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Studies of spoken interaction generally proceed in one of two ways: 
either an explicit theory of communication and interaction is used as 
the basis for analyzing actual instances of talk, or conversational data 
are taken as the point of departure for formulating new theoretical 
concepts and rules. The first "deductive" model is mostly found in 
various pragmatic approaches within linguistics, whereas the second 
"inductive" model is predominant in ethnomethodological conver
sation analysis. However, practical scientific programs cannot be 
based on either pure deduction or pure induction. Central to any 
scientific process is the inferential step from some initial puzzling fact 
to some theoretical hypothesis which can explain it. This inferential 
process is called abduction by the pragmatist philosopher Charles S. 
Peirce. The aim of this artide is to describe how abduction enters into 
the methodologies of two approaches to spoken interaction, Gricean 
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pragmatics and Conversation Analysis, and thereby contrast their 
respective conceptions of theory and data. 

The article1 first gives a brief outline of Peirce's theory of 
abduction and discusses its place in a pragmatically oriented philo
sophy of science. Second, the methodologies of Conversation Analysis 
and Gricean pragmatics are presented and evaluated on the basis of 
an abductory approach to scientific practice. 

Peirce's theory of abduction 
Although the concept of abduction was originally introduced by 
Aristotle, it is the American philosopher Charles Sanders Peirce 
(1839-1914) who developed it into an expHcit theory of inference. He 
proposed that the traditional modes of inference - induction and 
deduction - should be complemented by a third mode - abduction -
which he claimed was qualitatively different from the two others. 

Let us first consider an example of deduction. 

Deduction 

Rule: 
Case: 
Re sult: 

All the beans from this bag are white 
These beans are from this bag 
These beans are white 

This amounts to inferring a result, given a general rule and a given 
case2 • 

Now consider induction: 

Induction 

Case: 
Re sult: 
Rule: 

These beans are from this bag 
These beans are white 
AH the beans from this bag are white 

Induction consists in the inference of a rule, given a specific case (a 
precondition) and a result (an observation). This inference involves 

1 This article is a slightly revised version of my tri al lecture for the doctor artium degree, 
originally presented at the University of Oslo in October 1997. This also explains why it is 
written in English. 
2 Peirce here seems to use the word "rule" to refer to an abstract, general claim, "case" to refer 
to a particular abstract relationship, and "result" to refer to a single empirical observation. 



Abduction as a methodological approach 5 

generalization, that is, reasoning from particular instances to a general 
law, rule or pattern. 

In deduction the conclusion follows from the premises with 
necessity, whereas in induction it does not. We might find out that 
only the beans at the top of the bag were white, whereas those at the 
bottom were brown. 

Finally, this is a_n example of abduction: 

Abduction 

Rule: 
Result: 

All the beans from this bag are white 
These beans are white 

Case: These beans are from this bag 

Abduction is thus inferring a case from a rule and a result. Like 
induction this inference is also more or less probable, and not sure. 
The beans could in fact have come from the bag of mixed beans or 
from a bag that is no langer there. 

Pierce goes on to develop abduction as a process of gaining new 
knowledge. The basic elements of this process are outlined in the 
following quotes: 

All our knowledge may be said to rest upon observed facts. [ ... ] But 
observed facts relate exclusively to the particular circumstances that 
happened to exist when they were observed. [ ... ] They, therefore, do not, in 
themselves, contain any practical knowledge. [ ... ] Any proposition added to 
observed facts, tending to make them applicable in any way to other 
circumstances than those under which they were observed, may be called a 
hypothesis.[ ... ] The first starting of a hypothesis and the entertaining of it, 
whether as a simple interrogation or with any degree of confidence, is an 
inferential step which I propose to call abduction. [ ... ] This will include a 
preference for any one hypothesis over others which would equally explain 
the facts, so long as this preference is not based upon any previous 
knowledge bearing upon the truth of the hypotheses, nor on any testing of 
any of the hypotheses, after having admitted them on probation. (Peirce 
1955:150-151) 

As we see, abduction starts with consideration of facts, that is, 
particular observations. These observations then give rise to a 
hypothesis which relates them to some other fact or rule which will 
account for them. This involves correlating and integrating the facts 
into a more general description, that is, relating them to a wider 
context (Giv6n 1989). 

The process of abduction is described as follows: 
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"The surprising fact, C, is observed; 
But if A were true, C would be a matter of course, 
Hence, there is reason to suspect that A is true." 

(Peirce 1955:151) 

Jan Svennevig 

Here are a couple of examples Peirce gives of this process: 

Practical reasoning: 
One observes a man with a special dress, expression of count
enance, and bearing. 
One knows that such features are characteristic of Catholic 
priests. 
One infers that this man is a Catholic priest. 

(Peirce 1955:151) 

Scientific inquiry: 
Fossils are found, say, remains Uke those of fishes, but far in the 
interior of the country. To explain the phenomenon, we suppose 
the sea once washed over this land. 

(Peirce 1994:155, Fann 1970:21) 

As can be seen, Peirce's theory of abduction is meant to cover both 
practical reasoning and scientific inquiry. In fact, the philosopher 
seems to consider science as a just a special case of human sense
making. 

What makes us opt for a specific hypothesis? Here Peirce admits 
that it is to a great extent a matter of guessing. But for any intriguing 
observation there is an infinite set of possible explanations. And as we 
have seen, abduction is not just choosing any hypothesis, but selecting 
one as more plausible than the others. Peirce presents a set of criteria 
for choosing the best hypothesis. And here his theory is more explicitly 
concerned with the methodology of scientific inquiry. 

He mentions three criteria for favoring one hypothesis over 
others, namely: 

l The hypothesis should explain the facts 
2 It should be economical 
3 It should be capable of being subjected to experimental testing 
(Fann 1970:43) 
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The first criterion is that a hypothesis should explain the surprising 
facts. That the hypothesis should be explanatory means that it should 
account for the concrete, observable phenomena by invoking facts or 
rules from some other domain, for instance some abstract law or non
observable process. In this respect he opposes the positivists of his 
time, who claimed that science should be a mere description of observ
able phenomena (Fann 1970:45). 
The second criterion for favoring a specific hypothesis over others is 
economy. One should favor those hypotheses which minimize the 
costs in terms of testing and which maximize the effects in terms of 
encompassing claims. Some citations will illustrate this point: 

c ost: "Try the theory of fewest elements first" 
"[ ... ]the simplest hypotheses are those of which the 
consequences are most readily deduced and compared with 
observation; so that, if they are wrong, they can be 
eliminated at less expense than any other" 
(Collected Papers 4.35 and 6.532, cited in Fann 1970:48-9) 

Effect: "[ ... ] other things being equal, that theory best fulfills its 
function which brings the most facts under a single 
formula." 
(Collected Papers 7.410, cited in Fann 1970:30) 

The third criterion is that the hypothesis should be capable of being 
subjected to experimental testing. This testing process includes deduct
ion and induction. First, the scientist deduces that if the hypothesis is 
true, creating a certain set of conditions will yield certain observable 
results. He may then undertake a series of experiments, and if the 
results are favorable, extend a certain confidence to the hypothesis. 
This is an inductive process (Pierce 1955:152). 

Peirce's reference to experimental testing and predictions seems 
to point towards causal explanations. However, in an essay called 
"The law of mind" he acknowledges that human behavior cannot be 
treated in the same way as dead matter: 

[ ... ) the mind is not subject to "law" in the same rigid sense that matter is. It 
only experiences gentle forces which merely render it more likely to act in a 
given way than it otherwise would be. There always remains a certain 
amount of arbitrary spontaneity in its action, without which it would be 
dead. (Peirce 1955:348) 
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The existence of these "gentle forces" clearly makes it impossible to 
formulate predictive theories that may be experimentally tested. 
Rather, it seems to warrant explanations in terms of functions, 
principles or the like rather than causes. 

As we have seen, Peirce identifies the three modes of inference 
with three different stages in the process of scientific inquiry: 

First stage: 
Second stage: 

Third stage: 

Abduction 
Deduction 

Induction 

(adopt a hypothesis on probation) 
(spell out the necessary and probable 
experimental consequences) 
(assess the plausibility of the 
hypothesis on the basis of observed 
results of predictions) 

Peirce notes that the process of induction involved in hypothesis 
testing is not a mere generalization of particulars. Rather, it involves 
interpretation of the results, involving estimation of their significance. 
This means that the process is not pure induction, but involves an 
element of hypothesis, that is, some element of guesswork which 
unites the observations. This is an insight which was presented already 
by Aristotle: 

The particular facts are not merely brought together, but there is a new 
element added to the combination by the very act of thought by which they 
are combined [ ... ]The pearls are there, but they will not hang together until 
someone provides the string. (Aristotle, Posterior Analytic, vol. U, p. 19, 
cited in Giv6n 1989:286) 

This inductive process is therefore referred to by Peirce as abductory 
induction (Peirce 1955:152). 

Any inference which involves contextual judgments of relevance 
and significance has an abductive element. This makes abduction an 
essentially pragmatic mode of reasoning (Giv6n 1989:242f). The only 
mode of inference which does not make any appeal to aspects of 
context is deduction. This makes abduction and deduction polar oppo
sites. 

Other points of contrast between these inference types are 
certainty and productivity. We have already seen that deduction is the 
only mode which guarantees the truth of the conclusion given the 
truth of the premises. But, unlike traditional logicians, Pierce is not 
just interested in the certainty of conclusions. He claims that logic 
should also be concerned with the informational productivity of 
inferences, that is, whether or not they contribute new ideas, 
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exceeding the information which is implied by the premises. 
Deduction does not produce any such new ideas, whereas abduction 
does. This gives us the following oppositions: Deduction gives cer
tainty for the conclusions, but is not productive and does not involve 
considerations of context. Abduction is a less than certain mode of 
inference, but is productive and relies on contextual judgments: 

Deduction 
Abduction 

Certainty Productivity 
+ 

+ 

Context-sensitivity 

+ 

Contrasts between abduction and deduction 

Induction is falls somewhere in between these poles. It provides 
greater certainty than abduction, but less productivity. Induction only 
becomes productive in combination with abduction, as in abductory 
induction. 

Abduction and the philosophy of science 
In the philosophy of science, the process of creating a hypothesis has 
often been dismissed as an "irrational element" of scientific inquiry. 
For instance, Popper notes that: 

The initial stage, the act of conceiving or inventing a theory, seems to me 
neither to call for logical analysis nor to be susceptible of it. The question 
how it happens that a new ide a occurs to a man [ ... ] may be of great interest 
to empirical psychology; but it is irrelevant to the logical analysis of 
scientific knowledge. (Popper 1959:31) 

Instead, various philosophical traditions have recommended either an 
inductive or a (hypothetico-)deductive methodology. Giv6n (1989) 
claims that the preference for the one or the other is correlated with 
traditions of epistemology. In his words, 

[ ... ] the discrete cleavage between the two extreme reductionist schools in 
epistemology - rationalism and empiricism - is echoed faithfully in the split 
between rigid deductivism and rigid inductivism, respectively, in the philo
sophy of science. (Giv6n 1989:269) 
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rationalism 
deductivism 

The combination of inductivism and empiricism can be found in pure 
form in the teaching of the logical positivists, such as the early 
Wittgenstein. In psychology it has given rise to behaviorism and in 
linguistics to the American structuralism associated with Bloomfield. 

Deductivism and rationalism have roots back to Plato and 
Descartes, but in linguistics they are today associated with Chomskyan 
generative grammar. 

As we have seen, Pierce rejects the idea that induction in itself 
can contribute to new ideas. Empirical observations wiU always 
require an abductive "lea p of faith" to be included under a hypothesis. 

Giv6n (1989) uses Peirce's theory to criticize also the deductivist 
approach. The problem is that it misrepresents the directionality of 
explanation and scientific discovery. Explanation is the process of 
hypothesizing the general rule, not of speiling out its consequences. 
Deduction is thus rather the testing stage of an explanatory hypo
thesis, not its discovery (Giv6n 1989:303). 

As an alternative, Giv6n presents Peircean abduction as a prag
matic account of scientific method. Some elements of this account are 
summarized in these points: 

l The status of observable facts: The objective 'givenness' of facts is 
considered a problematic matter. These are "conceptualized 
within the context ('framework') of a particular theory, on whose 
vocabulary they are at least partially dependent." (Giv6n 
1989:289) 

2 The relevance of data: "[ ... ] the choice of puzzling facts is 
inseparable from the choice of significant questions concerning 
those puzzling facts. The puzzlement is indeed, itself, the 
question. [ ... ] And one's surprise depends [ ... ] on one's 
presuppositi.ons about the domain, i.e. on one's prior context" 
(p. 292-3) 

3 The nature of explanation: "Explanation [is] the viewing of the 
facts to be explained in a wider context; it fits facts in a larger 
pattern" (p.301) Causal connection is just one species of 
connection. In addition there are functional explanations, which 
differ from causa! anes merely in that the context to which a 
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phenomenon is linked is some biological or behavioral famction. 
Correlation is merely the heuristic from which the scientist 
proceeds to abduct an explanatory connection (p. 309) 

Giv6n's conclusion is that "data not defined by theory is empty, and 
theory not driven by data is blind" (p.321) 

Methodology in the study of spoken interaction 

If one accepts the pragmatic account of the scientific method, 
abduction is an inherent feature of all scientific discovery; and the 
study of spoken interaction is no exception. However, to my know
ledge, none of the existing approaches are based on an explicitly 
formulated abductive methodology. Rather, many of the approaches 
are characterized by a lack of methodological reflection, and even 
characterizations in terms of inductive and deductive modes of 
reasoning are very hard to find. 

In the following, two approaches to spoken interaction will be 
investigated - Grice's theory of conversational cooperation and the 
ethnomethodological program of Conversation Analysis. Some of their 
explicit and implicit methodological stances will be scrutinized in 
order to see whether their methods conform to the abductory 
philosophy of science outlined above. 

The philosopher Paul Grice has developed a theory of conver
sational cooperation which is rooted in the epistemological tradition 
of rationalism and has been considered as involving conceptual rather 
than empirical- analysis (Levinson 1983 :285). The practitioners of 
Conversation Analysis, on the other hand, take a pronounced 
empirical stance, seeking to carry out in practice the program of 
Harold Garfinkel's ethnomethodology and Alfred Schutz's pheno
menology. 

It was mentioned above that there has been an historical affinity 
between a rationalistic epistemology and deductivism on the one 
hand, and between empiricism and inductivism on the other. It is 
therefore of special interest to investigate whether this holds for the 
two approaches concerned here. In that case, it would be expectable 
to find the Gricean approach to be associated with deductivism and 
Conversation Analysis with inductivism. 
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Conversation Analysis 
One way ·of studying a tradition of research is to see what its 
practitioners say they do. Some of the programmatic statements found 
in this tradition propose an analytic procedure in which the analysts 
bracket their theoretical presuppositions and seek to approach data 
completely unbiased: 

If [ ... ] we figure or guess or decide that whatever humans do, they are just 
another animal after all [ ... ] then whatever humans do can be examined to 
discover same way they do it, and that way will be stably describable. That 
is, we may [ ... ]take it that there is order at all points. 

[ ... ] given the possibility that there is overwhelming order, it would be 
extremely hard not to find it, no matter how or where we looked. (Sacks 
1984:22, 23) 

When we start out with a piece of data, the question of what we are going to 
end up with, what kind of findings it will give, should not be a 
consideration. We sit down with a piece of data, make a bunch of 
observations, and see where they will go. (Sacks 1984:27) 

These statements seem to indicate a program of rigid inductivism, 
where the data so to say "speak for themselves". This seems to me a 
rather naive belief in the possibility of doing away with the 
researcher's presuppositions. If the researcher did not have any 
expectations of what the data ought to look like, there would be no 
puzzling facts, nothing to explain. Thus, it is not a pragmatic, 
abductory approach to scientific inquiry, since it does not consider the 
context-embeddedness of the research process, and the expectations 
and presuppositions of the researcher. Rather, this looks like reduct
ionism towards the ideals of positivism. 

In other statements Sacks presents conversation as a totally 
mechanistic activity: 

What we would be doing, then, is developing another grammar. And 
grammar, of course, is the model of routinely observable, closely ordered 
social activities. (Sacks 1984:25) 

Our aim is to transform, in an almost literal, physical sense, our view of 
"what happened," from a matter of particular inter action done by particular 
people, to a matter of interactions as products of a machinery. We are trying 
to find the machinery. (Sacks 1984:26) 

The rules of grammar operate in an "all-or-nothing" way and do not 
leave any room for negotiation. Similarly, a machinery is a rigid mech-
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anism which operates independently of intentions, emotions or 
obligations. The metaphors Sacks here uses are susceptible of evoking 
a picture of conversation as a behavioristic stimulus-response process, 
where the interactants spit out their lines as if they were pre
programmed robots. This is far from Peirce's "law of mind" with its 
"gentle forces" guiding human behavior. 

Furthermore, the talk of "machinery" and "grammar" seems to 
propone a purely descriptivist account. When the mechanisms of the 
machinery are identified, or when the rules of the grammar are 
written, the job is done for the analyst. No further explanation is 
required. Also this aspect is characteristic of a positivist and not a 
pragmatic philosophy of science. 

This was a review of what the father of Conversation Analysis, 
Harvey Sacks, claimed to be doing. However, instead of considering 
what the practitioners say they do, another way of approaching the 
field may be to study what they actually do in their empirical studies. 
Although we do not have access to their actual process of investi
gation, we may glean at least some things from their reportings. As an 
example, let us consider a classic paper that is basic to much of the 
subsequent research in this field, namely Sacks, Schegloff & Jefferson's 
1974 article, "A simplest systematics for turn-taking in conversation". 

Here the authors do in fact seem to be puzzled by some pheno
mena they have observed. Some of the facts they set out to describe 
and explain are presented in the following points. In conversation, 

1 Speaker-change recurs, or at least occurs. 
2 Overwhelmingly, one party talks at a time. 
3 Occurrences of more than one speaker at a time are common, 

but brief. 
4 Transitions (from one turn to the next) with no gap and no 

overlap are common. Together with transitions characterized by 
slight gap or slight overlap, they make up the vast majority of 
transitions. 

5 Turn size and order are not fixed, but vary. 
6 The distribution of turns is not specified in advance. 
7 The number of parties can vary. 

(Sacks, Schegloff & Jefferson 1974:700-701) 

The system they devise to account for these phenomena, has the 
character of an explanatory hypothesis. They posit a set of "turn
taking rules" that the interactants presumably orient to in talking 
together. The system can be summarized as follows: 
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l Turns are made up by turn-constructional units, which may be 
sentential, clausal, phrasal, or lexical constructions. Instances of 
these constructions allow projection of a possible completion of 
the unit. A speaker is initially entitled to one such unit. The first 
possible completion of a first such unit constitutes an initial 
transition-relevance place, that is, an opportunity space for 
speaker shift. 

2 Turn allocation may be effectuated in two ways: 
a) The current speaker may select a next speaker (by means of 

address terms, gaze direction etc.). In that case, the selected 
person has the right and obligation to take the next turn. 

b) If no next speaker is selected the interlocutors may self
select. The first starter acquires right to the turn. Also the 
current speaker may self-select, and thus continue to speak. 

(Based on Sacks, Schegloff & Jefferson 1973:702-704) 

This amounts to more than a descriptive generalization of what 
happens in conversation. The system does not only describe what 
interactants do, but what they should do at various points in a 
conversation. The rules are normative phenomena and are not them
selves observable in the data. In this way, the theory of turn-taking is 
not arrived at by induction; it represents an abductory leap into 
another domain; from a set of empirical observatio'ns to a set of 
norms. An inductive generalization would be like a statistical 
presentation of what usually happens. However, the set of norms 
operating in the turn-taking system is claimed to be operative also 
when the norms are not observed: A person who does not wait until a 
transition-relevance place befare taking the turn will be a potential 
target of reproach or sanctions by his interlocutors. The system is thus 
not a formulation of regularities in conversation, but a claim about an 
underlying set of norms shared by the interactants. These norms are 
formulated partly on the basis of observed regularities in conversation, 
but just as much on the basis of what happens in "deviant cases". In 
this way, the account seems to involve an abductory, and not an 
inductive methodology. 

The turn-taking system is explanatory in the sense that it 
accounts for the actual facts, and is testable against other empirical 
materials, that is, other instances of conversation. However, the expla
nation is clearly not a causa! one. This would have made the account 
a behaviorist-like model, with the speaker's turn-allocation as the 
stimulus and the hearer's taking the next turn as same more or less 
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automatic response. No, the authors note that interactants may, on 
occasions, deviate from the rules, such as is the case with inter
ruptions. However, a deviation will be treated by the interactants as a 
deviation, and the "transgressor" will be accountable for it. 

So, instead of claiming a causal connection between rule and 
behavior the system may be interpreted as a functional explanation. 
The authors do not themselves use such characterizations, but they say 
that the rule system should coordinate speaker transfer "so as to 
minimize gap and overlap" (p. 704). This seems to indicate that the 
system is constructed so as to maximize the efficiency of exchange. 
This interpretation is furthermore supported by another claim by the 
authors that the system should be expected to be "shaped as an 
economy" (p. 701). Without being very explicit about this point, the 
authors allude to an explanation in terms of more general principles of 
human action and cooperation, and thus relate the turn-taking 
behavior to behavior in other domains. 

The proposed systen amounts to a functionalist explanation in 
that it motivates the rules by reference to the requirements of the 
activity. It does not relate them to the actors, their intentions or moti
vations, but to the functioning of the very exchange process it is set to 
organize. It is not an actor-explanation but a process-explanation. 

The speech act philosopher John Searle has criticized this 
approach for not being explanatory at all, but a mere description of 
regularities. Here are his objections: 

Now what exactly does the [turn-taking] rule say when it is stated in plain 
English? It seems to me they are saying the following: In a conversation a 
speaker can select who is going to be the next speaker, for example, by 
asking him a question. Or he can just shut up and let somebody else talk. Or 
he can keep on talking. [ ... ] Now, as a description of what actually happens 
in a normal conversation, that is, a conversation where not everybody talks 
at once, the rule could hardly fail to describe what goes on. 
[ ... ] The objection to this kind of "rule" is that it is not really a rule and 
therefore has no explanatory power. (Searle 1992:15-16) 

Instead, Searle claims that a rule should play a causal role in bringing 
about the behavior: 

the purpose of the rule is to influence people's behavior in a certain way so 
that the behavior matches the content of the rule, and the rule functions as 
part of the cause of bringing that match about. 
[ ... ] 
There can be extensionally equivalent descriptions of my rule-governed 
behavior not all of which state the rules that I am following. 
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[ ... ] 
The so-called rule for conversational turn-taking, like much similar research 
I have seen in this area[ ... ] describes the phenomenon of turn-taking as if it 
were a rule; but it couldn't be a rule because no one actually follows that 
rule. (Searle 1992:17) 

Searle thus requires that a rule should explain behavioral phenomena 
by relating them to speakers' intentions. Here we touch upon one 
basic difference between Speech Act Theory and Conversation 
Analysis. Conversation Analysts have a declared policy of not using 
mental entities in their explanations. As noted above, their 
explanations are process-explanations rather than actor-explanations. 
However, this does not mean that they do not require participant 
orientation to the rules. The central requirement of a rule in Conver
sation Analysis-tradition is that it can be shown that the participants 
design their contributions by reference to it. This does not mean that 
people always follow the rules, but that they treat deviations from 
them as deviations. For instance, when someone breaks the turn
taking rules by interrupting someone, they may either be sanctioned by 
the others, or they may themselves account for their deviation by 
saying such things as "Sorry for interrupting, but...". Therefore such 
deviant phenomena are not claimed to invalidate, but rather to 
confirm the rules of conversation. 

