærer det vitenskaplige navnet på den! (Bjerke 

1966:41) 

C. Sosiolingvistiske prinsipp: 

a. Tradisjonalisme: 

Tradisjonen blir også brukt som argument for riksmål. Bjerke anvender 

begrepet "tradisjonell" om riksmål både som skriftspråk og som 

talespråk, jf.: "I likhet med andre kulturnasjoner har vi et slikt 

dialektfritt talemål - med seklers tradisjon på norsk tunge." (Bjerke 
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1966:15; min uth.) Og riksmål beskrives som "[ ... ] et klangfullt og rikt og 

smidig kultursprog, utviklet av diktere som engang gjorde Norge til en 

verdensmakt i litteraturen." (Bjerke 1966:91) Også her støtter han seg på 

tradisjonen - den litterære tradisjonen - som argument. 

b. Liberalisme 

Liberalismen er nok et av hovedprinsippene i riksmålsbevegelsen. 
Slagordet "fri sprogutvikling" (jf. fotnote 2) var f.eks. med i 

undertittelen på tidsskriftet Ordet, og riksmålsbevegelsen støttet seg på 

dette prinsippet som argument mot en statsdirigert tilnærming mellom 

de to skriftspråkene. Det er nok det samme Bleken mener med begrepet 

"ikke-strever" vs. "sprogstrever" (jf. Bleken 1966:42), men Vikør 

kritiserer nok med rette at det faktisk ville være språklig anarkisme, ikke 

liberalisme, som svarer til "ikke-streveren" "[ ... ] fordi det viser seg i 

praksis at 'ikkje-strevarane' kan vere vel så strenge og normative som 

'strevarane' - men dei. har andre mål, gjerne stabilitet og/eller 

tradisjonalisme." (Vikør 1994:185) Det siste kan nok illustreres ved 

følgende sitat: 

Hvilke særnorske former er det som på denne måten blir opptatt i 

det landsgyldige sprog? Det lar seg bare besvare gjennom 

sprogutviklingen selv, når den foregår i frihet. Alle de 

dobbeltformer hvis betydningsnyanserte anvendelse vi har antydet 

ovenfor, har bestått sin prøve i vår gullalderlitteratur, gjennom 

dikteriske stileksperimenter. Derfor er de også levedyktige i 

landsgyldig talesprog. Derimot vil alle forsøk på en mekanisk, 

tvangsmessig innførelse av særnorskformene strande. (Bjerke 

1966:77; jf. også Bjerke 1959:84) 

Her blir altså prinsippet om fri språkutvikling kombinert med både usus

og tradisjonsprinsippet. 
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Saken stiller seg annerledes hvis det dreier seg om forandringer som 

foregår innenfor selve riksmålet: Da er det med en gang snakk om 

"sleivesprog" (Bjerke 1967:53) og "dårlig usus" (jf. Bjerke 1967:87).5 Det 

liberalistiske prinsippet ser også ut til å bli satt ut av kraft hvis det er 

motparten som bruker det, jf. f.eks. Bjerkes polemikk mot 

samnorsksidens "historiske argument" (dvs. "Utviklingen går 

ubestridelig i retning av en sammensmeltning mellom de to sprog [ ... ]"

Bjerke 1964:12), som ifølge Bjerkes definisjon svarer til Vikørs 
liberalistiske prinsipp (jf. Bjerke 1964:12ff.). 

3.3. Bjerkes analyse av prinsipp hos motparten (samnorsksiden) 
I Sproget som ikke vil dø kommer Bjerke selv inn på argumentene 

motparten, dvs. samnorsktilhengeme, bruker (jf. Bjerke 1964:11ff.). Det 

er interessant at han stort sett prøver å argumentere ved hjelp av 

impliserte prinsipp for sin egen sak, mens han setter navn på de skjulte 

prinsippene og argumentene hos "de andre". Det han kaller for det 
sosiale argument ("Riksmålet må avskaffes, fordi det er et 

overklassesprog." - jf. Bjerke 1964:11), svarer nokså nøyaktig til både 

prinsippene om motprestisje og om demokrati/jamhkhet i Vikørs 

prinsippdrøfting (jf. Vikør 1994:144f.). Det nasjonale argument 
("Riksmålet er unorsk" - jf. Bjerke 1964:11) kalles prinsippet 
nasjonalisme hos Vikør. Vikør har foretrukket ikke å ta med det 

pedagogiske prinsippet fordi det er altfor mangetydig (jf. Vikør 

1994:180). Her bruker Bjerke det pedagogiske argument ("Vårt 

nuværende tosprog-system kompliserer skoleopplæringen" - jf. Bjerke 
1964:11). Det økonomiske argument hos Bjerke ("Vi har ikke råd til å ha 

to sprog i en så liten nasjon" - jf. Bjerke 1964:11) svarer til 

rasjonalitetsprinsippet hos Vikør. Bjerke retter sin kritikk også mot Alf 

Sornmerfelts rent sosiale kriterium og hans måte å vurdere ord etter 
deres kvantitative posisjon (Bjerke 1967:30ff.). Det han kritiserer her, er 

5 Det Bjerke her sikter til, er f.eks. uttrykk av typen i anledning dagen, 
anledning kongebesøket, forveksling av verbene fungere og funksjonere osv. 
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nok Vikørs flertallsprinsipp ("Standardspråket bør bygge på 
talemålsforrner som har fleirtalet av folket bak seg."- Vikør 1994:144) 
Vi har allerede vært inne på Bjerkes polemikk mot både det historiske 
argument og motprestisjeprinsippet i Vikørs terminologi. 

4. "DANNET TALESPROG" OG DEN NORSKE ELIZA DOOLITTLE 

I gjendiktningen av My Fair Lady demonstrerer Bjerke sin oppfatning 
av forholdet mellom "dannet talesprog" og folkemålet. Som allerede 
nevnt er problemet med analysen av My Fair Lady at Bjerke hadde en 

originaltekst å forholde seg til, og at han dermed ikke stod fritt i sine 

vurderinger. Likevel er det etter min mening tillatt å trekke slutninger 
av oversettelsen - av flere grunner: For det første kan man gå ut fra at 

Bjerke ikke ville ha oversatt musikalen til norsk (dvs. kombinert 
nedvurderingen av folkemålet i originalen med norske eksempler) hvis 

han ikke hadde vært enig i virkningen dette gir. For det annet finnes det 

et annet verk av Bjerke som kan oppfattes som en bekreftelse på 
tolkningen i My Fair Lady: Dannet talesprog, som ble utgitt i 1966. Her 
tar Bjerke opp de enkelte trekkene som allerede har preget Elizas språk, 

og gjør rede for sin egen holdning overfor dem, denne gang med 

autorisert signatur. 

Jeg vil i det følgende bare ta opp de trekkene som er spesielt markert i 

musikalen: Det er alle trekkene Eliza må trenes opp til ikke å bruke mer. 

Naturligvis hadde det også vært interessant å analysere generelt 
talemålsformene i teksten, men av plasshensyn skal jeg nøye meg med 

språkøvelsene til Eliza, noe som dessuten er berettiget ut fra antakelsen 

om at de nettopp inneholder de trekkene Bjerke oppfattet som de mest 

karakteristiske. 

4.1. Enkelte trekk av ''folkemålet" i detalj 
Den engelske originalversjonen av My Fair Lady bygger på kontrasten 
mellom det engelske cockney-språket og RP (Received Pronunciation). 
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Da Bjerke oversatte musikalen til norsk, valgte han riksmålstalen som 

ekvivalent til den engelske dannede taleformen. Som signal om at det er 

riksmål og ikke moderat bokmål det dreier seg om, fungerer "faneord" 

som sne, trett, sprog, efter, nu. Bjerke var heller ikke i tvil om hva slags 

målform han skulle gjengi cockney-språket med: "For en norsk 
oversetter frembyr Vikamålet seg som et fortreffelig motstykke til 
cockney-dialektene." (Bjerke 1964:139) Eliza og dialekten hennes blir 

altså plassert på Oslo østkant. 
Sammenliknet med originalen må den stakkars norske Eliza øve 

på flere lyder enn den engelske.6 I originalen er det bare fem spesielle 
trekk som Higgins kaster seg over: vokalene, cockney-uttalen [ai] 
("spine") vs. [ei] ("Spain"), h i fremlyd ("In Hertford, Hereford and 

Hampshire, hurricanes hardly ever happen"), trykkfordelingen i 

ordgrupper ("kind of you", "cup of tea") og tydelig artikulasjon (en 
uttaleøvelse med små stener i munnen). På norsk må Eliza lære seg 

trykkplasseringen i fremmedord ("En perfekt siga'rett gir so'lid 

appe 'titt") og i ordgrupper ("Sitt 'ned og drikk 'ut teen"), den lysere 
vestkant-"a-en" og generelt tydelig artikulasjon; hun må kvitte seg med 

"tjukk l" ("Det gol og mol i solen en spanjol"), med sje-lyden hvor det 
skal være spå riksmål ("I styggvær, stormvær og snevær snufser man 

snart av snue"? og med elisjoner ("Virru'kkeha'n "). 

De fleste av disse trekkene har Oslo-målet felles med større områder: 
Både "tjukk l", trykkplassering på første stavelse i fremmedord og 

ordgrupper som består av verb + adverbial og uttalen av sl som Ul] er 

vanlig i østnorsk (jf. Torp/Dahl1996:157f.; Papazian 1994:14). Elisjonen, 
altså sammentrekningen av stavelser, er også et vanlig trekk i 

dagligtalen. Jeg antar at også den mørkere "a-en" er et dialekttrekk som 

6 Den konkrete øvingsfasen mangler forresten stort sett i Bernard Shaws 
Pygmalion; Shaw er bare interessert i å gi et inntrykk av øvelsene Eliza må 
9jennomgå. 

Her tilføyer Bjerke forresten Higgins' parodi av Eliza ("Så schlapt og schleivet 
schnakker en schnusket schlusk i schlummen "), noe som ikke finnes i 
originalen. 
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østkantmålet har felles med andre områder. Alt dette er greit, men 
Bjerke overdriver flere steder: 

l) Trykkplassering: Bortsett fra fremmedord og ordgrupper uttaler 

Eliza også et norsk ord som f.eks. betale med trykk på første stavelse (jf. 

Lerner/Bjerke 1959:12 og 30), dvs. 'betale. Dette stemmer neppe med 

noen form for norsk talemål: "I dei fleste ord legg alle nordmenn trykket 

på den same stavinga - til dømes seier alle KJØ-pe med trykket på den 

første stavinga og beTA-le med trykket på den andre." (Torp/Dahl 
1996:157) 

2) sje-lyden: Også her overdriver Bjerke: Under overskriften "Misbruk 

av sj-lyden" skriver han i Dannet talesprog: ''[. .. ] den [=sj-lyden] er et 

meget aggressivt 'fonem' som truer med å fortrenge den rene s -
fremfor alt i begynnelsen av ord: Du schnakker!" (Bjerke 1966:41) 

Ifølge Papazian er uttalen sj istedenfor s vanlig i forbindelsen sl, "[ ... ] 
som generelt får en uttale med sje-lyd + Il! i de fleste østnorske 

dialekter, både i framlyd, i ord som 'slå', 'slik', og i innlyd, i ord som 

'rusle', 'vesle'. [ ... ] en østlending skal være svært raffinert for ikke å 

uttale /sl/-ord med sje-lyd, i både framlyd og innlyd." (Papazian 

1994:14) Så langt, så godt. Men uttalen sj av s foran andre lyder 

oppfatter Papazian som høyst uvanlig: Riktignok kan sje-lyden brukes 

med tydelig ekspressiv funksjon, men bare i noen få ord som f.eks. 

snavla og stilig; i svær er sj-uttalen blitt den vanlige. Dessuten nevner 

Papazian utropet "Du snakker!", hvor det er mulig å ha sj-uttale. I alle 

andre ord med de samme konsonantgruppene oppfatter han denne 

uttalen som avvikende (jf. Papazian 1994:15). Han omtaler også Bjerke i 

artikkelen sin: "Men det er høyst misvisende å nevne sje-lyd foran Il/ på 

linje med sje-lyd foran andre konsonanter. [ ... ] Dette er en parodi på 

Oslo-dialekt. I det hele tatt er denne bruken av sje-lyden neppe et trekk i 

ekte Oslo- eller østlandsdialekt, men kanskje snarere en litt 

gammalmodig Vestkant-sjargong." (Papazian 1994:15f.) 
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4.2. Taktikk og prinsipp 
Det er greit med en parodi i en ufarlig musikal som skal underholde folk. 

Men parodien får større tyngde når Bjerke ikke nøyer seg med å prøve å 

gjengi Oslo-dialekten i en litt overdreven form, men liksom plasserer 

språkformene i musikalen også på et annet plan: det språkpolitiske. Ved 

å la Higgins si: "Her i landet kalles denne talen/ for den nye 
læreboknormalen" (Lerner/Bjerke 1959:17), blir Elizas dialekt utvidet til 

begrepet "folkemål", og her sikter Bjerke selvfølgelig til språknemndas 

mandat "å fremja tilnærming på norsk folkemåls grunn". Det såkalte 

"vulgærsproget" skal her fremstille læreboknormalen, dvs. "samnorsk" i 

Bjerkes terminologi. Dette fremgår enda tydeligere av følgende sitat: "I 

Norge har vi den paradoksale situasjon at professor Higgins blir 

instruert av Eliza Doolittle om hvordan han skal skrive og tale sitt 

morsmål korrekt. Her i landet sitter ikke Eliza Doolittle i rennestenen og 

omsetter markblomster. Hun sitter i språknemnda og omsetter 

sprogblomster." (Bjerke 1964:142) Og et annet sted påstår Bjerke at 

Higgins "ord for ord må [ ... ] plukke læreboknormalen ut av henne" 

(Bjerke 1964:139). 

Hermed blir altså musikalen knyttet til den aktuelle språksituasjonen: 

"Også den tidsbestemte henvisningen til læreboknormal 1959 [ ... ] 

springer ut av Bjerkes engasjement i striden om samnorskpolitikken og 

myndighetenes forsøk på å innlemme østnorske folkemålsformer i 

skriftspråket." (Vinje 1996) 

Det knepet Bjerke bruker her, er nokså tvilsomt: Vi må ikke glemme 

hvordan språket til Eliza og omgivelsene hennes blir introdusert og 

nedvurdert både i selve musikalen og i Dannet talesprog, hvor Bjerke 

gjør rede for mange av trekkene han brennemerker i My Fair Lady: "En 

kvinne som ytrer slike forstemmende og motbydelige lyder, har ikke rett 

til å være noe sted i det hele tatt. Hun har ingen rett til å leve. [ ... ] Hør: 

hver lyd fra dette gatekrypet l fordømmer henne til et liv i dypet! l Hun 

burde rettelig bli brent på bål l for et råskinnet mord på vårt tungemål." 
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(Higgins) (Lerner/Bjerke 1959:16) Eller: ''[. .. ] en sleivet og slafset 

uttrykksmåte er blitt selve kjennetegnet på nasjonalfolkelig holdning i 

sprogspørsmålet" (Bjerke 1966:29f.) Vi har allerede nevnt eksemplet 

hvor han sammenlikner vanlige trekk i talemålet med munnsykdommer 

(se ovenfor). 

Bjerke ble kraftig angrepet pga. oversettelsen; han ble bl.a. beskyldt for 

å ville befeste det sosiale skillet mellom "dannet" og "vulgær" tale (jf. 

Haugen 1969:222). Det fulgte en debatt med "det vulgære" som 

hovedtema. E. Fjeld Halvorsen pekte med rette på at de fleste formene 

Bjerke lar Eliza bruke, aldri var blitt tatt opp i læreboknormalen og 

heller ikke kom til å bli det (sitert etter Haugen 1969:222). 

Men bortsett fra den nokså tvilsomme polemikken mot 

samnorskpolitikken illustrerer musikalen også Bjerkes idealløsning: 

I Dannet talesprog drøfter Bjerke bl.a. Knud Knudsens forslag og 

ideer og tar også for seg bruken av begrepet riksmål: "Da Knud 

Knudsen tok ordet i bruk (1883), lanserte han en semantisk nyhet; han lot 

det betegne et dialektløst talt fellessprog og et skriftsprog som bygger 
på det." (Bjerke 1966:25f.) Uthevelsen gjør det klart at det også er det 
han selv går inn for, noe som blir bekreftet et senere sted i boken: "Vi vil 

stille tre krav til et dannet, landsgyldig talesprog: l) Det skal ha god 

artikulasjon. 2) Det skal være feilfritt. 3) Det skal være dialektfritt. [ ... ] 

Den landsgyldige uttale er i første rekke bestemt av talemålstradisjonen 

i dannet østnorsk." (Bjerke 1966:35) 

Her får vi altså prinsippene Bjerke kjører sin argumentasjon på: 

prinsippet om tradisjon som (delvis) begrunnelse for prestisjeprinsippet, 

som jo som oftest blir brukt i forbindelse med talemålet Gf. Vikør 
1994:170) og som står meget sentralt her. At Bjerke ikke anser dialektene 

som egnede til å danne grunnlag for noen språknorm, gir han klart 

uttrykk for: "Dialektene er ikke noe nasjonalsproglig samlingsgrunnlag, 

som man har villet innbilde oss. De samler ikke; de sprer! Derfor kan de 

ikke danne fundament for noen skriftsprognorm. Og det som gjelder 
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skriftsproget, må også gjelde et landsgyldig talemål: at det er 
dialektfritt." (Bjerke 1966:15) 

Løsningen Bjerke demonstrerer her, er følgelig også at Eliza som 

representant for de lavere klasser i samfunnet blir opplært til de 

"dannede klassers" språk. Det er dette som han oppfatter som den 

eneste riktige løsningen på språkstriden, noe som selvfølgelig samtidig 

representerer en blank avvisning av motprestisjeprinsippet eller 

prinsippet om demokrati/jamlikhet som ble praktisert gjennom 
samnorskpolitikken: 

'Pygmalion' angir faktisk den eneste resept som kan gjøre slutt på 
en sosialt betinget sprogstrid. Man må ikke nivellere 

kulturverdiene av hensyn til Eliza Doolittle. Man må gi henne 

chansen til å erobre dem, så vil hun hun gjøre det. Dette må være 

den sanne sosialismes kulturpolitikk l Shaws komedie uttrykker 

beundring for folkets evne til å forvandle seg. Samnorskpolitikken 

uttrykker forakt for folkets evneløshet. (Bjerke 1964:141f.) 

