
På hovedfaget var det et fellesemne i teoretisk grammatikk og språkfilosofi. Temaet 

interesserte meg ganske lite, men jeg fikk liret av meg noe. Oppgavens tittel var "Kva er ein 

grammatikk og kva skal den beskrive?". Ikke så bra nynorsk, det! Jeg omdøpte den til "Kva er 

ein grammatikk, og kva skal han skildra?". Her er oppgaven: 

Kva er ein grammatikk, og kva skal han skildra?  

Tradisjonelt er "grammatikk" eit samleomgrep som femnar fonologi, morfologi, semantikk og 

syntaks. Innanfor grammatikken finn vi ymse retningar, og innanfor kvar retning - i den grad 

desse har klåre grenser - finn vi ymse teoriar om grammatikk. Oppi alt dette finn vi filosofar, 

grammatikarar og lingvistar som kvar har sine oppfatningar av kva ein grammatikk er eller 

bør vera. Ein teori er knapt sett fram før det kjem ein annan som forkastar eller modifiserer 

han. Kvar modifikasjon er ein freistnad på å komma nærare røyndomen, ein røyndom som 

kan hende ikkje finst. Dette sprikande materialet aukar stendig i omfang, medan all konsensus 

uteblir. "Eit kaos av fragment," kallar Langacker det. 

Det er knapt mogeleg å gjeva noka fullgod utgreiing om grammatikk. Denne framstillinga lyt 

difor bli eit riss eller ein tverrskurd av ymse teoriar, ein presentasjon av nokre hovudtrekk 

innanfor dei ulike retningane. Eg har valt å retta hovudmerksemda mot tre grammatikarar, 

høvesvis Chomsky, Halliday og Langacker. Desse tre står for tre ganske ulike grammatikksyn 

og skulle vera representative i denne samanhengen. I tilknyting til kvar hovudbolk vil eg 

trekkja inn divergerande syn frå andre grammatikarar i den mon plassen tillèt det.  

Det er naturleg å innleia med ein introduksjon til Noam Chomsky og hans syn på korleis den 

generative grammatikken bør vera. Drøftinga av andre grammatiske retningar og filosofiar vil 

til ein viss grad ta utgangspunkt i denne bolken.  

1 Chomsky og generativ grammatikk 
I 1957 - midt i den andre kognitive revolusjonen - kjem det ei ny bok frå amerikanaren Noam 

Chomsky (f. 1928) si hand: Syntactic Structures. Ho kjem til å rokka ved mange inngrodde 

synsmåtar og skapar revolusjon. Den vanlegaste oppfatninga til då hadde vore at lingvisten 

skulle skildra språket slik det var, han skulle systematisere språklege data. Forklåringar og 

utleiingar var underordna i den tradisjonelle deskriptive grammatikken.  

I Aspects of the Theory of Syntax (1965) argumenterer Chomsky for at ei viktig oppgåve i 

lingvistikken lyt vera å forklåra korleis det å læra eit språk er mogeleg. Med andre ord: Kva er 

det mennesket har som set det i stand til å kommunisera ved hjelp av naturleg språk? Kva 

umedviten kunnskap ligg til grunn? Ein generativ grammatikk er tradisjonelt forklåra som ein 

grammatikk der reglane definerer og skildrar alle akseptable setningar i eit språk og ingen av 

dei uakseptable. Chomsky formulerer det slik (1965:4):  

"If the grammar is, furthermore, perfectly explicit - in other words, if it does not rely on the 

intelligence of the understanding reader but rather provides an explicit analysis of his 

contribution - we may (somewhat redundantly) call it a generative grammar."  

Hovudtesen i Chomskys teori er at setningane sine strukturar avspeglar strukturar i hjernen. 

Dermed vert ikkje språket i seg sjølv det viktigaste, det vert dei strukturane eller eigenskapane 

som genererer det. Studieobjektet vert i siste instans hjernen sjølv. Chomskys generative 

grammatikk skildrar ikkje einskildtilfella i språket, men konsentrerer seg om denne 

underliggjande språkkunnskapen. Han søkjer å forklåra, ikkje så mykje å skildra. Difor må 



han verta abstrakt: Vi veit ikkje nøyaktig kva som går føre seg i hjernen. Vi har ikkje sikre 

empiriske data "frå innsida" å støtta oss til. Difor har denne grammatikken òg vore utsett for 

mange åtak, noko vi skal komma attende til.  