This type of evidence should make it clear that the turn-taking 
rules are not just descriptive generalizations. They make specific 
claims about when participants should or should not speak. 
Transition-relevance places occur at points of possible completion of a 
turn. These points are opportunity spaces where participants may start 
talking and thus legitimately acquire a turn in a conversation. Other 
points do not provide this opportunity. 

In his response to Searle's criticism, Schegloff presents several 
sorts of evidence that participants orient to such possible completion 
points. Here is some of it: 

[ ... ] decisions to shut up or keep talldng have a very different character (and 
very different likelihood of occurrence) at different points in the talle Once 
launched into a turn-constructional unit a speaker is under some onus to 
talk to possible completion; once arrived a such a point, the speaker 
encounters a structurally provided occasion for other participants' 
opportunities to take over. 

Similarly, starting up by an interlocutor is of differing import and 
differing frequency [ ... ] depending on the point a current speaker's turn has 
reached. Talk which overlaps a current speaker's talk may be recognized as 
"interruptive" if initiated nowhere near a possible completion, and as 
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enthusiastic if overlapping what has already been recognized as its incipient 
possible completion. (Schegloff 1992:117-118) 

To bring this back to the perspective of Peirce's abductory 
methodology, Schegloff's claims about interruption here may be 
considered as deductions from the hypothesis. These may be tested 
empirically to strengthen or weaken the theory of turn-taking. 

To conclude, fhen, Conversation Analysis in actual practice has 
the characteristics of an abductory and explanatory method of science. 
This in spite of some programmatic formulations that seem to convey 
a commitment to pure inductivism and descriptivism. 

Grice's theory of conversational cooperation 
Grice's theory of conversational cooperation has its outspring in 
ordinary language philosophy. It accounts for certain aspects of 
utterance-meaning in conversation by positing a set of principles and 
maxims. These are: 

Grice's Cooperative Principle 
Make your conversational contribution such as is required at the 
stage at which it occurs, by the accepted purpose or direction of 
the talk exchange in which you are engaged. 

The maxims of conversation 
Quantity: 

Make your contribution as informative as is required (for 
the purposes of the exchange). 
Do not make your contribution more informative than is 
required. 

Quality: Try to make your contribution one that is true. 
Do not say what you believe to be false. 
Do not say that for which you lad: adequate evidence. 

Relation: Be relevant. 
Manner: Be perspicuous. 

Avoid obscurity of expression. 
Avoid ambiguity. 
Be brief (avoid unnecessary prolixity). 
Be orderly. 

(Grice [1975] 1989:26-27) 
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The formulation of the cooperative principle and the maxims is not 
based on observation of data. Rather, they are motivated by inherent 
properties of conversation and communication as such. Grice moti
vates his theory in this way: 

I would like to be able to show that observance of the CP [Cooperative 
Principle] and maxims is reasonable (rational) along the following lines: that 
any one who cares about the goals that are central to conversation/ 
communication (e.g., giving and receiving information, influencing and 
being influenced by others) must be expected to have an interest, given 
suitable circumstances, in participation in talk exchanges that will be 
profitable only on the assumption that they are conducted in general 
accordance with the CP and the maxims. (Grice 1975:49) 

As we see here, the maxims are motivated by human rationality and 
inherent goals of conversation and communication. The validity of 
such claims depend in the end on the meaning of concepts such as 
"rationality" and "communication". And this is a matter of conceptual 
analysis rather than empirical investigation. 

This is thus a theory-driven rather than a data-driven approach. 
The claims about spoken interaction are based on theoretical primi
tives (such as meaning, rationality and communication) rather than 
on observation of data. It thus seems to fit nicely into Giv6n's category 
of rationalist and deductivist theories. 

The puzzlement which initially motivates Grice's search for a 
theory of conversation is the inadequacy of the current semantic 
theory to account for certain diverging uses of some connectors, such 
as and, if and or; and quantifiers, such as all and some (Grice 
1975:41). Instead of positing two distinct meanings for these ex
pressions, Grice proposes to posit only one word meaning and 
account for the other meanings as implicatures that are created by the 
maxims in certain contexts. Thus, the puzzling facts that trigger the 
process of inquiry are not the uses of the expressions themselves, but 
the theoretical problems they pose. 

The positing of a cooperative principle and a set of maxims is 
clearly an abductive process. It is a hypothesis which relates processes 
of interpretation of utterances to a wider context, namely inherent 
characteristics of human communication and cognition. Let us see 
how it agrees with Peirce's criteria for accepting a hypothesis. 

First, the hypothesis is explanatory. It accounts for facts con
cerning actual instances of interpretation, and it does so by invoking 
principles from another domain. Second, it is economical. With a 
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limited number of maxims it purports to account for a range of 
different discourse phenomena, such as: 

word/sentence meaning vs. speaker's meaning 
disambiguation 
reference assignment 
indirect speech acts 
irony 
metaphor 
tautologies 
discourse coherence 

The third criterion is that the hypothesis should be amenable to 
experimental testing. Here, it is quite clear that the theory is not able 
to predict actual conversational behavior or specific interpretations 
(Sperber & Wilson 1986). However, this is even in principle an 
unrealistic expectation, at least if one accepts Peirce's "law of mind" 
and the "gentle forces" guiding human behavior. In fact, the maxims 
may be seen as an attempt to formulate just those "gentle forces" - or 
at least same of them. For instance, people will generally be guided by 
the quantity maxim and produce maximally informative utterances, 
but there might be motivations that overrule this orientation, such as 
the need to manage interpersonal relationships (Brown & Levinson 
1987). And which circumstances may come into play on a given 
occasion is impossible to predict. 

However, the theory is to same extent capable of accounting for 
actual interpretations in retrospect. The problem here is that the 
phenomena the theory is to account for, namely speakers' and hearers' 
meaning, is itself not an observable entity. Researchers wishing to do 
empirical investigations may choose two different solutions. 

One solution may be to use a post-recording interview to ask 
participants what they meant or understood at various points in the 
conversation. This method is practiced in interactional sociolinguistics 
by discourse analysts such as Tannen (1984) and Schiffrin (1987). The 
drawbacks associated with this procedure are several: 

• First, one only gets access to the level of conscious meaning. 
• Second, the participants may not remember what they meant or 

understood on a given occasion. 
• Third, they may not want to tell the researcher what they 

actually thought. 
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Il> Fourth, in reporting on what happened in one part of the 
conversation, they may be influenced by what happened 
subsequently and therefore not give a true picture of what they 
experienced at the moment. · 

o Finally, the participants' reportings in a post-recording interview 
are not "transparent" either. They are themselves in need of 
interpretation, and may thus require a new post-recording 
interview (and so on in an infinite regress). 

Another solution to the problem of assessing actual speaker's 
meanings or hearer's interpretations in conversation may be to investi
gate how the participants display their intentions and interpretations 
in their actual contributions to the conversation. This procedure is 
suggested by Bilmes (1993). Here, the key to understanding the import 
of a contribution is to investigate how it is taken up and construed by 
the participants in their subsequent turns at talle This method has the 
advantage of approaching more faithfully the actual treatment of a 
contribution by the participants. However, what is grasped is the 
participants' joint construal (Clark 1996) of an utterance and not their 
individual intentions and interpretations. And these two things are not 
necessarily the same. 

To sum up, Grice's theory is also an abductive approach to 
conversation. However, it is primarily based on predefined theories of 
communication and rationality and not on observation of actual data. 
In this sense it is more dependent on deductive modes of reasoning 
than on inductive ones. 

Conclusion 
A pragmatic, abductory theory of science involves functional rather 
than causal explanations, such that behavior is accounted for rather 
than predicted. This study corroborates the claim that this sort of 
scientific approach is crucial to the humanities and the social sciences, 
where the data are constituted by behavior which in itself is meaning
ful and context-dependent. 

The two approaches studied here in more detail, Conversation 
Analysis and Gricean pragmatics, both involve an abductory 
approach. However, they are yet radically different scientific enter
prises. The claims of Conversation Analysis are primarily based on 
observations of data, whereas Grice's claims are primarily based on 
general conceptions of communication and rational agency. The 
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conversation analytic account of turn-taking is possible to falsify by 
reference to actual data. For instance, it would be falsified if it was 
shown that overlap is just as frequent or more frequent in the middle 
of turn constructional units than at their borders. Grice's theory is 
only refutable by theoretical argument, for instance by claiming that 
the human mind is not rational after all or that communication is not 
goal oriented. And such claims are not themselves empirically testable. 
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SPRÅI<SITUASJONEN I NORGE 
- SETT AV EN NORSI<LÆRER 
I RUSSLAND 

av Aleksandr U skov 

Norsk som fremmedspråk undervises for tiden forskjellige steder i 
Russland, bl.a. ved tre universiteter samt russisk-norsk videregående 
skole i Moskva; universiteter i Sankt-Petersburg, Arkhangelsk, Petro
zavodsk i Karelen og høyere læreanstalter i Murmansk og Novgorod. 
Det er et par hundre studenter og elever, som ønsker å utdanne seg til 
filologer, historiker, økonomer, jurister, diplomater og tolker. 

Språksituasjonen i Norge interesserer meg først og fremst som 
norsklærer i utlandet. V åre studenter stifter bekjentskap med den 
norske språksituasjonen gjennom norske lærebøker. Siden de har lært 
minst ett fremmed språk fra før, forstår de godt at de skal følge de 
reglene som de finner i lærebøkene. Så oppdager de plutselig at det 
finnes utallige alternative former av de ordene de har lært, og de må 
selv avgjøre hvilke former de skal bruke. Men hva skal de velge blant 
alternative former? Så prøver de å finne forklaringer eller regler i 
grammatikkene beregnet på utlendinger. Men her er det bare en 
oppregning av alle mulige alternative former. De får med andre ord 
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vite hva en kan bruke, men ikke det hva en skal velge under hvilke 
omstendigheter. 

Likevel finner man av og til noen bemerkninger med nesten 
usynlig skrift, men som tross alt forklarer noe, f.eks. i Galden, Mac 
Donald, Ryen 1988:24 i femten linjer fortelles hele historien om 
hunkjønn i bokmål, anbefales de ordene som helst brukes med -a-form 
i bestemt form entall med fire (!) eksempler og videre sies det at -a
form snarere brukes ved konkreter enn ved abstrakter, med åtte 
eksempler. Kanskje litt for sparsomt for dette vanskelige emnet. Det 
samme bildet ser vi i nesten alle lærebøker i norsk: det finnes mange 
øvelser angående artikler (bestemte - ubestemte former), men neppe 
noe om valg mellom hunkjønn - felleskjønn. 

Et annet eksempel fra den samme grammatikken: Etter et avsnitt 
om substantivets flertallsformer i nøytrum følger det en setning om 
artikkellen -a, som anbefales ved to ord : "barn" og "be(i)n". Om andre 
ord i nøytrum skrives det bare at "-(e)ne er den formen som er mest 
brukt" (Galden, Mac Donald, Ryen 1988:29). Til syvende og sist sitter 
vi faktisk igjen med den samme oppregningen av aUe mulige 
alternative substantivsformer (Galden, Mac Donald, Ryen 1988:24, 27, 
28). Men det finnes så mye om emnet i forskjellige vitenskapelige 
verker. Dessverre er dette stoffet nesten utilgjengelig for våre 
studenter. 

Hvilke former bruker så forfatterne selv i grammatikken (som 
etter min mening ellers er blant de beste beregnet på utlendinger)? 
Hvis vi analyserer deres egen språkbruk, oppdager vi at de foretrekker 
artikkelen -(e)ne i det siste tilfellet. Men studentene kan neppe gjøre 
en slik analyse. Hvorfor ville de ikke illustrere sine skjemaer med 
eksemplene fra sin egen bok når det gjelder bl.a. deres valg av -en
form ved abstrakter og -a-form ved konkreter slik som er mest vanlig i 
sakprosa? 

I de fleste læremidler for utlendinger bruker man moderat 
bokmål (i uttalen og andre detaljer faktisk standard østnorsk selv om 
en vanligvis unngår å nevne dette begrepet). I dialoger bruker man 
normalisert talespråk. Men det viser seg at ens oppfatning av normali
sert språk kan avhenge av subjektive faktorer. La oss ta f.eks. en norsk 
ordbok med synonymer og forklaringer (Andersen, Haslev, Kløve, 
Lødrup, Reinton, Strøm-Erichsen 1983) som også gir transkripsjonen 
av norsk uttale, selv om dette av og til ser ut som bergensk variant 
med [o]-lyd i stedet for (å)-lyd i "om" og "opp" både som selvstendige 
ord og prefikser og muligens skarre-r i f.eks. "norsk" [nårsk], "smerte" 
[smærte] osv. 
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Man kan da forvente at også morfologi er typisk bergensk. La oss 
se på formene av et ord som f.eks. "jente": -a, -er, -ene (det skulle 
egentlig også være en klammeform dvs. -a [-en] i entall). Men i 
eksemplene som følger ser vi: "en liten jente på to år" og "Sett deg her, 
jenta mi". Man gir ikke en mulig forklaring at en kan bruke artikkelen 
en selv om en bruker dette ordet i hunkjønn i dets bestemte form. 
Forfattere til ordboka er minst inkonsekvente og noe forklares når vi 
leser i forordet at "ordboken [ ... ] inneholder en god del stoff hentet fra 
Riksmålsordboken (1977), i både definisjoner og eksempler". Vi får 
egentlig en del bergensk uttale og i morfologi ser vi blandet normativt 
bokmål og en del riksmål. 

Hvis vi oppsummerer alt dette, så ser vi et litt forvirrende bilde. 
Men vi kan jo ikke begynne et innledningskurs i norsk med kapitler 
om norskens historie, dialekter osv. Først skal studentene få en god 
uttale, beherske grammatiske regler osv. og deretter kan de begynne å 
beskjeftige seg med alle disse problemene. Slik skjer det faktisk under 
norskundervisningen ved vårt universitet når våre studenter leser 
norsk språkhistorie og språksituasjon ved hjelp av lærebøker for den 
norske videregånde skolen (bl.a. Torp, Dahl, Lundeby 1991). Dette gir 
dem mulighet for å orientere seg bedre i moderne norsk talespråk. På 
denne måte stifter de bekjentskap med bl.a. nynorsk og dialekter. 

Men hvilken variant av tale- og skriftspråket skal de selv velge? 
Minst ett valg gjør vi fra starten, når vi begynner å studere bokmål, 
men ikke nynorsk. En kan simpelthen ikke studere disse to mål
formene samtidig. Og når vi velger bokmål så er det først og fremst av 
rent praktiske grunner. 

Etter å ha valgt bokmål, er det på tide å bestemme hvilken av 
dets varianter skal en foretrekke. Hvis dette gjelder en innvandrer, så 
løses problemet forholdsvis lett: det er helt fornuftig å velge den vari
anten som er mest utbredt på det stedet hvor innvandreren er bosatt. 
Og hvis lokale beboere snakker en dialekt, så må en tilpasse seg til 
dialekten (som skriftspråk må man selvfølgelig bruke et normalisert 
språk). I hvert fall sosialiseres en på denne måte - slik som det foregår 
med nordmenn og. 

Men hva skal en utlending gjøre hvis en begynner å studere 
bokmål i utlandet? Da finnes det ikke noe valg i det hele tatt: Her må 
en rette seg etter sine norsklærere eller en sendelektor. 

Etter mitt syn er det svært viktig at det blir utarbeidet en bestemt 
språkstrategi i Norge for norskundervisningen i utlandet, selv om den 
omfatter høyst et tusen personer - sammenliknet med 22800 voksne 
innvandrere som deltok i undervisning l. desember 1999 (tallet er fra 
Løvø 2000). Men jeg tror det betaler seg for nettopp disse menneskene 
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bidrar deretter til å presentere norsk språk, kultur og økonomi for hele 
verden. Det er på tide å skrive ett sett lærebøker i norsk som 
fremmedspråk beregnet på alle nivåer med særlig vekt på språk
situasjonen i Norge, samt samfunnskunnskap. Det finnes noen 
liknende bøker, men beregnet først og fremst på innvandrere (f.eks. 
Jahren, Solstad, Høgberg 1999-2000). 

Det er vanskelig for våre studenter å forstå den norske 
språksituasjonen, som kan oppfattes som ustabil, særlig når det gjelder 
rettskrivningen. Derfor er det interessant å sammenlikne språk
situasjonen i Norge og i Russland. Men særlig interessant for meg blir 
det også å sammenlikne den med språksituasjonen i Danmark både 
fordi det er et skandinavisk naboland og fordi jeg kjenner den danske 
språksituasjonen nesten like godt som norsk. 

La oss meg starte med å se det hele fra RusslancJ.. Nå finnes det 
nesten ingen dialekter i Russland, man kan bare merke deres rester i 
uttale og ordforråd i Nord- og Sør-Russland. I skriftspråket har det 
nesten ikke skjedd noen betydelige forandringer i siste 200 år. Etter en 
omfattende rettskrivningsreform i 1918 gjennomført av bolsjevikene, 
men forberedt av tsar-regjeringen før den første verdenskrig, har både 
skriftspråket og rettskrivningen vært absolutt stabile. Selvfølgelig 
finnes det en viss forskjell på skrift- og talespråket, men den er ikke så 
stor. Det foregår en del innovasjonsprosesser i språket, men de er 
meget langsomme. 

Russisk har en historisk rettskrivning basert på et såkalt rot
prinsipp. Rettskrivningen er nok vanskelig, men rot-prinsippet tillater 
å orientere seg lett og nesten automatisk i mange avledningsformer 
karakteristiske for russisk språk. 

Stabiliteten i russisk språk sikres ikke av noen veiledende organ. 
Stabiliteten baseres på hverdagsarbeidet i skole (når det gjelder rett
skrivningen og grammatikken) og til og med i barnehager som nesten 
alle (i hvert fall i byene) har logopeder. Når et barn begynner på 
skolen, må det snakke uten feil i uttale, ellers kan barnet havne i en 
spesialskole for barn med talefeil. Det er interessant å sammenlikne 
dette med den ytterst tolerante holdningen man viser i Norge når det 
dreier seg om det mange vil regne som talefeil hos barn og ungdommer 
bl.a. uttalelse av kj og skj, slik at kjære og skjære får samme uttale. 

Når det gjelder universiteter i Russland, så er det umulig å bli 
student uten vanskelige adgangseksamener bl.a. i russisk (det gjelder 
alle fag). Med utgangspunkt i den svært ulike russiske språl\Situa
sjonen er det like fullt ikke så lett for russiske studenter å forstå 
språksituasjonen i Norge. 
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Språksituasjonen i Danmark likner snarere den russiske enn den 
norske - med to unntak (som blir omtalt videre): For det første har 
dialektene nesten forsvunnet og riksdansk er nå dominerende i 
talespråket. For det andet baseres dansk rettskrivning på det samme 
historiske rot-prinsippet. Men den er eldre enn russisk (avspeiler til en 
viss grad situasjonen i dansk uttale i 13. århundret). En eldre og mer 
komplisert rettskrivning blant germanske språk finnes bare i engelsk. 
Den danske rettskrivningen er meget inkonsekvent med hensyn til 
språkets moderne lydsystem. Dets utvikling har gått i en annen retning 
.enn i norsk. 

Selv om lydsystemet i dansk utviklet seg i samsvar med sine egne 
regler, ble dets rettskrivning i mange tilfeller uendret. Derfor er bl.a. 
vokalsystemets rettskrivning i moderne dansk meget inkonsekvent. 
Bokstaven "e" betegner ofte [E ]-lyd, bokstaven "i" - [e]-lyd, [å]-lyden 
betegnes ved hjelp av bokstaver "o" og "å", bokstaven "o" betegner 
både [å] og [o]. 

En kort "i" ble med noen unntak til en mer åpen [ e] -lyd, f.eks. 
slike ord som "stille, blind" uttales med [ e] -lyd selv om man beholder 
bokstaven "i". I dette tilfellet svarer moderne norsk uttale til nå
værende dansk rettskrivning, som derfor også er beholdt i norsk. 

I dansk er dobbeltkonsonanter kk og gg, pp og bb falt sammen i 
uttalen. Det finnes ikke noen forskjell i uttalen mellom "bække" og 
"begge", "labber" og "lapper". I dansk rimmer "dukker" og "vugger", 
"lægge" og "rekke" osv., mens dette ikke er tilfellet i norsk. 

Som et eksempel på problemene i dansk rettskrivning kan man 
ta følgende ord: 

lunte- [londe] 
runde - [ ronde] 
hunde- [hune] 
bunde - [bone] 
bonde - [bone] 
blonde- [blonde] 

Hvorfor vil danskene ikke forandre en så vanskelig og inkonsekvent 
rettskrivning? Den eneste store reformen som ble gjort i det 20. 
århundret, var i året 1948 da man begynte å skrive å i stedet for aa, 
substantiver med små forbokstaver og kunne, skulle, ville i stedet for 
kunde, skulde, vilde. 

Danske lingvister mener at hvis man gjennomfører en 
rettskrivningsreform i dansk ved å bringe rettskrivningen i overens
stemmelse med moderne uttale, blir prisen for høy: alle lærebøker, 
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ordbøker, datakataloger o.a. måtte erstattes, alle lærere og redaktører 
måtte gjennomgå omskolering osv. 

Erik Hansen, formann for Dansk sprognævn, antar at en slik 
reform kunne skape kaos i ca. femti år: En del tid skulle det bli 
vanskeligere å lese og skrive for alle, men først og fremst for dem som 
allerede var svakest; alle bøker og andre trykte publikasjoner skulle bli 
foreldede og utilgjengelige for lesere. Dessuten endres dansk uttale så 
raskt at en reformert rettskrivning snart skulle bli foreldet (Hansen 
1986:4). 