5. KONKLUSJONER 

I min drøfting av prinsippene hos Bjerke har jeg prøvd å pav1se at 

Bjerkes argumentasjon bygger på interne språklige prinsipp som 

stabilitet og fasthet, det etymologiske prinsippet, prinsippet om 

nyanserikdom og (først og fremst leksikalsk) entydighet, prinsippet om 

språklig logikk og - med forbehold - prinsippet om variasjon. Av de 

sosio- eller psykolingvistiske prinsipp mener jeg at man i tillegg til det 

estetiske prinsippet kan finne spor av prestisje- og ususprinsippet. Av de 
"ideologiske" prinsippene argumenterer Bjerke på bakgrunn av 

liberalisme og tradisjonalisme. 
Som Vikør i avsnittet om riksmålsbevegelsen med rette gjør 

oppmerksom på, kan det virke som om de to sistnevnte prinsippene er 

selvmotsigende, men han gir samtidig forklaringen at de ikke er det "så 

lenge marknadskreftene favoriserer den normtradisjonen rørsla 
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vedkjenner seg" (jf. Vikør 1994:187). Denne inkonsekvensen kan vi også 

finne eksempler på hos Bjerke: "fri sprogutvikling" (dvs. språket bør 

kunne utvikle seg fritt, uten normering utenfra) er et viktig slagord så 

lenge det kommer riksmål til gode, men blir oppfattet som truende når 

motparten bruker det som argument. Og faren for et kulturelt tap pga. 
samnorskpolitikken vurderte Bjerke som så stor at han så seg nødt til å 
bekjempe den med tallrike pamfletter og polemiske innlegg. 

Det samme gjelder ususprinsippet: Prinsipielt burde det legges til 
grunn i normeringen, men Bjerke skiller mellom "god usus" og "dårlig 

usus": Så snart det blir forandringer innenfor selve riksmålet, er det 
med en gang snakk om "sleivespråk" og "sløvhet". Dette minner om 

Vilærs innvending mot Blekens sondring mellom "ikke-strevere" og 

"sprogstrevere": Den eneste formen for virkelig ikke-strev er faktisk 

anarkisme, men Vikør sier selv at denne holdningen neppe er mulig å 
praktisere (jf. Vikør 1994:179 og 185). 

Til slutt har jeg prøvd å påvise at Bjerke skisserer sitt eget 
løsningsforslag i My Fair Lady: Idealet er ett eneste dialektfritt talemål 

som er basert på dannet østnorsk. Siden substandard-formene 
("vulgærsproget") med delvis tvilsomme knep blir kraftig nedvurdert i 

musikalen, gir det seg nesten selv at folk som taler disse varietetene bør 

opplæres i det "dannede talesproget". 
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Om forholdet mellom form og 

funksjon ved tidlig språktilegnelse1 

TORILD OLSEN 

Torild Olsen er cand.philol. og er for tida norsklektor ved Christian Albrechts 

Universitiit i Kiel 

Hvilke egenskaper ved objektene verden er mest 
fremtredende ved barns tidlige språktilegnelse? Er det 
perseptuelle trekk som form, størrelse, farge osv eller 
funksjonelle trekk? Denne debatten har pågått de siste 25 årene 
innenfor psykologien. I denne artikkelen vil noen av 
hovedlinjene bli presentert gjennom studier av bl a Eve og 
Herbert Clark, Katherine Nelson, Melissa Bowerman og Chris 
Sinha. Forskningen har vist at det sannsynligvis er objektenes 
funksjon som er mest fremtredende på et tidlige stadium, men 
at barnet nyttiggjør seg perseptuell informasjon til å 
identifisere objekter med samme funksjon. Men det er viktig å 

legge til at det hele tiden også er et sosialt aspekt som virker 
inn på barns språktilegnelse. 

Når barnet skal lære seg språk, innebærer det mer enn å mestre uttale. 

Det må bl a lære hva ord refererer til og hvordan de brukes. Tilegnelse 

av for eksempel ordet baU, innebærer en forståelse av at lydrekkefølgen 

/bal/ refererer til et bestemt objekt i verden. Etter hvert vil barnet 

utvikle en mer generell forståelse av dette ordet. BaU refererer ikke 

lenger bare til en bestemt ball, men til alle medlemmer av kategorien 

eller klassen av baller (v. Tetzchner et al, 1993). 

l Artikkelen er en omarbeidet versjon av prøveforelesninga til avsluttende 
hovedfagseksamen ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap høsten 
1995. 
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Men hvilke egenskaper ved f eks objektet ball er mest fremtredende ved 

tilegnelsen av det språklige uttrykket ball? Er det f eks det at ballen har 

rund form eller er det at ballen har en bestemt funksjon? Dette 

spørsmålet kan ikke besvares isolert, men må sees i sammenheng med 

den kognitive utviklingen barnet gjennomgår. I følge Piaget er 

kognisjon et adaptivt system, dvs at vi på bakgrunn av kognisjon kan 

tilpasse oss omgivelsene. Dette adaptive systemet omfatter to 

komplementære prosesser: en assimilasjonprosess og en akkomoda

sjonsprosess. Ved assimilasjon blir persepsjon av eksterne objekter 

tilpasset de kognitive strukturene som allerede er tilegnet, mens ved 

akkomodasjon er forholdet mellom persepsjon og kognisjon motsatt. De 

kognitive strukturene blir justert slik at de stemmer overens med våre 

nye erfaringer med eksterne objekter (Lemer, 1986). 

Debatten om forholdet mellom perseptuelle trekk som form, 

størrelse, farge osv. og funksjonelle trekk ved tidlig språktilegnelse har 
pågått de siste 25 årene innenfor psykologien. Formålet med denne 

artikkelen er å presentere noen av hovedlinjene i denne debatten, basert 

på studier av bl a Eve og Herbert Clark, Katherine Nelson, Melissa 

Bowerman og Chris Sinha. 

l PERSEPTUELLE TREKK 

Ifølge Eve Clark (1973) får barnet på et tidlig stadium i utviklingen 

informasjon om omgivelsene hovedsakelig gjennom persepsjon. Det vil 

derfor være naturlig at barnets tidlige språkbruk først og fremst er 

basert på perseptuell viten. Hun kommer fram til at det er visse 

grunnleggende perseptuelle trekk som er felles for alle mennesker, og at 

barnet vil begynne med å danne begreper som er kjennetegnet ved ett 

eller to slike trekk Det vil da først og fremst være objektenes form, 

størrelse og bevegelse barnet legger merke til. En ball vil sannsynligvis 

persiperes på bakgrunn av at den har rund form. Betydningen av f eks 

ordet baU vil på et tidlig stadium i språkutviklingen ktm inneholde 

trekket rund. Etter hvert som barnet får mer erfaring med objekter som 
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hører inn under eller ikke hører inn under et bestemt språklig begrep, vil 

det legge til flere trekk, til det til slutt bruker de samme begrepskjenne

tegnene som voksne. 

Herbert Clark (1973) har foretatt en undersøkelse av tilegnelse av 

leksemer med romlig betydning hos barn. Teorien hans er basert på 

samme grunnprinsipp som hos Eve Clark, dvs at begrepsutvildingen går 

fra det generelle til det spesielle. 

Ifølge Herbert Clark vet barnet mye om rom og tid før det lærer de 

språklige termene. Det vil ikke kunne lære språklige termer for romlige 

relasjoner, dersom det ikke allerede har tilegnet seg et konsept for 

.romlighet. Det må være samsvar mellom det han kaller P-space og det 

han kaller L-space. P-space vil si perseptuelle, ikke språklige erfaringer 

av rom via sansene. Disse erfaringene er basert på biologiske 

prinsipper, nærmere bestemt det at vi er underlagt tyngdekraften, det at 
vi går oppreist og det at vi har øynene i ansiktet og ikke i bakhodet osv. 

Sansene er forbundet med kroppen vår og måten vi beveger oss på. På 

bakgrunn av de biologiske prinsippene vi er underlagt, hevder Herbert 

Clark at vår oppfattelse av rom inneholde tre naturlige referanseplan: 

l) Et vertikalt plan som skiller foran og bak. Dette planet er 

asymmetrisk, der foran blir oppfattet som positivt og bak som 

negativt. 

2) Et grunnivå som også er asymmetrisk, der oppover blir 

oppfattet som positivt og nedover som negativt. 

3) Et vertikalt plan som skiller venstre fra høyre. Dette planet er 

symmetrisk. 

L-space vil si den måten språket deler opp verden på. Siden P-space og 
L-space må overlappe hverandre for at vi skal kunne forstå uttrykk for 

romlige relasjoner, vil det si at L-space inneholder de samme 

referanseplan som P-space, næmere bestemt en foran - bak akse, et 

grunnivå og en venstre- høyre akse. 
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Ved tilegnelse av preposiSJOner vil barnet sannsynligvis først 
oppfatte at ordet i refererer til generell kontakt mellom to separate 

objekter. Senere vil det kunne skille mellom relasjoner, der lokal

iseringsobjektet er i kontakt med en kontainer2 eller i kontakt med en 

overflate. Barnet forstår at det er forskjellige måter objekter kan være 

relatert til hverandre på. Oppfattelsen av romlige kontaktrelasjoner er 

nå blitt mer differensierte, og det kan skille betydningen til i fra 

betydningen til på. 

Ifølge Herbert Clark er i og på de mest nøytrale preposisjonene. 

Begge preposisjonene uttrykker kontakt mellom et lokaliseringsobjekt 

og et referanseobjekt i et to- eller tredimensjonalt rom. I og på vil 

samtidig være nært relatert til de direksjonale termene inn i og opp på, 

som utrykker bevegelse i positiv retning, og de direksjonale termene av 

eller ut av, som uttrykker bevegelse i negativ retning. 

Herbert Clarks teori går ut på at ord med det mest nøytrale og 

enkle semantiske innholdet læres først. Så læres termer med positive 

trekk før termer med negative trekk Det vil med andre ord si at barn vil 

lære i og på før inn i og opp på, som igjen vil læres før av og ut av. 
En slik innlæringsrekkefølge er bare delvis blitt bekreftet gjennom 

undersøkelser foretatt bl.a av Sinha og Thorseng i deres beskrivelse av 

preposisjonenes innlæringsrekkefølge blant engelske og danske barn 

(Sinha, Thorseng, Hayashl, 1994). De engelske barna lærer riktignok i 

(in) og på (on) før de direksjonale termene, men det viste seg at av (off) 

og ut (out) ble tilegnet før inn i. (into) og opp på (onto). De danske barna 

lærte imidlertid opp og ned før i og på, mens av, ut og vekk ble tilegnet 

omtrent samtidig med i og på. 

Siden betydningen til ordet billll og preposisjonene i på et tidlig 

stadium bare inneholder trekket rund respektive kontakt, kan det virke 

som om Eve og Herbert Clark betrakter semantiske trekk synonymt med 
perseptuelle attributter. Teorien utelukker dermed at barn kan foreta en 

2 Kontainer er en oversettelse av engelsk 'container', som i teoretisk 
sammenheng blir brukt om en åpen eller lukket tredimensjonal størrelse, som 
ikke må forveksles med den normalspråklige betydningen av kontainer. 
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organisering av sanseinntrykkene som går ut over persepsjonen. Den 

tar med andre ord ikke hensyn til at barn har utviklet et kognitivt nivå 

som virker mellom persepsjon og språktilegnelse. Med utgangspunkt i 

Clarks teori vil man derfor ikke kunne gjøre rede for konseptuell 

betydning uavhengig av leksikalske størrelser. 

2 FUNKSJONELLE TREKK 

Katherine Nelson hevder imidlertid at 

"[ ... ], while it can be stated that naming is dependent upon the 

existence of concepts, the existence of concepts need not lead 

directly and easily to naming them." (Nelson 1974:279) 

Det at man kan ha en forestilling om noe uten å ha utviklet et språklig 

begrep for denne forestillingen, gjelder ikke bare for barn, men for alle 

språkbrukere. Når vi blir spurt om vi ønsker noe å spise, kan vi for 

eksempel svare nei takk, jeg er mett. Men når det gjelder drikke, har vi 

ikke et tilsvarende språklig uttrykk i norsk Jeg er utørst er en mulighet, 

men de fleste vil nok nøye seg med i si nei takk. På den annen side må 

nødvendigvis et språklig uttrykk være avhengig av en forestilling, ellers 
ville vi ikke kunne forstå hva det språklige uttrykket betyr. 

Som allerede nevnt er det her mye av utfordringen ligger når 

barnet skal lære språk. De må i tillegg til å mestre uttale, syntaks og 

morfologi også lære hva ordene refererer til. Ifølge Nelson refererer de 

første ordene barnet lærere til objekter og hendelser som inngår i 

dynamiske relasjoner. Barnet benevner objekter som de er i kontakt 

med, og som de kan håndtere. 

De første ordene er som regel objektord, men også enkelte 
relasjonsord blir tilegnet relativt tidlig. Sinha, Thorsengs og Hayashi 

(1994) viser at danske barn begynner å bruke preposisjoner allerede 

rundt ett-års-alderen, men da uten verken lokaliseringsobjekt eller 

referanseobjekt. Ordene refererer til situasjoner som fremstår som et 
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uanalysert hele. Dessuten vil ordene sannsynligvis først forekomme i 

situasjoner der barnet deltar, men etter hvert vil ordene bli bruk også i 

andre situasjoner. Barnet vil abstrahere ut felles trekk for de ulike 

situasjonene. Det vil ifølge Nelson utvikle et såkalt functional core 

concept. Identifisering av funksjon og utvikling av konsepter skjer med 
andre ord gradvis og parallelt med språktilegnelsen. 

Første gang barnet hører ordet opp kan for eksempel være i 

situasjoner der moren løfter barnet opp av sengen på barneværelset3 . 

Barnet vil, ifølge Nelsons teori, først relatere opp til hele situasjonen. 

Det vil si at betydningen til opp inneholder både mor, seng, jeg, 

bevegelse og værelse, der alle elementene har en funksjon. Etter hvert 

vil det oppdage at opp ikke bare betyr å bli løftet ut av sengen av moren, 

men også når faren løfter det opp. Opp referer da til en situasjon der 

elementer som far, seng, jeg bevegelse og værelse inngår. Så ser barnet 

etter hvert at opp også kan bety at moren løfter broren ut av sengen. 

OPP1: mor, seng, jeg, bevegelse, værelse 

OPPz: far, seng, jeg, bevegelse, værelse 

OPP3: mor, seng, bror, bevegelse, annet værelse 

På dette stadiet er barnet inne i en fase med underekstensjon. Opp 

refererer bare til aktiviteter som foregår på bestemte steder, som på 

barnets eget værelse eller på brorens værelse, og der bestemte deltakere 

inngår, dvs mor, far, barnet selv eller broren. 

Etter hvert vil barnet sammenlikne de ulike situasjonene og danne 

seg en syntese. Det vil sannsynligvis oppdage at det ikke er så viktig for 

betydningen til opp hvem som inngår i situasjonen. Men det er godt 

mulig at det vil holde fast ved at sengen og bevegelsen er fremtredende. 

I denne fasen av konseptualiseringen er barnet som regel inne i en fase 

med overekstensjon. Det vet ennå ikke hva som er det mest sentrale i 

3 Eksemplet er konstruert og er ikke ment som en modell for hvordan 
konseptualiseringen av opp faktisk foregår inni hodet på barnet. Det skal kun 
illustrere hovedtrekkene i Nelsons teori. 
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betydningen til opp, er det sengen eller bevegelsen? Det kan godt være 

at barnet nå bruker opp for all bevegelse som er i tilknytning til sengen. 

Gjennom erfaringer og sammenlikninger med ytterligere nye 
situasjoner vil barnet til slutt erfare at opp kun betyr bevegelse i vertikal 

retning. 

Gjennom hele begrepsdannelsen vil det være de funksjonelle 

trekkene som er mest fremtredende. Men hva så med objektord som for 

eksempel et tre, som ikke nødvendigvis refererer til en situasjon med en 
bestemt funksjon? Nelson mener at disse ordene vil bli konseptualisert 
på bakgrunn av perseptuelle trekk som form, størrelse og farge, men at 

de sannsynligvis vil bli tilegnet noe senere enn ord som betegner en 
bestemt funksjon. 

En oppsummering av det som er sagt om Nelsons og Eve og 

Herbert Clarks teori, viser at mens Eve og Herbert Clark mener 
utviklingen av språklig betydning går fra det generelle til det spesielle, 

mener Nelson at begrepsutviklingen skjer motsatt. Som vi så av 

framstillingen av konseptet for opp, kan betydningen til opp på et tidlig 
stadium inneholde flere trekk. Etter hvert vil antallet trekk reduseres og 

endres inntil opp har fått samme betydningsinnhold som hos voksne. I 
tillegg mener Eve og Herbert Clark at form er mest fremtredende i 

språktilegnelsen hos barn, mens Nelson hevder at perseptuelle trekk er 

for abstrakte. Barnet må ha direkte erfaringer med objektene for å 
kunne danne seg et begrep om dem. 

En annen viktig forskjell mellom teoriene til Eve og Herbert Clark 

og Nelson, er at Eve og Herbert Clark mener det er en forutsetning at 

barnet allerede har tilegnet seg perseptuelle erfaringer før det begynner 
å lære språk. Disse erfaringene er med andre ord en forutsetning for 

språktilegnelsen. Nelson mener derimot at konseptualisering og 

språktilegnelse skjer parallelt. Det betyr likevel ikke at barnet ikke 
allerede har utviklet konsepter når det begynner å snakke, men snarere 
at språket er med på å hjelpe barnet til å videreutvikle de allerede 
tilegnede konseptene og å forme nye. Selv om Nelson vektlegger 

funksjonell informasjon, betyr det ikke at persepetuell informasjon 
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utelukkes. Hun betrakter snarere trekk som form, farge og størrelse som 

et slags hjelpemiddel til å identifisere objekter med samme funksjon. Det 
kan derfor virke som om det perseptuelle spiller en underordnet rolle på 
et tidlig stadium i begrepsdannelsen. 

Nok en viktig forskjell er at Nelson ~rekker inn et mellomliggende 

nivå mellom persepsjon og språklig betydning. Med sin helhetsteori 
åpner hun for en beskrivelse av konseptuell betydning som ikke er 

direkte knyttet til leksikalske størrelser. Dessuten gjør teorien rede for 

hvordan barn lærer språk i naturlige omgivelser. 

3 PERSEPTUELLE OG FUNKSJONELLE TREKK 

Melissa Bowerman (1977) kommer imidlertid fram til et annet resultat 

enn Nelson (1974). I dagboka som hun har ført over sine to døtre, har 
hun notert at Eva brukte for eksempel objektordet måne for første gang 

i det hun hadde rettet oppmerksomheten mot månen. Senere ble måne 
{ 

også brukt om en halv grapefrukt, en sitronbit, en knapp på 

vaskemaskinen, om spinat formet som en ball, om et bilde av gule og 
grønne grønnsaker osv. Som vi ser, forekommer ordet måne i svært 

ulike kontekster, og det eneste de ulike objektene kan sies å ha til felles er 

trekket rund form og noen ganger fargen gul. 