Chomsky nyttar omgrepet "universell grammatikk" (UG) for å forklara korleis born kan lære 

eit språk så raskt - og rå over strukturane i det til det fullkomne - sjølv når den språklege 

stimulansen har vore mangelfull. UG må liggja i hjernen - ikkje som ein ferdig utvikla 

grammatikk, men som eit grunnlag for vidare utvikling i det språksamfunnet brukaren veks 

opp i. Eit langsiktig mål i den generative grammatikken vert å finna grensene for kva som er 

mogeleg og umogeleg innanfor eit naturleg språk. Greier ein det, vil ein òg komma nærare ein 

god definisjon av UG. Studier av framandspråk vert dermed viktig i generativ grammatikk.  

I seinare skrifter nyttar Chomsky nemninga I-språk (Internalized language). Det refererer seg 

til sjølve den generative prosedyren, altså ikkje samstundes til lingvisten si oppfatning av 

denne, slik UG kom til å gjera. Motsetninga er E-språk (Externalized language), som er 

mengda av dei genererte setningane. Chomsky avviser at E-språket skulle spela noka rolle i 

språkteorien. Det er for vanskeleg å definere. I-språket må vera forskingsobjektet, og berre 

det. Eit viktig steg i tidleg generativ grammatikk var nettopp skiftet av fokus frå E-språket til 

I-språket.  

"As far as I can see, the concept of E-language has no clear status in the study of language, 

and is best abandoned." (Chomsky, 1991:10)  

Forståinga (the concept) av det å ha eller kunna eit språk er av kognitiv art, eit hjernerelatert 

spørsmål. Her reiser det seg tre fundamentale spørsmål for Chomsky:  

1) Kva kan ein når ein kan eit språk? (Humboldts problem) 

2) Korleis får ein denne kunnskapen? (Platons problem) 

3) Korleis nyttar ein denne kunnskapen? (Descartes' problem)  

Eit fjerde og vesentleg - men vanskeleg - spørsmål er: Korleis kan svara på spørsmåla 

integrerast i naturvitskapen?  

Wilhelm von Humboldt (1767 - 1835) såg på språket som ein genereringsprosess (process of 

generation). Språket er "eine Erzeugung", ikkje "ein todtes Erzeugtes". (Chomsky, 1991:7) 

Når vi kan eit språk, er det I-språket vi kan: Ut frå visse prinsipp, grammatiske kunnskapar og 

kjennskap til strukturar i språket kan vi forma ei uendeleg mengd setningar. Chomsky 

formulerer oppgåva som spring ut av Humboldts problem, slik:  

"To discover the various generative procedures (I-languages) that are made available by the 

human language faculty, and the elements and the character of the structural descriptions that 

they strongly generate; that is, to discover the nature of human languages and the structures of 

the human languages. (1991:14)"  

Platon stilte seg spørsmålet om korleis vi kan vita så mykje på så mangelfullt grunnlag. 

Chomsky resonnerer: Barnet lærer språket raskt og detaljert - sjølv om den ytre kjelda til 

kunnskapen ofte er sterkt limitert. Etter kvart som barnet veks og modnast, vert eit ope 

parameter spesifisert. Til dømes vil eit norsk eller islandsk barn plassere objektet til høgre for 

verbet, medan eit tysk barn vil plassere det til venstre. På same måte som utviklinga av armar 

og bein er ein del av mogninga, er parameterspesifiseringa det. Den biologiske klokka styrer 



prosessen. Om ein tøyer denne teorien eit stykkje, kan ein konkludere med at alt vesentleg 

ligg inherent: All læring går då ut på å forsyne organismen med kunnskap han vil bruka i 

samsvar med den biologiske naturen og dei kognitive evnene sine. På dette grunnlaget spør 

Chomsky noko provoserande: Eksisterer læring i det heile? Men han kjem ikkje med noko 

overtydande svar, korkje i den eine eller andre retninga.  