Den økonomiske siden av problemet spiller en stor rolle. En 
reform i dansk rettskrivning ville nemlig koste mer enn byggingen av 
en storslagen bro og tunnel over Storebælt. Den danske offentligheten 
har stort sett en fiendtlig innstilling overfor vesentlige endringer i 
rettskrivningen. Etter rettskrivningsendringer i et snes ord i Ret
skrivningsordbogen (1986) fikk man den såkalte "majonæse-krig" 
(tidligere skrev man "mayonnaise"). 

Forskjellen mellom dansk rettskrivning og uttale blir større hele 
tiden. Det blir vanskeligere for skoleelever å studere rettskrivningen. 
Men danskene tror at det er lettere å øve rettskrivningskunnskaper 
enn å innføre en ny rettskrivning. 

Når vi sammenlikner språksituasjonen i Norge og Danmark, kan 
vi konstatere at danskene oppfatter språksituasjonen sin som problem
fri. "Da kan det norske speilet holdes opp til skrekk og advarseL" 
(Kristiansen 1999). Derimot oppfatter nordmennene sin egen 
språksituasjon mer avbalansert og ser mange fordeler i den. 

To viktige forskjeller mellom dansk og russisk språksituasjon bør 
poengteres. For det første forandrer dansk seg veldig raskt bl.a. i 
uttalen, og for det andre ser danskene på aUe avvik i dagligtalen med 
større sinnsro enn russerne - utvilsomt et tegn på et mer demokratisk 
syn på språkbruken. 

Hvis man oppsummerer sammenlikningen mellom språksitua
sjonen i Russland og Danmark på den ene siden og i Norge på den 
andre, kan en fastslå at den norske språksituasjonen er helt annerledes 
og kanskje enestående i Europa. 
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EDB OG LEI<SII<OGRAFI 
-Et oversyn 1 

av Jan Engh 

Inntil ikke altfor mange år sida arbeidet leksikografer bare på, med og 
for papir: De redigerte på papir, lagret opplysningene på kort, og res
ultatet var trykte ordbøker. Så kom datamaskinene, og bruken av dem 
snudde opp ned på hele leksikografien. Ikke bare ble det forandringer 
i måten å arbeide på, men også når det gjaldt hva en kan gjøre - og 
faktisk gjør - med det språklige materialet. 

Det er rimelig å se på hva elektronisk databehandling har gjort 
med leksikografien som fag ved å følge de tre hovedtrinna i vanlig 
leksikografisk arbeid: Registrering og redaksjon, lagring og gjenfinning 
(resultatet). Jeg vil begynne med det siste, og arbeide meg framover til 
den første fasen i arbeidsgangen. Deretter skal jeg se litt nøyere på 
leksikografiske produkter: Jeg kommer til å stille opp en systematisk 
oversikt over maskinleselige ordbøker og tilsvarende ressurser, og i 
den sammenhengen vil jeg peke på flere nye produkttyper som data-

1 Dette er en forelesning som jeg holdt som ledd i undervisningen til semesteremne 
i leksikografi ved Seksjon for leksikografi og målføregransking (Institutt for nord
istikk og litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo) høsten 1998. Siden bakgrunnen 
til studentene var svært forskjellig, kunne jeg ikke ta for gitt at de hadde noe mer 
enn helt grunnleggende kunnskaper om elektronisk databehandling. 
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teknikken har gjort mulig. Etter det skal jeg si litt om nye arbeids
oppgaver som leksikografene har fått i samband med disse produkt
ene. Til sist kommer jeg til å ta for meg forskjellige sider ved leksiko
grafens praksis: Jeg skal gå igjennom hva en gjør når en lager ei 
ordbok helt fra grunnen av - trinn for trinn og uten sjenerende teori ... 

Resultat 
Datateknikken gjør det mulig å gi ordbøkene elektronisk form. Det 
betyr ikke bare et radikalt skifte i leksikografien. Det innebærer også 
mange fordeler. En fordel er muligheten for å representere data som er 
kvalitativt forskjellige i forhold til det som lar seg gjøre i tradisjonelle 
ordbøker. I tillegg til - eller i stedet for - uttaleopplysninger og 
lydskrift kan en legge inn lyd og uttalen av ord eller ytringer.2 En 
annen mulighet er bilder, enten foto av for eksempel dyr og planter 
eller grafer som viser sider ved betydningen til preposisjoner som det 
er vanskelig å forklare, eventuelt som utfylling til en definisjon i et 
naturlig språk. En tredje mulighet er videosnutter som for eksempel 
viser hvordan en bevegelse skjer for å kunne kalles å PILKE, STØTE 
KULE eller MANGUITO. Både lyd og (levende) bilder kan lagres 
digitalt. Hvordan trenger vi ikke å tenke på,3 men vi kan få det fram 
ved hjelp av hypertekst. Vi kan tenke oss elektroniske ordboksartikler 
som ser mer eller mindre slik ut, og der en kan høre uttalen etter å ha 
klikka på rlliJ eller ['llJj], og se et bilde, en graf eller en video etter 
å ha klikka på "sluk"; "over", "utover", "på den andre sida" osv. eller 
"jigg", "danse jigg", "pilke" eller "sælde". 

2 Og det skal ikke mye fantasi til for å forestille seg ei framtid med interaktive ord
bøker i samband med språklæring, der uttalen til leseren/eleven blir kommentert 
eller riktig uttale framhevet. 
' Men lager er billig, og det blir stadig mulig å få mer av det på mindre plass for en 
mindre penge. 
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Men det fins også kvantitative og ytre fordeler ved elektronisk 
form. Sett fra brukernes synsvinkel: En finner mer. I ei elektronisk 
ordbok kan en gjengi alt det ei trykt ordbok rommer på mindre plass. 
Derfor kan ordbøker i elektronisk form omfatte langt mer enn dem det 
er praktisk mulig å trykke i ei ordbok eller i en hel ordboksserie, og 
mye mer enn det er praktisk å holde og slå opp i. En annen klar fordel 
er at det blir lett å ha alle ordbøker innen rekkevidde. Det er ikke 
nødvendig å strekke ut armen eller gå lange veger til hylla eller for å 
låne ordbok av naboen... Dessuten gir den elektroniske formen en 
mulighet for å gjøre presise oppslag, og når en vel har funnet det en 
leiter etter, kan en kopiere direkte (med klipp og lim) fra ett sted til et 
annet på skjermen. Det vil si rett fra ordboka til det en holder på å 
skrive. Og det betyr igjen at en sparer tid, og - ikke minst - at en 
unngår å skrive av feil. Ved hjelp av hypertekstteknikken kan en også 
tenke seg at ei elektronisk ordbok får flere nivåer: Oppslagsorda har 
en grunnleggende definisjon, som en kan utvide til en grundigere 
utgave hvis en vil, og der en kan klikke fram fraseologi og doku
mentasjon etter behov. 

Men datateknikken byr også på en annen slags fordel, som helt 
har revolusjonert både måten å redigere ordbøker på og de ordboks
produktene som det er mulig å lage: Så lenge ordbøker bare var til
gjengelige som kort i en kartotekskuff eller i form av trykte bøker, 
kunne en bare finne ting ved å søke på alfabetet - enten det gjaldt 
oppslagsord, bøyde ordformer eller for eksempel bruksområder. En 
måtte søke etter alfabetet på ett enkelt emne om gangen. Dette var 
tilfellet med alle slags ordbøker, fra tradisjonelle, definerende ordbøker 
til assosiative ordbøker og tesauruser som Roget's Thesaurus. 4 Men 
med datateknikken fikk en mulighet for å finne igjen ting etter mer 

4 Der hovedinngangen trass i alt er en alfabetisk indeks, som utgjør halvparten av 
boka. 
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enn ett kjennetegn samtidig. Det henger nøye sammen med måten en 
kan lagre språklige data på. 

Lagring 
Bak muligheten til å leite på mer enn ett kjennetegn samtidig kan det 
ligge rett fram tekst ("flatfil"), men det beste og vanligste er en 
database. 

En database er en slags elektronisk kartotek, der emnene (orda) 
er lagt inn hver for seg og alle interessante kjennetegn merket av i 
egne felt på hvert "kartotekkort". Det gjør at en kan søke på disse 
feltene (og ikke bare i hele eller vilkårlige deler av filet). Ett eksempel: 

Et ettspråklig ordboksmateriale kan legges inn slik at hvert opp
slagsord er knyttet til opplysninger om bøyning, uttale, opphav og 
leksikalsk område i tillegg til definisjon og fraseologi. I ei tradisjonell 
ordbok kan en søke alfabetisk på oppslagsord. I en database kan en 
søke på 'alle ord av italiensk opphav som hører til det leksikalske 
området musikk', for eksempel. Eller på 'alle oppslagsord som ender 
på NING, har femininumbøyning og ikke flertallsformer'. Eller noe 
annet. Vel å merke hvis slike kjennetegn er lagt i de rette felta av 
leksikografen. 

En annen viktig bruksmåte er ved to- eller flerspråklige ord
bøker, hvor en ut av samme database kan trekke oppslagsord fra språk 
l eller fra språk 2, og på den måten knytte forbindelser mellom ord og 
uttrykk på flere språk på tvers av det en finner i vanlige ordboks
definisjoner. 

Registrering og redaksjon 
Hvordan lager en databaser? En kan skrive dem inn fra nytt av - felt 
for felt, kort for kort - omtrent slik som en fyller ut kartotekkort. Eller 
en tar et materiale som en alt har, og lager database av det. Det vil som 
regel si alfabetisert materiale etter ett kjennetegn, med tilleggsopp
lysningene i mer eller mindre orden knyttet til disse kjennetegna. 

5 Det vil si deler av filer som en har merket av spesielt, eller som ligger mellom 
linjer eller kolonner som en har oppgitt. Søk på oppslagsord i en flatfil er i 
virkeligheten et spesialtilfelle av dette, siden det dreier seg om søk i hele teksten 
eller på de første kolonnene i hver linje, der som hvert oppslag ligger på ei linje for 
seg. 
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sats ml (fra ty., av.setzen 'sette') l eksplosiv blanding s-en på en 
~rsukk l tenns- 21 typografi: linjer el. sider stilt sammen av typer 
til e.n tekst s?m s~al trykkes l stå is- være ferdigsatt 3 ved bren
nevms~rennm~: rastoffe: som er blandet sammen til gjæring 1 s-en 
~r utgatt har gjæret ferdig 4 ved hopping: fjæring og fraspark som 
mnlednmg t!l et hopp ta s- l treffe, bomme i s-en 5 fastsatt pris, 
takst, tanff nye s-er for de statsansatte 6 avdeling av musikkverk 
symfonien hadde fire s-er l måte å skrive musikk på homofon s- 1 
polyfon S· 7 setning som uttrykker en allmenn sannhet el. påstand 
en matemat1sk s- satse v l l sette mn s- en hundrelapp (i spill) 1 

Artikkelen sats i Landrø og Wangensteen 
1993, slik den ser ut i den trykte boka 
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Vi kan ta ei vanlig ordbok som Landrø og Wangensteen og flere 1993 
som eksempel. Først må en skrive et analyseprogram, en slags "gram
matikk", som analyserer artiklene i det maskinleselige manuskriptet, 

NBOOl 
NB O Ola 
ARTNR 
TR007 
.. OPP 
.. ETY 
.. DEF 
.. UTR 
.. UTR 
.. DEF 
tekst 

.. UTR 

.. FOR 

.. DEF 

.. UTR 

.. FOR 
•. DEF 
.. UTR 
.. UTR 
.. DEF 
.. UTR 
.. DEF 
.. UTR 
.. DEF 
.. UTR 
.. UTR 
.. DEF 
.. UTR 

sats 
Ml 
47199 

#>$Csats@ ml 
(fra ty., av $Bsetzen@ 'sette') 
$Cl@ eksplosiv blanding 
$Bs-en på en fyrstikk !@ 
$Btenns-@ 
$C2@ i typografi: linjer el. sider stilt sammen av typer til en 

som skal trykkes ! 
$Bstå i s-@ 
være ferdigsatt 
$C3@ ved brennevinsbrenning: råstoffer som er blandet sammen til 
gjæring ! 
$Bs-en er utgått@ 

har gjæret ferdig 
$C4@ ved hopping: fjæring og fraspark som innledning til et hopp 
$Bta s- !@ 
$Btreffe, bomme i s-en@ 
$C5@ fastsatt pris, takst, tariff 
$Bnye s-er for de statsansatte@ 
$C6@ avdeiing av musikkverk 
$Bsymfonien hadde fire s-er !@ 
måte å skrive musikk på 
$Bhomofon s- !@ 
$Bpolyfon s-@ 
$C7@ setning som uttrykker en allmenn sannhet el. påstand 
$Ben matematisk s-@ 

Artikkelen sats i Landrø og Wangensteen og flere 
1993 som maskinleselig manuskript 

Manuskriptet inneholder reserverte ord eller 
forkortelser av to slag: OPP, ETY, DEF og UTR er 
merke på linjer som omfatter oppslagsord, etymo logi, 
definisjon og fraseologi ('uttrykk'). Sekvenser som 
innledes med $ og avsluttes med @ er typo grafiske 
styretegn. Sekvenser med $C først og @ etterpå betyr 
for eksempel at sekvensen skal stå i halvfeit, $B først 
og @ etterpå at den skal stå i kursiv 
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og som finner fram til hva for ledd de består av. (Se for eksempel N eff 
og Boguraev 1991.) I stedet for subjekt og predikat, slik som en vanlig 
grammatikk, finner denne grammatikken oppslagsord og definisjon, og 
i stedet for verbal og direkte objekt finner den formelle opplysninger 
(bøyning, uttale osv.) til forskjell fra betydningen og så videre. Hvert 
ledd i ordboksmanuset legges så i sitt spesielle felt i databasen. 

oppslagsord sats 
uttale 

(---) 

bøyning ml 
etymologi ty 

opphavsord 
betydning av 

betydning l 
emneområde 

setzen 
opphavsord sette 

semantisk innhold eksplosiv blanding 
i sammenheng 

fraseologi s-en på en fyrstikk 
betydning av (deler av) fraseologi 

sammensetning 
betydning 2 

tenns-

emneområde typografi 
semantisk innhold linjer el. sider stilt sammen av 

typer til en tekst som skal trykkes 
i sammenheng 

fraseologi stå i s-
betydning av (deler av) fraseologi være 
ferdigsatt 

sammensetning 
betydning 3 

emneområde ved brennevinsbrenning 
semantisk innhold råstoff som er blandet sammen i 

gjæring 
i sammenheng 

fraseologi s-en er utgått 
betydning av (deler av) fraseologi 
ferdig 

sammensetning 

har gjæret 

Eksempel på databaseoppsett for innholdet i artikkelen sats i 
Bokmålsordboka. Innrykkene er lagt til for å gjøre det lettere å 
få oversikt. Opplysninger om for eksempel fonter er utelatt av 
samme grunn. 

Denne illustrasjonen likner på måten en viser innholdet i en ord
boksdatabase på i LDB-format ("Lexical Data Base"). Det var dette 
formatet som ble brukt for å lage en database av Bokmålsordboka ved 
IBM Norge. (Se Baustad 1992 og Engh 1992.) Hvis vi sammenlikner 
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denne (mulige) skjermutskriften med artikkelen i den trykte utgava av 
Bokmålsordboka, legger vi merke til at mange trekk som markerer 
redigeringskonvensjoner, blir borte. Fra komma, kolon og parenteser 
til preposisjoner. (Dem er det enkelt å legge til igjen i et trykt 
manuskript - ved å definere at for eksempel før verdien i 'emne
område' skal det legges til ett «i», og etterpå skal det komme et kolon 
rett inntil.) Det er også et spørsmål om en ikke bør utvide forkortelser, 
for eksempel ty for 'tysk' og s- for oppslagsordet, sats i eksempelet 
ovenfor. (Som database skal ordboka dekke flere behov, og en kan 
legge inn regler som reduserer verdiene til forkortelser igjen, hvis en 
skal skrive ut sats til ei trykt ordbok.) 

Et analyseprogram ser etter formelle trekk i et ordboksmanu
skript: fontskifte, reserverte ord eller forkortelse og kombinasjoner av 
disse tre uttrykka for redigeringskonvensjoner. Derfor er det en forut
setning at det ordboksmanuskriptet en skal analysere, er konsekvent 
redigert og uten feil. Ingen manus er det. Da IBM Spania i si tid skulle 
lage en database av den største og mest gjennomarbeida etlspråklige 
spanske ordboka på midten av 80-tallet (Real Academia Espaiiola 
1956), fant de for eksempel tusenvis av formelle feil. Det samme gjorde 
vi i IBM Norge, da vi lagde en database av Bokmålsordboka (jf 
Baustad 1992 og Engh 1992). Det betyr at analyse med sikte på data
baselaging er en effektiv måte å finne feil og inkonsekvenser i 
ordbøker på. 

Når analyseprogrammet ser etter formelle trekk, får det også 
andre og praktiske følger. Hvis definisjonene i ordboka ikke følger en 
ganske klar mal, blir de svært vanskelige å analysere. I konversasjons
leksikon og i visse ordbokstyper som er dårlig representert på det 
norske markedet, har en det en kan· kalle kåserende definisjoner. I 
slike tilfelle må en faktisk først analysere hele teksten med en full
stendig grammatikk for det språket det gjelder. Det vil nettopp si finne 
hva som er subjekt og predikat og så videre i setningene, og bygge en 
analyse av ordboksartikkelen på denne språklige analysen igjen. 

Ett godt eksempel på ei ordbok med uklar mal og lange kåser
ende deler er Vilela 1990. 
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espe~Cie [iJpesjJ] n. f. 
(1) Nunca tinha visto plantas dessa espicie. o 
(2) Comprou toda a espicie decadernos. o (3) 
Es ta escola e frequentada por alunos de toda 
a espicz'e . ., (4) Era uma especie de caixa traba
lhada. , ~ caus~r/fazer especie: (5) -.,;...Niio te 
faz espfcze que a Teresa ainda nåo te1iha chegado 
da. escola? + pagar em especies: (6) Os ca
sezros costumarn pagar a renda em espedes. 

G. Usa-se muitas vezes especie seguido de um 
complernento d~terminat!vo (frase 4). Com ccr
tos va~ores a~rmt? s6 plural (tl:·ase 6) c <:oru Ot,l

tros so pernute smgular (frase 5). 
S. Esplfcie significa CONJUNTO DE SERES QUE SE 
DISTINGUEM DOS OUl'ROS POR CARACTERISTICAS 
COMUNS, C a UNIDADEBIOLOGICA FUNDAMENTAL 
(trase l )j e sin. de NATUREZA; QUALIDADE, V ARIE
DA DE, GJmEita. Quer dizer TIPO (fra,se 2). E sin. 
de ESTIL~) •. CONDI(:i\o (frase 3). Nafrase 4, usa
mos especze para tentar, poraproxirna~ao por 
semelha~~a, _defini~ ALGO DE TMPRECISO, exPrime 
uma hesrta~ao f,l'!- rdentrfica\;iio do objecto. • 
Causar!fazer especze (frase 5) quer dizer SURPREEN
D~R, CAUSAR ES~RANHEZA + Pagar em espicies 
(t;ase 6) qucr drzer P AG AR EM GENEROS ALlMEN
T!ClOS. 

VC?C._Espedfico (adj.): Esta area cicntflica c 
pnva5rya desta escola. - Esta drea cientifica e 
espec(fica desta escola. · 

Artikkelen especie i Vilela 1990 

Jan Engh 

Den første delen av artikkelen ovenfor følger en fast maL Etter 
oppslagsordet følger opplysninger om uttale, ordklasse, genus og så 
seks innholdsnummer, der de siste to gjelder betydningen i faste ut
trykk (i halvfeit). (Oppslagsordet er definert ved hjelp av eksempler på 
typisk bruk.) Så langt er alt greit. 

Deretter kommer avstand og innrykk med mindre fonter. Denne 
andre delen faller i tre atskilte deler med hver sine "overskrifter", G for 
grammatikk, S for semantikk og VOC ("vocabulario") for leksikologi. 
Innenfor disse enkeltdelene, derimot, følger teksten ikke noen vanlig 
ordboksmal, men er holdt i en kåserende stil: 'G. Brukes ofte fulgt av 
et preposisjonsledd som viser til hva det omfatter (---)'. Og 'S. Especie 
betyr en MENGDE AV VESENER SOM SKILLER SEG FRA 
ANDRE ETTER TREKK DE HAR FELLES, og den GRUNN
LEGGENDE BIOLOGISKE ENHETEN (innholdsnummer l);(---).' 
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Det sier seg sjøl at det ikke er noen lett oppgave å skrive et 
program som analyserer ei ordbok full av slike artikkeldeler! Men 
programmet trenger ikke å virke helt automatisk Vi kunne godt tenke 
oss at det virket interaktivt og spurte leksikografen i tilfelle der den 
maskinleselige ordboka inneholdt slike deler. Og med dette er vi 
tilbake ved bruk av EDB i tradisjonell leksikografisk virksomhet. 

Omfang og innhold 
Jeg har alt nevnt omfanget og brukerne. La oss se litt på størrelsen og 
hva en kan gjøre med et manuskript som ordboksredaktør ved hjelp av 
elektronisk databehandling: 

Datamaskiner setter oss i stand til å behandle større stoff
mengder, gjøre bruk av større grunnlagsmateriale og lage større ord
bøker, slik jeg alt har vært inne på. 

Videre gir datateknikken en hjelp til å gjøre redaksjonen mer 
konsekvent. Ikke bare i samband med så vidt kompliserte tiltak som 
analyseprogram når en vil lage databaser. En kan også få det til ved å 
kjøre egne feilfinningsprogram, som sjekker at syntaks og konven
sjoner for ordboksredaksjonen blir fulgt - med eller uten automatisk 
oppretting. Dessuten kan en kjøre grammatikk- og stilsjekk på de 
delene av definisjonene der det gir mening. (I praksis vil det si på visse 
felt i en database før den endelig blir gjort om til trykkeferdig manu
skript.) Samtidig får en også hjelp til å eliminere enkelte feilkjelder 
helt: Siden satsen blir lagd av det ferdige manuskriptet - direkte og 
uten at det trykte manuset blir satt separat - får en færre feil. Ved 
tradisjonell ordboksproduksjon oppstod det gjerne feil både ved første
gangssetting og som følge av at setteren retter etter korrektur - både 
etter første og eventuelt femte korrektur. 