Christy viser en liknende utvikling ved bruk av objektordet snø. 
Snø ble første gang brukt om snø utendørs. Senere forekom også ordet 

snø for hvite felter på en hest, for hvite områder på en lekebåt og da hun 

sølte melk på gulvet. Det er likevel ikke dermed sagt at Eva og Christi 
tror at alle de andre nevnte objektene også er måne eller snø. 

Overekstensjonen av objektordene måne og snø er ikke nødvendigvis en 
ekstensjon i forståelsen, men muligens bare i produksjonen. 

Evas bruk av ordet måne og Christys bruk av ordet snø tyder 
ifølge Bowerman på at det først og fremst er perseptuelle trekk, spesielt 
form og farge som er fremtredende ved språktilegnelsen. I tillegg mener 
Bowerman at barn på et tidlig stadium i språkutviklingen ikke 
nødvendigvis først benevner objekter som de er i direkte kontakt med og 
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som beveger seg. Det later til at barn i sterkere grad benevner statiske 

relasjoner og situasjoner, der objektene befinner seg innenior synsfeltet 

til barnet, men uten at de står i noen funksjonell relasjon til barnet. 

Når det gjelder tilegnelse av relasjonsord som for eksempel opp, 

er imidlertid Bowerman til dels enig med Nelson i at funksjonell 
informasjon er mest fremtredende. 

Etter min mening er Bowerman litt for kategorisk i sin kritikk av 

Nelsons teori. Slik jeg ser det, inneholder Nelsons framstilling fra 1974 

mer enn en beskrivelse av funksjonelle trekk. I eksemplet med 

relasjonsordet opp så vi at opp sannsynligvis først blir anvendt i 

situasjoner der barnet selv og kanskje foreldrene og broren inngår i 

aktiviteten, og at barnet da var inne i en fase med underekstensjon. 

Underekstensjon er svært vanskelig å teste empirisk, men det er også 
senere blitt antydet, bl. a i en framstilling av Sinha, Thorseng og 

Hayashi (1994), at barn på et tidlig stadium i språktilegnelsen har en 

oppfatning av at hvert ord bare refererer til ett objekt eller til en 

relasjon. Etter min mening fokuserer Nelson først og fremst på hvordan 

begrepsutviklingen foregår på et tidligere stadium enn det Bowermans 

eksempler viser, mens Bowerman på sin side fokuserer på det at 

perseptuelle trekk frembringer overekstensjon. 

Uansett hvem man er mest enig med, vil det være svært vanskelig 

å teste hva som er mest fremtredende. Det vil alltid være en nær 

forbindelse mellom form og funksjon ved objekter vi omgir oss med. 

Men i tillegg til forholdet mellom form og funksjon, er det et aspekt ved 

begrepsdannelsen som verken blir tatt opp av Eve og Herbert Clark 
eller av Nelson, nærmere bestemt det sosiale aspektet. Det vil i dette 

tilfellet si den sosiale standarden, også kalt den kanonisk funksjonen et 

objekt har. Eve Clark kommer riktignok inn på kanoniske funksjon i et 

arbeid fra 1972, men skiller ikke her mellom perseptuell informasjon og 

kanonisk funksjon: 

''[. .. ]given the box and an instruction with Qn, the child who makes 

an error will place the object in the box. These perceptual 
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properties, in fact, account for over 90% of the errors made by the 

two youngest groups." (Clark 1972:435) 

Eksperimentet er lagt opp slik at barnet må snu boksen opp ned for å 

kunne etablere on-relasjonen. Boksen er da ikke lenger i 

normalposisjon, og barnet ignorerer den instruksjonen som blir gitt, og 

etablerer i stedet en in-relasjon, der boksen inntar den kanoniske 

funksjonen. Siden 90% av feilene er av en slik art, er det tydelig at 

objektenes kanoniske funksjon har en innvirkning på barns 

språktilegnelse. 

4 DET SOSIALE ASPEKTET 

Chris Sinhas teori går ut på at vi utvikler objekt-skjemaer for tingene 

rundt oss (Sinha 1982). Hvert av disse objekt-skjemaene betår av en 

rekke strukturer. I objekt-skjemaet for kopp inngår det handlings

skjemaer som for eksempel at koppen settes på bordet, blir løftet opp 

mot munnen osv. Disse handlingsskjemaene kan enten stemme overens 

med de funksjonelle trekkene man tillegger dette objektet (som for 

eksempel når man heller noe i. koppen) eller være i uoverensstemmelse 

med disse trekkene (som når man plasserer noe under en kopp som er 
snudd på hodet). Uoverensstemmelsen i det siste eksemplet er imidlertid 

ikke betinget av trekk ved selve objektet. Det er ingen ting ved selve 

koppen som tilsier at den ikke er egnet som underlag eller som deksel 

for et annet objekt, når den er snudd opp ned. Men det vil som regel 

være slik at en gjenstand eller en type gjenstander er tilpasset bestemte 

funksjoner. De funksjonelle betingelsene, eller snarere begrensningene, 

vi tillegger ulike objekter er sosialt og kulturelt betinget. Siden 

gjenstander til å drikke av forekommer i de fleste kulturer, vil det 

sannsynligvis være liten variasjon i den sosiale standarden for kopp. 

Den sosiale standarden for en kopp, vil være å fungere som kontainer. 

Den kanoniske formen den må ha for å utfylle denne funksjonen, vil 

naturligvis være med hulrommet vendt opp. Samtidig vil både den 
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kanoniske funksjonen og den kanoniske formen være en forutsetning for 

at den skal kunne inngå i kanonisk romlige relasjoner med andre 
objekter. Ifølge Sinha danner alle disse tre aspektene, dvs funksjon, 

form og relasjon, grunnlaget for et objekt-skjema. Man kan med andre 

ord si at et skjema inneholder funksjonelle prosedyrer som vil være 
"begrenset" av perseptuelle kriterier. 

Spørsmålet er nå hvordan de funksjonelle prosedyrene og de 
perseptuelle kriteriene virker inn på barns begrepsdannelse og 
språktilegnelse. Sinha har foretatt fem eksperimenter, der til sammen 
329 barn i alderen 12 til 51 måneder er blitt testet. Min framstiHing av 
disse eksemplene er svært forenklet, men den er kun ment å illustrere 

forholdet mellom form og funksjon i barns tidlig begrepsdannelse. 

Det første eksperimentet ble foretatt hjemme hos barnet med mor 

til stede. Det gikk i korthet ut på at en leke skulle plasseres i koppen når 
den var i normalposisjon, dvs. hadde sin kanoniske form, og under 

koppen, når den var snudd opp ned. Koppene, tilsammen 4 - to i 

normalposisjon og to opp ned - var plassert på et brett med 8 cm 
mellomrom. Eksprimentet ble utført på en slik måte at barnet ble bedt 
om å gjenta det den voksne gjorde. 

Tabell l. Antall barn mellom 12 og 15 måneder som plasserer et objekt i 

en k l d l dd d opp 1 normatposlSJOn og un er en wpp som er snu opp ne 

normalposisjon opp ned 
ja nei ja nei 

12rnnd 13 6 3 16 
(N = 19) 

15mnd 13 6 6 13 

(N = 19) 

N= antall barn 

Vi ser av tabellen at barna i de to aldersgruppene hadde omtrent like 
store vanskeligheter med å plassere leken under koppen. Dette tyder på 

at forholdet mellom form og funksjon er mindre fremtredende når 
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koppen er snudd opp ned enn når den er i normalposisjon. Et par 

forbehold må likevel tas før vi kan trekke noen konklusjon på bakgrunn 

av dette: Kan resultatet for eksempel skyldes motoriske problemer med 
å vende koppen på hodet? Eller kan det skyldes kunnskap om objektets 

funksjonelle egenskaper? 

Det ble så foretatt et nytt eksperiment. Forsøket var lagt opp på 
samme måte som det foregående, bortsett fra at koppene ble byttet ut 
med trehus, der toppen var kuttet av slik at taket var flatt. 

Tabell 2. Antall barn mellom 12 og 15 måneder som plasserer et objekt 
d th l . th dd d un ere us 1 normarp_oslSJOn og 1 e ussomersnu opp ne 

normalposisjon opp ned 
ja nei ja nei 

12mnd 4 10 7 7 

(N = 14) 

15mnd 10 5 6 9 

(N = 15) 

Som vi ser av tabellen, hadde de yngste barna større problemer med 

plassere leken inne i huset, når det var i norrnalposisjon enn når huset 
var snudd på hodet med hulrommet opp. For barna på 15 måneder var 
resultatet motsatt. 

Vi ser dermed at effekten av objektets posisjon ikke kan reduseres 
til kanonisk form per se, men må sees i forhold til de enkelte objektene. 

Gruppa med de eldste barna hadde i begge forsøkene lettest for å 

rekonstruere relasjonen mellom leken og koppen og mellom leken og 
huset, når disse gjenstandene var i normalposisjon. Men hvordan ville 
resultatene vært dersom barna hadde utført de samme handlingene 

med objekter uten kanonisk form? 
I det tredje forsøket ble husene byttet ut med en serie med klosser. I 

hver serie var det 10 klosser i ulike størrelser som enten kunne stables 

opp på hverandre og forme et tårn, eller samles sammen ved at de ble 

puttet inn i hverandre. Ved stabling av klossene vender hulrommet 
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nedover, mens ved oppsamling vender det oppover. Prosedyren var 

omtrent den samme som ved de to andre forsøkene, bortsett fra at 

denne gangen inngikk også lek med klosser i eksperimentet. Både ved 

stabling og oppsamling av ldossene ble den nest største klossen tatt ut 

for å dekke over eller fungere som kontainer for leken. Halvparten av 
barna begynte med å stable klosser, mens den andre halvparten startet 

med å samle dem sammen. Etter ca. 5-10 minutter ble aktiviteten byttet 

om. Ved hver av aktivitetene skulle halvparten av barna plassere leken i 
klossen først, mens den andre halvparten skulle plassere den under. 

Tabell 3. Antall barn i 16 måneders alderen som plasserer et objekt i 

klossen med hulrommet vendt opp og under ldossen med hulrommet 

vendt ned 

oppsamling av klosser stabling av ldosser 
ja nei ja nei 

hulrommet opp 9 3 5 7 

hulrommet ned 4 8 lO 2 

Dataene viser en slags kryss-effekt. Ved oppsamling av klosser hadde 
de barna som skulle rekonstruere i-relasjonen minst feil, mens ved 
stabling av klosser viste under-relasjonen seg lettest å rekonstruere. 

Hvilke slutninger kan vi så trekke av disse tre forsøkene? I likhet 

med koppene kan også klossene i denne konteksten inngå i kontainer
relasjoner, men til forskjell fra koppene har ikke klossene noen kanonisk 
posisjon. Det viste seg likevel at barna løste problemet på en slik måte 

som om klossenes posisjon var betinget av visse trekk i likhet med 
koppene i det første forsøket. Men det er en avgjørende forskjell mellom 

de to eksperimentene. Kriteriene for valg av klossens posisjon er i dette 
forsøket determinert av barns erfaringer med objektet i sosial 

interaksjon med voksne. Barns lek med klossene var styrt, og 

resultatene viste som sagt at ved stabling av klosser hadde barna lettest 
for å plassere leken under klossen, mens ved oppsamling av klossene 
var tendensen til å plassere den i klossen sterkest. 
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Den kanoniske effekten som ble avdekket i forsøkene med koppene 

og husene, kan dermed betraktes som et mer generelt fenomen. Barn 

evaluerer objekter og hendelser på bakgrunn av kriterier som er utviklet 

i samspill med det språklige og konseptuelle miljøet til voksne. Den 

kanoniske effekten avslører med andre ord et sosialt aspekt ved den 

kognitive utviklingen. Konseptet for kopp vil både inneholde 

informasjon om koppens sosiale status, dvs at den brukes på bestemte 

måter i bestemte kontekster, og av koppens fysiske status som 

kontainer. 

Det vil nå være interessant å teste hvordan barn evaluerer 

objekter i kanonisk og ikke-kanonisk posisjon opp mot et relasjonelt 

skjema som ikke er kanonisk 

Et fjerde eksperiment ble utført for å finne ut av dette. Denne 

gangen var det to kopper og to trebrikker som inngikk i forsøket. Den 

ansvarlige for forsøket satte seg på gulvet sammen med barna og viste 

hva som skulle gjøres med koppene og brikkene, for deretter å be barnet 

om å kopiere modellene som hele tiden var synlig for barnet. Ved 
plassering av brikken li koppen var koppen i det ene tilfellet i 

normalposisjon med hulrommet opp, markert med -T i tabellen, mens 

den i det andre tilfellet var snudd opp ned, markert med + T i tabellen. 

Det samme gjaldt for plassering av brikken på koppen, men her er 

forholdet mellom -T og + T motsatt. -T står for kopp snudd opp ned, 

mens + T vil si at koppen er i normal posisjon med hulrommet vendt opp. 

Ved plassering av brikken under koppen er forholdet mellom -T og + T 

det sammen som ved på-relasjonene. Dette betyr altså at -T står for 

relasjoner der barnet ikke trengte å snu koppen for å etablere en i-, på-, 

eller under-relasjon, mens under + T finner vi de modellene der barnet 

måtte snu koppen for å plassere brikken i , på eller under koppen. 
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Tabell 4. Ikke-verbal informasjon ved plassering av trebrikker i og på 

k opp ene 

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 
(18mnd) (24mnd) (30mnd) (36mnd) 

Antall barn N=25 N=28 N=25 N= 16 
-T +T -T +T -T +T -T +T 

begge (ja) 19 6 23 17 24 21 16 15 
i (ja), på (nei) 6 14 5 6 l 2 o o 
i (nei) på (ja) o o o o o o o l 

begge (nei) o 5 o 5 o 2 o o 

Begge (ja) tmder -T vil altså si antall barn som klarte å plassere 

trebrikkene i og på koppene da koppene var i en slik posisjon ar de ild<e 
måtte snus, mens + T angir hvor mange barn som klarte å etablere i- og 
på-relasjonen da koppene måtte snus. Videre viser i (ja), på (nei) under

T hvor mange barn som plasserte brikken i koppen da den var i 

normalposisjon(altså med hulrommet opp), men som samtidig ikke 

klarte å plassere brikken på koppen da den stod på hodet. + T angir hvor 
mange som klarte å etablere i-relasjonen men ikke på-relasjonen da de 

måtte snu koppene. 
Resultatene for i- og på-relasjonene viser bl a annet at barna i de 

to yngste aldersgruppene hadde lettere for å plassere brikken i koppen 
enn på koppen. Det virker altså som om barn inntil de er omtrent 30 
måneder har lettere for å oppfatte en kanonisk kontainer-relasjon 

mellom brikken og koppen enn en ikke-kanonisk støtte-relasjon. Det 

viste seg at barna i gruppe l og 2 også hadde problemer med å 
konstruere under-relasjonen, som vist i tabell 5. Det kan dermed virke 
som om de yngste barna ikke har evnen til å etablere et skjema for på og 

under ved objekter som assosieres med i-relasjoner, selv ikke når de har 

en modell foran seg. 
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Tabell 5. Ikke-verbal informasjon ved plassering av trebrikke under en 

k opp 

Gruppe l Gruppe2 Gruppe 3 Gruppe4 
(18mnd) (24mnd) (30mnd) (36mnd) 

Antall barn N=25 N=28 N=25 N=l6 
-T +T -T +T -T +T -T +T 

under 9 8 13 12 19 16 15 15 

i lO 16 5 10 o 2 l l 

på 6 l 6 l o l o o 
ved siden av o o 4 5 6 6 o o 

Ifølge Sinha er det mye som tyder på at 18 måneder gamle barn ennå 

ikke har utviklet en kognitiv evne til å skille relasjonen viten fra kriterier 

for identifisering av et objekt eller en klasse av objekter. For disse barna 

synes funksjonelle kriterier å være mest fremtredende, mens perseptuell 

informasjon later til å være begrenset av objektets kanoniske funksjon. 

De er ikke i stand til å oppfatte informasjon som inneholder annen 

funksjonell og relasjonen spesifikasjon. Sinha mener det likevel ikke er 

noen grunn til å hevde at perseptuell informasjon er underordnet 

funksjonelle spesifikasjoner. Det vil alltid være en nær sammenheng 

mellom disse faktorene. 

Når barnet er rundt tre-årsalderen, kan det virke som om det er i 

stand til å konstruere romlige relasjoner, der objektene inngår i en ikke

kanonisk relasjon. Men kan det bety at barnet på dette stadiet har 

utviklet en evne til å evaluere perseptuell informasjon på bakgrunn av 

semantiske regler? Sinha har foretatt et femte forsøk for å finne ut av 

dette. Prosedyren var den samme, men barna fikk denne gangen kun 

verbal instruksjon. 
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T b 116 V b l "nf d l b "kk o k a e er a 1 ormasJon ve . pJ assenng av n e 1 og pa en opp 

Gruppe l Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe4 Gruppe 5 

(1.6 år) (2.0 år) (2.6 år) (3.0 år) (3.9 år) 

Antall barn N=24 N=33 N=28 N=21 N=l2 
-T +T -T +T -T +T -T +T -T +T 

begge (ja) 15 2 22 5 27 5 19 15 12 9 

i (ja), på (nei) 9 12 9 13 l 8 l 1 o o 
i (nei), på (ja) o o 2 2 o l l 2 o o 
begge (nei) o lO o 13 o 14 o 3 o 3 

TbH7V blinf a e er a d l bikk ormasJon ve pJassermg av tre r d eun eJren k opp 

Gruppe l Gruppe2 Gruppe 3 Gruppe 4 
(1.6 år) (2.0 år) (2.6 år) (3.0 år) 

Antall barn N=24 N=33 N=28 N=21 

-T +T -T +T -T +T -T +T 

under 2 1 3 5 11 8 14 11 

i lO 18 7 18 l 10 o 6 

på 8 l 18 5 9 2 4 2 

ved siden av l l 5 5 7 8 3 2 

Resultatene viser at først når barnet er rundt tre år, vil det oppnå 

omtrent samme resultat som barn på 21 ; 2 år i forsøk 4 basert på ikke

verbal instruksjon. Den språklige forståelsen av romlige relasjoner 

ligger omtrent 1 l z år etter ikke-verbal imitasjon. Sinha mener dette ikke 

er tilfeldig. Det er først ved tre-års-alderen at den språklige 

kompetansen er så utviklet at barnet kan oppfatte språklig input 

uavhengig av konteksten. Konseptualiseringen av leksikalske størrelser 

er kommet så langt at barnet nå på bakgrunn av verbale instrukser er i 

stand til å konstruere relasjoner som avviker fra det kanoniske objekt

skjemaet. 