Korleis nyttar ein denne kunnskapen? Problemet har to aspekt, meiner Chomsky: produksjon 

og persepsjon. Chomsky siterer Donald Davidson, som meiner det finst mange måtar å skjøna 

det ein person vil seia under gjevne omstende. Avsendar og mottakar treng ikkje, meiner 

Davidson, ha mykje felles kunnskap for at kommunikasjonen skal gå bra: Språket 

(grammatikk, reglar og tolkingsfunksjon) er ikkje vesentleg i ein slik samanheng, og grensene 

mellom det å kunna eit språk og det å fungere elles i eit samfunn vert utviska. Grammatikk og 

pragmatikk heng saman. Dette avviser Chomsky (1991:18):  

"Contrary to what Davidson asserts, there is a very good use for "the concept of language" as 

a "portable interpreting machine set to grind out the meaning of an arbitrary utterance"; in 

fact, it is indispensable ..."  

Og (1991:19):  

"Whatever else is happening in real world communication, or other normal uses of language, 

there can be little doubt that it involves resort to the I-language, partially shared by others in 

the various communities with which people associate themselves in their normal lives."  

I-språket set oss i stand til å skilje det uakseptable frå det akseptable. Informantar vil, om dei 

har eit I-språk felles, kunna vurdere om ei setning er grammatisk eller ikkje. Men mange 

setningar er vanskelege å analysere. Informantreaksjonar er ikkje alltid i samsvar med det som 

vert rekna som rett grammatikk. Jamfør problemsetninga Kva hus gjekk Per etter å ha kjøpt?  

Det å parsa ei setning vil seia å analysere ho etter kvart som ho vert produsert - frå venstre 

mot høgre. Ein parsar analyserer i prinsippet ulikt frå I-tolkaren. Språket kan difor seiast ikkje 

å vera konstruert for parsing. Altså er det ikkje funksjonelt i sin natur, meiner Chomsky. Han 

har dermed lite tru på funksjonelle forklaringar. I Syntactic structures legg Chomsky for første 

gong fram det som seinare skal verta kalla TG-grammatikk (transformasjonell generativ 

grammatikk). Ut frå dei syntaktiske djupstrukturane skal det vera mogeleg, via 

transformasjonsreglar, å forma alle typer av sekundære syntaktiske strukturar. Ei setning 

endrar form ved at ein flyttar på ord i ho. Setninga Kven såg mannen? er tvetydig. Var det den 

kven refererer til, som såg, eller var det mannen? Når kven er objekt, tenkjer ein seg at dette 

ordet i djupstrukturen høyrer heime bak verbalet, medan mannen lyt stå framfor: Mannen såg 

kven? Eigne transformasjonar flyttar då på ledda, slik at overflatestrukturen vert Kven såg 

mannen?, som når kven er subjekt og mannen er objekt. Chomsky meiner den underliggjande 

semantiske meininga til ei setning finst i djupstrukturen. Dermed kan setningane i E-språket 

idealiserast og reduserast. Jf. Hallidays synsmåte og andre døme, side 9 f.  

Chomsky har revidert synet sitt på TG-grammatikken fleire gonger. I Lectures of Government 

and Binding (1981) har vidareutviklinga av han nådd så langt at ein snakkar om ein ny teori: 

GB-teorien. Hovudvekta vert her lagd på innbyrdes avhengige generelle syntaktiske prinsipp 

som deler menneskelege språk inn i typologiske hovudtypar.  



1.1 Kommentarar til Chomskys grammatikk 
Mange har store problem med å godta at det skal finnast ein umedviten og medfødd kunnskap 

om grammatikk. Nokre seier at ein generativ grammatikk ikkje forklarar noko som helst. 

Helge Dyvik (1991:25 f.) gjer eit poeng av at det ikkje er argument godt nok for å plassere ein 

partikulær grammatikk i hovudet å spørja: Kor skulle han elles vera? Chomsky har ikkje synt 

empiriske data, og provbyrda lyt liggja på han. Termene til Chomsky er ikkje empirisk 

forankra og oppfyller ikkje metodekrava, meiner Dyvik.  

Mange av dei som støttar Chomsky, syner til at det at barnet lærer språket så raskt, må peika i 

retning av at det finst ein eigen medfødd grammatikk. Andre syner til afasiforskinga, som 

tyder på at eit menneske heilt eller delvis kan mista språkevna. Men kan ein ikkje samstundes 

seia at grunnen til at vi lærer språket så raskt, kan vera at vi har så mykje bruk for det og at 

stimulansen heile tida er der? Og er det verkeleg så at det einaste som skil ein afasipasient frå 

andre, er at språkevna - vel å merkje den aktive - vantar?  