Bruken av datamaskiner kan også forandre på innholdet i ord
bøker i videste forstand. La meg kort peke på to slike forandringer. 
Først ei som gjelder formatet: Det kan være ønskelig å gjøre bruk av 
en større grad av formalisering enn før - til tider inntil det ubegripelige 
for en levende leser ... Og datateknikken kan legge føringer på hva for 
språklig innhold (utvalg både av ord og av bøyde former, for eksem
pel) som skal med. 
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Produkter 
Alt etter format og innhold kan ordbøker være svært ulike. Muligheten 
til å holde styr på større mengder av data og til å lage databaser, med 
alle de mulighetene for elektronisk søking som det har brakt med seg, 
har også ført til at området for teoretisk og praktisk leksikografi og 
leksikologi har blitt kraftig utvidet, og til at vi har fått flere nye typer 
av leksikografiske produkter. 

Her er en oversikt over forskjellige typer av ordbøker. For 
enkelhets skyld skal jeg innskrenke meg til ettspråklige. Først det helt 
tradisjonelle, så ordbokstyper og andre leksikografiske produkter som 
ville ha vært utenkelig uten datamaskiner. 

tradisjonell ordbok 

• trykt bok 
• ikke formelt innhold6 

ordbok bygd på grunnarbeid med maskin 
"computer-based dictionary" 

• trykt bok eller elektronisk utgave (av trykt bok) 
• ikke formelt innhold 
• utviklet ved hjelp av elektroniske kjelder og redskaper 
• vanligvis finnes det både en trykt og en elektronisk utgave 

Prinsipielt sett kan vi si det gjelder elektronisk sats for en trykt utgave. 

Ei slik ordbok kan omdannes til en database, men er ikke tenkt som 
database fra begynnelsen av. American Heritage Dictionary of the English 
Language og COBUILD (Sinclair og flere 1987) er eksempler på slike 
ordbøker. I den grad den er ei ordbok og ikke ei ordliste, er Tanums store 
rettskrivingsordbok (utgavene etter 1989) det også (Fossestøl1989). 

' Det vil si at leseren ikke trenger å tolke annet enn vanlig framstilling i et naturlig 
språk - slik vi er vant med fra ordbøker. Men det finnes unntak: Sjøl i enklere 
ordbøker og ordlister, be regnet på et større publikum, finner vi ofte en viss formali
sering av morfologien, slik som i Bokmålsordboka og Nynorskordboka (a2, ml 
osv.) Landrø og Wangensteen 1986 og Hovde nak og flere 1986. 
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maskinleselig ordbok 

• elektronisk form 
• ikke formelt innhold 
• vanligvis finnes det også en utgave som trykt bok 

Det er stor interesse for å utnytte innholdet i slike "bøker" i samband med 
andre språklige funksjoner nå: grammatikk, stilsjekk, oversettelse. Bak dette 
ligger det en erkjennelse av at leksikografi lagd spesielt for slike formål ikke 
er praktisk mulig. 

Brukes i undervisningsprogram, system for automatisk indeksering, 
innholdsanalyse og gjenfinning, tesauruslaging og tekstbehandling. 

termbank/ ord bank 

• elektronisk form 
• ikke formelt innhold 
• vanligvis finnes det il{ke en utgave som trykt bok 

To kjennetegn: 
omfatter programvare for gjenfinning 7 

en viss grad av semantisk formalisering 

maskinordbok 
det vil si 'for maskiner', 'til bruk i systemer og program' 

• elektronisk form 
• formelt innhold/algoritmisk 

Disse ordbøkene er eksplisitt rettet mot særskilte bruksområder - med 
tilsvarende få muligheter for tvetydighet: Gjelder maskinordboka teknikk, er 
bare teknikkbetydninger med. Den slags entydiggjøring etter emne kommer 
godt med, for eksempel i samband med oversettelse. ' 

Slike ordbøker bruker å inneholde kunnskaper om verden som mennesker 
ellers har (og tar for gitt når de tolker det som står i vanlige ordbøker). 

Siden en vanskelig kan finne allmenne, semantiske primitiver (til 
definisjonene), vil hver slik maskinordbok være forskjellig fra andre. 

Maskinordbøker virker i samband med et system - og sammen med andre 
komponenter. Derfor er det sjelden at en maskinordbok kan utnyttes i andre 
system eller i andre sammenhenger ... 

7 "User interface". 
' Med unntak av leksikalske databaser (se nedenfor) er jo i virkeligheten alle leksi
kografiske verk rettet mot visse bruksområder. 
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leksikalsl\e databaser 

• elektronisk form som database9 

• ikke eksplisitt rettet mot særskilte bruksområder10 

• formelt innhold/ algoritmisk 

leln;ikon for kunstig intelligens 

• elektronisk form 
• formelt innhold/algoritmisk 
• omfatter også kunnskap om verden- "leksikon"-opplysninger'' 

V ær oppmerksom på at det ikke er klare skiller mellom de typene av 
ordbøker som jeg har nevnt. Jeg har stilt opp en typologi, og i virkelig
hetens verden finner vi gradvise overganger mellom de forskjellige 
ordbokstypene. 

Jeg har nevnt formalisering flere ganger i samband med defini
sjonene. Formalisering kan skje ved at en gjør bruk av kunstige språk, 
for eksempel en form for logikk. En kan forsøke å representere 
(sammensatte) betydninger og betydningsnyanser ved hjelp av semant
iske faktorer som er definert et annet sted - en gang for alle. Men det 
er vanskelig å komme unna at naturlige språk er med på en eller 
annen måte - også mer direkte. 

Omvendt kan vi si at den mest forsiktige formaliseringa består i 
at en avgrenser - "kunstig" og for formålet - hva ord skal bety. Form
alisering av det mest forsiktige slaget har en i Longman dictionary of 
contemporary English. Der har en gjort bruk av et avgrensa utvalg av 
engelske ord, om lag 2000, i definisjonene. Mer hardhendt formali
sering finner vi i det som kalles «kontrollerte språk», som går ut på at 

'Termbanker/ordbanker, maskinordbøker og AI-leksikon kan også ha form som 
databaser. 
10 "ikke eksplisitt rettet mot særskilte bruksområder" betyr at semantikken ikke er 
lagd med henblikk på bestemte bruksområder. 
11 Særlig innenfor det området som systemet skal virke på, naturligvis. Et AI
leksikon til bruk i et medisinsk ekspertsystem bør for eksempel ha en mengde 
opplysninger om fysiologiske for hold, men ikke noe om økonomi og geografi eller 
trafikkregler. 
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en innskrenker ordbruken i samband med tekster (gjerne håndbøker, 
maskinleselig informasjon osv.) som gjelder særskilte fagområder, 
emner eller produkter (som kulelager, lastebiler, datamaskiner og fly).12 

Ikke bare ordbøker 
Datateknikken har også ført til at vi har fått andre og helt nye typer av 
leksikografiske produkter. Det fins ordlister og andre språklige 
opplysninger i ei rekke typer av dataprogram, for eksempel søkes
ystem. Der trenger en stoppordliste, som filtrerer ut ord som brukes 
ofte, og som ikke har noe innhold som en må anta det er relevant å 
søke på. Eksempler er først og fremst grammatiske ord som artikler, 
konjunksjoner og preposisjoner, men også visse verb, for eksempel alle 
former av V ÆRE og BLI. Når en stiller opp slike lister, er det rimelig å 
ta hensyn til alminnelig grammatisk viten og/ eller hyppighetsdata bygd 
på tilforlatelige korpus, og velge stoppord i forhold til hva søke
systemet er ment å brukes til (allmenn bruk eller visse fagområder). 

Men en kan også trenge andre språklige funksjoner: Når en gjør 
avkorta søk, med «trunkering», får en bare ord eller poster som 
inneholder en viss tegnsekvens som svar. Søker en for eksempel i en 
domssamling etter dommer som gjelder det å være eller bli mor, kan 
en søke på mor#, og få så ulike svar som mor, moro og morskap. Da 
er det godt å ha en leksikonfunksjon som sier at mor skal ha noe med 
morskap å gjøre, men ikke med moro. På den måten kan en filtrere 
vekk alt som har med akkurat moro å gjøre. Hvis det derimot er moro 
som en er ute etter, bør en også få med morskap og morsom. Men 
ikke mor. Det dreier seg om semantisk slektskap mellom ord med 
bokstavsekvenser felles - på tvers av ordklassene, ikke om synonymi i 
vanlig mening. En synonymfunksjon, derimot, ville for eksempel 
knytte sammen substantiv som drap og mord. 

Før en kommer så langt, er det svært praktisk å ha en lemmati
seringsfunksjon. Lemmatisering vil si å ordne sammen alle formene av 
ett og samme leksem, og en lemmatiseringsfunksjon vil sette en i stand 

12 Se for eksempel 

http://www2.echo.lu/langeng/en/broch/harness.html 
Inneholder en oversikt over hva en forstår med kontrollert språk, og hvorfor det er 
nyttig å bruke det. En oversikt over program som kan hjelpe en med å 
gjennomføre kontrollert engelsk på et visst nivå, kan en finne på 

http://www-uilots.let.ruu.nl/Controlled-languages/Tools/ 
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til å samle søk, slik at en slipper å søke både på for eksempel mor, 
mora, moren, mødre, mødrene, mors, moras, moren§, mødres, 
mødrene§. I stedet for å søke på alle bøyde former av søkeordet kan 
en nøye seg med å søke på lemmaformen, mor. 

Så langt funksjoner som virker på språk ved at de analyserer det. 
Men det finnes også program som virker direkte på naturlige språk og 
genererer endringer. 

I tekstprogram har en funksjoner for stavekontroll, automatisk 
orddeling, ordboksfunksjoner (synonymer, antonymer, assosiative ord
lister, ett- og tospråklige ordbøker osv.) i tillegg til grammatikker og 
skrivestøtteprogram - som også bygger på leksikografisk materiale i en 
eller annen form. Mange trur at det er vanlige ordlister som ligger bak, 
men det er det ikke. Derimot er det et indirekte forhold mellom 
vanlige ordboks- og ordlisteformat og det som ligger til grunn for 
stavekontrollen og andre språklige funksjoner. Det kan gjelde en eller 
annen form for «ordmekanikk», som avviker til dels sterkt fra normal 
leksikologi og morfologi. 

I samband med klassifiseringa av ordboksmateriale snakket jeg 
om formelt/ikke-formelt innhold. Det gjelder definisjonen - den 
semantiske representasjonen. Men formene, oppslagsord (stammer) og 
endelser (bøyning, avledning) kan også representeres på ulikt vis. 

I en maskinordbok trenger for eksempel ikke den språklige 
representasjonen å likne på ordbøker lenger. I samband med tekst
program og med en funksjon som stavekontroll kan det også være 
hensiktsmessig å ha et helt annet format - både teknisk og språklig. 
Ett eksempel: 

"stamme" som kan bygges ut ved å legge til 

skriv a as e ende endes es et ets s 

skriver e en ens er ers es ne nes s 

skreiv 

skrev a as ene enes et ets s 

Her er det ikke lenger snakk om stammer i vanlig språkvitenskapelig 
forstand, men om tekniske stammer. Det er rett og slett praktisk å 
velge akkurat disse bokstavsekvensene som "stammer" for å generere 
de andre formene av leksemet. U ansett betydning. Fra en språk
vitenskapelig synsvinkel er dette naturligvis ganske sært. Hver «linje» 
kan inneholde former av flere leksem, og former av ett og samme 
leksem kan ligge på flere "linjer". 
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Hvorfor gjør en det slik da? Jo, det er ikke nok at en skal kunne 
finne fram til den rette bokstavsekvensen (ordformen). Det skal gå 
veldig fort også, og hele ordlista skal ta liten plass. Derfor må den 
pakkes13 , og det må lages en tilgangskode som virker brennkvikt og 
presist. 14 Dette er klare krav til program som skal kjenne igjen bokstav
sekvenser, slik som ved stavekontroll. Men gjenkjennelsesfunksjonen 
er også en forutsetning for andre funksjoner. Derfor gjelder de samme 
kravene til hurtighet osv. i samband med dem. 

Altså: for å kunne forberede pakking av ordlista og hele pro
grammet bak den språklige programfunksjonen, og for å gjøre det 
mulig å finne fram til formene igjen - inni pakka, så å si - når 
programmet trenger det, må en lage "ikke-morfologiske" ordlister. Men 
dette har en følge: Det blir helt nødvendig å legge til andre og mer 
tradisjonelle typer av leksikografisk materiale når en ønsker å knytte 
gjenkjennelsen til andre språklige funksjoner eller komponenter. Her 
igjen er lemmatisering den sentrale prosessen. 

Lemmatisering er helt nødvendig når en vil legge til andre 
ordboksfunksjoner som ei synonymordbok, og når en vil utnytte 
ordlista som grunnlag for grammatisk analyse. (Og grammatisk analyse 
er i sin tur grunnlaget for programtyper som stilkritikk og automatisk 
oversettelse.) Hvorfor? Se på lista ovenfor igjen. Uten lemmatisering 
ett eller annet sted kan ikke maskinen skjønne at skreiv er en form av 
samme leksem som skriver eller skrive når den støter på denne 
bokstavsekvensen i en tekst. Og dermed kan den heller ikke nå den 
synonyminformasjonen som ligger på et visst oppslagsord, gjerne 
nevneformen (her: infinitiven) - sbive. 

Oppslagsord 

skrive 

som i frasen 

(---) 
skrive <ned> 
(---) 
skrive <opp> [renta) 
( ---) 

i betydningen 

nedskrive, devaluere 

høyne [renta) 

For å knytte de rette forbindelsene mellom ordformene i teksten og 
synonymopplysningene må en bruke morfologiske tabeller som grunn
lag for lemmatisering. For eksempel tabeller som sier at skriv hører til 
to ulike leksem: substantivet skriv (n) og verbet sl{rive. 

13 Pakkinga har også ei sikringsside. Den blir gjort slik at andre ikke kan pakke den 
opp og stjele innholdet. 
14 Tilgangskoden blir lagd av programmerere, som ikke trenger å ha noen som helst 
leksikografisk eller annen lingvistisk innsikt. 
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skriv 
skriv 

Jan Engh 

skrivet skriva skrivene skrivs skrivets skrivas skrivenes 
skrive skrives skriver skrivende skrivendes skrev skreiv 
skrevet 

skriver skriveren skrivere skriverer skriverne skriverens skriveres 
skriverers skrivernes 

skrev skrevet skreva skrevene skrevs skrevets skrevas skrevenes 

Praktisk arbeid 
Etter så vidt mye teoretisering og eksotisk ordbehandling kan det være 
greit å avslutte med en uhøytidelig drøfting av hvordan en lager en 
helt vanlig tradisjonell ordbok ved hjelp av EDB: Ordboksarbeid 
omfatter en del veldig trivielle oppgaver - før en kan starte med de 
oppgavene som er så teoretisk kompliserte at de stort sett ikke kan 
automatiseres ved hjelp av datamaskiner. Og innimellom disse ytter
punktene ligger det ei rekke praktiske oppgaver som det heller ikke er 
trivielt å bruke datamaskin for å hjelpe seg med. 

Ett sted må en begynne ... En skriver inn data, slår etter hos andre 
ordboksforfattere, sjekker og kompletterer." 

En annen ting en kan gjøre (dersom en har lov til det), er å 
hakke opp tekst for å lage ei utvalgsordliste. (Hvis ikke en har maskin
leselig tekst, kan en søke av, "skanne" trykt tekst - dersom en da har 
lov til det.). Da kan en i prinsippet gå fram slik, trinn for trinn: 

• Gjør om ,. !? l;: til linjeslutt-tegn 

slik at hver tegnsekvens eller ordform kommer på en egen linje 

• Alfabetiser 
• Fjern dubletter 

Det er ikke vanskelig å lage egne program for å gjøre alt dette i 
en fei, men så vidt jeg kjenner til, finnes de ikke 1 handelen på vanlig 
måte. På den annen side finnes det godt med ferdige funksjoner som 
en kan bruke. Alle tekstbehandlingsprogram har forlengs sortering, og 
for eksempel UNIX har en egen funksjon for å fjerne dubletter. 

15 I den sammenheng er det viktig å være oppmerksom på at med dataalderen har 
vi fått helt andre krav til vern av opphavsrett. Tidligere stjal en friskt fra hverandre. 
Nå går ikke det mer. I praksis er det nok til dels ennå en gråsone i jussen, men i 
teorien er det klart: Du skal ikke kopiere! 
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Da får en ut ei liste som kan se om lag slik ut: 

skriv 
skrive 
skrivebok 
skriveborda 
skrivebordet 
skrivebordets 
skrivende 
skriver 
skriverkontrollen 
skrivet 
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Så kan en begynne å lemmatisere. På norsk må det gjøres for hånd, 
hvis en ikke har tilgang til et program av den typen som ble lagd i regi 
av Institutt for rettsinformatikk midt på 80-tallet. (Fjeldvig og Galden 
1984.) For de fleste større språk fins det program som en kan bruke. 

Et lurt triks er å baklengsalfabetisere. Da finner en sammen
setningsledd eller endelser (avledning, bøyning) lettere. Deretter kan 
en sjølsagt bruke funksjoner som bytt ut: 

skriveren -> skriver en 

eller 

skriveren -> skriver m 

Med ei rekke kjente (og ofte en del overraskende) feil som resultat... 
Så det skal en være ganske forsiktig med. U ansett hvordan en gjør det: 
Hvis en lykkes, derimot, kan en sitte igjen med lister av typen: 

skriver m 
skriver m 
skriv n 
skriver m 
skriv n 

som en i sin tur må alfabetisere og kjøre dublettfjerner på. 
Uansett framgangsmåten, resultatet blir: 

a) ei ordliste- rett og slett, eller 
b) ei utvalgsordliste til ei ordbok 
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Grovredigering 
Hvis en skål gå videre fra ordliste til ordbok, starter en annen form for 
redigering. Det finnes enkelte redigeringsprogram for ordbøker: 
Gestorlex, Author Editor, Compulexis og andre. De har alle sammen 
det til felles at de enten er altfor dyre, slik at ingen har råd til å bruke 
dem, eller trekker inn for mye i skjermbildet, slik at en ikke ser språket 
for bare formateringstegn. En mister oversikten - og finner ut at en 
like godt kan redigere ordboka i Word... Det er en fallitterklæring, 
men skjer nok ofte med vanlige ordboksredaktører, som ikke veit for 
mye om elektronisk databehandling. 

Men det fins andre muligheter for den som kan ta seg fram på 
datamaskinen sjøl. En er å bruke Hypercard, dersom en arbeider på en 
Mac. Hypercard var i miskreditt i mange år fordi det gikk altfor tregt, 
men nå har de gjort ting med programmet som gjør det til en virkelig 
alternativ. AUer helst bør en lage sin egen indeksering, som blir 
raskere. Men da må en enten kunne lage oppsett og funksjoner sjøl, 
eller en må kjenne noen som kan det. (For alle slike ting gjelder det at 
en kan finne hjelp og ferdige programsnutter på nettet, hvis en bare 
leiter der. Noe som igjen forutsetter at en kan det...) En som har lykkes 
med dette, er Kjetil Rå Hauge, som holder på å redigere ei ordbok over 
tyrkiske trekk i bulgarsk (Grannes, Hauge og Siileymanoglu, under 
arbeid): 

KRIU'3JIHH dia!. adj l quarrelsome. Kof'lTO 
'JeCTo cc Kapa, npamr KaBrH; Ko.iho cnopn. 
2 angry, at odds wHh somebody. KonTo c B 

KaBra c HRKoro; cKapaH. 3 about "vine: vvHh a 
rapid intoxicaling effecl. 3a mmo: KOI1To 

()bp'Jo omma. ~ m,/(quarrelmonger. Kam-a-
IPKHH. ~ ranra.ru!H ~ RBE ~ kavgah 

En artikkel i Grannes, Hauge og Si.ileymano glu, (under arbeid) 
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Eksempel på redigeringsskjema for ordboks artikkel i 
Grannes, Hauge og Siileymano glu (under arbeid). 
Feltene er for bulgarske oppslagsord og eventuelle 
varianter, tilsvarende ord på tyrkisk, definisjon i 
bulgarsk og på engelsk osv. Til høyre fins det en 
knapp som en kan trykke på for å bygge den trykke
ferdige ordboksdefinisjonen 
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·-~ - -~ 

-lill ; 

Men en må ikke på liv og død lage en ordentlig database. Ett 
alternativ er å redigere ordboka som tekstfil og med SGML-merker." 
SGML-merkene må en først deklarere i en "document type definition" 
(DTD), som forteller hvordan de er brukt, hvilken rekkefølge de 
opptrer i, hierarkisk struktur osv." Derfor egner SGML seg godt for å 
lage faste oppsett for hvordan ordboksartikler skal bygges opp. SGML
merker gir teksten struktur - for eksempel som ordbok - og kan 
brukes som utgangspunkt for sats, men først og fremst for å organisere 
teksten som ordbok. Slik kan SGML-merker utnyttes ved søk, og de 
kan eventuelt danne utgangspunkt for et databaseformat. 

16 SGML står for "standard generalized markup language". 
17 SGML er en standard, som skal virke uavhengig av den programvaren som de 
enkelte selskapene lager og markedsfører nå og i framtida. Eller slutter å markeds
føre. 
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Et liknende opplegg er det Ole Michael Selberg har satset på når 
han redigerer ei norsk-polsk ordbok. (Se Selberg 1995.) Han redigerer 
i Tex,'" og kan bygge det trykkeferdige manuskriptet på en unixmaskin. 

En annen vri er å skrive et ferdig ordboksmanuskript, og så 
analysere det ved hjelp av et program som automatisk legger inn de 
riktige SGML-merkene. Og ferdig ordboksmanuskript kan like godt 
bety ferdig trykt ordbok, slik som i eksempelet nedenfor. Det viser 
hvordan en gikk fram ved Dokumentasjonsprosjektet19 ved Universi
tetet i Oslo da en skulle gjøre Ole Bråvolls ordbok over målet i 
Vestfold maskinleselig. 

'A (adv.) da. jæ' kann 'a de. 
A' (prep.) l. fork. a\' uttal\·'>. av. Huse' 

e(·r) bygd a' tre. 
A' (prep. 2. fork. a\· at ,gno. at . til. Di 

jikk a' skauen. Ske du a' kjorrkæ? 
A'!;>ess~. SL' Best. 
Ablegøier . fl .. gapestrekcr. 
A'brnksl.i' (adj. ubehem. altfor stor, 

og gro,·gjort, i.'·isstnokr om stillestå
ende ting. De, i,r· i a'brak.sli sæng. 
jfr. ufani.mpeli'. 

Åbringe '·"' -ær -æ -æ. ]æ' fækk nil 
abringæ'n ml'' de', d.I'.S. snakka ham 
fra det. 

Abr .. dd (en) -en -ær -ænne .. \rtemisia 
abrotanum, halvbusk, wlluktende 
hageplante, skal kunne fordrive 
møll. 