De fem forsøkene til Sinha har vist at de yngste barna, dvs barn 

rundt ett år, har en tendens til å foreta de operasjonene som er enklest 

motorisk, uavhengig av den informasjonen som blir gitt. Ting har 
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lettere for å havne opp i koppen eller huset, enn under. Det at et objekt 

kan fungere som kontainer er tilsynelatende mer fremtredende enn den 

kanoniske formen disse objektene har. Når barnet nærmere seg 15 

måneder, later det imidlertid til at objektenes kanoniske form er blitt 

mer fremtredende og at handlingsskjemaet er i ferd med å bli mer 

differensiert. Barnet har nå, i motsetning til tre måneder tidligere, 

lettere for å plassere leken inn i huset når det er i normalposisjon. Men 

resultatene viser samtidig at barn rundt 18 måneder fremdeles har 

lettere for å plassere brikken i koppen enn på eller under. Barnet har 

altså vanskeligheter med å konstruerer relasjoner der et objekt som 

assosieres med en kanoniske funksjon inngår i en ikke-kanoniske 

relasjon. Det kan derfor virke som om de funksjonelle trekkene 

fremdeles er mest fremtredende i objekt-skjemaet, også når barnet 

nærmere seg 11; 2 års alderen. 

I likhet med Nelson mener også Sinha at konseptualiseringen er en 

gradvis prosess, og at barnet på et tidlig stadium i språktilegnelsen 

opererer med udifferensierte konseptuelle strukturer. Begrepsdannelsen 

er både hos Nelson og Sinha en adaptiv prosess. Gjennom erfaringer 

med nye situasjoner utvider barnet de konseptene som allerede er 

tilegnet og de etablerer nye. Det foregår altså en 

akkommodasjonsprosess, men samtidig vil også de konseptene som 

allerede er tilegnet være med på å styre oppfattelsen av nye situasjoner. 

Det foregår, i tråd med Piagets teori, en assimilasjonsprosess parallelt 

med akkomodasjonsprosessen. 

Først når barnet er omtrent 21;2 år, vil det være i stand til å 

konstruere relasjoner der et objekt som assosieres med en bestemt 

kanonisk funksjon inngår i en ikke-kanonisk relasjon, som for eksempel 

når brikken plasseres under en kopp som er snudd på hodet Den 

perseptuelle informasjonen virker nå i mindre grad begrenset av 

objektets kanoniske funksjon. 
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5 KONKLUSJON 

Vi kan konkludere med at det sannsynligvis er funksjon som er mest 

fremtredende ved tidlig språktilegnelse, som nevnt både hos Nelson og 

Sinha. Det er likevel ingen grunn til å si at Bowerman og Eve og 
Herbert Clark tar direkte feil når de hevder at de perseptuelle trekkene 

er viktige ved barns tidlige språktilegnelse. Trekk som form, størrelse og 

farge vil sannsynligvis være mer fremtredende på et senere stadium. 

Det betyr likevel ikke at barnet ikke nyttiggjør seg den perseptuelle 
informasjonen. Den vil hele tiden hjelpe barnet til å identifisere objekter 
med samme funksjon. Men som nevnt kan ikke forholdet mellom 

perseptuelle trekk og funksjonelle trekk betraktes isolert. Eve og Herbert 
Clark har med sin teori vist at det er en sammenheng mellom vår 
oppfattelse av verden via sansene og språket vårt, men deres teori er i 

for sterk grad basert på en direkte forbindelse mellom persepsjon og 
leksikalske størrelser. Nelson forsøker å gjøre rede for den delen av 

begrepsutviklingen som ligger mellom persepsjon og språktilegnelse. 

Men i tillegg til et mellomliggende kognitivt nivå er det sosiale aspektet 
vesentlig. Sinha viser med sin undersøkelse at de konseptene barnet 
tilegner seg, er kulturspesifikke og sosialt betinget. Objekter blir altså 

konseptualisert på bakgrunn av funksjonelle og perseptuelle egenskaper 
i tillegg til den sosiale og den fysiske statusen de har. 
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Uttrykk, innhold og grammatikk 
Tegnet og inndelinga av språket og språklæra 

ERIC P APAZIAN 

Brie Papazian er førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap ved INL, UiO 

l INNLEDNING 

Saussures tegn-begrep har lenge vært en grunnstein i europeisk 
språkvitenskap. I amerikansk språkvitenskap, derimot, har dette tegn
begrepet hittil nærmest blitt oversett (om ordet "sign" i det tatt brukes, 
er det gjerne om en ensidig enhet som tilsvarer uttrykket i Saussures 
tegn). Garvin 1954:76 kaller Saussures tegn-begrep "a fundamentally 

different conception from that of a number of American linguists", og J. 
Martinet 1976:66 sier om Saussures tegn-begrep at "Det er stort sett 
aldri blitt forstått av og er uttrykkelig blitt forkastet av enkelte 
amerikanere"l. Dette har endret seg noe de siste åra, især med den 
"kognitive grammatikken", der tegnet er et grunnbegrep. F.eks. kaller 
Langacker 1991:537 "the reduction of grammar to symbolic relationships 
between semantic and phonological structures" for "the central feature 
of cognitive grammar", og han sier at "Such a model directly and 
straightforwardly manifests the basic semiological function of 
language ... " .2 

1 Et eksempel kan være Chomsky, som (1986:19) misvisende beskriver Saussures 
"langue" som " ... a system of sounds and an associated system of concepts" 
istedenfor som "a system of signs", og som avviser hele begrepet som en 
"platonisk" forestilling, hjemmehørende kun i ideenes verden. 
2 Dessverre bruker ikke Langacker ordet "tegn" (sign), men kaller det "symbolic 
unit", oversatt med "symbol" i Endresen 1996 a:99. Det er en uheldig språkbruk 
som Saussure advarer mot (1967:101), siden "symbol" i dagligtalen betegner ikke
språklige fenomener som f.eks. korset som symbol for kristendommen. 
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For det første kan tegn-begrepet forklare at presis, språklig 

korrununikasjon overhodet er mulig, og gi et grunnlag for en allmenn 

definisjon av språk, nemlig som tegnsystemer. For det andre kan det gi 

et grunnlag for en inndeling av språket og studiet av språkets struktur -

den strukturelle språklæra eller "grammatikken" i ordets vide forstand3. 
En følge av å betrakte språk som tegnsystemer, er nemlig at språklige 
enheter bare kan være enten tegn eller deler av tegn. Jf. Langacker 

1987:60: "Evidently, only symbolic units, or parts of such units, qualify as 

linguistic" (jf. også "the content requirement" om hva slags enheter en 
kognitiv grammatikk kan operere med, 1987:53-54). Det er dette 

aspektet jeg vil ta opp her, altså hva tegn-begrepet innebærer for 
inndelinga av språket og språklæra. 

Det skulle vel alt i utgangspunktet være klart at Saussures tegn

begrep står i en nær sammenheng med den gjengse inndelinga av den 

strukturelle språklæra i fonologi - i skriftspråket grafologi - morfologi, 

syntaks og semantikk, jf. kap. 2-6 i forprøveboka i språkvitenskap, 

Endresen m.fl. 1996.4 Til den strukturelle språklæra må en vel også 
regne leksikologien, sjøl om denne disiplinen vanligvis ikke regnes med 
til "grammatikken" og i det hele tatt har stått i periferien av 
språkforskernes interesse. Men sjøl om de fleste språkforskere regner 
med disse 4 eller 5 delenes, er forholdet mellom dem omstridt, ikke minst 

når det gjelder forholdet mellom syntaks - eller mer generelt 

grammatikk - og semantikk. Problematisk er også plasseringa av disse 

3 I det følgende bruker jeg "grammatikk" i ordets tradisjonelle, trange forstand, 
som fellesbetegnelse for morfologi og syntaks (TNS s. 11, Crystal 1985:141). Hva 
som berettiger en slik felles-betegnelse, vil framgå av det følgende. Jeg bruker 
også "grammatikk" og tilsvarende ord med vanlig "systematisk tvetydighet", til å 
betegne primært en del av språklæra, sekundært objektet, altså en del av et språk. 
F.eks. skal "morfologien i norsk" forstås som en forkortelse for "det morfologiske 
systemet i norsk". 
4 Det er egne kapitler for "fonetikk" og "fonologi", noe som vel må være en arv 
fra den tida da fonetikk ikke ble betraktet som en del av språkvitenskapen (jf. 
"forprøver i fonetikk og språkvitenskap", likeså tittelen på Crystal 1985). Videre 
ser jeg i denne sammenhengen bort fra det en kunne kalle språkfunksjonelle 
disipliner, slik som studiet av språkbruk, språkhistorie og språklig variasjon. 
5 Generativ grammatikk regner ikke med noen egen morfologisk komponent, jf. 
Nordgård og Åfarli 1990:17. 
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disiplinene i forhold til de to språklige plana Saussures etterfølgere 

bruker å regne med, uttrykksplanet og innholdsplanet. 
Det er disse problemene jeg vil diskutere her. Jeg vil ta 

utgangspunkt i tegnet, men vil også trekke inn A Martinets lære om 

språkets "doble artikulasjon", som kan sies å være en videreutvikling av 
tegn-teorien. Hovedproblemstillinga vil være plasseringa av 

grammatikken (og leksikologien) i forhold til uttrykksplanet og 

innholdsplanet, og dermed forholdet mellom grammatikken på den ene 
sida og fonologien og især semantikken på den andre. Jeg vil 

argumentere for følgende påstander: l) Grammatikk og leksikologi 

utgjør et eget plan, slik at vi må regne med tre språklige plan og ikke to. 
2) Uttrykksplanet og innholdsplanet er ikke parallelle. Vi har et 

uttrykkssystem, men ikke noe innholdssystem. 3) Semantikken er ingen 
selvstendig del av språklæra, men en del av grammatikken og 

leksikologien. 4) Grammatikken er følgelig innholdsbærende og består 

av tegn, inkl. semantiske relasjoner mellom tegn som inngår i større 

tegn. 

2 TEGNET 

Ifølge Saussure (1967:98-99) er et tegn ("signe") en forbindelse av et 
uttrykk ("signifiant") og et innhold eller en betydning ("signifie").6 Begge 
deler er mentale, ifølge Saussure, nemlig henholdsvis et lydbilde 
("image acoustique") og et begrep ("concept"). Saussure er altså 

"mentalist" i den forstand at han betrakter tegnet, og dermed språket, i 

sin helhet - også uttrykket - som noe mentalt (ei anna sak er at 
Saussure ikke er entydig på dette punktet, men har innslag også av en 
sosial definisjon av språk). For det andre har han en snever definisjon 

av tegn, nemlig som identiske med muntlige tegn. Uttrykket er ikke bare 

forestillinger, men mer spesifikt lydforestillinger. I samsvar med denne 

6 Dette snevre, språkvitenskapelige tegn-begrepet må skilles fra det vide, 
"semiotiske" tegn-begrepet i dagligtalen eller hos Peirce (se f.eks. Allwood og 
Andersson 1993:43), som omfatter også ikke-språklige fenomener som "naturlige 
tegn" (indisier og symptomer). 
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avgrensinga av tegnet er språk ("langue") ifølge Saussure (1967:45) 

d.s.s. talemål, og f.eks. skrift ("ecriture") representerer ikke noe språk, 

men er bare en gjengivelse av språket (dvs. talemålet). Langacker 1987 

følger Saussure på begge disse punktene. Som "kognitiv grammatiker" 

betrakter han språket som et reint mentalt fenomen, og en "symbolic 

unit" sies å være en " ... association between a semantic and a 

phonological stmcture" (1987:58, mi utheving; se også s. 11 og 76). 

Begge disse sidene ved tegn-definisjonen kan i høy grad 

diskuteres, og jeg kommer tilbake til avgrensinga til talemål i det 

følgende (pkt. 4.2). Men det er ikke i og for seg nødvendig å ta et 

standpunkt i denne sammenhengen. Poenget er inndelinga av tegnet i en 

uttrykksside og en innholdsside, uansett om en betrakter uttrykket som 

noe mentalt (forestillinger) eller noe fysisk (f.eks. lyder), og uansett om 

en avgrenser det til (forestillinger om) lyder eller lar det inkludere også 

(forestillinger om) andre fysiske størrelser, f.eks. bokstaver eller andre 

skrifttegn. 
Saussure understreker sterkt (1967:100-101) at tegnet er vilkårlig, 

og med det mener han tilfeldig eller umotivert. Primært er det 

forbindelsen mellom uttrykket og innholdet som er umotivert, eller 

kanskje mer presist: uttrykket er ikke motivert av innholdet, jf. at det 

samme innholdet kan ha ulike uttrykk i ulike språk (Saussures eksempel 

er tysk "Ochs" og fransk "boeuf"), og omvendt, jf. f.eks. norsk /o/ 

(skrevet "å") == lita elv og fransk /o/ (skrevet "eau") == vann. Men 

Saussure nevner sjøl noen unntak fra prinsippet, bl.a. at lydhermende 

ord, f.eks. etterlikninger av dyrelyder, opplagt ikke er tilfeldige, i og med 

at de etterlikner, er "ikoniske". Også i skriftspråk forekommer motiverte 

tegn, jf. avbildende skrifttegn, f.eks. romertallene "I-III". Ifølge 

Bergman 1978:10-12 er ikoniske tegn særlig typiske for døvespråk. 

Døvetegna kan være motivert også "indeksikalt", ved å peke på (noe 

som er forbundet med) referenten (f.eks. uttrykkes 'rød' i svensk 

døvespråk ved å peke på leppene, ifølge Bergman). Det samme påpeker 

Jackendoff 1993:87-88 for amerikansk døve-språk, der f.eks. både 

'kinesisk' og 'løk' uttrykkes ved å peke på øyet. 
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Det avgjørende kan derfor ikke være at et tegn er umotivert, men 

at det er konvensjonelt, noe Saussure også understreker. Dvs. at det er 
etablert gjennom en sosial "avtale" eller et "vedtak"7 - det Searle 

(1969:33) kaller "konstitutive" normer og Gullvåg 1991:18 

"kvalifikasjonsregler". Også lydhermende ord er konvensjonelle, i og 

med at en lyd kan etterliknes eller representeres språklig på en rekke 

forskjellige måter. Engelsktalende griser sier som kjent ikke "nøff", men 

"oink", så her har våre forfedre vedtatt at grisen sier "nøff", som rett og 
riktig er. Men en konvensjon trenger ikke være umotivert. Vi kan vel si 

at et konvensjonelt tegn ikke behøver å være motivert, siden uttrykk og 

innhold er forbundet gjennom et vedtak, slik at brukerne ikke er 
avhengige av noen likhet mellom dem for åassosiere dem. Poenget med 

en konvensjon må vel være at en blir enige om noe, samme hva det er, 
og enten det er motivert eller ikke. 

I påstanden om tegnets "vilkårlighet" ligger det også en påstand 

om at innholdet og uttrykket er konvensjonelle hver for seg, se f.eks. A 

Martinet 1965:34 eller J. Martinet 1976:69. Dette er vel opplagt for 
uttrykkets vedkommende, men Saussure understreker også (1967:97) at 
språket ikke er noen "nomenklatur", dvs. ei liste av betegnelser på ting 
som eksisterer uavhengig av språket, og kaller språket (1967:25) for et 

"klassifikasjonsprinsipp". Begrepene eksisterer altså ikke forut for 

tegnet, men konstitueres i og med tegnet (Saussure 1967:155f), ved at de 

får et uttrykk, og hvert språk konstituerer sine begreper (det forhindrer 
selvsagt ikke at de for en stor del kan være de samme i ulike språk). Jf. 
Coseriu og Geckeler 1981:50: "Le langage classe la realite, mais ille fait 

selon des inh~rets et des attitudes humaines" (Språket klassifiserer 
virkeligheten, men gjør det ut fra menneskelige interesser og 

holdninger). 
I Saussures tegnbegrep ligger det altså en påstand om at språket i 

sin helhet- også innholdet, begrepene- er et kulturfenomen og ikke et 

naturfenomen, jf. Malmberg 1967:14: " .. .language is thesis, not physis". 

7 Jeg setter ordene i anførselstegn fordi "vedtaket" normalt ikke er eksplisitt, men 
etableres gjennom praksis, ved at man følger eller bruker regelen. 
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Det innebærer igjen at språklige enheter, inkl. begrepene, er 
språkspesifikke og må læres ("relativisme"). Jf. Feil og Laursen 1989:85, 
om strukturalistisk semantikk: "Sprogenes indholdsstørrelser opfattes 

som kulturbestemte. Denne position ligger i direkte forlængelse af 

Saussures syn på sprogsystemer som sociale (ikke naturgivne) og 
dermed unikke (ikke universelle) fænomener". A Martinet 1962:26 sier 

det enda sterkere: "Apart from tlus common core [dvs. dobbel 

artikulasjon og lydlig uttrykk, de to egenskapene som definerer språk 
ifølge Martinet], nothing can be said to be linguistic which cannot differ 
from one language to another. This is how we should understand 

Saussure's dictum that linguistic features are arbitrary or 
conventional". Jeg kommer tilbake til denne problemstillinga mot 

slutten. 

3 GRAMMATIKKEN OG SPRÅKLIGE PLAN 

3.1 Innledning 

Av Saussures tegn-definisjon har hans etterfølgere, og særlig 
glossematikerne, trukket den konklusjonen at også språket har to "plan" 

eller "sider", nemlig innholdsplanet (innholdssida) og uttrykksplanet 

(uttrykkssida), se f.eks. Hjelmslev 1943:54, eller Lyons 1968:53-54 

(Hjelmslev skiller mellom "innholds- og uttrykksplan" og "-side", men 
det er han alene om, og skillet er irrelevant i denne sammenhengen). 

Men når de tradisjonelle språkstrukturelle disiplinene skal fordeles på 
disse to plana, blir det problemer. 

Det skulle vel være klart at fonologien er studiet av språkets, 
nærmere bestemt talemålets, uttrykksside. Dersom en også tar 
skriftspråket i betraktning, får vi i stedet grafologi, som studerer det 

skriftlige uttrykket. Både fonologien og grafologien studerer 
betydningsløse enheter eller uttrykksenheter - dels minsteenheter som 
henh. lyder og bokstaver, og dels komplekse uttrykksenheter som 

stavelser. Like klart skulle det være at semantikken er studiet av 
språkets innholdsside, som er av samme slag enten det gjelder skrift 
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eller tale, siden det er på uttrykkssida de to språkformene skiller seg 

prinsipielt fra hverandre. Men hva med morfologien og syntaksen, samt 
leksikologien? Hvilket plan skal disse delene av språldæra plasseres på? 

Ifølge Fabricius-Hansen 1981 er det ingen plass for dem i dette 

bildet, jf. det hun sier om syntaksen i glossematikken (s. 52): "Da 

indholds- og udtryksplanet skal beskrives hver for sig [ ... ], er der ingen 

egentlig plads for syntaks, hvis man opfatter syntaktiske relationer som 
relationer mellem hele tegn og ikke bare indholds- eller 

udtryksstørrelser". Og nettopp slik må man oppfatte det, noe jeg vil 
prøve å vise i det følgende. I så fall er det heller ingen plass for 

morfologien og leksikologien, som også kan sies å operere på både 
uttrykks- og innholdsplanet. Dette må sies å være en alvorlig mangel 

ved teorien, siden en ikke får plassert det som vel må være de sentrale 

delene av språklæra, nemlig de som studerer betydningsbærende 
enheter. En ser da også at grammatikerne får store problemer med å 

plassere morfologien og syntaksen - leksikologien blir vanligvis ikke 

nevnt- i forhold til dette skillet, og dermed også i forhold til resten av 
den strukturelle språklæra, fonologien (eller grafologien) og 

semantikken. Noen plasserer disiplinene på innholdsplanet, andre på 

uttrykksplanet. I det følgende vil jeg diskutere hver av disse 

plasseringene. 