Ein lyt hugsa på at sjølv om Chomskys grammatikk er generativ, er ikkje all generativ 

grammatikk i Chomskys ånd. Dette vert ofte gløymt i grammatiske oversikter. Det er ikkje 

hovudmålet for all generativ grammatikk å oppnå innsikt i hugen. Chomskys andre - for han 

sentrale - spørsmål (Korleis får vi denne kunnskapen?) er altså ikkje noko sentralt spørsmål 

for generative grammatikarar flest. Alle tilnærmingar er ikkje mentalistiske. Lingvisten 

Jerrold Katz (1981) meiner at ein lingvistisk teori må skildra eit ikkje-mentalt, abstrakt eller 

"Platonistic" objekt "language". Andre lingvistar, t.d. Gerald Sanders (1980) og Michael Kac 

(1980) ser på det menneskelege språket som eit kulturelt objekt.  

Vi lyt òg hugsa at den generative grammatikken har gått gjennom endringar, og at ikkje minst 

Chomsky sjølv har teke del i denne utviklinga. Det er ikkje alltid rettvist å gå til åtak på 

Chomsky på grunnlag av noko han har sagt lang tid attende.  

På den andre sida lyt det vedgåast at det ikkje er - eller har vore - noka enkel sak å følgje med 

i Chomskys stendige revisjonar av eigne synspunkt. Enklare vert det ikkje når ein lyt skilja ut 

Chomskys lingvistikk frå chomskyansk lingvistikk, som, jamvel om han er basert på 

Chomsky, ikkje følgjer han i alt. Fragmentkaoset til Langacker er reelt nok.  

Gjennom store delar av argumentasjonen sin syner Chomsky til klassiske filosofar og 

rasjonalistar, t.d. Hume, Newton, Leibniz og Platon. Vi kan ikkje her komma nærare inn på 

kva alle desse har hatt å seia for Chomskys utvikling. Vi berre konstaterer at Chomsky - som 

alle andre - har hatt sine kjelder. Éin forgjengar lyt vi likevel seia nokre ord om, sjølv om 

Chomsky ikkje syner mykje til han sjølv.  

Ferdinand de Saussure (1857 - 1913) er rekna som grunnleggjaren av moderne språkvitskap. I 

Cours de linguistique générale (1916) vert hovudtankane hans lagde fram av ei gruppe 

tidlegare elevar av han. Saussure er mest kjend for å ha lansert semiologien, læra om tegnet si 

rolle som del av det sosiale livet, tegnet sin såkalla arbitrære struktur. Saussure set opp fleire 

dikotomiar, mellom andre "langue - parole", som samsvarar nokolunde med Chomskys I- og 

E-språk. Ved å skilje "det kollektive" frå "det individuelle" skil Saussure òg "det vesentlege" 

frå "det uvesentlege". "Parole" vert for han uvesentleg, jamfør Chomskys haldning til E-språk. 

Saussure lukkast ikkje heilt i å trekkja klåre grenser mellom det kollektive/sosiale og det 

individuelle/mentale, og han er ikkje - som Chomsky - eintydig mentalist.  



Det er heller ikkje M.A.K. Halliday (f. 1925), som er sterkt usamd med Chomsky på mange 

punkt. Sidan språk for visst er biologisk, sosialt og målretta i seg sjølv, burde det òg finnast 

funksjonelle og sosiale forklåringar, meiner han. Dette vert drøfta meir i detalj nedanfor.  

2 Halliday og funksjonell grammatikk 
Halliday er kritisk til "den chomskyanske revolusjonen", som han set i hermeteikn og kallar 

"eit skifte frå antropologi til filosofi". Denne "filosofiske tilnærmingsmåten" har etter det 

Halliday meiner, ført til ei sterk idealisering av språket, ei idealisering som gjer naturleg språk 

mindre relevant i lingvistikken. Dermed vert eit viktig forskingsområde avskrive. Halliday vil 

sjølv laga ein grammatikk som byggjer på korleis folk nyttar språket i ulike situasjonar: Kvar 

situasjon er for han ein semiologisk og meiningsberande struktur. Det er det ytre Halliday vil 

skildra.  