A'daks (ad\'.) l. av dags. ved slutten av 

A 

Første side av Bråvoll, Ole: Vestfoldmål: ord og 
vendinger fra Andebu 

På grunnlag av den trykte boka lagde en ei utgave med SGML-merker: 

18 Tex er betegnelsen på et program for datasats, som ble utgitt første gang i Knuth 
1986. 
19 Ore 1998 er en god innføring i hvordan og hvorfor en tyr til SGML. 
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<ORDF NORM=då KL=adv GRM= N= >'A</ORDF> (adv.) da. Jæ' kann 'a de. 

<ORDF NORM=av KL=prep GRM= N= >A'</ORDF> (prep.) l. fork. av utta(v), av. 
Huse 1 

e(r) bygd a' tre. 
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<ORDF NORM=åt KL=prep GRM= N= >A'</ORDF> (prep.) 2. fork. av at (gno. at), 
til. Di 
jikk a' skauen. Ske du a' kjørrkæ? 

<ORDF NORM=avbeist KL=n GRM= N= >A'besst</ORDF> se Best. 

<ORDF NORM=ablegøyer KL=subst GRM= N= >Abfegøier</ORDF> (fl. l gapestreker. 

<ORDF NORM=avbragsleg KL=adj GRM= N= >A'braksli'</ORDF> (adj.) ubekvem, 
altfor stor, 
og grovgjort, (visstnok) om stillestå
ende ting. De' (r) i a'braksli sæng. 
Jfr. ufammpeli'. 

<ORDF NORM=avbringa KL=v GRM= N= >Abringe</ORDF> (v) -ær -æ -æ. Jæ' fækk nå 
åbringæ'n me 1 de', d.v.s. snakka ham 
fra det. 

<ORDF NORM=abrodd KL=m GRM= N= >Abrødd</ORDF> (en) -en -ær -ænne. Artemisia 
abrotanum, halvbusk, velluktende 
hageplante, skal kunne fordrive 
møll. 

<ORDF NORM=avdags KL=adv GRM= N= >A'daks</ORDF> (adv.) l. avdags, ved 
slutten av 
dagen. D' e(r) uheldi' å fføttæ å'daks 
på tennestæ. 2. ute av made, avlagt 
i bruk. D' e(r) å'daks å gå me' 
hukkfe. 

Utsnittet fra Bråvolls Vestfoldmål som tekst med 
SGML-merker 

Et alternativ til å skrive inn SGML-merker i tekstformat er å 
bruke et av de mange redigeringsprogrammene for SGML som er i 
handelen, for eksempel Grif: 
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Eksempel på redigeringsprogram for SGML: Grif 

En nødløsning: Bruk et helt vanlig tekstbehandlingsprogram, for 
eksempel Word, med en vettug mal. Resultatet er ei flatfil (eller ei for 
hver bokstav). Den kan en eventuelt gjøre om til en database seinere 
(for eksempel når en skal gå fra det andre språket til det første under 
arbeidet med ei tospråklig ordbok). En slik framgangsmåte krever 
veldig stor redigeringsdisiplin. Men det er jo nødvendig om ordboka 
skal bli god i alle fall...! På den annen side har en slik "se hva du får"
løsning den samme fordelen som tradisjonell ordboksredigering på 
lapper eller kartotekkort: Det er lett å tilpasse innholdet etter den 
plassen en har til rådighet. 
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calhar v passe, høve;_ 
bem passe (bra), være 
bra/ fint;_ mal ikke 
passe, passe dårlig, 
være uheldig/ dumt; 
falle, inntreffe, hende; 
se_ kan hende, 
kanskje; a _i rette 
tid/ øyeblikk, lagelig; 
vir mesmo a _ komme 
som bestilt 

Eksempel på artikkel (i en tenkt tospråklig ordbok 
portugisisk-norsk) i vanlig Word-format 
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Dessuten kan en for eksempel gjøre om manuskriptet til RTF, 
"rich text format", som er et format for å utveksle tekst mellom ulike 
tekstbehandlingsprogram. Resultatet lagrer en som en rett fram tekstfil. 
Deretter kan en foreta operasjoner på den teksten en får da. 

(---) 
{\b calhar}{ }{\i v}{ passe, h\'bfve; }{\i_ bem}{ passe 
(bra), v\'bere bra/ 
fint; }{\i_ mal}{ ikke passe, passe d\'8crlig, v\'bere 
uheldig/dumt; falle, inntreff~, hende; }{\i se_}{ kan hende, 
kanskje; }{\i a_}{ i rette tid/ \'bfyeblikk, lagelig; }{\i 
vir mesmo a_}{ komme som bestilt 
(---) 

Eksempelet ovafor i RTF-format (men uten den 
allmenne delen med deklarasjoner av fonter og så 
videre som ligger fremst i enhver RTF-fil, og uten 
tilsvarende opplysninger sist) 

Hvis en er så heldig å ha tilgang til et "gammaldags" linjebasert 
system (XEDIT under OS2 på PC eller for eksempel UNIXEDIT under 
UNIX), kan en legge inn forskjellig data på faste kolonner, og sortere 
etter kolonner osv. 

Vær oppmerksom på at det også er mulig å utnytte funksjoner i 
vanlige tekstprogram som egentlig er til noe helt annet, når en vil lage 
ei ordbok. Flettefunksjonen er en. En annen er å lage tabeller av deler 
av artiklene, og så trikse rundt med dem ... 

Likevel: Alt dette er nødløsninger. Og når jeg har brukt så stor 
plass på dem som jeg har, er det fordi gode, ferdige program for å 
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redigere sjøl ettspråklige ordbøker ikke finnes handelen for en 
rimelig penge. 

Snuing 
Et vesentlig spørsmål når en skal lage tospråklige ordbøker, er 
hvordan en kan få mest mulig hjelp av det arbeidet en alt har lagt ned 
i den ene halvparten av boka, når en går i gang med den andre. 
Hvordan kan en "snu" manuskriptet? Først og fremst: Det meste må 
redaktøren gjøre sjøl. Men en kan ha mye støtte i ei ordbok som er 
lagret i et databaseformat - eller i et format som likner. En bestemmer 
rett og slett en annen rekkefølge for feltene. Med en grov forenkling: I 
stedet for 

calhar v passe, høve; 

skriver vi ut 

passe, høve calhar v 

der en regel som sier at hvis det finnes to målspråksord (her: passe og 
høve i definisjonen av calha1r), så skal det skrives ut to ordboksartilder 
osv.: 

passe v calhar 
høve v calhar 

Som et primitivt "filologalternativ": En kan laste hele artikkelen inn på 
ei linje slik som i disse tilfellene: 
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despretensioso adj beskjeden 
moderado adj beskjeden; rimelig 
moderador m ordstyrer 
moderar v moderere; mildne; holde igjen, styre 
modestia f beskjedenhet, tilbakeholdenhet; enkelhet 
modesto adj beskjeden, tilbakeholden; enkel, nøktern 
parco adj beskjeden, nøktern 
restrito adj avgrenset, begrenset; beskjeden, liten 
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og så skrive en makro som erstatter hvert skille mellom avløserord (et 
komma her) eller mellom innholdsvarianter eller fraseologi (et semi
kolon her) med avsnittsmerke og en kopi av oppslagsordet. 

despretensioso adj beskjeden 
moderado adj beskjeden 
moderado adj rimelig 
moderador m ordstyrer 
moderar v moderere 
moderar v mildne 
moderar v holde igjen 
moderar v styre 
modestia f beskjedenhet 
modestia f tilbakeholdenhet 
modestia f enkelhet 
modesto adj beskjeden 
modesto adj tilbakeholden 
modesto adj enkel 
modesto adj nøktern 
parco adj beskjeden 
parco adj nøktern 
restrito adj avgrenset 
restrito adj begrenset 
restrito adj beskjeden 
restrito adj liten 

Og ordklassekode i dette tilfellet. Så må en ta vekk oppslagsordet 
fremst, og legge det sist før avsnittsskiftet.'" 

20 Ordklassekoden kan en la stå. I språk som portugisisk og norsk faller 
oppslagsord og ekvivalentene i definisjonen som regel inn under samme ordklasse. 
Ulikhetene må en ta under fin redigeringa for hånd seinere. I eksempelet er ellers 
halvfeit og ikke byttet om, men det er uvesentlig for resonnementet. 
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besl{jeden adj despretensioso 
beskjeden adj moderado 
rimelig adj moderado 
ordstyrer m moderador 
moderere v moderar 
mildne v moderar 
holde igjen v moderar 
styre v moderar 
beskjedenhet f modestia 
tilbakeholdenhet f modestia 
enkelhet f modestia 
besl{jeden adj modesto 
tilbakeholden adj modesto 
enkel adj modesto 
nøktern adj modesto 
beskjeden adj parco 
nøktern adj parco 
avgrenset adj restrito 
begrenset adj restrito 
beskjeden adj restrito 
liten adj restrito 

Jan Engh 

Når en har gått igjennom alle artiklene fra det ene språket på denne 
måten, kan en sortere de linjene en har lagd, og da får en en del linjer 
med hvert sitt oppslagsord fremst og ganske mange med samme 
oppslagsord. 
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avgrenset adj restrito 
begrenset adj restrito 
beskjeden adj despretensioso 
beskjeden adj moderado 
beskjeden adj modesto 
beskjeden adj parco 
beskjeden adj restrito 
beskjedenhet f modestia 
enkel adj modesto 
enkelhet f modestia 
holde igjen v moderar 
liten adj restrito 
mildne v moderar 
moderere v moderar 
nøktern adj modesto 
nøldern adj parco 
ordstyrer m moderador 
rimelig adj moderado 
styre v moderar 
tilbakeholden adj modesto 
tilbakeholdenhet f modestia 
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Deretter kan en enten kjøre en makro som fjerner det andre og de 
neste identiske oppslagsorda" der det fins, og kanskje slår sammen 
linjene til enkeltavsnitt, som omfatter om lag det samme som en 
framtidig ordboksartikkel. Da må en sette inn for eksempel komma 
som foreløpige skilletegn." 

21 Og unødvendige ordklassekoder. 
22 Om det dreier seg om skille mellom hovedbetydninger, må en merke av det når 
en finredigerer etterpå, for eksempel ved å gjøre om komma til semikolon. 
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avgrenset adj restrito 
begrenset adj restrito 
besl\:jeden adj despretensioso, moderado, modesto, parco, 
re stri to 
beskjedenhet f modestia 
enkel adj modesto 
enkelhet f modestia 
holde igjen v moderar 
liten adj restrito 
mildne v moderar 
moderere v moderar 
nøldem adj modesto, parco 
ordstyrer m moderador 
rimelig adj moderado 
styre v moderar 
tilbakeholden adj modesto 
tilbakeholdenhet f modestia 

Temmelig primitivt altså," men like fullt slik at en sparer en god del 
manuelle operasjoner i forhold til fullstendig nyredigering. Og så 
starter redigeringa ... 

En variant av denne teknikken har også vært brukt ved revisjon 
av eldre ordbøker, også ettspråklige: En skriver et program som 
sjekker at alle ord på definisjonssida i ordboka, for eksempel passe og 
høver i definisjonen av calhar, også skal opptre som egne oppslagsord 
i den andre halvparten av ordboka. Eller at alle synonym på defini
sjonssida i ei synonymordbok også opptrer som oppslagsord med det 
vi kan kalle en tilsvarende definisjon for fulle synonym. (Det vil si at 
definisjonen er den samme, bare med det unntaket at ett av orda i den 
første definisjonen har blitt oppslagsord, og oppslagsordet i den første 
artikkelen er tatt inn som et ledd i definisjonen, altså som "syno
nym".)" Pierre Parisot har kalt dette å optimalisere ei ordbok. En gjør 
den på sett og vis komplett og mer rasjonell. 

23 Sjøl om det i og for seg er det et eventuelt program kan gjøre. 
24 Unntatt der en nettopp vil unngå at en gir opplysninger om ett ord. For eksempel 
skjellsord og navn på kroppsdeler, som en mener det er rimelig at en 
ordboksbruker kan slå opp og for stå som fremmedspråk, men som en ikke vil lære 
folk å bruke ved å føre opp det tilsvarende ordet på morsmålet som oppslagsord. 
Det samme hensynet kan gjelde når en lager en syno nymordbok som skal lære 
brukeren å forbedre språket. Da kan en la være å føre opp visse ord som oppslags
ord nettopp fordi brukeren ikke skal komme på dem - bare skjønne hva de betyr 
når han eller hun slår opp. 
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Finredigering 
Når en vel har lagd et råmanuskript til ei ordbok, finnes det flere 
gjennomgående måter å finstille det på: 

Enten ved at en sjekker at alt som står i halvparten fra utgangs
språk til målspråk, også står i den andre halvparten og omvendt. Slikt 
finnes det programmer som kan gjøre. Problemet er bare at de er lagd 
for å virke i visse sammenhenger og/eller på visse ordbøker, og at de 
ikke er til salgs - så vidt jeg kjenner til. 

Eller ved å sammenlikne med andre ordbøker. En kan for 
eksempel sjekke ei tospråklig ordbok ved å "oversette tilbake" fra 
målspråk til utgangsspråk (Byrd og andre 1987). På den måten kan en 
også tette mange hull i en ettspråldig ordbok (ved å "oversette" att og 
fram). 25 

Til slutt 
Datamaskiner kan ikke lage ordbøker, men de kan være til stor hjelp. 
Og med datamaskiner kan vi gjøre ting som ikke var praktisk mulig 
tidligere. Vi kan lage større ordbøker på grunnlag av større og anner
ledes materiale, som vi er i stand til å utføre en mengde mer eller 
mindre nye operasjoner på. Men vi kan også lage annerledes ordbøker 
- både bøker med annerledes innhold og hele leksikografiske pro
dukter eller tjenester som er annerledes. For å få til det kan vi bruke 
elektronisk databehandling på mer eller mindre intelligent vis. Men 
det er ikke mye programvare i handelen som er lagd spesielt for 
leksikografer. Det betyr at en henvist til å finne ut av hvordan en kan 
utnytte elektronisk databehandling på egen hånd. Ikke alle er i stand 
til det. De må få hjelp fra andre eller bruke vanlige funksjoner i vanlige 
tekstprogram så godt de kan. Men slik jeg håper jeg har vist, kan også 
forholdsvis ukyndige oppnå mye ved å utnytte den programvaren som 
nå en gang fins. Det fins program som kan gjøre mye, og en kan bruke 
program på en måte som nesten trinn for trinn svarer til de håndgrepa 
en utførte den gangen en bare hadde papir og blyant å hjelpe seg med. 
I alle fall vil en ha store praktiske fordeler av å bruke elektronisk 
databehandling. Akkurat som elektroniske ordbøker og leksikografiske 
tjenester er til stor nytte for brukerne, både leg og lærd. 

25 "kan" i begge tilfelle fordi det ikke alltid er ønskelig å ha full symmetri mellom ordbøker 
eller mellom oppslagsord og definisjon i samme ordbok. Det avhenger av formålet. 
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"MAN MÅ LII{SOM VÆRE DER 
FOR Å FORSTÅ DET" 
- Om kjønnsrelaterte forskjeller i barns måte å fortelle 
på, med hovedfokus på jentefortellinger1 

av Toril Opsahl 

Innledning 
I denne artikkelen har jeg valgt å se 'fortellingen' som et uttrykk for et 
subjekts oppfatning av hendelser knyttet til selvopplevd fortid. En 
overordnet problemstilling er å undersøke hvordan kontekstuelle 
faktorer er med på å forme en muntlig hverdagsfortelling. Fortelling
ene oppstår i et samtaleforløp, og med 'kontekstuelle faktorer' mener 
jeg både den konkrete virksomheten fortellingene inngår i, deltakerne 
i samtalen og hvilken rolle språket spiller i meningsskapingen. Jeg har 
valgt å bruke variabelen kjønn for å studere forskjeller i fortellingene. I 
materialet jeg tar utgangspunkt i, vil vi se at fortellinger utgjør et viktig 
element i jenters sosiale virkelighet, der jentene ved å fortelle skaper 
samhold gjennom utveksling av erfaringer knyttet til egen utilstrekke
lighet i sosiale sammenhenger. Jeg har i stor grad støttet meg til Mats 

1 Artikkelen er basert på min mellomfagsoppgave i nordisk språk ved UiO, levert 
vårsemesteret 1999. 
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Erikssons avhandling Ungdomars beriittande. En studie i struktur och 
interaktion (Uppsala, 1997) i arbeidet med artikkelen, og sammen
liknet mine observasjoner med de konklusjonene han trekker. Ved å 
se nærmere på fortellingens strukturer og funksjoner vil man kanskje 
etter hvert kunne få et større innblikk i hvordan (og hvorfor) vi skaper 
og formidler mening i form av fortellinger. Jeg kommer først og fremst 
til å se på de strukturelle sidene av fortellingen i lys av Labov/ 
Waletskys narrative skjema, men ved å konsentrere meg om de 
elementene i fortellingen som knytter den til konteksten, kan jeg 
kanskje også si noe om dens funksjonelle aspekter. 

Teoretisk bakgrunn 
En muntlig 'fortelling' er en tekst som er organisert av et narrativt 
skjema (Vagle m.fl. 1993). Det narrative skjemaet organiserer det 
globale innholdet ved å ordne det i forskjellige komponenter. Sentralt 
for fortellinger er at de inneholder minst en narrativ sekvens, to 
hendelser som er forbundet temporalt. En fortelling må inneholde de 
to makrostrukturelle trekkene komplikasjon og evaluering. Komplika
sjonen, eller handlingskomponenten, uttrykkes ved en narrativ 
sekvens. Evalueringen uttrykker forholdet mellom teksten og kon
teksten. Gjennom evalueringen former fortelleren en sekundær struk
tur utenfor selve handlingsforløpet i komplikasjonen, der hun 
markerer både hvordan hun stiller seg til det fortalte og hvordan hun 
vil at tilhørerne skal oppfatte fortellingen. Det er gjennom evaluer
ingen fortelleren aktivt lader fortellingen med den mening som 
tilhørerne forventes å tilegne seg i situasjonskonteksten. Fordi 
'kontekst' er en ustabil kategori, vil den ha stor innflytelse på 
evalueringskomponenten i en fortelling. Det fullstendige narrative 
skjemaet består av komponentene sammendrag, orientering, kompli
kasjon, evaluering, løsning, og avslutning. Sammendraget introduserer 
fortellingen i samtaleforløpet og inneholder ofte en oppsummering av 
den kommende historien. Orienteringen har referensiell funksjon, den 
beskriver scenen der handlingen utspiller seg. Denne komponenten 
uttrykkes ofte i ikke-narrative setninger. Med 'narrative setninger' 
mener jeg hendelsesbeskrivende setninger som er temporalt forbundet 
og ikke kan bytte plass uten at den temporale tolkningen av sekvensen 
forandres. Orienteringen bringer oss fra en 'her og nå'- til en 'der og 
da' -situasjon. Komplikasjonen er obligatorisk Den angir hva som 
hendte. Hendelsesforløpet akselereres gjerne mot et høydepunkt som 
bringer oss til løsningen. Løsningen angir det som kan ses på som et 
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resultat eller en følge av det komplikasjonen bygger opp til. 
Evalueringen gir oss fortellerens oppfatning av det som skjedde. 
Ekstern evaluering kan utgjøre en egen komponent, gjerne mot slutten 
av fortellingen: Man stopper opp og gir en eksplisitt evaluerende 
kommentar fra et 'her og nå' -perspektiv. Intern evaluering kommer til 
uttrykk gjennom avvikende syntaks, repetisjoner, dramatisering, gesti
kulasjon og latter. Fortelleren kan også fremheve visse elementer 
prosodisk på en vurderende måte. Avslutningen kjennetegnes syntak
tisk ved fjerndeiksis. Den signaliserer at fortellingen er slutt og bringer 
oss tilbake til 'her og nå' -status. Avslutningen kan også uttrykke 
hvilken relevans hendelsen har hatt for fortellerens nåværende 
situasjon. 

Muntlige fortellinger har ofte innslag av direkte tale, historisk 
presens, dramatisering, ekspressiv prosodi og gestikulering som er med 
på å forme historien og belyse innholdet. Ofte er det nettopp disse 
elementene som skaper sammenheng i teksten. Følgende eksempel fra 
en trettenårig jente kan illustrere dette forholdet. Min foreløpige 
kommentar til denne teksten får bli et sitat fra en av informantene, 
som jeg forøvrig har valgt som tittel på denne artikkelen: "Man må 
liksom være der for å forstå det." 2 

l A: Jeg har tatt noen skild(elige fall på snowboard og sånn da . .foran de kjekkeste 
2 guttene og bare [@@@]liksom .. når vi var på Norefjell da .. sammen med-
3 B: [@] 
4 -hele klassen .. så skulle jeg lmsom kjøre .. være litt<@ !proff @> da .. @@ .. og 
5 så skulle jeg <X og så var det litt sånn lå det sånn noen X> gutter sånn borte 
6 der .. og så kjørte jeg lil(som 'rett inn i dem med snowboardet..og lil(som 'falt 
7 over dem og [sånn-] 
8B: [@ l 
9 -og de bare <SIT !okei= SIT>@ .. jeg bare !e= .... bare heh . .lo litt og kjørte 
lO veldig fort av gårde .. .liksom ikke så gøy 

2 Transkripsjonssymboler: 
[ l = overlappende tale 

- = talestrømmen fortsetter lenger ned på arket 
understrekning = dramatiserende stemme 
<SIT ord SIT> = sitatstemme 
<ord=> = forlenget vokal 
'ord =trykk 
!ord = emfatisk trykk 
4F =ikke-verbale uttrykk, gestikulasjon 
kursiv =mine kommentarer 
<@ ord @> = latterkvalitetstemme 
@@@=latter 
. .l ... = pauser i talestrømmen 
<X ord X>= usildær/tvilsom transkripsjon 
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Liberg, Espmark, Wiksten og Biitter (1997) presenterer og 
sammenfatter en del tidligere forskning på barns fortellinger. 
Fortellingene deles inn i tre kategorier som delvis samsvarer hierarkisk 
med aldersutvikling: jo eldre barn, jo mer "utviklede" fortellinger. 
Barnet begynner med såkalt opplevelsespresentasjon, en presentasjon 
av opplevelser av hendelser uten å angi tidsforhold. Neste stadium er 
hendelsesbeskrivelser, der opplevelsene er relatert til hverandre i 
tidsperspektiv. Det siste stadiet er den egentlige fortellingen, der 
handlingsforløpet bringes til et klimaks, kulminerer og oppløses. 
Denne kategoriseringen må ikke forstås som en hierarkisk struktur i 
den forstand at fortellingen er den mest fullverdige uttrykksformen. 
Inndelingen signaliserer bare at et tenkende og følende menneske har 
ulike måter å gi uttrykk for sine opplevelser omkring fortidige 
hendelser på på ulike stadier i sin personlige utvikling. Dette er for 
meg et fundamentalt viktig poeng, da jeg i min analyse av barns 
fortellinger ikke har til hensikt å innlemme noen vurderingsfaktor. Det 
narrative skjemaet er en modell av muntlig fortellerstruktur, som gjør 
det mulig for oss å forstå hvordan mening skapes med fortellinger, og 
ikke et normerende mål for hvor "vellykket" en fortelling er. 