3.2 Grammatikken på innholdsplanet? 
Glossematikere plasserer gjerne grammatikken på innholdssida, 
sammen med semantikken (se f.eks. Diderichsen 1962:6, eller Kofoed 
1971:15 og 44). Også Halliday 1990:11 plasserer det leksika

grammatiske "nivået" sammen med det semantiske på "the content 

plane". I Kofoed 1971, som går uvanlig grundig inn på spørsmålet, heter 
det bl.a. (s. 75) at " ... semantikken må ses som en underafdeling af 
indholdslæren ved siden af morfemikk:en [dvs. morfologi og syntaks, 

E.P.]. Det drejer sig i begge tilfælde om de betydningsbærende enheder i 
sproget ... ". Denne plasseringa fører til at en blir nødt til å skille mellom 

"innholdslære" ( = grammatikk + semantikk) og "betydningslære" ( = 
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semantikk), og Kofoed gjør da også akkurat det (bl.a. bruker han 

"betydningslære" om semantikken på s. 15,44 og 74). Men hva er i så fall 

forskjellen mellom "innhold" og "betydning"? Disse ordene brukes 

vanligvis synonymt, f.eks. i Borgstrøm 1973:92: "Semantikk er studiet av 

sprogets innhold, betydningene". Det ser da også ut til at Kofoed sjøl 

har problemer med å holde styr på dette kunstige skillet, jf. at han sier 

(s. 75, se sitatet nedafor) at semantikken dreier seg om enhetenes og 

forbindelsenes innhold istedenfor betydning. Likeså bruker han ordene 

synonymt når det heter (s. 74) at " ... det sproglige tegn har en 

betydningsside (indholdsplanet) såvel som en udtryksside 

(udtryksplanet)". 
Men viktigere enn dette terminologiske problemet er spørsmålet: 

Hva blir forskjellen mellom grammatikk og semantikk dersom begge 

hører til "innholdslæra"? Kofoeds svar på det (s. 75) er at "Forskellen 

mellem morfemik og semantik bliver da den, at morfemikken handler 

om de betydningsbærende enheders (morfemernes) forbindelses

muligheder i det sproglige udtryk og klassificerer dem i henhold hertil, 

medens semantikken drejer sig om enhedernes og forbindelsernes 

indhold". 

Her stiller Kofoed opp mot hverandre to ting som etter mitt skjønn 

ikke hører heime på samme plan og ikke er motsetninger, nemlig tegnas 

("de betydningsbærende enheders") forbindelsesmuligheter og deres 

innhold. Den naturlige motsetninga til innhold er uttrykk og ikke 
forbindelsesmuligheter, og 'forbindelser' utelukker ikke 'innhold'. Bl.a. 

gir det mening å snakke om innholdsmessige eller semantiske for

bindelser mellom to tegn som er forbundet syntaktisk, noe jeg kommer 
tilbake til mot slutten. Og "morfemikken" dreier seg ikke bare om 

morfemenes forbindelsesmuligheter, men også om morfemene sjøl, og -

ikke minst- de større grammatiske enhetene ordformer og syntagmer 
(av ordformer). 

Forskjellen mellom semantikk og grammatikk må snarere være at 

semantikken ganske riktig dreier seg om de betydningsbærende 

språklige enhetenes betydning (innhold), mens grammatikken (og 
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leksikologien) dreier seg om de betydningsbærende enhetene i sin helhet, 
irmhold og uttrykk Jf. Dyvik 1980, hvor det heter (s. 286) at "Vårt 

grunnlag for å isolere grammatiske fenomener fra semantiske har vært 

tegnbegrepet; dvs. grammatiske distinksjoner skal være korrelert med 

uttrykksdistinksjoner". I så fall er ikke grammatikken nærmere beslekta 

med semantikken enn med fonologien eller grafologien, som studerer 

tegnas uttrykk, og det er ikke noe grunnlag for å henføre grammatikk og 

semantikk til samme overordna plan - "innholdsplanet" - andsynes 
fonologien eller grafologien. 

3.3 Grammatikken på uttrykksplanet? 
De fleste velger da også å plassere grammatikken på uttrykkssida, 
sammen med fonologien. Et eksempel er Lyons 1968:53-54. Andre er 

TNS, hvor det heter (s. 12) at " ... både grammatikk og fonologi opererer 

på uttrykksplanet", og Simonsen m.fl. 1988:143, som sier at 

" ... beskrivelsen av språkets uttrykksside omfatter fonologi, morfologi 

og syntaks".s Likeså behandler Vannebo 1976 morfologi og syntaks på 

linje med fonologi og grafologi under overskriften "Uttrykks

strukturen", mens "Innholdsstrukturen" omtales for seg (se s. 230-238). 

Også Andersson 1977:20 plasserer syntaksen på uttrykks-planet når det 

heter at " ... en fullstandig beskrivning av uttrycksplanet innefattar [ ... ] en 

beskrivning av den syntaktiska strukturen" (samtidig heter det- s.s.- at 

den syn taktiske strukturen er ". .. en sammanhållande lank meHan 
uttryck och innehåll", slik at syntaksen beskrives både som en del av 

uttrykket og som et bindeledd mellom uttrykk og innhold). 

Ett problem med denne plasseringa er at "uttrykk(splanet)" blir 

grunnleggende tvetydig; dels kan ordet betegne bare fonologien, og dels 

kan det betegne fonologi + grammatikk. Et annet er at dersom 

grammatikken hører til på uttrykkssida, hva blir da forskjellen mellom 

grammatikken og resten av "uttrykkslæra", fonologien eller 

grafologien? Hva blir forskjellen mellom grammatikkens enheter, f.eks. 

s Formuleringa er gått ut av den siste utgaven, Endresen m.fl. 1996. 
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setninger, ordformer og morfemer, og fonologiens eller grafologiens, 
lyder eller bokstaver? Er en morf, et morfem og ei ordform som f.eks. 
"pil" en uttrykksenhet på samme måte som f.eks. bokstavene "p", "i" og 
"l" (eller de tilsvarende lydene)? I Simonsen m.fl. 1988 heter det (s. 77) at 
stamme og bøynings-formativer er " ... einingar på uttrykkssida" og (s. 
99) at "Morfane er uttrykkselement, og ikkje innhaldselement". Men 

samtidig blir et morfem definert (s. 139) som " ... eit sett av ein eller fleire 
morfar som har komplementær distribusjon og er semantisk eller 

grammatisk likeverdige" (mi utheving).9 Hvordan kan morfer da være 
uttrykks-elementer? Hva er egentlig et "uttrykkselement"? Og hva blir 
forholdet mellom de grammatiske enhetene og de fonologiske eller 
grafologiske? Kan man f. eks. si at en grammatisk enhet, f.eks. ei 
ordform eller et morfem, består av lyder eller bokstaver? 

Om dette sier Lyons 1968 (s. 53) at " ... the expression-plane of 
language can be described in terms of (at least) two levels: that of 
sounds and that of words". På uttrykkssida er det ikke mulig å sjonglere 
med "betydning" andsynes "innhold"; i stedet sjonglerer Lyons altså med 
"nivå" ("level") andsynes "plan": Grammatikk og fonologi utgjør to 
"nivåer" av det samme "planet". "Level" blir da definert (s.s.) slik at det 
gjelder "composition", dvs. at "a more complex unit is composed of 
simpler, or smaller, units". Her må vi vel underforstå mindre enheter av 

samme slag, iallfall hva det prinsipielle skillet mellom de to plana 
angår. Jf. at Lyons (1968:54) forklarer Martinets teori om "språkets 
doble artikulasjon" (se pkt. 4) med at "the units on the "lower" level of 
phonology (the sounds of language) have no function other than that of 
combining with one another to form the "higher" units of grammar 
(words)". En tilsvarende formulering finner vi i Lyons 1977:72, der Lyons 
tilmed understreker i en merknad at " ... nothing has been said here about 
higher-level units being meaningful"Io. 

9 Også disse formuleringene er gått ut av den siste utgaven. 
lO I Lyons 1968:403-404 har Lyons en annen og etter min mening bedre 
framstilling, der han understreker at et ord har både "form" og "meaning". 
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Denne inndelinga innebærer mao. at ord og lyder er (henh. større 
og mindre) enheter av prinsipielt samme slag, og at det ikke er noe 
kvalitativt skille mellom det fonologiske "nivået" og det grammatiske, 

iallfall ikke hva skillet uttrykk/innhold angår. Både ord og lyder er 
uttrykksenheter, bare på ulike "nivåer", dvs. av ulik størrelse. En 

liknende framstilling av forholdet mellom det fonologiske og det 
morfologiske eller grammatiske "nivået" ("level" eller "stratum") finner 

vi i amerikansk strukturahsme, som manglet tegnbegrepet. Jf. Stark 
1972:389, om amerikansk strukturalisme: "Because smaller units 

'composed' larger ones, the fundamental difference between the units of 

different levels was the simple quantitative one of 'size': morphemes 

were simply bigger than phonemes". Også framstillinger av den kjente 
"semiologiske trekanten" til Ogden og Richards framstiller ofte ordet 
som en rein uttrykksenhet. Denne trekanten skiller mellom tre enkle 
grunnenheter, av Ogden og Richards (1947:11) sjøl kalt "symbol", 

"thought or reference" og "referent". Den viktige enheten i denne 

sammenhengen er den Ogden og Richards kaller "symbol", som ofte blir 
oversatt med "ord" (f.eks. i Vagle m.fl. 1993:60). Wormnæs 1971:15 
bruker "betegnelse", men presiserer (s. 5) "betegnelse" som "selve ordet 

slik det er skrevet eller talt", i motsetning til begrepet betegnelsen 
uttrykker. Ordet/betegnelsen omfatter mao. ikke betydninga. 

En slik framstilling er uforenlig med Saussures tegnbegrep, fordi 

tegnet som en sammensatt enhet av uttrykk og innhold ikke har noen 
plass. Den stemmer heller ikke med måten vi vanligvis omtaler ord på. I 

vanlig språkbruk, faglig som daglig, sier vi jo at et ord har en betydning, 

slik alle ordbøker tar for gitt. Betydninga oppfattes mao. som en del av 
ordet, jf. Lyons 1968:405: " .. .in traditional grammar the word results 
form the combination of a particular form with a particular rneaning". 

Det det er tale om i sitatene ovafor, er altså ikke ordet som helhet, men 

ordets uttrykk- det som stundom kalles "fonologisk ord", f.eks. i Lyons 

1968:196 og Rønhovd 1993:13. Men det er misvisende å kalle en 
lydsekvens for et (fonologisk) ord. Et ord- både i betydninga 'ordform, 
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morfosyntaktisk ord' og i betydninga 'leksem' - er ikke en fonologisk 

enhet, men henh. en grammatisk og en leksikalsk. 

Endelig er framstillinga uforenlig med teorien om den "doble 

artikulasjonen", som nettopp understreker det kvalitative skillet mellom 

det fonologiske og det grammatiske planet. Jf. Hockett 1961:46: "To get 

from the phonological stratum to the grammatical, some kind of 

additional criterion of segregation and identification must be evoked". 

Og dette kriteriet " .. .is always at bottom semantic, no matter how 

disguised". Uten et slikt kvalitativt skille er det ganske enkelt ikke noe 

grunnlag for å skille mellom akkurat disse to "nivåene", for hva 

komposisjon angår, har vi et uendelig antall nivåer, noe særlig "!C

analysen" har anskueliggjort for syntagmenes vedkommende. Men 

også ei ordform kan være morfologisk sammensatt og bestå av mindre 

morfologiske enheter på flere nivåer. Ei bøyd ordform (bøyningsform) 

består av en ordstamme og et bøyningsmorfem (eller -formativ), og 

stamma kan i sin tur bestå av to sammensetningsledd eller en 

avledningsstamme +et avledningsmorfem, begge deler på flere nivåer. 

Hockett 1961:40 setter opp hierarkiet "sentences - dauses - phrases -

words- morphemes" for "the morphemic or GRAMMATICAL stratum 

of a language". Mellom disse enhetene består det en "composed-of"

relasjon, dvs. en relasjon mellom " ... elements of the same stratum of a 

language, but of different size-levels" (s. 41). I den grammatiske 

analysen har vi å altså gjøre med enheter av prinsipielt samme slag -

nemlig tegn - helt til vi kommer til den grammatiske minsteenheten, 

morfemet, som ikke kan deles videre inn i mindre tegn, men bare i 

betydningsløse enheter, altså enheter som ikke er tegn. Det er nettopp 

dette Martinets teori om språkets "doble artikulasjon" peker på (mer om 

det i pkt. 4). 

3.4 Konklusjon 

Verken plasseringa av grammatikken - i betydninga 'morfologi + 

syntaks' - på innholdssida eller plasseringa av den på uttrykkssida får 

fram den grunnleggende forskjellen mellom morfologi og syntaks på 
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den ene sida og fonologi (eller grafologi) og semantikk på den andre. 

Heller ikke får en på noen av måtene fram den grunnleggende likheten 

mellom syntaksen og morfologien andsynes de andre delene av den 

strukturelle språklæra, som gjør at begge tradisjonelt blir slått sammen 

under betegnelsen "grammatikk". Det er selvsagt ingenting i veien for å 

si at det enkelte tegnet har en uttrykksside og en innholdsside, men 

dersom en parallelt sier at språket som helhet har en uttrykks- og en 

innholdsside eller -plan, er det ufullstendig, for da får vi ikke noe plan å 

henføre de enkelte tegna og under-tegnsystemene til. Det mangler noe 

vesentlig i denne beskrivelsen - nemlig det språklige helhetsplanet, 

tegnsystemet sjøL Det forsvinner så å si ut av beskrivelsen, for tegnet 

sjøl kan jo ikke plasseres på noe av de to plana, men står med ett bein på 

hver side av skillet. Dermed representerer det en tredje - og 

grunnleggende - type av språklige enheter, og utgjør følgelig et eget 

plan. 

Vi får mao. ikke fram verken likhetene eller ulikhetene mellom de 

ulike delene av språket og den strukturelle språklæra uten å regne med 

tre språklige plan: et helhetsplan - tegnplanet - og to delplan: 

uttrykksplanet og innholdsplanet. En slik primær tre-deling mener jeg 

følger av sjølve tegn-definisjonen til Saussure. Den innebærer at vi har 

tre hoved-typer av språklige enheter, nemlig helheten og hver av 

delene, eller tegn, uttrykksenheter og innholdsenheter. Jf. Langacker 

1987:76: "Cognitive grammar posits just three basic types of structures: 

semantic, phonological and symbolic. Symbolic structures are obviously 

not distinct from the others, but rather combine the two". For min del vil 

jeg heller si at det siste nettopp gjør tegna distinkte fra de to andre 

enhetstypene; en helhet er forskjellig fra hver av sine deler. 

I så fall skulle det være tre hovedformer for strukturelt 

språkstudium: 1) studiet av tegna som helhet, dvs. leksikologi og 

grammatikk (=morfologi og syntaks; se pkt. 4.4 om videre-inndelinga 

av tegnstudiet), 2) studiet av tegnas uttrykk, dvs. fonologi (i talemål) 
eller grafologi (i skriftspråk), og 3) studiet av tegnas innhold, dvs. 

semantikk. Vi finner da også at en tre-deling av den strukturelle 
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språklæra er ganske vanlig blant språkteoretikere, sjøl om den normalt 

ikke settes eksplisitt i samband med tegnet. F.eks. har vi en noenlunde 

tilsvarende tre-deling av "grammatikken" (i vid betydning) i generativ 

grammatikk, i de tre "komponentene" syntaks, fonologi og semantikk, 

sjøl om leksikologien ikke regnes med til "grammatikken". Den samme 

tre-delinga finner vi i Leech 1981:11, som omtaler delene som "levels" og 

ikke "components".ll Lamb 1966:1 skiller mellom 6 "strata" i bl.a. 

engelsk, men legger til at "A six-stratum structure may be regarded as 

made up of three major components, SEMOLOGY, GRAMMAR and 

PHONOLOGY, each of which comprises two stratal systems". Videre 

heter det at "Of the three major components, semology is related to 

meaning and phonology to speech, while grammar is intermediate 

between the two" (de to underplana på hvert hovedplan svarer 

nærmest til det "-etiske" og det "-emiske" nivået, f.eks. det fonetiske og 

det fonemiske i fonologien, og har derfor ingenting med tegn-begrepet å 

gjøre). 
Også Halliday 1984:39 sier at språket er " ... a basically three

stratal system: semantics, grammar, phonology. (Grammar means 

lexicogrammar; that is, it includes vocabulary.)" De samme tre strata 

eller "levels" nevner han i Halliday 1990:10. Men liksom Lyons opererer 

Halliday samtidig med skillet mellom uttrykksplanet og innholdsplanet, 

og både det semantiske og det leksika-grammatiske "nivået" plasseres 

som nevnt på "the content plane" mens fonologien utgjør "the 

expression plane" (1990:11). Det går ikke fram hva forskjellen mellom 

"level" (eller "stratum") og "plane" består i, og hvorfor begge de to 

første "levels" plasseres på det samme "plane". Etter mitt skjønn er det 

Hallidays tre "levels" som beskriver realitetene best, og de to "planes" 

blir da unødvendige og kompliserende. De to tradisjonelle plana er 

identiske med to av Hallidays "levels", nemlig det første og det siste, 

henh., og Hallidays 3. "level", det leksika-grammatiske, kan ikke 

11 Derimot har vi en annen tre-deling i Morris' skille mellom syntaks, semantikk 
og pragmatikk, som brukes en del i språkfilosofien. 
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innordnes under noen av de første to, men kommer i tillegg, som et eget, 

sideordna plan eller nivå. 

Hvordan er så forholdet mellom disse tre hoved-delene av 

språklæra? Ut fra det som er sagt tidligere, burde det være tale om 

forholdet mellom en helhet og dens to deler, slik at både fonologien og 

semantikken inngikk i leksikologien og grammatikken som studiet av 

henh. uttrykket og innholdet av de leksikalske og grammatiske 

enhetene. Så enkelt er det likevel ikke. Bl.a. har vi A Martinets lære om 

språkets "doble artikulasjon", som hevder at uttrykket er "artikulert" 

eller strukturert i et eget system som er uavhengig av tegnsystemet. 