Halliday går imot Chomskys "competence"-omgrep. Etter hans skjøn bør meiningspotensialet 

definerast innanfor kulturen, ikkje innanfor hugen. Det vesentlege må vera kva talaren kan 

gjera og kan meina, ikkje kva han "veit": Berre ei hypotese om kva talaren kan gjera i ein 

definert kontekst, gjev meining til kva han verkeleg gjer. Det er ikkje rein slump det han gjer 

og seier. Innanfor eit potensial, altså eit utval av mogelegskapar, vert den aktuelle situasjonen 

avgjerande for valet som finn stad. Valet er altså ikkje unikt eller bygd på slump: 

Språkanalyse bør dermed drivast innanfor ein sosial teori. Forskinga har bruk for ein "theory 

of social meanings", som ein møtestad for to ideologiar: den sosiale og den lingvistiske.  

Vidare er det bruk for ein åtferdssemantikk (behavioural semantics) til å binda åtferdsvala 

(behavioural options) til grammatikken. Slik meiner Halliday at meiningspotensialet til 

språket realiserer åtferdspotensialet (behaviour potential) medan det sjølv vert realisert av 

språksystemet som leksikogrammatisk potensial. Det å meine er ei form for åtferd, og verbet å 

meine har med det å gjera å gjera ("doing class"). Jf. (1973:55).  

Halliday finn ein analogi mellom måten eit barn tileignar seg språket sitt på, og måten språket 

sjølv er vorte til på: Studerer ein barnet si språkutvikling, vil ein samstundes finna ut ein del 

om språket sjølv. Kfr. Halliday, høvesvis (1985:xviii) og (1985: xvii):  

"The lexicogrammar is a natural symbolic system. Both the general kinds of grammatical 

pattern that have evolved in language and the specific manifestations of each bear a natural 

relation to the meanings they have evolved to express."  

Når Halliday nyttar omgrepet funksjonell grammatikk, er resonnementet at den grammatikken 

han tilrår, syner korleis språket si form er avgjort av funksjonar, og korleis dei grammatiske 

mønstra avspeglar desse funksjonane slik dei er i augneblinken. Kvart einaste element i eit 

språk kan forklarast ved at ein syner til den funksjonen det har i det lingvistiske systemet som 

heilskap.  

Ein tekst (dvs. talen i dette tilfellet) er eit resultat av ei uendeleg mengd ytre og indre faktorar. 

Talesituasjonen vert påverka av omgjevnadene, som utgjer teksten sin sosiale kontekst 

(situation type). Denne "situasjonstypen" kan delast inn i field (sosial aktivitet), tenor 

(rollerelasjon) og mode (modus).  

"These situational variables are related respectively to the ideational, interpersonal and textual 

components of the semantic system: meaning as content (the observer function of language), 

meaning as participation (the intruder function) and meaning as texture (the relevance 



function). They are related in the sense that each of the situational features typically calls 

forth a network of options from the corresponding semantic component [...]" (1978:125)  

Slik vert dei semiotiske eigenskapane ved ein gjeven situasjonstype avgjerande for det 

meiningspotensialet som er karakteristisk for det semantiske arrangementet (the semantic 

configuration) til den situasjonstypen det er snakk om (registeret) - og vert realisert som ein 

språkvariant (speech variant). Heile denne prosessen, meiner Halliday, vert regulert av koden, 

dvs. det regelsettet som gjer det mogeleg at ein bodskap kan formidlast frå ein person til ein 

annan og bli forstått. Koden er sjølvsagt i seg sjølv eit produkt av den sosiale røyndomen.  

Stutt formulert korrelerer hendinga sin semiologiske struktur med språksystemet sin struktur. 

Språksystemet syner til det totale meiningspotensialet, og er såleis foranderleg ut frå gjevne 

vilkår. Systemet verkar på praksisen, og praksisen verkar på systemet. Språket er ikkje 

arbitrært, men danna etter mønster av det vi tolkar ut av røyndomen. Fag som tekstanalyse og 

stilistikk har teke mange av Hallidays idear opp i seg.  