Materiale, transkripsjon og metode 
Fortellingene jeg bruker som grunnlag for analysen, er hentet fra eget 
innsamlet materiale. Jeg oppsøkte en skole vest i Oslo en formiddag i 
mars 1999 og fikk låne åtte trettenåringer, fire gutter og fire jenter. To 
av jentene signaliserte både med klesstil, sminke og selvtillit at de 
hørte til klassens populære sjikt. Jentene drev med turn, gikk på 
klubben og var mest sammen med jenter. Guttene spilte fotball, og 
syntes de fleste jentene i klassen var "sippete". Snowboard var felles
interesse for begge kjønn. 

Jeg samlet inn materialet i samarbeid med en kvinnelig 
medstudent. Vi samtalte i til sammen to timer med elevene, i grupper 
på to og to av samme kjønn, ca. en halv time med hver gruppe. 
Samtalene ble tatt opp på bånd. Elevene ble i utgangspunktet bedt om 
å fortelle om en episode der de opplevde noe som flaut. Både skolen, 
elevene og nærmiljøet var for oss helt ukjent, på samme måte som vi 
representerte totalt utenforstående personer for informantene. Til tross 
for dette hadde vi som mål å løsrive samtalen fra en konvensjonell 
intervjusituasjon, med den asymmetri og de normer og regler for 
turtaldng og forventet respons en slik situasjon innebærer. Overfor 
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jentene fungerte dette over all forventning, men overfor guttene 
fungerte det overhodet ikke. For dem var det vanskelig, eller kanskje 
ikke ønskelig, å bidra med innspill som ikke ble provosert fram av oss 
studenter. Guttene satte seg automatisk direkte vendt mot 
mikrofonene, og de som i klasserommet gjorde mest av seg og var mest 
høyrøstede, stilnet nesten totalt i samtale med oss. Rammen var og 
forble et intervju der to utenforstående forhørte seg om deres liv og 
levnet. Jeg har flere forklaringer på hvorfor tilnærmingsmåten vår ikke 
fungerte overfor guttene: Vi var jenter, eldre og ukjente, noe som ikke 
appellerer til guttenes trang til å utlevere seg. Det å iscenesette 
selvopplevd fortid i en muntlig fortelling er på mange måter en form 
for utlevering. De konkrete rammene, et lukket rom med bord, stoler 
og to mikrofoner signaliserte en intervjusituasjon. En slik situasjon 
åpner for en bestemt type adferd, "de spør, jeg svarer", der fortellingen 
ikke egentlig har noen naturlig plass. Innfallsvinkelen, å be om 
"tabbefortellinger", kan ha vært feil. Jeg vil drøfte disse kjønns
forskjellene seinere i artikkelen. Vi snakket like lenge med alle infor
mantene, men det var, som jeg antydet ovenfor, stor variasjon i 
andelen fortellinger i samtaleforløpet. Jentene bidro med i alt seksten 
fortellinger, guttene seks. 

Transkripsjon innebærer oversettelse fra ett medium til et annet 
og medfører en god del tolkning. Jeg har valgt å benytte meg av en 
nokså grov transkripsjon der jeg har tatt med de elementene jeg mener 
tilfredsstiller krav om autentisitet, tilgjengelighet og tilpassing til data
maskinell behandling (se Lind 1995). Kravet om tilgjengelighet har 
kommet i første rekke. Jeg har derfor valgt en normalortografisk 
gjengivelse der jeg gjengir indikasjon av talere og turer, de mest 
fremtredende prosodiske og ekstra-/paralingvistiske trekkene, over
lapping og dramatisert direkte tale. Transkripsjon av muntlige tekster 
er en vitenskap i seg selv, som jeg ikke kan problematisere ytterligere 
innenfor rammene av denne artikkelen. Jeg har valgt en transkrip
sjonsform jeg fant enkel og hensiktsmessig i forhold til de faktorene 
jeg ønsker å fokusere på. Alle person- og stedsnavn er fiktive. 'G' og 'T' 
i transkripsjonene er min medstudent og jeg. A og B er to trettenårige 
jenter, C er en gutt. 

Språksosiologisk forskning har vist at språkbruken til et individ 
kan forklares utifra sammenhengen der den språklige interaksjonen 
finner sted (Eriksson 1997:52). Metoden for observasjon av språkbruk 
hos informantene er bidrag til situasjonskonteksten og får derfor inn
virkning på hvordan språket utformes. En intervjuer med mikrofon 
skaper en egen atmosfære, som kan gi utslag i forhold til hvordan 
informanten velger å ordlegge seg. Dette forholdet utgjør det Labov 
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kaller 'observatørens paradoks' (Eriksson 1997:5 2). Dette paradokset 
må tas med i betraktning både i forbindelse med selve innsamlingen av 
materialet og for de konklusjoner man utleder fra den seinere 
analysen. 

Det metodiske utgangspunktet for vår innsamling er såkalt styrt 
dialog: "Styrt dialog innebar att man fi::irendrar villkoren for intervjun 
genom att inte utgå från ett antal i fOrvag faststallda frågor, utan 
anknyta efterfoljande frågor till de svar informanten lamnar." 
(Eriksson 1997 :53) Denne metoden fjerner seg fra et konvensjonelt 
intervju ved at spørsmålene ikke er fastlagt på forhånd. Fordelene ved 
dette er at intervjuet blir mer samtaleaktig, og at informanten kan 
snakke over lengre perioder og selv introdusere nye emner. Det er 
viktig å ha klart for seg at dette ikke er observasjon av språklig inter
aksjon slik den foregår i informantens naturlige miljø. Vi håper 
allikevel å ha bevart trekk fra en naturlig, ustyrt og uformell inter
aksjon ved å la informantene opptre i par. To trettenårige jenter har en 
felles språklig norm som i stor grad overlever inngrep utenfra, noe jeg 
mener analysen viser. -

Analyseeksempel 
Jeg vil først analysere en av tekstene mine i forhold til alle kompo
nentene i det narrative skjemaet. Seinere vil jeg bare gå inn på de 
komponentene som har relevans for det forhold jeg primært ønsker å 
fokusere på: situasjonskontekstens innvirkning på fortellingens struk
tur. 

l A: Har det skjedd no' ['mer da?] 
2 B: [Jo .. jo !det ja] ... jeg var i Asker..jeg husker ikke .. rett ved 
3 siden av Asker . .Vollen eller noe sånt..og så var det sånn seil..sånn 
4 museumsåpning .. ordføreren var der og sånn og så .. det var i november.. og så 
5 skulle jeg bare kjenne på vannet..jeg vet ikke det va'kke n ovember .. husker 
6 ikke .. skulle jeg bare kjenne på vannet og så plumper jeg uti med klærne på 
7 og så kommer !ordføreren og drar meg opp 
S.ALLE: Felles latter 
9 B: Det var flaut 

Innholdet i denne korte teksten ivaretar alle de makrostrukturelle 
trekkene i Labov/Waletzkys narrative skjema. Vi har med en fortelling 
å gjøre, fordi komplikasjonsleddene er forbundet temporalt med den 
eksplisitte forbinderen 'og så'. I tillegg inneholder teksten elementer av 
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både intern og ekstern evaluering. Den skiller seg 'der og da'-kon
tekstuelt fra de andre fortellingene i samtaleforløpet ved at den ikke 
foregår i nærmiljøet eller skolehverdagen, og at bestevenninnen, A, 
ikke var til stede da hendelsen inntraff. Informanten, B, legger mye flid 
i å fylle orienteringskomponenten med innhold, kanskje nettopp på 
grunn av de ovennevnte faktorer. 

Sammendraget ligger muligens implisitt i den sterke prosodien 
"jo !det ja" (linje 2) tillegges. Tilhørerne forstår at 'det' innleder en 
fortellingssekvens i samtaleforløpet, og i og med at 'det' tillegges et 
såpass sterkt emfatisk trykk, indikeres en form for pre-evaluering av 
fortellingen. 'Det' er en fortelling verd å fortelle! Sammendrags
komponenten fungerer da her, og i flere andre tilfeller som en form for 
anmodning om å foreta en utvidet taletur. Det er på den annen side 
gode argumenter for ikke å kalle dette en sammendragskomponent. 
!Det signaliserer bare at det kommer en fortelling, ikke hva slags 
fortelling det er snakk om. Orienteringskomponenten innledes i linje 
to, "jeg var i Asker". Informanten retter på seg selv, sier "jeg husker 
ikke", noe som kan tolkes som et ledd i en evaluering av selve 
orienteringen. Hun redegjør videre for stedet der hendelsen fant sted, 
hvem som var til stede (ordføreren!), og hun er nok en gang usikker, 
nå i forhold til tidsaspektet: "Det var i november" (linje 4) dementeres 
av "det va' kke november" (linje 5). Dette siste utsagnet er et orien
teringsledd som bryter inn i komplikasjonen som allerede er annonsert 
med, "og så skulle jeg bare kjenne på vannet". Vi har her nok et 
eksempel på evaluering av selve orienteringskomponentens innhold. 
Denne trangen til evaluering er tydeligvis så sterk at den sprenger en 
konvensjonell narrativ struktur. En konsekvens av en slik markert 
usikkerhet er at informanten markerer avstand til fortellingen. 'Der og 
da'-konteksten blir ikke så bindende, hun slipper å konfronteres med 
konsekvensene av sine egne fortidshandlinger: Hun "husker jo ikke 
helt!" 

Det fascinerende er at hun har, som jeg redegjorde for 
innledningsvis, alle muligheter til å "lyve". Ingen av de tilstedeværende 
kan etterprøve det hun forteller. Allikevel markerer hun en bastant 
usikkerhet som er til stede hele veien. Jeg vil fremsette en hypotese om 
at denne formen for forsiktighetsstrategi er normativ for måten jenter 
forteller på. Det kan tenkes at jentenes emnevalg, deres forkjærlighet 
for å løfte fram pinlige episoder, skaper en vanskelig balansegang i 
selvpresentasjonen. Et viktig kommunikativt mål ved fortellingen er, 
hevder Mats Eriksson (1997 :216), å utveksle erfaringer for å vekke og 
utvise empati, ikke å være klovn. Faren for å mislykkes med prosjektet 
gjør de forsiktighetsstrategiske manøvrene helt nødvendige. "De 
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[flickor] tenderar inte att ta sig sjiHva på samma allvar utan anvander 
olika strategier for att i berattelsen hålla en kritisk eller komisk distans 
till sig sjalva som figurer." (Eriksson 1997:217) 

Den første komplikasjonskomponenten gjentas i linje seks, før 
den bringes til et klimaks, fortellingens høydepunkt, "og så plumper jeg 
uti med klærne på". Informanten understreker denne kulminasjonen 
ved å skifte tH presensform av verbet. Løsningen følger tett på, med en 
intern evalueringskomponent, emfatisk trykk: !Ordføreren kommer og 
drar henne opp. Dette er løsningen, fordi det er en følge av det 
komplikasjonen legger opp til, men samtidig finner vi her en sterk grad 
av intern evaluering. Det emfatiske trykket 'ordføreren' tillegges, 
korresponderer med 'det' i linje to. Det var nok denne løsningen hun 
hadde i tankene da hun innledet fortellingen. Hun oppnår også den 
ønskede (?) effekt, da tilhørerne ler. Hun bringer oss tilbake til 'her og 
nå' -status med replikken "Det var flaut", gjennom replikkens fjern
deiksis. Denne avslutningen har form av ekstern evaluering og er igjen 
et ledd i den forsiktighetsstrategien hun har lagt opp til: Hun henger 
den på, selv om fortellingen har oppnådd tilfredsstillende respons fra 
tilhørerne, kanskje som en forsikring om at poenget nådde fram? 

To situasjonene rammer 
Som jeg tidligere var inne på under presentasjonen av det narrative 
skjemaet, er det evalueringskomponenten som avdekker tekstens 
forhold til konteksten. Jeg vil henlede oppmerksomheten på to ulike 
situasjonene rammer, som hver på sin måte får innvirkning på 
evalueringskomponenten og dermed også på fortellingens struktur. 
Den ene rammen er knyttet til forholdet jentene har seg i mellom, og 
det samspillet et slikt fortrolig forhold innebærer. Virksomheten i 
denne rammen er relativt uformell "mimring" mellom to beste
venninner. Innenfor den andre rammen har virksomheten institu
sjonell karakter, et intervju, hvor to utenforstående er adressater. 
Språket, selve samtalen, konstituerer og qpprettholder begge 
rammene. Situasjonskonteksten er selvsagt en kombinasjon av disse to 
rammene, men jeg tror det er fruktbart å undersøke dem hver for seg 
og se hvilke utslag disse gir for fortellingens form og innhold. Hoved
poenget er at framstillingen må tilpasses både bestevenninnen og 
intervjuerne. Det kreves derfor en "dobbel" mottakertilpasning. Jeg vil 
bruke en fortelling som oppstod relativt tidlig i samtalen til å illustrere 
hvordan disse kontekstuelle betingelsene særlig gir seg utslag i 
evalueringskomponenten i fortellingene. 
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lB: Det er mange år siden da. 
2 .. da drepte vi [<@alle]-
3A: [@@] 
4 . .<FORT drepte vi alle fiskene på skolen FORT> 
5 [ja .. e=]-
6 A: [@ja] 
7 -det var mange i klassen som .. var nede på sånn, 
8 Klaus da .. han lærern vår-
9?: mhm 
10 -hadde masse fisker nede, jeg vakke med på det da .. 'hun var med på det-
11 A: jeg var med på det [og så ] 
12 B: [-og så gikk-] 
13 -ja du kan få fortelle 
14 A: så var vi liksom der nede da, 
15 .. og så hadde jeg .. hadde liksom bare, 
16 .. jeg hadde ikke vært der før, de .. men, 
17 .. noen andre hadde vært der, og så hadde de drevet og 'matet fiskene og 
18 sånn da, ... og så var .. d .. når jeg var der liksom, så bare sto .. så stod jeg mest og 
19 så på da men, .. sdrev de og puttet sånn soda, sånn <@grapesoda og sånn 
20 oppi [de- @>] 
21 B: [@@ ] 
22 -til skilpadder og .. til alle fiskene og sånn, .. så drepte vi liksom fisker 
23 for= .. kanskje ... 'fem tusen kroner [eller no og sånn-] 
24 B: [@@ ] 
25 -vi måtte betale sånn syvhundre kroner hver og sånn[ <X bare skikkelig X>] 
26 T: [ja .. dere måtte erstatte 
27 det?] 
28 A: ja .. vi <@satt liksom hos [rektor@>] og bare .. heh .. var ikke så veldig kult 
29 B: [@@] 
30 G: fikk dere melding hjem og sånn? 
31 A: ja ... eller vi ble ringt opp og sånn da .. og så kom vi i [avisen] . .i den derre-
32 B: [#] 
33 -skoleavisen at det var noen gutter og (jenter]-
34B: (#] 
35 -i den klassen som liksom hadde # .. drept alle fiskene og sånn bare # .. det er 
36 litt sånn # . .liksom lagt tilbake 
37 B: [#] 
38 A: [#] 

Handlingskomponenten dreier seg om en gang en gruppe elever helte 
grapesoda i lærerens akvarium slik at fisker og skilpadder for en stor 
pengesum døde. Hendelsen ble seinere referert i skoleavisen. Vi finner 
et tydelig skille mellom ekstern og intern evaluering i fortellingen, og 
jeg mener å kunne skille ut et mønster knyttet til de to rammene jeg 
presenterte ovenfor. Den interne evalueringen uttrykker jentenes 
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vurdering av hendelsen seg i mellom, mens de eksplisitte, evaluerende 
kommentarene er rettet mot oss andre. 

Den interne evalueringen ligger blant annet i Bs ikke-verbale 
respons. Denne har form av latter, gester, gisp og øyerulling i løpet av 
fortellingen. Det er tydelig at B, som ikke var til stede, kjenner til 
denne hendelsen. Det er hun som presenterer oppsummeringen og 
deler av orienteringen i linje syv, åtte og ti. Bs respons skifter karakter 
i løpet av fortellingen, fra gjenkjennende latter (linje 21, 24 og 29), til 
noe jeg vil karakterisere som gisping og øyerulling knyttet til 
fortellingens sensasjonspreg (linje 32 og 34). Det er (merkelig nok) 
ukjent for B at hendelsen ble referert i skoleavisen, og responsen hun 
gir, lader fortellingen med sensasjonspreg. Det sensasjonelle er tydelig 
knyttet til det å ha vært med, vært hos rektor og kommet i skoleavisen. 

Det er allikevel ikke denne oppfatningen av hendelsen jentene 
vil formidle til oss. A's eksplisitte evaluerende kommentarer viser hvor 
viktig det er at hun nettopp egentlig ikke var med: "jeg hadde ikke 
vært der før", "noen andre hadde vært der", "så stod jeg mest og så på 
da", "var ikke så veldig kult", "det er litt sånn #", "liksom lagt tilbake". 
Fortellingen avsluttes av gestikulasjon jentene imellom, et signal om 
en motsatt forståelse av utsagnet i linje 28 ("var ikke så veldig kult"): 
Det var kult! Jeg tolker jentenes evaluering av fortellingen dit hen at 
deltakelse i denne hendelsen er noe å trakte etter, noe som gir status. 
Pronomenbruken understøtter min tolkning. Når A introduserer 
fortellingen, bruker hun det selvinkluderende "vi" (linje 14). Som et 
ledd i den eksterne evalueringen, skifter hun over til "de": "og så hadde 
de drevet og matet fiskene" (linje 17) [ ... ] "sdrev de og puttet sånn 
soda" (linje 19). Når Bs respons er aktiv og upåklagelig, blir A igjen 
ivrig og sier: "og så drepte vi liksom fisker [ ... ] (linje 22). A har nå 
opparbeidet en form for status. Hun har fortalt en historie hun fikk 
bifall for hos venninnen, og fremstår i øyeblikket som den "kuleste'1 av 
de to. Hun hviler ikke på sine laurbær, men fortsetter umiddelbart 
med denne fortellingen: 

l A: Og så var jeg der nede i andreklasse en gang .. og så hadde han sånne 
2 ørkenrotter..og så fikk jeg holde en av babyene .. og så falt den ned .. og så løp 
3 den bort.. og så fant han den igjen sånn to uker etterpå .. og så var den !død og 
4 sånn. 
5 B: Det var det jo flere som gjorde da ... mistet dem [sånn at de døde og sånn] 
6 A: [ men jeg !mistet den .. den løp 
7 fra meg] 
8 B: oj .. okei ... jeg !vet det 
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Denne gangen dementerer B det sensasjonelle aspektet ved As 
historie, brått og brutalt, ved å avfeie den med replikken: "Det var det 
jo flere som gjorde da" (linje 5). A blir i løpet av et mikrosekund 
tvunget til å skifte strategi for å oppnå en tilfredsstillende aksept fra 
venninnen, og ikke tape ansikt overfor oss andre. Hun velger å 
evaluere fortellingen på en ny måte, fra å være en selvhevdende 
historie med høy kulhetsfaktor ("Jeg drepte en ørkenrotte med vilje") 
over til den triste historien om en ørkenrotte som døde: "Men jeg 
!mistet den" (linje 6). Den internevalueringen det emfatiske trykket 
'!mistet' tildeles, er nok til å skape en helt ny fortelling. B er nå 
"tvunget" til å avgi en forventet evaluerende respons som er adekvat 
for den nye fortellingen, ellers markerer hun at hun ikke forstod (det 
egentlige?) poenget! 

Jeg vil nå vende tilbake til "snowboardfortellingen" jeg 
presenterte tidligere i artikkelen. Denne er en god illustrasjon på 
hvordan fortellingene utviklet seg i løpet av samtaleforløpet. 
Stemningen ble mer avslappet, asymmetrien ble sakte, men sikkert ble 
brutt ned. Skillet mellom 'dem' og 'oss' var ikke så markert lengre. 
Evalueringen ble nå nærmest utelukkende intern og baserte seg 
dermed på en slags inkluderende innforståtthet. Innholdet i 
fortellingene dreide seg mer og mer om forholdet til det motsatte 
kjønn, og jentene ga uttrykk for en slags søsterlig fortrolighet overfor 
oss. En direkte ekstern evaluering som forklaring på hvordan 
snowboardfortellingen skulle oppfattes, var unødvendig. Fortellingene 
ble mer og mer preget av ikke-verbale utspill og gispelyder. De ble 
også farget av deiktiske ord og bevegelser som spilte direkte på 
samtalesituasjonens kontekstuelle betingelser. Mengden dramatiske 
utspill økte betraktelig. Mats Eriksson har pekt på at nettopp utstrakt 
bruk av dramatiserende midler er særegent for ungdommers 
fortellinger (Eriksson 1994). De eksplisitte, evaluerende kommen
tarene ble nå knyttet til avslutningen av fortellingene; den nye 
åpenheten måtte fremdeles tøyles med en avsluttende replikk som gled 
inn i rekken av forsiktighetsstrategiske manøvrer: "det var ikke noe 
særlig", "det er utrolig irriterende alltid å vrikke foten" er bare to 
eksempler. Avslutningskomponenten er i seg selv en form for ramme
bytte der vi bringes fra 'der og da' til 'her og nå'. Jentene lot oss komme 
innenfor i en 'der og da'-ramme gjennom fortellingen, men markerer 
med avslutningsreplikkene den avstanden som er gjeldende for 'her og 
nå'-status. Avslutningen utgjør med andre ord et dobbelt ramrnebytte: 
Ett som markerer overgangen til nåtid, og ett som markerer 
overgangen fra et felles 'vi' til et 'vi og dere'. 
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Kjønnsforskjeller i materialet 
Det mest påfallende ved jentefortellingene jeg har studert som 
bakgrunn for denne artikkelen var den sterke graden av evaluering, 
både av intern og ekstern art. En del av denne evalueringen bunner i 
at vi har med talt språk å gjøre. I en talesituasjon har vi ikke de samme 
mulighetene til å velge og veie våre i ord i samme grad som ved 
skriftlige framstillinger: "For å markere at vi ikke uttrykker oss helt 
eksakt, fyller vi på med uttrykk som 'på en måte', 'liksom', ' ... og sånn'. 
Slike uttrykk markerer usikkerhet og omtrentlighet. Vi kaller dem 
dempere. Ved å bruke dempere tar vi forbehold om at vi ikke 
formulerer oss helt nøyaktig." (Svennevig m.fl. 1995:22) 

Mats Eriksson viser til at jentenes sosiale omgangsform er noe av 
grunnen til at fortellingene deres skiller seg fra guttenes. Han trekker 
fram solidaritet og empati som viktige verdier (Eriksson 1997 :216). 
Dette stemmer overens med de funksjonelle trekkene Svennevig m.fl. 
tillegger dempere: "Dessuten har dempere betydning for den sosiale 
relasjonen. Ved å dempe et utsagn inntar taleren en mindre autoritativ 
posisjon i forhold til mottakeren" (Svennevig m.fl. 1995:22). 