Hva impliserer den "doble artikulasjonen" for inndelinga av språket og 

språklæra? 

4 TEGNSYSTEM OG UTTRYKKSSYSTEM 
SPRÅKETS "DOBLE ARTIKULASJON" 

4.1 Martinets framstilling 
A Martinet 1957:371 kritiserer glossematikken for postulatet om 

fullstendig parallelitet ("isomorfisme") mellom uttrykks- og 

innholdsplanet (se pkt. 5.1), som han mener overser språkets 

"målrettethet" eller funksjon ("la finalite de la langue"): "on parle pour 

etre compris, et l'expression est au service du contenu" (Man snakker 

for å bli forstått, og uttrykket står i innholdets tjeneste). Bl.a. peker han 

(s. 372) på at en på uttrykkssida finner både betydningsløse 
minsteenheter ("unites simples"), f.eks. fonemene /m/, /a/ og /1/, og 

betydningsbærende (tegn-)uttrykk ("signifiants"). De siste kan være dels 

enkle, som fransk /mal/, og dels komplekse, som fransk rz e mal o da/ 

(dvs. "J'ai mal aux dents", jeg har tannverk). If. Martinet går 

hovedmotsetninga i glossematikken mellom på den ene sida uttrykkene 
og de enhetene de består av, og på den andre innholdet, altså mellom 

f.eks. uttrykkene /mal/ og rz e mal o da/ og uttrykksenheten /ml på den 
ene sida og innholds-enhetene 'mal' og 'j'ai mal aux dents' på den 

andre. Men de to sidene er ikke parallelle. Uttrykket /mal/ svarer til 
(uttrykker) innholdet 'mal', uttrykket rz e mal o da/ svarer til innholdet 
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'j'ai mal aux dents', men uttrykksenheten /ml - som inngår i begge 

uttrykkene - svarer ikke til noe på innholdssida. Derfor kan en sette opp 

en annen hovedmotsetning, nemlig mellom betydningsløse (minste) 

uttrykksenheter som /ml på den ene sida og betydningsbærende 

(minste) tegn som /mal/+ 'mal' på den andre. 

Det er dette Martinet kaller språkets doble artikulasjon, dvs. 

inndeling eller strukturering. Andre (f.eks. Hockett 1968:17 og Lyons 

1977:71) kaller det språkets "dualitet". Martinet 1965:2 beskriver 

dualiteten slik: " .. .le langage humain est, non seulement articule, mais 

doublement articule, articule sur deux plans, celui ou, pour employer les 

termes du pa:rler de tous les jours, les enonces s'articulent en mots, et 

celui ou les mots s'articulent en sons" (Det menneskelige språket er ikke 

bare artikulert, men dobbelt artikulert, artikulert på to plan: det hvor -

for å bruke dagligspråkets termer - ytringene kan inndeles i ord, og det 

hvor ordene kan inndeles i lyder). Både her og i Martinet 1964:22-24 gjør 

Martinet det klart at den første "artikulasjonen" eller inndelinga 

egentlig ikke er i ord, men i morfemer (Martinet: "monemer"). I 

Martinet 1965 illustrerer Martinet dette med ytringa "J'ai mal a la tete", 

som kan inndeles i 6 morfemer (den l. artikulasjonen), som i sin tur kan 

deles inn i ett eller flere fonemer (den 2. artikulasjonen). Jf. også 

Jakobson 1971 c:113: "In the system of language we discem two levels: 

the grammatical pattern of meaningful elements and the underlying 

phonemic pattern of mere discriminatory marks". Martinet mener at 

den doble artikulasjonen er grunnleggende i språket, og at den derfor 

bør inngå i definisjonen av språk. Det samme mener mange andre, f.eks. 

Hockett 1968:17-18, Jakobson 1971 a:673 og Lyons 1981:19-2012. 

4.2 En utvidelse av uttrykket og av tegnet? 
Som sitatene ovafor viser, er språk for Martinet (og også for de andre) 

liksom for Saussure ensbetydende med talemål, jf. at den andre 

artikulasjonen sies å bestå av lyder. Det betyr at også tegn-begrepet blir 

12 Ifølge Jakobson 1971 a:673 ble den doble artikulasjonen først påpekt av russeren 
Bubrix i 1930. 
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avgrensa til lydlige tegn, tegn med et lydlig uttrykk. Dette er en urimelig 

avgrensing av 'språk', som ikke stemmer med dagligtalens bruk av 
ordet. Også skriftspråk og døvespråk er språk, ifølge vanlig 
språkbruk13, og hva dualitet angår, er iallfall alfabetisk skriftspråk 

dobbelt-artikulert, akkurat som talemålet, bare at uttrykksenhetene der 

er bokstaver istedenfor lyder. Mht. dualitet er alfabetisk skriftspråk en 

fullstendig parallell til talemålet, og Martinets teori om den doble 

artikulasjonen bør utvides til å gjelde også skriftlige tegn, event. også 
andre tegnsystemer med en tilsvarende dobbelstrukturering. Vi trenger 

mao. en videre, mer generell avgrensing av den 2. artikulasjonen - og 

dermed også av den l. - som også omfatter bokstaver, event. også 
andre uttrykksenheter. 

En slik videre definisjon av uttrykket finner vi hos Hjelmslev, som 

kaller uttrykksenhetene for "figurer". Disse uttrykksenhetene blir ikke 
identifisert med noen bestemt "uttrykkssubstans", f.eks. lyder eller 

bokstaver, og dermed blir også tegnet hos Hjelmslev et mer generelt 
begrep, som omfatter tegn med aUe slags uttrykk. I Hjelmslev 1943 heter 
det bl.a. (s. 43) at "Sproget er altsaa saaledes indrettet at der ved hjælp 
af en haandfuld figurer og gennem stadig nye sammenstillinger af dem 

kan bygges legio af tegn. Hvis sproget ikke var saaledes indrettet vilde 

det være et til sit formaal ubrugeligt redskab. Vi har saaledes al grund 

til at formode at vi i dette træk: tegnenes opbygning af et stærkt 

begrænset antal figurer, har fundet et væsentligt grundtræk i sprogets 
struktur". 

Dersom vi regner også skriftspråk som språk, er dobbel 

artikulasjon likevel ikke en nødvendig egenskap ved tegnsystemer eller 

språk Rett nok har alle talemål denne egenskapen, og som Martinet 

1964:24 peker på, er en strukturering av uttrykket en nødvendig 

forutsetning for et noenlunde utbygd muntlig tegnsystem, siden vi bare 

kan produsere og oppfatte et begrensa antall lyder. Men ikke alle 
skriftspråk er dobbelt-artikulerte. "Ideografiske" (eller "logografiske") 

13 I Endresen m.fl. 1996:44 defineres uttrykk slik at det omfatter både tale, skrift og 
gester. 



Uttrykk, innhold og grammatikk 95 

skriftspråk som det kinesiske mangler den 2. artikulasjonen: Hvert 

skrifttegn er betydningsbærende og utgjør uttrykket i et (minste-)tegn 
alene (det samme gjelder våre egne tallsymboler, samt skrifttegn som 

"+", "&", ">", "=" o.l.). I et visuelt tegnsystem har vi større muligheter til 

å holde styr på et stort antall ulike, usammensatte uttrykksenheter og 
kan til nød klare oss uten dualitet. Men at en strukturering av 

uttrykkssida innebærer en stor rasjonalisering også i skrift, kan en 

forvisse seg om ved å sammenlikne et alfabetisk skriftsystem der en med 

under 30 bokstaver kan bygge opp et uendelig antall mulige uttrykk, med 
det kinesiske med sine tusener av skrifttegn. 

4.3 Tegn-uttrykk og uttrykkssystem 

Dualitetsteorien innebærer altså at språk kan være "artikulert" eller 
strukturert også på uttrykksplanet. Den peker på at et språk i tillegg til 
et tegnsystem kan omfatte et uttrykkssystem - f.eks. et lydsystem eller et 
alfabet - som liksom tegnsystemet har både et paradigmatisk og et 
syntagmatisk aspekt. Det består av et lite antall minste uttrykksenheter 
-f.eks. lyder eller bokstaver - som hver for seg ikke har betydning, men 
som kan kombineres etter visse regler og som har betydning i visse 

kombinasjoner, som uttrykket i visse tegn. Deres funksjon er mao. å 

bygge opp uttrykket i tegn - først og fremst minstetegn eller morfemer 

(som igjen kan kombineres til større tegn etter visse regler). Dermed har 
de også en tegn- og betydningsskillende (distinktiv) funksjon. 

Vi må altså skille mellom (tegn-)uttrykk (Martinets "signifiants") 
og uttrykks-enheter - enhetene i uttrykkssystemet, Martinets "unih~s 

simples", Hjelmslevs "figurer". Uttrykkene består av uttrykksenheter, 
som regel flere, men unntaksvis en, som i ordet/morfemet "å", subst. ( = 

lita elv), i norsk Men en ting er "å" som uttrykksenhet (bokstav eller 
lyd), en annen er "å" som uttrykk i substantivet "å". Den første er 
betydningsløs og følgelig den samme "å"-en som i "ås, så, stå" osv.; den 

siste har innholdet 'lita elv' og er dermed enestående. Og det ikke tegnet 
som helhet, men tegnets uttrykk som består av lyder eller bokstaver - en 
eller flere. Jf. Trampe og Viberg 1972 (s. 70): "På den syntaktiska nivån 
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[ ... ] laborerar vi med enheter som ar tecken, dvs. som har såval uttryck 

som innehåll. Dessa uttryck utgors naturligtvis av enheterna från den 

fonologiska nivån, dvs. språkljuden". Dualitetsteorien innebærer at 

f.eks. lyder og ord eller morfemer er enheter av prinsipielt ulik type, slik 

at forholdet mellom dem ikke kan være et spørsmål om "komposisjon" 

eller kombinasjon, rett og slett. Forskjellen mellom bl.a. lyder og ord er 

mao. et spørsmål om plan og ikke om "levels" i Lyons' forstand; ikke 

uttrykksplan og innholdsplan, men uttrykksplan og tegnplan - den 2. og 

den l. artikulasjonen. Plasseringa av grammatikken på uttrykksplanet 

tilslører dette grunnleggende skillet. 

Videre innebærer dualitetsteorien at uttrykkssystemet er 

uavhengig av tegnsystemet, jf. Hockett 1961:49: "Grammatical 

patterning and phonological patterning [ ... ] seem [ ... ] to be largely 

independent both of each other and of any other stratum". Likeså Lyons 

1981:20: "By duality is meant the property of having two levels of 

structure, such that units of the primary level are composed of elements 
of the secondary level and each of the two levels has its own principles 

of organization" (Lyons bruker altså "units" om tegn og "elements" om 

uttrykksenheter). Et anna sted (s. 61) uttrykker han det slik: "Natural 

languages, then, have two levels of structure and the levels are 

independent, in the sense that the phonological structure of a language 

is not determined by its syntactic structure and its syntactic structure is 

not determined by its phonological structure". Lyons begrunner 

påstanden med tvetydige setninger som "We watched her box", dvs. 

setninger med en enkelt fonologisk eller grafologisk struktur, men med 

to syntaktiske strukturer og dermed to betydninger. 

At de to systemene eller regeltypene er innbyrdes uavhengige, ser 

vi også av at de i visse tilfeller kan komme i konflikt med hverandre, jf. 

norske imperativer som "sykl, åpn, ofr". Det grammatiske, nærmere 

bestemt morfologiske, systemet krever slike former, men det fonologiske 

forbyr dem, dvs. det forbyr slike tegn-uttrykk eller lydkombinasjoner 

generelt. Slike imperativer blir dermed et problem for språkbrukerne, 

som de gjerne prøver å unngå, f.eks. ved å bruke infinitiv eller modale 
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uttrykk i stedet ("Åpne døra" eller "Kan du åpne døra" istedenfor "Åpn 

døra"). Jf. Kristoffersen 1991:246-247, som setter opp imperativer som 

[sykle] for Oslomål med spørsmålstegn " ... because Oslo and Østlandet 

speakers tend to become rather uncomfortable when asked about them" 

(forma er markert med tonelag l, men etter min mening er bare tonelag 

2 mulig her). Ifølge Kristoffersen bruker informantene flere strategier 

for å unngå de morfologisk regelrette formene, bl.a. å sette til en "-e", 

slik at forma blir lik infinitiv. Et eksempel fra Aftenposten er "Koble fisk 
og landbruk!"l4 

Siden uttrykkssystemet er uavhengig av tegnsystemet, kan 

uttrykksenhetene omtales generelt, abstrahert fra de individuelle tegna 

de er uttrykk i. F.eks. kan vi omtale lydenheten /å/, og hvordan den kan 

kombineres med andre lyder, i sin alminnelighet - i et hvilket som helst 

ord (alle ord). Det er det vi vanligvis gjør i fonologien. Dvs. vi beskriver 

tegnuttrykkene i vedkommende språk generelt - også de som ikke fins, 

dvs. de som er mulige i språket (ved generalisering fra de som faktisk 

forekommer). F.eks. har vi ifølge de "fonotaktiske" reglene i norsk 

mulige lydsekvenser som /i-1-p/ og /l-i-p/ i tillegg til de eksisterende 

tegnuttrykkene /p-i-1/ og /p-1-i/ (== gode manerer, if. Bokmålsordboka), 

men ikke */l-p-i/ eller */i-p-l/, iallfall ikke innafor en og samme 

stavelse. De kan bli uttrykket i faktiske norske morfemer og ord så snart 

vi finner en passende betydning til dem. 

Men vi må selvsagt også gjøre greie for uttrykket i de enkelte 

tegna og tegntypene vi opererer med i grammatikken og leksikologien, 

særlig de leksikalske og grammatiske minsteenhetene - ordene og 

morfemene. Det skulle vel være klart at en fullstendig beskrivelse av et 

tegn - iallfall et minstetegn, dvs. et morfem- må omfatte en beskrivelse 

14 Flere eksempler i Vinje 1993:208. Både Beito 1970:274, Næs 1972:175, Venås 
1990:95 og Rønhovd 1993:111 nevner former med utlydende "-e" som en 
mulighet i slike imperativer, og de er offisielt godkjente. Vinje 1993:207 mener 
derimot at de vanligvis uttales med "e" foran sonoranten, altså "plyster!" o.l., og 
han anbefaler slike former også i skrift (s. 209). Etter mitt skjønn er slike former 
uvanlige i tale, og Vinje nevner heller ikke skriftlige belegg for dem. Grunnen til 
at vi unngår denne løsninga, er vel at vi da svært ofte ville få sammenfall med 
substantiver på -el og -er, f.eks. "sykkel" (m), "offer" (n). 
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av både uttrykket og innholdet (et komplekst tegn kan da beskrives på 

grunnlag av de mindre tegna det består av). Her blir fonologien på en 
måte innordna i grammatikken og leksikologien, jf. Endresen 1996 b:106: 

" ... morfologi handlar om både fonologi og semantikk". Morfologiens 
fonologiske aspekt kunne passende kalles "morfo-fonologi", en 

betegnelse som rett nok brukes særlig når morfemenes eller 

ordformenes uttrykk varierer ("morfo-fonologiske vekslinger"). 

Fonologien studerer mao. uttrykkssystemet (lydsystemet) uavhengig av 
tegnsystemet, mens morfo-fonologien studerer uttrykket i (uttalen av) 
bestemte minstetegn (morfemer eller ordformer).ls Skillet er viktig i 

samband med språklig variasjon, for det er først og fremst på det 
morfo-fonologiske planet vi finner variasjon mellom nærbeslekta 
språkvarianter. F.eks. har all østlandsk med noen få unntak det samme 

lydsystemet, mens uttalen av de enkelte morfemene og ordformene 
varierer fra dialekt til dialekt. Noe av det samme kan sies om forholdet 

mellom muntlig bokmål og nynorsk, uttalt med samme "aksent". 

4.4 Litt om videre-inndelinga av tegnsystemet 
Tegnsystemet kan deles videre inn, først og fremst i leksikon og 
grammatikk. Ifølge Jespersen 1958:32 er forskjellen at "Grammar deals 

with the general facts of language, and lexicology with special facts". 

Det samme sier Leech 1981:179 når han beskriver leksikonet som " ... a list 
of all the particular facts about the language, i.e. those which cannot be 

generalized into rules", og grammatikken som " ... that part of the system 

of a language which can be described in terms of generalizations, or 

rules". Boas sier det if. Roman Jakobson (1971 b:489) slik at 
grammatikken " ... determines those aspects of each experience that must 
be expressed". Dette skillet har altså ingenting med de tre språklige 

plana å gjøre og er irrelevant i denne sammenhengen. 
Grammatikken kan deles videre inn i morfologi og syntaks. Heller 

ikke dette skillet har noe med de tre plana å gjøre; det er opplagt et 

15 Jf. skillet mellom "generelle fonologiske" og "morfo-fonologiske" regler i 
Sandøy 1985:33 eller Haugen 1993:71-72. 
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spørsmål om "nivå" og ikke "plan" i Lyons' eller Hallidays språkbruk: 

Her har vi å gjøre med enheter av prinsipielt samme slag - nemlig tegn 

- henholdsvis under og over et visst nivå, nemlig ordform-nivået (se 

f.eks. Borgstrøm 1973:53, TNS s. 11). Det nære slektskapet mellom 

morfologi og syntaks kommer til uttrykk i den tradisjonelle 
fellesbetegnelsen "grammatikk", og i den nyere erstatninga "morfo

syntaktisk" (f.eks. morfo-syntaktiske kategorier). I den kognitive 
grammatikken regnes leksikologi, morfologi og syntaks som et 

kontinuum, iallfall i teorien Qf. Langacker 1987:3). Jeg går ikke nærmere 

inn på spørsmålet her, siden poenget ikke er å diskutere forholdet 
mellom de delene av språklæra som har det felles at de studerer tegn, 
men å få fram at de nettopp har noe viktig feHes, som gjør det berettiget 

å skille dem ut som en del av den strukturelle språklæra som 

representerer et eget - og grunnleggende - språklig plan. 
I det foregående har jeg argumentert for at både talemålet og 

alfabetisk skriftspråk har et uttrykkssystem som er uavhengig av 
tegnsystemet og som derfor kan beskrives uavhengig av grammatikk og 
leksikon. På bakgrunn av tegn-definisjonen er det naturlig å spørre om 
det fins en tilsvarende strukturering av innholdsplanet, mao. et 
uavhengig innholdssystem, bestående av et lite antall av minste 
innholdsfaktorer som kan kombineres på ulike måter og dermed danne 

innholdet av alle språkets tegn. 

5 INNHOLDSSYSTEM? 

5.1 Et universelt innholdssystem? 

En påstand om en slik semantisk parallell til alfabetet eller lydsystemet 
ligger implisitt i Hjelmslevs påstand om at uttrykksplanet og 

innholdsplanet er " ... opbyggede paa indbyrdes fuldkommen analog 

maade, saaledes at der forudses fuldstændig ens definerede kategorier i 
de to planer" (Hjelmslev 1943:54, se også s. 60-61). Enkelte mener til og 

med at et slikt system av semantiske grunnenheter er medfødt og 
dermed universelt - en tanke som var utbredt blant rasjonalistiske 
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filosofer og grammatikere på 1600- og 1700-tallet, og som har fått en 

viss renessanse i dag. F.eks. overrasker det vel ingen at Chomsky 

(1965:160) regner med " ... universal, language-independent constraints 

on semantic features - in traditional terms, the system of possible 

concepts". Jf. også Jackendoff 1991:32: "Beneath the surface complexity 

of natural language concepts Hes a highly abstract formal algebraic 

system thal: lays out the major parameters of thought. The distinctions 

in this system are quite sharp and do not appear to be based on 

experience. Rather, I would daim, they are the machinery available to 

the human mind to channel the ways in which all experience can be 

mentally encoded- elements of the Universal Grammar for conceptual 

structure". 
Det er ikke lett å ta stilling til en så generell hypotese. En mer 

konkret utforming av den finner en hos Wierzbicka, som antar at det i 

alle språk fins et sett av enkle (ikke analyserbare), ikke definerbare og 

medfødte grunn-begreper som er intuitivt kjent av alle. Jf. Wierzbicka 

1972:25: "Every man's mind contains as part of its equipment a semantic 

system, that is to say a set of elementary concepts, or "logical atoms", 

and rules according to which these atoms are built into more complex 

entities - mental sentences or thoughts. This semantic system or lingua 

mentalis unlike the va:rious linguae vocales (the terms are Ockham's) is 

universal" (se også Goddard 1994:8). If. Wierzbicka 1972:15 fins det 

mellom 10 og 20 slike semantiske "atomer". Hun foreslår 14 stykker

ifølge Haiman 1980:335 "the most tightly limited list ever to have been 
proposed"- og legger til (s. 16): "It is my hypothesis that with the aid of 

these elements (or their equivalent in any other naturallanguage) it will 

prove possible to explicate all verbal utterances, and to account for all 
semantic relations existing between different expressions." 

Antallet er overraskende lite, og i Goddard 1994:22 er lista økt til 

37 stykker, uttrykt på engelsk og ordna i grupper som iallfall delvis 

tilsvarer ordklassene. Likevel virker det lite sannsynlig at alle de 

begrepene som fins i alle verdens språk, skulle være satt sammen av et 

så lite antall faktorer. En ting er at det er vanskelig å se åssen 
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tilsynelatende enkle begreper som 'blå' skulle være satt sammen av 

noen av disse 37 semantiske "atomene", eller andre. En annen er at det 

ikke er lett å innse at enkelte av de antatte grunnbegrepene virkelig er 
minimale; noen av dem uttrykkes nemlig med flere ord, f.eks. 'have 

parts'. Men dersom 'have parts' er et enkelt og udelelig begrep, så kan 

ikke de engelske ordene/morfemene "have" og "part(s)" ha noen egen, 

selvstendig betydning. Hvordan kan de da være egne ord og morfemer? 

Og hvordan er det da mulig å oversette dem hver for seg til andre 

språk, og f.eks. identifisere de engelske ordene med de semantisk 

tilsvarende norske ordene "ha" og "del(er)"? 

En mer generell innvending er at teorien om medfødte/universelle 

begreper står i strid med Saussures påstand om at tegnet, inkl. 
innholdet, er grunnleggende konvensjonelt og dermed språkspesifikt (jf. 

pkt. 2). Goddard og Wierzbicka 1994:45 setter "the language-spedfic 

realm of form" opp mot "the language-universal realm of meaning", og 

synes å mene at betydning generelt er noe universelt. Jf. også Jackendoff 

1993:40: "Thought must be (at least mostly) independent of what 

language it is spaken in". Til det kan en si at så snart en tanke er 

"spoken", dvs. språklig formet eller uttrykt, så er den ikke lenger 

språkuavhengig, men må presses inn i de grammatiske og leksikalske, 

og dermed de semantiske, kategoriene som fins i det aktuelle språket. En 

er avhengig av hvilke ord som fins i språket (f.eks. er det svært 

vanskelig å uttrykke begrepet 'grue seg for noe' på engelsk), og i f.eks. 

norsk er en nødt til å uttrykke (grammatiske og) semantiske kategorier 

som tall, bestemthet, tempus o.l. Jf. Lyons 1977:238: "The meanings of 

words (their sense and denotation) are internal to the language to 

which they belong. [ ... ] each language has its own semantic structure, 

just as it has its own grammatical and phonological structure". Også i 

kognitiv grammatikk er det if. Langacker 1987:47 " ... a central daim [ ... ] 

that meaning is language-specific to a considerable extent. Full 

universality of semantic structure cannot be presumed even on the 

assumption that human cognitive ability and experience are quite 

comparable across cultures". 
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Og at språk virkelig varierer også på innholdsplanet, kan vel 

neppe trekkes i tvil. F.eks. sier Allwood og Andersson 1993:68: "Att det 
inte finns en en-tydig relation mellan två språks begrepp ar regel 
snarare an undantag". Velkjente eksempler er ulik klassifisering av deler 

av virkeligheten - fargespekteret o.L - i ulike språk (f.eks. Bloomfield 

1933:140, Hjelrnslev 1943:49, Allwood og Andersson 1993:68). Noen 

kulturer har begreper som 'rettvinldet trekant' og 'jomfrufødsel', andre 
har det ikke. Men dersom begrepene er kulturgitte og språkspesifikke på 

et konkret nivå, hvorfor skulle de være naturgitte og universelle på et 
mer abstrakt nivå? Ifølge Leech 1981:253 er det " ... room for scepticism 
even on so fundamental an issue as whether the term 'kinship' refers to 
anything that can be characterized in a culturally neutral way".16 

At det f.eks. for kategorisering av farger fins visse universelle 

tendenser med et psykofysiologisk grunnlag, slik Berlin og Kay har 
påvist, motbeviser ikke påstanden om språket som kulturfenomen. Det 

gjør heller ikke de fakta som Allwood og Andersson 1993 nevner (s. 51 og 

67) som irmvendinger mot relativismen, nemlig at de språklydene som er 
mulige, " ... ar begransade på o lika satt av de manskliga 
artikulationsorganen och manniskans ljudbildningsformåga i ovrigt", at 

"Den manskliga kognitions- och perceptionsapparaten och verkligheten 

sjalv begransar vad som kan vara en innehållsbit", og at det er rimelig å 

anta " ... att ord som betecknar foreteelser som måste finnas i alla 
manskliga kulturer films i alla språk". En rimelig tolkning av 
relativismen må vel være at språk ikke varierer uten grenser, slik Sa pir 

mente (1921:4), men at det er spillerom for konvensjon innafor de 

rammene som settes av vilkåra for språkbruk (jf. Langacker 1991:1). Og 
det er l) vår felles psykiske og fysiske utrustning, iberegna en event. 
spesifikk "språkevne", 2) den fysiske og sosiale virkeligheten, som er 

iallfall i hovedtrekk den samme i alle kulturer, og 3) språkets funksjon 
som kommunikasjonsmiddel. Som kommunikasjonsmiddel må språket 

16 Jeg ser her bort fra det filosofiske problemet med medfødte begreper. Den som 
regner med noe slikt, bør vel også kunne forklare hvorfor noen begreper kan 
arves og andre ikke. Barn av en spesialist i f.eks. matematikk fødes som kjent 
uten spesielle forutsetninger i matematikk. 
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fylle visse funksjoner; f.eks. må det være mulig å gi eller søke 

informasjon, be folk gjøre ting, osv. Et språksamfunn skaper de 
begrepene det har bruk for, og om alle språksamfunn skulle ha bruk for 

et visst begrep, har vi et semantisk universalium. Til sammen skulle 

disse 3 faktorene, i tillegg til et event. felles opphav, kunne forklare det 
meste av det som er felles for verdens språk. 

5.2 Særspråklige innholdssystemer? 
Nå kan en jo godt postulere semantiske systemer uten å anta at de er 

universelle. Om en holder seg til de enkelte språkene, kan ord og 

morfemer være semantisk beslekta på relativt systematiske måter, slik 

at de kan samles i semantiske og leksikalske "felter" (slektskapsord, 

fargeadjektiver, personlige pronomen o.l.) og ordnes etter visse 

"innholdsfaktorer" i hyponymiske og antonomiske relasjoner. F.eks. kan 
substantivene "menneske", "voksen", "barn", "mann", "kvinne", "gutt" 

og "jente" beskrives semantisk som ulike kombinasjoner av 

innholdsfaktorene 'menneskelig', 'voksen - barn' og 'mannlig -

kvinnelig'. "Menneske" har da bare den førstnevnte faktoren, mens alle 

de andre har en eller to faktorer i tillegg. Og rett nok er noen begreper 

mer enkle og grunnleggende enn andre, nemlig de som er på toppen av 

hyponymiske hierarkier, f.eks. 'menneske', eller (på et høyere nivå) 

'levende vesen', eller (enda høyere) 'ting, gjenstand, objekt'. 

Men en ting er å relatere små grupper av semantisk beslekta ord, 

noe anna er å relatere ord fra helt ulike semantiske felter. 

Strukturalistene, som tok utgangspunkt i at et språk utgjør et system der 

alt har sin plass og henger nærmere eller fjernere sammen, har stort 

sett måttet gi avkall på dette prinsippet når det gjelder leksikonet og 

nøye seg med å ordne ordene i enkeltstående felter. Jf. Berskov 1997:17: 

" ... ulike felter i ordforrådet [danner] mikrosystemer, men disse 

mikrosystemene danner ikke noe helhetlig makrosystem." Feil og 

Laursen 1989:87 sier det slik "Hypotesen om eksistensen af semantiske 

dependens-strukturer mellem alle leksikalske enheder i et givet sprog 
har imidlertid mere karakter af at være en teoretisk konsekvens af 
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systemperspektivet end af at være en praktisk operationel 
arbeidshypotese. F.eks. kan det være meget svært at påvise en 
betydningsændring af ordet hund, da det danske sprogs leksikon blev 

udvidet med ordet tastatur". På innholdssida ser altså språket ut til å 

være bare delvis strukturert. Holdcroft 1991:126 er inne på årsaken til 
dette når han sier at " ... not all differences gi ve rise to oppositions. 

Moreover, it is presumably only those differences which do that are 

:relevant to a signified's definition. In othe:r words, the set of signifieds 
the relations between which reciprocally define each othe:r are not sets 

of signifieds which are simply different, but ones which are opposed". I 
alle fall kan en vel konstatere at ingen hittil har påvist et altomfattende 

semantisk system i noe språk, og enda mindre et universelt semantisk 

system. Ifølge Lyons 1977:333 var iallfall de analysene som da var 
publisert, " .. .incomplete and, for the most part, unconvincing; and they 
have been confined to relatively few areas of the vocabulary in 

relatively few languages" (jf. også Leira 1971:72). Inntil det er gjort på 

en overbevisende måte, bør vi forholde oss skeptisk til eksistensen av et 
slikt system. 

I alle fall ville et slikt innholdssystem ikke være en parallell til 

uttrykkssystemer som lydsystemet eller alfabetet. Grunnen er at 
innholdsenheter i motsetning til lyder eller bokstaver - eller tegn som 
består av lyder eller bokstaver - ikke opptar noen plass i tid eller rom. 

De er mao. ikke segmenter, slik at det ikke er mulig å kombinere dem til 

syntagmer i en viss rekkefølge. Jf. Saussures prinsipp om "uttrykkets 

linearitet" (Saussure 1967:103), som han betrakter som grunnleggende i 

språket. Jf. også Lamb 1966:2: " ... phonological systems must conform to 
the fact that speech takes place in time, which is linear; but no such 

restriction is imposed upon semological systems". På innholdsplanet kan 

vi altså ikke ha noen "syntaks" i den vanlige betydninga '(regler for) 
kombinasjon av segmenter til sekvenser'. Om vi analyserer innholdet av 

et tegn i innholdsfaktorer, er de samtidige og utgjør dermed en parallell 
til fonologiske egenskaper ("faktorer" som stemthet, lepperunding o.l.) 

og ikke til segmentale uttrykksenheter som lyder eller bokstaver. Jf. 
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Garvin 1954:94: " ... expression-figurae can be segmented both in the 

sequence and in the system, whereas content-figurae obviously cannot 

be segmented in the sequence, but exist simultaneously. 1his adds 
weight to Martinet's objection ... ". Martinet har altså rett i at det ikke er 
noe på innholdsplanet som tilsvarer fonemene på uttrykksplanet, og 
dermed i at innholdsplanet ikke er en parallell til uttrykksplanet, ikke 

bare funksjonelt- at uttrykket er "au service du contenu" - men også 

strukturelt, ved at det mangler den syntagmatiske dimensjonen. 

5.3 Konklusjon 

Disse synspunktene innebærer at innholdet i motsetning til uttrykket 
ikke kan betraktes uavhengig av de tegna det inngår i. På uttrykkssida 

kan vi som nevnt dels omtale uttrykks-enhetene generelt og abstrahert 

fra de individuelle tegna de utgjør uttrykket i (i fonologien), og dels 

beskrive uttrykket i bestemte tegn (i "morfo-fonologien"). Men for 
innholdets vedkommende kan vi bare gjøre det tilsvarende av det siste. 

Vi kan ikke snakke om innhold abstrahert fra de individuelle tegna; det 
er alltid innholdet av noe - bestemte morfemer, ordformer eller 
syntagmer. Sjøl om vi har tre språklige plan, kan vi altså ikke regne med 
mer enn to språklige delsystemer - tegnsystemet og uttrykkssystemet - i 

og med at irmholdsplanet etter alt å dømme ikke er "artikulert" i et eget, 

uavhengig system. I så fall bør semantikken innordnes i grammatikken 

og leksikologien, som den delen av disse disiplinene som gjør greie for 
de grammatiske og leksikalske enhetenes betydning (jf. det skillet som 
ofte gjøres i innføringer i semantikk mellom leksikalsk semantikk og 
setningssemantikk, f.eks. i Leira 1971). Noen generell eller autonom 

betydningslære kan en etter min mening ikke snakke om før en kan 
påvise et semantisk system som er uavhengig av grammatikk og 
leksikon på samme måte som lydsystemet eller alfabetet er det. 
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6 GRAMMA TIKKEN SOM TEGNSYSTEM 

6.1 Grammatikk og semanti7clc 
I generativ grammatikk sies det ofte at grammatikken eller syntaksen 
mer spesielt er "et bindeledd" mellom uttrykk og innhold (f.eks. i 

Andersson 1977:20), uten at man spesifiserer hvordan et uttrykk og et 

innhold blir forbundet i den språklige virkeligheten. Jackendoff 1993:41 

definerer tihned språk ("language") i sin helhet som " ... the brain's means 

of translating in a principled way between thoughts on one hand an 
auditory and motor patterns on the other", og i en figur plasseres 

språket mellom tanke og auditive/artikulatoriske mønstre: Det 
omfatter mao. ingen av dem, men er et helt abstrakt system- i likhet 
med Saussures og særlig Hjelmslevs syn på språk som rein "form" uten 

noen bestemt "substans", verken fysisk eller psykisk Og likevel sies 

språket/ grammatikken å omfatte en fonologisk komponent, som regel 
også en semantisk (f.eks. i Nordgård og Åfarli 1990:17). Hva skulle disse 
komponentene inneholde, om ikke (regler for) henh. lyder og 

betydninger?17 For min del har jeg vanskelig for å forestille meg et språk 
som verken omfatter betydninger eller lydlige (eller andre slags) uttrykk, 
og hvordan et slikt språk kan forbinde tanker med lyd eller andre 

uttrykk Da blir det vesentlig enklere å se det sillc at et språk er eller 
omfatter forbindelser av innhold og uttrykk, dvs. tegn. Det er bare 
tegnbegrepet som kan si oss hvordan en tanke og et uttrykk kan 
forbindes, nemlig gjennom en konvensjon. Det gjelder grammatikken 
like så vel som leksikologien, sjøl om det kanskje er mer opplagt i den 

sistnevnte delen av språket. 

At grammatikken har det felles med leksikologien at den dreier seg 
om betydnings-bærende enheter eller tegn, er selvsagt ikke noe nytt 
synspunkt, trass i at så mange prøver å plassere grammatikken enten på 
innholdssida sammen med semantikken, eller på uttrykkssida sammen 
med fonologien. Sjøl om Diderichsen plasserer grammatikken på 

17 Den samme motsetninga finner vi hos Saussure, som, samtidig med å 
insistere på at språket er rein "form" uten positive egenskaper, beskriver 
innholdet av et tegn som et begrep og uttrykket som et lydbilde. 
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innholdssida (jf. pkt. 3.2), identifiserer han likevel (1968:108) "den 

egentlige grammatik" med "læren om de sproglige størrelser der både 
har et udtryk og et indhold". Grammatikkens minste enhet, morfemet, 

blir gjerne definert som språkets minste betydnings-bærende enhet eller 

tegn (f.eks. i Matthews 1991:103 eller Rønhovd 1993:23). At ordene og 
deres enkelte (bøynings)former har betydning, skulle vel være så 
opplagt at det ikke burde være nødvendig å begrunne det nærmere. Det 

samme må gjelde syntagmer, bl.a. setninger, som jo består av 

ordformer. Jf. Harder 1991:126: " ... syntax has to do with both content 

and expression: since words have both content and expression, 
obviously the formation of constituents with more than one word also 
involves the formation of both complex expressions and complex 

meanings". At vi kan snakke om flertydige, synonyme, tautologiske eller 
sjølmotsiende setninger, viser at setninger er betydningsbærende. 

I så fall kan en ikke framstille grammatikk (eller mer spesifikt 

syntaks) og semantikk som motsetninger ved å sideordne dem, slik en 

ofte gjør i generativ og i det hele matematisk inspirert syntaks (jf. 

Wierzbicka 1988:118). F.eks. skiller Fenstad 1995:151 mellom " ... på den 
ene side et regelverk, eller en grammatikk-komponent, og på den andre 
side et menings-innhold, eller en semantikk-komponent...". Også i 

glossematisk inspirert grammatikk finner vi denne atskillelsen av 
grammatikk og semantikk, f.eks. i Leira 1971:73-74 når det heter at " ... en 

kan og bør ha 2 former for setningsanalyse: en grammatisk og en 

semantisk", der den første skal ta seg av "uttrykksstrukturer" og den 

siste av "innholdsstrukturer".19 Hvor blir det av tegnet her? 