I artikkelen "Story-telling as drama" (1994) peker Eriksson på 
den evaluerende funksjonen dramatisert direkte tale har i fortellingen. 
Fortelleren kan ved å trekke inn andre stemmer understøtte sin egen 
vurdering av den fortidige hendelsen. Jentenes har en forkjærlighet for 
dramatisert direkte tale3, og dette kan også knyttes til deres fokus på 
evalueringskomponenten i fortellingen. Et annet jentete trekk var den 
høye status tabbefortellingen hadde i deres erfaringsverden. Mats 
Eriksson begrunner dette på følgende måte: "Berattelser som 
framstaller berattarens egna misslyckanden verkar fOr flickor ha en 
terapeutisk funktion, de utgor ett satt att soka stOd och forståelse och 
få hjalp av motparten att bearbeta en problematisk upplevelse." 
(Eriksson 1997 :216) I løpet av samtaleforløpet bar fortellingene mer 
og mer preg av at ikke-verbale elementer formidlet referensielt 
innhold. Dette kan knyttes til de muligheter ansikt-til-ansikt 
situasjoner gir det å utnytte fellesskapet i tid og rom i menings
skapingen: "Felles omgivelser gjør at vi kan introdusere referenter 
deiktisk [ ... ], uten å presentere dem eksplisitt." (Svennevig m.fl. 
1995:30) 

3 Bare utdrag fra materialet presenteres i denne artikkelen. Jeg mener å finne støtte 
for påstanden om at jenter har forkjærlighet for dramatisert direkte tale når jeg 
betrakter materialet som helhet. Se for øvrig også Eriksson 1994. 
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Guttene reagerte ikke assosiativt på termen "tabbehistorier" på 
samme måte som jentene. Kanskje er ikke det "å drite seg ut" noe 
guttene samler på som viktige opplevelser i sin erfaringsverden, eller 
kanskje de slett ikke ønsket å dele disse erfaringene med oss. Det 
guttene omsider fortalte, var nærmest referater over situasjoner der de 
følte sin status markert eller truet. Det handlet om storebrødre som 
banket dem opp, og om tap i snøballkarnper, om politiet som korn og 
ringte på etter en uskyldig spøk med vannballonger, og skravlete 
storesøstre som tvinger lillebror til å lufte hunden mens hun har 
"jenteparty". Fortellingene var stort sett blottet for et evaluerende jeg. 
Den evalueringen som fantes bestod av kameratens fnis eller 
gjenkjennende nikking. Fortellingene liknet mest på det Liberg rn.fl 
(1997) kategoriserte som "hendelsesbeskrivelser". Den trettenårige 
gutten 'C' bidro med den lengste og mest utbygde fortellingen i 
gutternaterialet: 

l C: jeg og en venn av meg var oppe ved kirken her .. kastet snøball på biler og 
2 sånn og så var det en pizzabil som kjørte forbi..kastet jeg på den da .. og så så 
3 han vennen min at den kom .. uten at jeg visste det.. så sto d jeg og kastet 
4 fortsatt .. mens han gjemte seg under en bil.. .så kom mannen og begynte å 
5 kaste .. ta snø nedi nakken min og sånn .. jeg bare .. jeg sa til vennen min at det 
6 var kaldt og ikke gjør det og sånn .. så så jeg rundt og sånn .. så var det 
7 pizzamannen ... så gikk han bare inn i bilen og kjørte liksom 

Her har vi en tydelig orientering som gir danner bakgrunnsteppet for 
hendelsen. Vi har en kornplikasjonskornponent som akselereres mot 
en løsning, "så var det pizzarnannen" (linje 6-7). Hele framstillingen er 
holdt i en nøktern refereringstone, og det er vanskelig å se spor av 
evaluering. Selv ikke "pizzarnannen" 'i løsningskornponenten tildeles 
noe særskilt emfatisk trykk, og det er ingen egen evalueringskornpo
nent i fortellingen. I sin mellomfagsoppgave Historiefortelling blant 
barn konkluderer Jostein Andresen på følgende måte: "Alle mine 
informanters fortellinger har en dominerende handlingskornponent, og 
der jeg klarer å finne spor av evaluering, er den oftest intern og 
konsentrert om å visualisere eller poengtere hendelsen. Evalueringen 
sier ingenting direkte om informantens egne vurderinger. Materialet 
mangler et kritisk og vurderende jeg som i fortellertid evaluerer den 
fortidige hendelsen." (Andresen 1997:17) Josteins Andresens infor
manter er yngre enn mine (8- 9 år), men de er utelukkende gutter, og 
det gutter som kjenner hverandre og har et fortrolig forhold til Jostein. 
Fokus på handlingskornponenten og lite innslag av evaluering er også 
det som kjennetegner mitt "guttemateriale". Jeg tør derfor å antyde at 
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dette er normativt for måten gutter forteller på, men dette må under
søkes i et større materiale. 

Mats Eriksson konkluderer også med at jenters fortellinger er 
mer utbygd, og knytter dette blant annet an til det faktum at jenter 
forteller mer. Jenter leker ofte i små grupper der det å utvise empati og 
solidaritet er viktige verdier. Gutter opererer ofte "i flokk", der det å 
skape og beholde sin posisjon innenfor gruppa er viktig: "[ ... ] beratt
elser som handlar om konflikter med auktoriteter [iir] betydligt mindre 
vanliga [hos flickor] iin hos pojkar" (Eriksson 1997:210). "Medan 
pojkarna tar sig sjalva på stort allvar, och ofta framstaller sig som 
hjaltar, så intar flickorna oftast ett mer distanserat forhållningssatt. De 
lyfter påfallande ofta fram sina begångna misstag, nederlag och 
tillkortakommanden genom att presentera dem i form av en 
berattelse." (Eriksson 1997:212) Jeg må med utgangspunkt i Erikssons 
resultater innrømme at å be om "tabbefortellinger" var en fundamental 
feil innfallsvinkel i forhold til guttene. 

En annen interessant forskjell i mitt materiale er at der det for 
jentene falt seg naturlig å gjengi direkte tale med dramatiserende 
prosodi, beholdt guttene en nøktern refereringstone. Følgende 
eksempler kan illustrere dette: Gutten C uttrykker seg slik: "og så kom 
mannen og begynte å ta snø nedi nakken min og sånn .. jeg sa til 
vennen min at det var kaldt og ikke gjør det og sånn". Klassevenn
innen, derimot, sier: "og så skulle jeg gå et sted sammen med en 
venninne .. og så borte der .. og så sier hun til meg <SIT !ikke vrikk foten 
nå SIT>. 

Eriksson skriver: "Flickor anvander anforing oftare an pojkar, 
aven fOr ett utpraglat emotivt innehåll. [ ... ] Medan flickors berattende 
till sin karaktar kan beskrivas som subjektivt ar pojkars mer objektivt 
refererande, något som också kommer till uttryck i anvandningen av 
ljudharmande uttryck" (Eriksson 1997:198). 

Svar på spørsmål om hvorfor det fungerte bedre med jentene ut 
over de jeg allerede har stilt, kan jeg bare gjette meg til. Jeg er selv 
jente, min samarbeidspartner likeså. Samtalen startet med at tretten
åringene ga oss et lynkurs i bruk av opptaksutstyret, noe som var med 
på å bryte ned asymmetrien i forholdet mellom dem og oss. Det var 
noe de kunne som ikke vi "store" kunne! Samtidig er det fristende å 
tenke seg en årsakssammenheng som denne: Jeg er jente, og er vant til 
å utlede mening i et fortellende jentefellesskap. Min kompetanse som 
gutteforteller er fraværende. Jeg kjenner ikke koden for hvordan en 
fortelling oppstår og skal forstås i et guttefellesskap. Jeg møtte veggen i 
en ramme jeg ikke klarte å komme innenfor. 
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Informantenes språkbruk kan være knyttet til deres rolle som 
representanter for en unik kulturell og sosial gruppe - ungdom. De har 
utviklet et språk som styrker og sikrer deres identitet i forhold til andre 
grupper. Dette er et aspekt jeg verken har mulighet eller kompetanse 
til å utdype nærmere i denne artikkelen. Mats Eriksson peker på at 
kjønnsrelaterte forskjeller i fortellingsstrukturen er særlig framtred
ende nettopp i den aldersgruppen mine informanter tilhører (Eriksson 
1997 :282). Han knytter dette til pubertetsutvikling, da behovet for å 
markere kjønnsidentiteten er særlig sterk. Seks av ni fortellinger i 
løpet av samtalen jeg har hentet de tre jentefortellingene i artikkelen 
fra dreide seg om forholdet til gutter. Alle informantene var særdeles 
opptatt av - og til dels skeptiske til de jevnaldrende av - det motsatte 
kjønn. 

Forskjeller i fortellingens strukturer og funksjoner kan med stor 
sannsynlighet forklares med 'kjønn' som en viktig variabel. Samtidig 
håper jeg å ha illustrert at fortellinger ikke oppstår i et vakuum. Til
hørerne er med på meningsskapingen, både aktivt i form av deltakelse 
i selve forteHerhandlingen, men også passivt ved sitt nærvær. Dette 
kommer særlig til uttrykk gjennom evalueringskomponenten i Labovs 
narrative skjema. Jeg avslutter med å la Mats Eriksson uttrykke noen 
(få) av de aspektene som gjør meningsskaping gjennom fortellinger til 
en viktig del av vår virkelighet: " [ ... ] berattelser u tg or subjektiva 
versioner av verkligheten och [ ... ] des sa subjektiva versioner u tg or ett 
viktigt element i konstruktionen av de personer, platser och handelser 
som utgor vår sociala verklighet." (Eriksson 1997:163) 
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Bakgrunn 
Today's morphology is yesterday's syntax 

(Giv6n) 

Studiet av språks utvikling og forandring har vært sentralt i språk
forskningen siden den komparative språkvitenskapen vokste fram på 
1800-tallet. Det var utviklinger innen fonologien og forsøket på å finne 
fram til allmenne lydlover som stod i fokus for tidlig forskning. Men 
etter hvert begynte lingvister også å interessere seg for andre områder, 
som leksikalske og· grammatiske endringer. Termen grammatikal
isering blei for første gang introdusert av den franske lingvisten 

' Artikkelen er basert på min prøveforelesning på hovedfag, høsten 2000 ved 
Universitetet i Oslo. 
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Antoine Meillet allerede i 1912. Han stilte da opp grammatikalisering 
og analogi som to mekanismer som styrer språkendringene. Gram
matikalisering er en benevnelse på den prosessen der et innholdsord 
eller en frase går over til å få grammatisk funksjon: "Grammati
kalisering innebar att en lexikal enhet overgår till att bli en 
grammatisk enhet, eller med andra ord att ett sjalvstandigt innehålls
ord blir till en partikkel eller ett affix" (Wijk-Anderson 1997 :19) 

De siste tiåra har studiet av grammatikalisering blitt viet mye 
større oppmerksomhet enn tidligere, og det har etter hvert dukket opp 
videre definisjoner av hva som ligger i begrepet. For eksempel har 
grammatikalisering ut fra et diskurs-pragmatisk perspektiv blitt 
aktualisert. En slik forståelse av begrepet innebærer at en tenker seg at 
endringer som fører til at et leksem får nye funksjoner, er eksempel på 
grammatikalisering. Såkalte samtalepartikler eller diskurspartikler, 
som liksom, kanskje, sikkert, da, sånn osv., kan komme inn under en 
slik definisjon. Opprinnelig har slike ord vært objektive proposisjoner i 
språket, men har på et tidspunkt kommet til å bli brukt blant annet for 
å modifisere et annet språklig uttrykl<.. Med gjentatt bruk i visse posi
sjoner kan slike nye funksjoner bli konvensjonalisert. I et diakront 
perspektiv vil en ut fra en slik tankegang kunne hevde at syntaks er 
motivert av tidligere tiders pragmatikk. 

Men en kan med det risikere å komme i en situasjon hvor 
nærmest alle språkendringer kan defineres som tilfeller av grammati
kalisering. Avledningsaffikser som ikke har selvstendig status vil for 
eksempel befinne seg i et grenseland, og slike vide definisjoner vil gi 
problemer med å avgrense hva som hører inn under begrepet. 

I sin innføringsbok om grammatikalisering kommer Hopper & 
Traugott (1993) fram til at de viktigste mekanismene som virker på 
språkendringer, er analogi og reanalyse. I så å si alle tilfeller av språk
endringer som har forekommet, vil en kunne beskrive det som har 
skjedd som en følge av at en av disse mekanismene har virket, men 
gjerne også som en følge av samspill mellom dem. Analogi er resultatet 
av en tolkningsprosess, der det en lytter hører tolkes slik at det passer 
sammen med den grammatiske kunnskapen han allerede har. Dette er 
en åpenbar, generaliserende prosess, og en kan finne resultatet igjen 
på overflatenivå i setningsstrukturen. Da fungerer den som et faktisk 
bevis for språkforskere om at en endring har skjedd. Men det er ikke 
alltid det er like lett å avsløre slikt. Reanalyse er i motsetning til 
analogi en skjult prosess. Reanalyse går ut på at et uttrykk blir 
omtolket fra det det egentlig har betydd, eller hatt som funksjon, og 
således oppnår ny status. Et eksempel på reanalyse er når leksemet 
bak, som opprinnelig var et substantiv, etter hvert kom til å skifte 
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kategori til preposisjon, altså bli et mer grammatisk ord. Dette er et 
eksempel på en grammatikaliseringsprosess, men det finnes også andre 
områder hvor reanalyse må ha virket. For eksempel vil leksemet 
stakkar, som opprinnelig var sammensetningen stavkar, ha gjennom
gått både en fonologisk og leksikalsk reanalyse (leksikalisering). I 
motsetning til MeiHet, som mente at grammatikalisering og analogi er 
hovedmekanismene bak språkendring, vil jeg med støtte i nyere 
framstillinger som Hopper & Traugott se på reanalyse og analogi som 
de viktigste mekanismene som styrer språkendringer, der grammati
kalisering kan komme som en følge av disse. 

Når jeg skal se på barne- og ungdomsspråkets betydning for 
språkendring og grammatikalisering, vil jeg prøve å belyse dette 
spørsmålet først og fremst ut fra prosesser som kan indikere grammati
kalisering. Men først kan vi sette dette i perspektiv, ved å se på noen 
andre typer språkendringer. 

Fonologiske og leksikalske språkendringer 
De fleste har hørt ytringer fra barn og unge som Jeg skal på sjino med 
sjærsjten i kveld. Denne "sj"-lyden, som synes å være svært ekspander
ende, vil jo faktisk om ikke så mange år gi oss, om ikke bevis, så i alle 
fall indikasjoner på om barne- og ungdomsspråket er et lovende felt 
for å vise hvor språkendringer oppstår. Det er mye som tyder på at 
denne fonologiske endringen kommer til å bestå, og dermed etter 
hvert kunne komme til å entre voksenspråket. 

Slang har også blitt sett på som et fenomen som kan føre til 
språkendringer. Nye lånord fra mange forskjellige språk opptas stadig i 
språket. Og avledninger og sammensetninger skapes ofte svært 
kreativt. Sammensetningen av to stammer eller røtter kan føre til at et 
av leddene blir mønsterdannende for nye sammensetninger, altså et 
tegn på reanalyse til et affiks, som igjen kan være produktivt for andre 
sammensetninger og avledninger. Når et ord mister ekspressivitet og 
blir for tamt, kan en forsterke ordet ved å sette det sammen med et 
annet. For eksempel er kjempe- vel opphavelig et substantiv, som har 
utviklet seg til å bli et forsterkende affiks fra tidligere konkret betyd
ning: 'uvanlig stor og sterk person' (Bokmålsordboka). Kjempekult er 
et mer ekspressivt uttrykk enn bare kult. Men kjempe- kan etter hvert 
også miste litt av sin kraft, og nye, mer ekspressive uttrykk som mega
giga- kembo- osv. kan så avløse den funksjonen kjempe- har hatt. 
Noen lingvister vil finne slike tilfeller interessante, fordi økt frekvens 
og generalisering av betydning i et historisk perspektiv har vist at en 
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grammatikaliseringsprosess potensielt kan starte. Men det er viktig 
her, synes jeg, å poengtere at slike eksempler først og fremst er tilfeller 
av leksikalisering, ikke grammatikalisering. Men slangord med høy 
frekvens hos en gruppe kan bre om seg. Da vil veien til innpass i 
standardspråket ikke være så stor. Kjempe- som forledd i sammen
settinger er for eksempel ikke uvanlig å høre i alle grupper av språk
brukerne. "Teenage language ( ... ) is where linguistic innovations and 
new trends tend to make their first appearance, some of them even 
entering and becorning part of the standard language." (Stenstri::im 
1996:146, sitert etter Androutsopoulos 1999:2) Hvis et språklig 
uttrykk blir tatt opp i grammatiske og leksikografiske framstillinger 
(skriftspråket), er det en nokså klar indikasjon på at en språkendring 
av en eller annen art har skjedd. Et uttrykk som nok var mer slang
prega tidligere, men som nå står oppført med egen artikkel i 
Bokmålsordboka, er mutter. Det er markert som spøkefullt eller som 
et ord brukt i dagligtalen, men likevel er det en indikasjon på at ordet 
har fått allmenn gyldighet. Eksempler på uttrykk som fremdeles 
begrenser seg til ungdomsspråket, men som etter hvert kanskje kan 
inntre hos andre språkgrupper, kommer fram i dette utdraget fra en 
artikkel i Aftenposten: 

Tonefallet og måten språket blir ført på, gjør at mange norske ungdommer 
høres ut som utlendinger. De snakker gjerne kjapt, aggressivt, "langt ute på 
tungen" og ispedd utenlandske ord som "meme" (stygt, ille), "kembo" (stor), 
"boasj" (nedsettende om politiet), "boarist" (nerd, idiot), og "avor" (reise, 
stikk!) (Aftenposten 11.07 .00) 

Grammatikalisering 
Grammatikalisering tenker en seg som en gradvis prosess. En 
leksikalsk enhet eller frase vil ikke plutselig skifte status og kategori, 
men heller endre seg langs en såkalt cline 2 (Hopper & Traugott 
1993:7). Wiik-Anderson (1997:22) har satt opp et eksempel på en slik 
dine for nordisk, der til sammen alle trinnene blidylt: 

Innholdsord > grammatisk ord > lditikon > bøyningsaffil{s 
substantiv> preposisjon 
mot> mot 

demonstrativ> artikkel> suffiks 
hin> hin> -en 

'En norsk oversettelse på cline er grammatikalitetsskråplan (Torp 1999:110) 
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Et slikt bilde er både en synkron og diakron måte å forestille seg en 
aktuell språkendring på. Ethvert punkt, eller nedslag på en slik dine, 
vil kunne oppvise et kontinuum av ulike former, for den gradvise 
prosessen gjør at nyere og gamle funksjoner og betydninger vil eksi
stere om hverandre. "From the point of view of change, forms do not 
shift abruptly from one category to another, but go through a series of 
gradual transitions, transitions that tend to be similar in type across 
languages" (Hopper & Traugott 1993:6). Det faktum at vi fremdeles 
har et substantiv mot (møte), i tillegg til preposisjonen mot, 
understreker dette. Og for det tidligere demonstrativet hin har vi fått 
en ny demonstrativ i dagens språk med lik funksjon, selv om formen 
også her har blitt endret (den, det). Dette er forøvrig et fenomen som 
innen grammatikaliseringsteori blir kalt fornyelse, dvs. at det oppstår 
nye former for gamle funksjoner i språket (op.cit. s. 121). Hopper & 
Traugott mener at en slik enveishypotese som dette er, kan forutsi at 
visse endringer kan komme til å skje, men de trenger ikke forekomme. 
Og hvis en prosess har startet, er det ikke sikkert denne vil bli fullført. 
Ut fra et slikt perspektiv kan en altså hevde at det ikke er språkinterne 
faktorer, språksystemet i seg selv, som motiverer at endringer skjer. 
Særlig strukturalistisk teori har idealisert slike språkinterne faktorer 
som plausible forklaringer på endringer. Nyere sosiolingvistiske teorier 
vil derimot hevde at alle ting tyder på at språket er heterogent av 
natur, det vil si at språkkontakt, sosiale forskjeller, alder, kjønn m.m. 
er faktorer som virker inn på språket. Altså ting eksterne for det. Men 
det er viktig å understreke at det kanskje aldri vil være mulig å 
forklare nøyaktig hvorfor en endring har skjedd, eller at en kan forutsi 
hvilke endringer som kommer til å skje. Derfor er det viktig, når en 
snakker om årsaker og forklaringer, at en kanskje heller benytter seg 
av begrep som motivasjon eller mulige faktorer, og da selvfølgelig alltid 
med det underforstått at det dreier seg om potensielle, ikke absolutte 
sådanne. Men ved å observere tilfeller av grammatikalisering i 
forskjellige språk, har en kunnet vise at det er prosesser som er 
sammenfallende, for eksempel retningen på prosessen, men og likheter 
i hvilke uttrykk som har tilbøyelighet til å gjennomgå grammatikali
ering. 