"Uttrykksstrukturer" må forstås som fonologiske eller grafologiske 
"strukturer", og de har sjelden noen interesse i grammatisk analyse. I 
grammatisk analyse har vi å gjøre med grammatiske - morfologiske 

eller syntaktiske- enheter, med en betydning som ofte er av interesse, 
bl.a. i samband med klassifiseringa Gf. f.eks. ordklassene). Grammatikk 

18 Men Wierzbicka går så å si til den motsatte ytterligheten og innlemmer 
syntaksen i semantikken, noe som heller ikke er forenlig med tegnbegrepet. 
19 Forbindelsen av grammatikken med uttrykket er utypisk for glossematikere, 
som vanligvis plasserer grammatikken på innholdssida, jf. pkt. 3.2. 
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og semantikk kan ikke være motsetninger, slik som f.eks. grammatikk og 

leksikologi, for grammatikk og semantikk tilhører ikke samme plan. Det 
er ikke nødvendigvis et enten-eller, men kan være et både-og, liksom 

det kan være både fonologi og grammatikk (f.eks. i "morfo

fonologien"). Grammatikken har både et semantisk og et fonologisk 

(eller grafologisk) aspekt, slik at det kan være grammatisk, nærmere 
bestemt semantisk. Forholdet mellom grammatikk og semantikk er mao. 
forholdet mellom helhet og del, slik en og skulle vente etter tegn

definisjonen. Jf. Harder 1991:127: " ... there can be no borderline between 
syntax and semantics, for the simple reason that half of syntax is 
semantks". 

Nordgård og Åfarli 1990:18 begrunner det absolutte skillet mellom 
syntaks og semantikk slik: " ... måten ei setning er sett saman på av ord, 

er noko anna enn det setninga tyder. Vi kan lett lage setningar som er 
syntaktisk velforma, men semantisk "rare", og omvendt. Dette viser at 

syntaksen og semantikken er sjølvstendige system". Det er rett nok at vi 
har å gjøre med to nivåer her, det grammatiske (syntaktiske) og det 
semantiske, men de er slett ikke uavhengige av hverandre. Måten vi 

setter ordene sammen til setninger på - for ikke å si hvilke ord vi velger 
- er helt avgjørende for hva setninga betyr: Bare en liten endring i 

rekkefølgen kan føre til at setninga får en helt annen betydning eller blir 

meningsløs. At en setning er grammatisk, er en forutsetning for at den 

skal være meningsfylt. 
Og for min del vil jeg si at alle grammatiske setninger er 

meningsfylte i den forstand at de er forståelige eller har en tolkning, jf. 
at de kan oversettes til andre språk. Det gjelder også Nordgård og 

Åfarlis eksempel "Dorske dører ser ikkje smertene sine", likeså 

Chomskys mer berømte eksempel. Denne setninga uttrykker en helt 
forståelig påstand om dører, og når den virker litt "rar" eller gir en 
merkelig mening, så skyldes det det som i generativ grammatikk ofte 
kalles "seleksjons-restriksjoner" - at vi har kombinert ord, og dermed 

begreper, som normalt ikke kan kombineres (døde ting som dører kan 

ikke være dorske eller se og føle smerte, osv.). Setninga er grammatisk 
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fordi den følger de grammatiske reglene i norsk og bl.a. realiserer en 
setningstype som fins i norsk, men dette eksemplaret av typen er 
vanskelig å gi en "bokstavlig" tolkning fordi seleksjons-restriksjonene er 
brutt.2o 

Det viser etter min mening ikke at grammatikk og semantikk er 
uavhengige systemer - semantikken representerer som sagt knapt noe 
system i det hele- men bare at en må skille mellom grammatiske regler 

og pragmatiske prinsipper (Leech 1983, pkt. 2.2 og 2.3). De første 
konstituerer språket, bl.a. visse syntagmetyper (se neste punkt); de siste 
regulerer språkbruken og gjelder individuelle syntagmer i ytringer og 

tekster. Seleksjons-restriksjonene er ikke et grammatisk fenomen, men 
et semantisk (jf. Askedal1986:92) eller rettere pragmatisk. Pragmatiske 
prinsipper tilsier bl.a. at en normalt skal snakke forståelig og fornuftig, 
og kjennskap til ordenes betydning og referentenes egenskaper - f.eks. 
at dører ikke kan sanse og føle - sier oss hva det vil si i hvert enkelt 
tilfelle. Dette er ikke et spørsmål om semantikk som en del av 
språksystemet, men har å gjøre med bruken av tegna, bl.a. 
syntagmetypene, i meningsfylt kommunikasjon. Jeg kommer tilbake til 

dette mot slutten. 
Ikke minst har Langacker argumentert for at både grammatikken 

og leksikonet er "symbolic", dvs. betydningsbærende, og mot en 
grammatikk som er uavhengig av betydning. Jf. følgende salve (1987:85-
86): "It is simply incoherent in this perspective to speak of syntax as 
being "autonomous" from semantics. If the semantic pole is suppressed, 
then symbolic relationships cease to exist, and what remains is nothing 
but undifferentiated phonological structure. In that circumstance there 
can be no basis for even recognizing morphemes (or larger lexical units), 
let alone assigning them to grammatical classes". Likeså s. 12: " .. .it 
makes no more sense to posit separate grammatical and semantic 
components than it does to divide a dictionary into two components, 
one listing lexical forms and the other listing lexical meanings. 

20 Derimot kan slike setninger ofte gis en metaforisk tolkning og kan godt tenkes 
brukt i lyrikk. 
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Grammar is sirnply the structuring and symbolization of semantic 

content". I det følgende vil jeg prøve å antyde hva en slik grammatisk 

strukturering av innhold innebærer, med eksempler fra syntaksen. 

6.2 Syntagmetyper 
Et sentralt prinsipp det en kunne kalle syntaktisk semantikk er 

"komposisjonalitets-prinsippet", som Lyons 1995:204 formulerer slik 

"the meaning of a composite expression is a function of the meaning of 

its component expressions". Derimot heter det i Benveniste 1964:123 at 

"Une phrase constitue un tout, qui ne se n§duit pas a la somme de ses 

parties" (en setning utgjør et hele som ikke lar seg redusere til summen 

av delene). Her mener jeg en må gi den siste rett. Komposisjons

prinsippet ser bort fra en viktig del av et syntagmes betydning, nemlig 

betydningen av den syntaktiske strukturen i syntagmet. At selve den 

syntaktiske strukturen er betydningsbærende, er også et relativt velkjent 

synspunkt, jf. Allwood og Andersson 1993:147: "Satsens betydelse ar [ ... ] 

inte summan av de ingående ordens betydelse, utan också den 

syntaktiska strukturen ar betydelsefull" (likeså Lyons 1977:206 og 

1995:33). Jf. også Langacker 1987:12: " ... morphological and syntactic 

structures themselves are inherently symbolic, above and beyond the 

symbolic relations embodied in the lexical items they employ''. Hvordan 

kan så den syntaktiske strukturen være betydnings-bærende? 

Dette spørsmålet kan neppe besvares uten å trekke inn begrepet 

syntagmetype eller syntaktisk konstruksjon, også kalt "(sentence) 

patterns" (f.eks. i DaneS1966:229 eller Jackendoff 1993:12). Dette er et 

annet tradisjonelt begrep som er kommet til heder og verdighet igjen 
hos kognitive grammatikere, som if. Taylor 1989:198 " ... recognize the 

syntactic construction as a fundamental unit of syntactic description". 

En syntagmetype er en klasse av syntagmer med den samme syntaktiske 

strukturen, bl.a. at de består av de samme leddtypene. Syntagmetyper 

består altså av leddtyper, mao. kategorier av syntaktiske enheter og 

ikke konkrete ord eller syntagmer. Jf. Danes' (1966:231) beskrivelse av et 

"sentence pattern" som " ... an abstract and static invariant structure 
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(scheme), not a sequence of particular words in a particular utterance, 
based on this underlying pattern". Likeså Taylor 1989:198: " ... a 
construction can be thought of as a kind of formula consisting of an 
ordered sequence of slots". Men de realiseres eller, i kognitiv 
grammatisk språkbruk, instansieres, i tekster som individuelle 
syntagmer- eksemplarer eller forekomster (engelsk: "instance") - der 
leddtypene er realisert av konkrete syntaktiske og leksikalske enheter, 
avhengig av hva senderen ønsker å uttrykke. 

Langacker bruker betegnelsen "constructional schema" (f.eks. i 
Langacker 1988:23f), dvs. "skjemaer" som " ... capture an y regularity 
observable across a set of structurally parallel expressions, and can be 
used as templates for the assembly or evaluation of novel expressions 
on the same pattern" (utdelt støtteark til forelesning 19/3-96, jf. også 
Langacker 1993:66).21 F.eks er mønsteret "(adjektiv + adjektiv + 
substantiv) + (verb + adverb)" if. Langacker 1988:44 "skjematisk" for 
setninger som bl.a. "colorless green ideas sleep furiously" og 
"godkjenner" dermed denne setninga som grammatisk, dannet ifølge 
språkets regler. "Skjemaene" tilsvarer mao. regler (jf. Langacker 
1982:25 og 1991:3), og de syntaktiske reglene gjelder syntagmetyper og 
ikke individuelle syntagmer (jf. pkt. 6.4). 

6.3 Syntagmetyper og betydning 
Både strukturalister og kognitive grammatikere regner med at 
syntagmetypene har en betydning. F.eks. sier Lyons 1977:206 at "The 

sense of an expression [ ... ]is a function of the senses of its component 
lexemes and of their occurrence in a particular grammatical 
construction", og Goldberg 1996:4 at "Grammatical constructions, like 
traditionallexical items, are pairings of form and meaning". Bloomfield 
(1939:25) kaller denne betydninga "constructional meaning" og definerer 

21 Denne bruken av "skjema" er den samme som i tekstlingvistikken, f.eks. når 
det heter i Vagle m.fl. 1993:192 at " ... vi har mentale skjemaer, ikke bare for 
teksttyper, men også for situasjonstyper, aktivitetstyper, persontyper og så 
videre". Her kunne en lagt til "syntagmetyper". 
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den som den betydninga som er " ... common to all forms that exhibit the 

same construction" (jf. også Wierzbicka 1988:3). Fries 1954:66 og 

Hollenbach 1968:56 kaller den "structural meaning", som den siste 

definerer som " ... the lowest conunon semantic denominator of all the 

realizations of a syntagmeme" (et "syntagmem" er d.s.s. en 
syntagmetype, se Hollenbach s.s.). 

Iallfall en del av denne betydninga må ligge i visse konstante 

semantiske relasjoner mellom leddene, jf. Hellspong og Soderberg 
1975:56: "Satsen harleder sin sarskilda betydelse ur två olika kallor: 

betydelsen hos de ord satsen ar sammansatt av och relationerna mellan 

orden". F.eks. er det i en hypotaktisk forbindelse av et substantiv og et 

adjektiv en semantisk forbindelse på den måten at adjektivet beskriver 

referenten for substantivet, ikke f.eks. omvendt. Dette kan kanskje virke 

selvsagt, men er ikke desto mindre grunnleggende og kan ikke tas for 

gitt. Det er dette Langacker peker på når han (1987:85) viser hvordan et 

syntagme som engelsk "tall boy" er et komplekst tegn bestående av de 

mindre tegna "tall" og "boy", hvert med sitt uttrykk og sitt innhold som 

må "integreres" i konstruksjonen. F.eks. er "tall" og "boy" semantisk 

integrert slik at innholdet av "tall" utsies om innholdet av "boy", og 

innholdet av "tall" må derfor forstås i relasjon til innholdet av "boy". 

Nærmere bestemt i forhold til høydenorma for kategorien "boy"; 

beskrivelsen "høy" innebærer noe ganske annet for en gutt enn for f.eks. 

et tre. Likeså må "høy" forstås på en annen måte når det står til et 
substantiv som "gutt" enn når det står til et substantiv som "lyd", "lett" 

betyr noe annet i forbindelsen "lett oppgave" enn i "lett sekk", osv. 

Adjektivets betydning påvirkes av substantivets, fordi adjektivet står i 

en semantisk relasjon til substantivet og må forstås på bakgrunn av den. 

En annen demonstrasjon av at det er semantiske relasjoner 
mellom leddene i et syntagme, er setningspar som "Ola elsker Kari" og 

"Kari elsker Ola" (parallelle eksempler i Hellspong og Soderberg 

1975:56). If. komposisjonalitetsprinsippet skulle disse setningene bety det 
samme, siden de består av de samme tre leksikalske enhetene, 

nominalene "Ola" og "Kari", og verbalet "elsker", som hver for seg betyr 
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det samme i begge setningene. Setningene har også den samme 

syntaktiske strukturen, nemlig subjekt+ verbal + objekt Qeg ser bort fra 
de tolkningene der det første nominalet er objekt), og representerer 

samme setningstype. Likevel betyr de ulike ting. Dette kan bare skyldes 
den eneste grammatiske forskjellen mellom setningene, nemlig at det er 
ulike nominaler som fungerer som subjekt og objekt. Setningene betyr 
ulike ting fordi relasjonen mellom verbalet og hvert av nominalene er 

ulik i de to setningene: subjektsrelasjonen i den ene og objektsrelasjonen 

i den andre. Og det må igjen bety at subjekts- og objektsfunksjonene er 
semantiske funksjoner eller relasjoner, som består mellom et verbal og 

et nominal. 
At det er semantiske relasjoner mellom leddene i syntagmer, ser vi 

også av det fenomenet som gjerne kalles "seleksjons-restriksjoner", og 
som ikke minst valens-grammatikken peker på. Nemlig at enheter som 

kombineres syntaktisk, må passe sammen semantisk, f.eks. at vi normalt 
ikke kan snakke om "grønne ideer" (iallfall ikke i en bokstavlig forstand) 

eller si at "Frykten drakk stolen". Nettopp fordi underleddet i et 
nominalt hypotagme beskriver referenten for overleddet, må overleddet 

betegne noe som kan ha den egenskapen underleddet betegner (i dette 

tilfellet noe som kan ha en viss farge). Og nettopp fordi det å fungere 
som subjekt eller objekt for et verbal innebærer å stå i en viss semantisk 

relasjon til verbalet, krever et verbal av en viss semantisk og 
grammatisk type, f.eks. et "to-verdig" verbal, ikke bare et subjekt og et 
objekt, men et subjekt og et objekt av en viss type. Verbaler av et verb 
som "drikke" krever som subjekt et nominal som betegner noe som kan 
drikke - normalt et levende vesen - og som objekt et nominal som 

betegner noe som kan drikkes, normalt en væske. Et verb som "møtes" 
krever et flertalls-subjekt, osv. Jf. også "Hun spilte hele melodien" 

andsynes "Hun spilte hele formiddagen": Når det første nominalet må 
tolkes som objekt og det siste som tidsadverbial, må det skyldes at bare 

det første nominalet har en slik betydning at det kan tolkes som objekt 
for et verb som "spille". En melodi er slikt som en kan spille, mens 
"formiddag" betegner et tidsrom og derfor naturligst oppfattes som en 
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tidsbestemmelse til verbalet. Det må igjen bety at objekts-relasjonen er 

en semantisk relasjon, som krever visse innholdsfaktorer av nominaler 

som skal kunne fylle funksjonen. 

At de tradisjonelle syntaktiske funksjonene er betydningsbærende, 

har flere språkforskere vært inne på, også i nyere tid (se f.eks. Leira 

1972:31, Talmy 1988:172, Wierzbicka 1988:17, Langacker 1991:6 eller 

Halliday 1994, særlig pkt. 2.5 og kap. 5). Ei anna sak er at det er 

problematisk å definere disse funksjonene presist. Men det er ikke 

nødvendig å gå inn på den diskusjonen her, siden poenget her bare er å 

peke på at betydninga av setninger ikke kan forklares uten å regne med 

slike semantiske relasjoner mellom setningsleddene. Disse relasjonene 

er samtidig semantiske og syntaktiske, og en grunnleggende del av 

syntaksen. 

6.4 Syntagmetyper og språkets "åpenhet" 
Skillet som ble trukket i pkt. 6.2 mellom syntagmetyper og individuelle 

syntagmer, svarer til skillet mellom språk og språkbruk eller tekster. 
Som kjent var Saussure uklar mht. grensa mellom det kollektive 

"langue" og det individuelle "parole" for syntagmers og setningers 

vedkommende. Bl.a. sier han at setninger hører til språkbruken 

(1967:172, likeså Benveniste 1964:129-130), men også at alle 

syntagmetyper bygd over regulære mønstre hører til språket, og 

konklusjonen er at det ikke er noen skarp grense mellom det kollektive 

og det individuelle når det gjelder syntagmer (1967:173). 

Det ville være en uheldig konklusjon om et så grunnleggende skille 

ikke skulle være mulig å trekke på et visst punkt i språket. Et redskap og 

bruken av redskapet, eller produktet av bruken, må av reint logiske 

grunner være klart atskilte fenomener, uansett hvilket redskap eller 

hvilken del av redskapet det gjelder. Vi må forstå Saussure slik at 

individuelle setninger og ytringer er individuelle produkter som hører til 

språkbruk og tekster, mens setningstypene de representerer, er 

konvensjonelle produkter som utgjør en del av et språk. Vi må mao. se 

det slik at et språk omfatter et endelig antall syntagmetyper, bl.a. 
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setningstyper, med en viss struktur som kan læres og beskrives -

hovedsetninger og bisetninger, påstandsetninger og spørresetninger, 

aktiv-setninger og passivsetninger, osv. - mens tekster på språket 

omfatter et ubegrensa antall individuelle syntagmer, som er 

grammatiske i den grad de samsvarer med "skjemaet" eller realiserer 

syntagmetypen. 

Som Jackendoff 1993:12 påpeker, er det syntagmetypene som 

forklarer språkets "ekspressivitet", "kreativitet" eller "åpenhet": At vi på 

grunnlag av et endelig antall språklige kategorier kan danne et uendelig 

antall individuelle ytringer og tekster. Syntagmetypene gir 

språkbrukeren individuell frihet innafor visse konvensjonelle rammer 
som det aktuelle språket setter, bl.a. til å si merkelige eller tåpelige ting 

som Nordgård og Åfarlis "meningsløse" setning (se pkt. 6.1). Generativ 

grammatikk setter seg som kjent som mål å spesifisere hvilke 

individuelle setninger eller ordkombinasjoner som er mulige 

(grammatiske eller velforma) på et språk (se f.eks. Nordgård og Åfarli 

1990:14). Problemet med dette er at antallet mulige grammatiske 

setninger på et språk er uendelig, som generativistene sjøl understreker 

(Nordgård og Åfarli 1990:19), bl.a. fordi en alltid kan gjøre en setning 

lengre, f.eks. ved å legge til "og ... ". Hvordan skal de da kunne 

spesifiseres? Da måtte en jo kunne forutsi hva enhver tenkelig 

språkbruker måtte finne på å si. Det spørs om vi ikke må nøye oss med 

den tradisjonelle grammatikkens mer beskjedne mål, nemlig å beskrive 

syntagmetypene - rett nok på grunnlag av individuelle syntagmer, 

enten faktisk forekommende eller konstruert for anledninga, som 

"eksempler", som språkbrukerne godtar som grammatiske. 
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