På bakgrunn av dette har en kunnet rettferdiggjøre en synkron 
tilnærming til studier av språkendringsprosesser som er i gang. I 
Norden er det i senere tid satt i gang større prosjekt som har ungdoms
pråk som studieobjekt. Prosjektene COLT (The Bergen Corpus of 
London Teenage Language) og UNO (Språkkontakt och Ungdom
språk i NOrden) vitner om at (barne- og) ungdomsspråk blir sett på 
som et lovende felt for muligheten til å avdekke noe av det som skjer. 
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Barne- og ungdomsspråk 
Det vil være nødvendig å beskrive nærmere hva barne- og 
ungdomsspråk er. Å definere barnespråk er ikke videre problematisk. 
Det vesentlige i denne sammenheng er hvorvidt barns tilegnelse av 
språk er relevant for hvordan språksystemet utvikler seg. Ungdoms
pråk er derimot vanskeligere å definere. For det første er ikke 
ungdomsida noe konstant, men heller noe kulturbestemt, og kan 
således defineres forskjellig både i samtidig og historisk perspektiv. 
Mens en med barnespråk godt kan søke universelle forklaringer på 
selve fenomenet språktilegnelse, og dermed eventuelt endring, vil en 
hypotese om ungdommer som innovatører måtte ta i betraktning langt 
flere faktorer. Det er ikke uten grunn at studiet av ungdomsspråk er 
nært knyttet sammen med sosiolingvistikken, og at det innen denne 
disiplinen det har vært gjort mye forskning på emnet de siste åra. 
Særlig strukturalistisk og generativ teori vier studiet av barns språk
ilegnelse stor plass. Ideen er at hver generasjon gjenskaper en litt 
forskjellig grammatikk fra generasjonen før, på grunn av strukturell 
reanalyse av systemet. Store endringer kan med dette forekomme 
mellom generasjoner, men aldri hos individet. Tanken er at språk
ndringene oppstår som en følge av generaliseringer på svært lite 
grunnlag. Barn må ha en evne til å konstruere optimale, enkle 
grammaikker på basis av få eksempler. Det har ikke bare vært ling
istiske observasjoner som har kunnet støtte en slik teori. Påstanden 
har bl.a. hentet støtte fra andre fag, som biologi. På 1960-tallet mente 
biologen Eric Lenneberg at det biologiske begrepet "kritisk periode" 
kunne overføres til menneskelig språktilegnelse. Mennesket hadde 
med dette en kritisk periode mellom ca. 2 år opp til13-14 års alderen. 
Det vil si at hjernen utvikler seg gradvis, og med den også språkevnen. 
Men nyere tids biologisk forskning har slått tilbake en slik teori, siden 
forsøk med spedbarn kan tyde på at språkevnen ikke utvikler seg 
gradvis, men er en evne en kan ane allerede fra fødselen av (Aitchison 
1991:167). 

Opp igjennom språkhistorien har en kunnet se eksempler på 
fonologiske og grammatiske endringer som likner på de feil barn gjør, 
og det kan se ut som om analogi er motivasjonen i begge tilfeller. 
Dette har blitt testet i en engelskspråklig undersøkelse (op.cit. s. 169). 
Tre grupper fikk i oppgave å bøye verb som melt og hit. De tre 
gruppene, som var inndelt etter alder, barn under 5 år, barn mellom 8 
og 10 år, og universitetsstudenter, viste seg å ha oppsiktsvekkende like 
resultat. De hadde alle en tendens til å regularisere de minst vanlige 
verbene, samtidig som frekvente irregulariteter forble bøyd irregulært. 
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Det er en viktig tendens i språkutviklingen at frekvente former ikke 
synes å være like utsatt for forandring. (Det er ikke alltid symmetri i 
språkendringene, selv om tanken om analogi skulle indikere det.) I 
norsk finnes liknende eksempler, som verbet flå, som tidligere har hett 
flo i preteritum, men antakelig har det ikke vært frekvent nok til at 
denne formen skulle bestå. Derfor har bøyningen blitt svak (flådde). 
Spørsmålet er om for eksempel slådde kan komme til å erstatte slo 
etter hvert, siden det svake bøyningsmønsteret er mer frekvent, og den 
sterke formen således endres analogisk. Slådde er en form en fra tid til 
annen kan høre ifra barnemunn, og "analogien vitnar om korleis dei 
som lærer språket strevar med å finne eit system i det kaoset som eit 
språk er for dei som enno ikkje har lært det." (Torp & Vikør 1993:22) 
Men faktisk var det de yngste barna som avvek mest fra prinsipp som 
kjennetegner språkutvikling i den engelske undersøkelsen. For eksem
pel unngikk de å bøye verbene melt og hit, antakelig fordi stammen i 
seg selv gir fortidsfølelse, mens de eldre gruppene tenderte mot å 
regularisere slike tilfeller etter frekvente bøyningsparadigmer. Det viste 
seg altså at de eldre gruppene resonnerte analogisk i størst grad. 
Påstanden blir da at eldre grupper har bedre kjennskap til språk
systemet, og de har dermed også bedre forutsetninger for å innovere 
det. Teorien om at barn starter språkendringene, har derfor blitt 
svekka. Å sette et skille mellom hva som er barnespråk og hva som er 
ungdomsspråk, vil imidlertid være kunstig på mange måter. Barn og 
unge kan ses under ett når det gjelder faktorer som sosialisering inn i 
et språksamfunn, og å sette skillelinjer mellom grupper vil alltid være 
relativt. 

Indikasjoner på at barne~ og ungdomsspråket 
har betydning for språkendring og 
grammatikalisering 
Når ungdomsspråkforskere først og fremst gjerne studerer 
ungdomsspråk i byene, er det ut fra en hypotese om at språket der 
undergår raskere endringer enn på mindre steder. Individer som lever i 
et samfunn der de omgås på skolen og i fritida, og har tette slektskaps
og vennskapsforhold med hverandre, vil antakeligvis også oppvise 
språklig stabilitet. I store byer er derimot ikke relasjonene mellom 
menneskene like tette. Da vil det være begrunnet å anta at det blir 
større generasjonsforskjeller, og at ungdomsspråk lettere kan skilles ut 
som en egen varietet. Nå vil selvfølgelig ikke ungdomsspråk i byene 
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være noe "annerledesspråk", og sosiale og regionale forskjeller vil 
speiles her som andre steder. Til tross for det, har forskning på 
ungdommenes samtalestH seg imellom vist at det finnes likheter og 
drag som kan sies å være typisk ungdomsspråklige, på tvers av sosiale 
og kulturelle forskjeller. Og også på tvers av språk. Det er slike tverr
språklige likheter som har gjort språkforskere nysgjerrige på om visse 
av trekkene ved ungdommers samtalestil kan føre til endringer i 
språksystemet over tid. 

Hørt utenifra vil det være en del trekk ved ungdomsspråket som 
kan oppfattes som dårlig språk: lite vokabular, bruk av mange 
unødvendige småord, slang osv. En del leserinnlegg i avisene antyder 
ofte hvordan ungdomsspråk oppfattes av utgrupper, som voksne i en 
slik sammenheng vil være. Og de folkelige forklaringene på hvorfor 
ungdomsspråket er overfylt med det som kalles unødvendige småord, 
er som regel at de har et bristende ordforråd, eller at småordene er 
tegn på talerens usikkerhet i samtalen. Faktum er at slike diskurs
artikler også kan finnes igjen i voksenspråket (Kotsinas 1998:74). Da 
vil en kunne tilbakevise argumentene om at det er usikkerhet og 
manglende kunnskap som motiverer bruken av dem. Ungdommers 
talespråk er ekspressivt (op.cit. s. 23). På grunn av det vil en gjenfinne 
en hel rekke skapende prosesser som kan betraktes som en 
tilfredsstillelse av behovet for å uttrykke gamle ting på nye måter. 
Slang er et eksempel. Det som har vist seg som påfallende ved ung
dommers samtalestil, er en dramatisk uttrykksmåte. En kan også 
avdekke visse mønstre i konteksten av utenomspråklige virkemidler, 
som antakeligvis blir brukt av deltakerne for å oppnå vellykket 
kommunikasjon. Særlig er måten samtalen veksler mellom deltakerne 
på, turtakingsmønstrene og replikkvekslingene, bemerkelsesverdig. I 
en gitt diskurs vil det være mer enn språklige uttrykk som kan opp
fattes som betydningsbærende. Gestikulering og onomatopoetika, 
heving og senking av stemmen, raskere artikulasjon, direkte og 
indirekte sitering, er trekk som kan bidra til å gi mening, i tillegg til 
språklige uttrykk i seg selv. Det viser seg altså fra et sosiolingvistisk 
ståsted at det å studere hvordan språklige uttrykk oppnår mening, må 
ta utgangspunkt i den diskursen der de blir brukt. Det vil derfor være 
interessant å ta opp igjen den vide definisjonen av grammatikalisering, 
som jeg så vidt presenterte innledningsvis, og stille spørsmålet om i 
hvor stor grad grammatikalisering og andre språkendringer er et 
resultat av diskurs-pragmatiske faktorer. 

Et fellestrekk ved de fleste diskurspartikler er at de har et 
leksikalsk opphav. Liksom, sånn, da osv. har i utgangspunktet hatt en 
gjennomsiktig betydning. Som partikler synes de derimot å savne et 
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egentlig innhold. Den høye bruksfrekvensen indikerer at de er blitt 
konvensjonalisert til å ha andre funksjoner enn betydningsbærende 
element. 

Ett gemensamt drag for flera av dessa korta ord ar att de inte anvands riktig 
så som de "borde", vare sig vad galler innehåll, form eller placering i satsen. 
Flera av dem tycks til! exempel sakna egentlig betydelsesinnehåll eller i varje 
fall inte ha det innehåll som vi vanligen forbinder med dem. Kotsinas 
1998:75) 

En prosess som en mener er vesentlig i et tidlig stadium av betydnings
utvikling, er hvordan leksikalske enheter skifter perspektiv. Fra å 
uttrykke noe allment, objektivt, kan en mer subjektiv betydning legges 
til en språklig enhet, noe som gir mer uttrykk for talerens tro og 
holdninger. Et eksempel på en diakron utvikling av et slikt fenomen 
har Langacker (1985, sitert etter Traugott 1995) vist ved hvordan en 
ytring som they must be married, som i dag er tvetydig, på et tidligere 
stadium bare kan ha vært entydig. Da har must betydd at noe eksternt, 
noe utenfor taleren, tvinger dem til å gifte seg. Mens utviklingen av det 
epistemiske modalverbet must 'det er åpenbart at de er gift, jeg 
konkluderer med at de er det' kommer av at perspektivet er blitt 
endret. For diskurspartildene kan en liknende utvikling ha skjedd. 
Som modifiserende uttrykk indikerer visst, absolutt, kanskje, jo, da, 
bare osv. talerens holdning til noe av det som blir ytret, og den 
tidligere objektive proposisjonene betydningen er svekket. Slik betyd
ingstvikling ved skifte av fokus hevder bl.a. Traugott (1995) er det 
første tegnet på en grammatikaliseringsprosess. Grammatikalisering er 
et gradvis fenomen. Hun ser for seg at konkrete, objektive ord blir 
stadig brukt i lokale syntaktiske kontekster, og etter hvert får mer og 
mer abstrakte, talerbaserte funksjoner. Ved reanalyse av slike repetiive 
uttrykk i konteksten vil de etter hvert kunne tolkes til å ha syntaktiske 
og morfologiske funksjoner. 

Samtalepartiklene som bl.a. opptrer i ungdomsspråket kan tyde 
på begynnende stadier av en grammatikaliseringsprosess. Men en 
forskjell kan være at slike partikler eventuelt ennå ikke har utviklet 
grammatisk funksjon, men i stedet fungerer som markører i kommu
ikajonen. Kotsinas introduserer på bakgrunn av dette en ny term, 
nemlig pragmatikalisering (1998:100): Det fenomenet at leksikalske 
enheter går over til å ha pragmatisk funksjon i en diskurs. Behovet for 
økt ekspressivitet, nye former for gamle betydninger, kan således 
forklare hvorfor partiklene eventuelt går ut av språket, og ikke utvikles 
videre. De som derimot opprettholdes, og etter hvert inntrer i 
standardpråket, vil kanskje utvikle grammatiske funksjoner. 
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Bar a 
Jeg vil nå vie oppmerksomheten til utviklingen av bara i svensk. I 
ungdomsspråket, særlig i stockholmsk i dag, fungerer den reduserte 
fonologiske formen ba som en diskurspartikkel med høy frekvens. 
Bara har utviklet seg fra samsvarsbøyd adjektiv og beskriver i nominal
frasen, som i l: 

l. Du satter dej på dina bara skinker ... (Kotsinas 1998:78) 

Fra adjektivet bar til adverbet bara, etter hvert også til subjunksjon og 
diskurspartikkel, har bara!ba vært igjennom mange prosesser. 
Overgangen (dekategoriseringen) fra leksikalsk adjektiv tH adverb og 
funksjonsord vil kunne karakteriseres som en grammatikaliserings
prosess. Det at bara utvikler seg videre fra dette, kan betraktes som en 
naturlig følge av prosessen: Grammatiske former blir mer og mer 
grammatiske. I tilfellet med bara vil det likevel være mer komplekse 
forhold som spiller inn enn det en så grov skissering som dette tilsier. 
Det er vel grunn til å stille spørsmålet om ordet har utviklet gram
matisk funksjon, eller om baralba som adverb og partikkel heller har 
funksjon på diskursplan. I så fall har vi et eksempel på pragmatikali
sering. De forandringene som skjer i talespråket i dag, kan ses på som 
en fortsettelse av de forandringene en kan spore i skriftspråket fra ca. 
1500-tallet. 

2 .... många natter ha de vakat i ensamhet och dar han med bara 
hander hade overrumplat delegaten ... (Eriksson 1992:4) 

Eksempel 2 er et skriftlig eksempel fra 1500-tallssvensk der det er 
tvetydig om bara er adjektiv eller adverb. Bara kan her tolkes som 
adverb i betydningen 'eneste, ikke mer enn', men også som adjektiv i 
betydningen 'udekket, naken'. Slike tvetydige kontekster kan på ett 
gitt tidspunkt ha blitt reanalysert. Adverbet bara gir uttrykk for en mer 
subjektiv framstilling enn det adjektivet gjør. Eriksson tenker seg at 
adverbet etter hvert har blitt brukt for å framheve eller fokusere en 
bestemt hendelse i en fortelling. 

3 .... han er bara fem år ... (op.cit. s. 3) 

I 3 fokuserer adverbet på frasen fem år. Bara brukes altså av taleren 
for å signalisere hva som er vesentlig. Utbredelsen av en slik funksjon 
kan ha ført til at bara har blitt konvensjonalisert som framhevende 
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markør. Utviklingen kan en følge i skriftspråket gjennom 16-1800-
tallet, der adverbet plasseres mer og mer fritt i setningen, og hvor det 
kan brukes til å fokusere et ledd, men og hele setninger. Etter hvert 
blir bara også brukt som subjunksjon. En diakron cline for bara kan 
settes opp slik: 

Adjektiv> adverb > konjunksjon > diskurspartikkel 

Men clinen utgjør også et synkront kontinuum, jamfør 4-9, som er 
hentet ut fra et nåtidig ungdomsspråklig materiale: 

4. Du satter dej på dina bara (=nakne) skinker ... (adjektiv) 
5 .... de e bara en som roker i min !dass ... (framhevende adverb) 
6 .... så bara (bleiket betydning) e han varldens sldt liksom ... 

(modalt adverb) 
7 .... hon kopte ju bara for att (kausal) de va Lacoste ... 

(subjunksjon) 
8 .... traner gymnastik sen som va ett år ba ... (partikkel) 
9 .... han ba "de e inge far lit" ja ba "ooph" ... (anføring) 

(Kotsinas, 1998:78-80) 

Etter hvert som bara har blitt et trykksvakt ledd, har formen blitt 
redusert til ba. Reduksjon i form kan være et kjennetegn på grammati
kalisering 3 • A påstå at utviklingen av bar a har sitt opphav i barne- og 
ungdomsspråket, vil bare bli spekulasjoner. Men hvis en antar at 
samtida kan kaste et lys over fortida, vil utviklingen av ba i ungdoms
språk i dag være en interessant implikasjon på hvor språkendringer 
kan oppstå. For i tillegg til bas funksjon som framhevende markør av 
et ledd eller et setningsinnhold, har det i de siste åra vært en ekspan
sjon av ba i ungdomsspråket, med den funksjonen å introdusere en 
anføring, altså sitat, som i eksempel9, jamfør også 10: 

10 .... hon ba "va fan har du varit nånstans" hon va helt forstord 
l ja ba "hehe oj då" liksom ... (op.cit. s 39) 

Så drastisk har økningen vært de siste åra at ba er mer frekvent enn 
det mer allmenne anføringsverbet saga. Verbet saga kan bare introdu
sere noe en person faktisk har ytret, som en naturlig konsekvens av 
verbets semantikk. Mens ba som anføringsmarkør kan introdusere 

'Eriksson (1992:13) mener likevel at det i dette tilfellet er mer sannsynlig at 
reduksjonen kommer av en allmenn svekkelse av r-lyden i mellansvenska, og 
derfor må tilskrives en generell språkendring og ikke grammatikalisering aleine. 
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mer: faktiske ytringer, tenkte ting, følelsesmessige reaksjoner, 
onomatopoetikon osv. Selv om ba på mange måter overtar rollen som 
verb, har det ikke tempusmarkering. Effekten av dette blir at ba får 
samme direkthet og nærhet som historisk presens. Fortiden som ikke
verb gjør at det også er begrensninger på plasseringen, det kommer 
alltid etter subjektet, før selve anføringen (Eriksson, 1992:18).4 

I vekslingen mellom anføringsmarkører i konteksten er det en 
tendens at ba uttrykker følelser, holdninger, og ting som engasjerer 
taleren. Dette kan en antakeligvis tilskrive historien til ba som fram
hevende markør, det subjektive aspektet i det å framheve noe som 
viktig. Denne sammenhengen mellom bruk og betydning kan være en 
grunn til at det framhevende ba har blitt reanalysert til anførings
markør fordi det har forekommet i posisjoner sammen med ekte 
anføringsverb, og etter hvert tatt over deres funksjon. I visse tilfeller av 
anføring er det nesten fristende å faktisk tillegge ba hovedverbs
funksjon, i sammensetninger med aspektuelle hjelpeverb som ligge, 
sitte, stå osv. For eksempel: 

11. Petter ligger å ba: kan ja få en cola ... 
12 .... alla satt å ba: ahh ahh ... (Kotsinas 1998:82) 

De svenske eksemplene (1-12) vil en i stor grad kunne overføre til 
norsk, og det er grunn til å tro at vi har hatt en lik utvikling her, selv 
om anføringsmarkøren i stockholmsk ungdomsspråk de siste to tiåra 
har vært svært ekspansiv. I Opsahl (200 l :65) (se artikkel i dette 
NORskrift) kan en se eksemplene 13 og 14, som er hentet fra ei ung 
jentes fortelling: 

13. Jeg har tatt noen skikkelige fall på snowboard og sånn da ... 
foran de kjekkeste guttene og bare (latter) liksom ... 

14 .... og de bare: "okei" ... jeg bare: "heh" lo litt og kjørte veldig 
fort av gårde ... ikke så gøy 

Disse eksemplene viser at bare også i norsk har utviklet anførings
funksjon, vi ser hvordan det introduserer latter, direkte sitat og lydlige 
uttrykk. Undersøkelser i andre land viser liknende eksempler. Dette 
kan tyde på at visse element i språket, visse uttrykk, har en tendens til 
å få funksjon i samtaler til å markere viktige ting og introdusere 
anføringer. I engelsk og amerikansk kan be + like brukes til å markere 

4 Derfor er det ikke tale om å betegne de nye funksjonene til ba som et eksempel 
på degrammatikalisering, som er en prosess som virker mot enveishypotesen innen 
grammatikaliseringsteori (altså at et funksjonsord går over til å bli et innholdsord). 
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sitat, som for eksempel I'm like: Ohh my God (Androutsopoulos 
1999:1-2). I tysk finnes samme fenomenet, med anføringspartikkelen 
so: und ich so: "cool" und er so: ha? (ibid.) "Teenagers' ability to 
express reported speech without the use of explicit verbs of saying 
appears to be a cross-linguistic phenomen" (Andersen, 1997 sitert etter 
Androutsopoulos op.cit.). Selv om bruken av slike partikler i tale
språket for utenforstående kan virke svært umotivert og tilfeldig, har 
undersøkelser vist at dette er en gal oppfatning. Partiklene har klare 
funksjoner i konteksten: De kan markere anføringer, som vi har sett, 
og de kan brukes for å strukturere innholdet i en ytring, slik at taleren 
oppfatter hva som er viktig informasjon. I interaksjonen mellom sam
taledeltakerne kan slike partikler fungere som middel for å få ordet, og 
i en litt større sammenheng kan slike partikler også fungere som en 
markør for uformell kontekst, gruppetilhørighet, identitet osv. 

Avslutning 
Ungdomsspråket viser seg altså som et lovende felt for å studere 
pågående språklige endringer. Vi har sett hvordan ungdommene 
utvikler språklige uttrykk for å oppnå vellykket kommunikasjon, altså 
guide lytteren til rett tolkning av en ytring eller fortelling. En slik 
subjektiv, ekspressiv prosess kan sammenliknes med måten språk
endringer så smått begynner på, ifølge Traugotts modell for betyd
ningsutvikling (se Traugott 1995). Og hvis en anser diskurs-prag
matiske faktorer som betydelige motivasjoner for språkendringer, vil 
barne- og ungdomsspråket helt klart være et godt objekt for synkrone 
studier av språkendringer. Å studere ungdommenes ekspressive leiking 
med språket kan med andre ord være en mulighet til å spå noe om 
hvilke endringer som kan komme til å skje i framtida. Utfordringen for 
slike synkrone studier, særlig studier av mulig grammatikalisering, vil 
følgelig være å oppdage endringene før de har skjedd, og oppnådd 
grammatisk status i språket. Samtalepartiklene, som en kan si har 
gjennomgått en pragmatikalisering, vil kanskje etter hvert utvikle seg 
til grammatiske markører av noe slag. Men de kan like godt bli borte, 
for kanskje de mister sin ekspressivitet før de har etablert seg godt nok 
i språket, og da vil nok nye former fort erstatte gamle. 

Kotsinas tenker språkforandring i tre steg: innovasjon, spredning 
og etablering ( 1998:17 3). Den hypotesen en slik tredelt modell legger 
til grunn, indikerer at språkforandringer er et gradvist fenomen, og det 
er mange faktorer som avgjør om en endring slår igjennom på sikt 
eller ikke. Hvis en slik prosess som Kotsinas tenker seg, stemmer, vil 
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en anta at språkforandring er en aktiv prosess snarere enn noe passivt. 
Språkbrukerne vil på alle trinnene gjøre beslutninger, bevisst eller 
ubevisst, om å akseptere en innovasjon. Her er det et moment som er 
viktig: Nemlig det at barn og unge nok har en betraktelig høyere 
toleransegrense for nyvinninger i språket. Eldre språkbrukere vil ikke 
la seg påvirke like mye av nye uttrykksmåter og språkmønstre som det 
barn og unge vil: "Å snakke litt gebrokkent, gjerne ispedd noen uten
landske ord, er siste skrik på østkanten. - Kult mener ungdommene." 
(artikkel i Aftenposten 11.07.00) 
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