2.1 Kommentarar til Hallidays grammatikk 
Vi har sett at Hallidays grammatikk er grunnleggjande ulik Chomskys. Halliday studerer 

språket som faktiske ytringar og som sosialt fenomen. Han lagar ein grammatikk over korleis 

språket fungerer i kommunikasjon - dette i klår motsetnad til Chomsky, som set I-språket i 

høgsetet og avskriv E-språket som forskingsobjekt. Nemninga "røynslegrammatikk" kunne òg 

vera dekkjande for Hallidays grammatikk, som elles òg har vore kalla systemisk grammatikk 

og - på det tidlegaste steget - "neo-Firthian", etter Hallidays forgjengar og læremeister J.R. 

Firth.  

Vi hugsar at Chomsky ser på I-språket som ei kjelde for ei uendeleg mengd ytringar:  

"[...] language involves "the infinite use of finite means" [...]" 

(1986:30)  

Halliday seier det motsette:  

"Language is an infinite system that generates only a finite body of text." 

(1983:11)  

"Systemet" er for Halliday det totale meiningspotensialet, ikkje noko medfødd grammatikk. 

For Halliday vil dei tre ytringane i døme 1 nedanfor ha ulikt innhald - alt etter konteksten. Dei 

vert jo nytta i ulike situasjonar. For Chomsky er det snakk om kombinasjonar bygde meir eller 

mindre på slump (jf. s. 5). Dermed kan han idealisere og redusere desse til ein djupstruktur, 

som han meiner er generert frå I-språket.  

1) 

- Nei-sida vann i folkerøystinga 

- Det var nei-sida som vann i folkerøystinga 

- Det var i folkerøystinga nei-sida vann  

Hallidays synsmåtar er etter kvart vortne meir og meir utbreidde. Mange grammatikarar har 

meint at den strenge anten-eller-forståinga i generativ grammatikk er for fjern i høve til det 

verkelege livet, der ikkje så mykje kan karakteriserast som svart eller kvitt. Det synet at 

språkgrunnlaget er inherent i hugen, er langt frå nokon sjølvsagt ting. Ikkje minst har 



utviklinga bort frå det generative synet på grammatikken og språket, hatt å gjera med det at 

ein ved kognitive psykologiske eksperiment meiner å ha funne ut meir om korleis mennesket 

lærer.  

Stutt forklåra fokuserer det kognitivt-vitskapelege synet på at mennesket si evne til 

sannkjenning og lærdom har parallellar til intelligensen og informasjonshandsaminga til dyra. 

Ein ser òg likskapar mellom problemhandsaminga til datamaskina og måten menneskehjernen 

verkar på. Hjernen vert samanlikna med datamaskina, medan medvitet er programvara. På 

same måte som ei datamaskin utan programvare ikkje kan gjera noko som helst, vil ein 

menneskehjerne som ikkje har fått lærdom, heller ikkje kunna gjera noko som andre 

menneske ville sjå på som vitugt. Som dyra har menneska eit sett med instinkt og arva 

eigenskapar. Det er likevel ikkje mykje som tyder på at ferdige mønstre for så avanserte 

prosessar som språkbruk, ligg naturleg i mennesket. Kognitiv grammatikk er - som den 

generative - mentalistisk, men samstundes bruksbasert, noko den generative grammatikken, 

som vi har sett, ikkje er. Den kognitive grammatikken er framfor alt Ronald W. Langackers (f. 

1942) grammatikk, men mange har etter kvart slutta seg til hans måte å sjå grammatikk på.  

3 Langacker og kognitiv grammatikk 
Den kognitive grammatikken (tidlegare kalla "space grammar") representerer ein ny måte å 

tenkje grammatikk på - særleg sett i høve til generativ grammatikk, som den nye retninga tek 

utgangspunkt i. Med sin kognitive grammatikk ("erkjenningsgrammatikk") ser Langacker på 

språket som ein del av den kognitive evna (cognition) og grammatikken som ein faktor som 

gjev struktur til det konseptuelle innhaldet. Grammatikken fungerer altså som eit bindeledd 

mellom dei fonologiske og semantiske strukturane.  

Langacker tek fråstand frå tradisjonell generativ grammatikk på mange punkt. Han kritiserer 

han t.d. for ikkje å ta omsyn til naturleg språk, for å sjå vekk frå pragmatikken og for å 

formalisere utan å ha fullnøyande grunnlag for det. Elles meiner Langacker at sjølve 

studieobjektet i den generative grammatikken er feil. Han vil byte ut I-språket med 

språkbruken som del av ein heilskap. Vidare kritiserer han dei mange dikotomiane og 

grensene i den eksisterande grammatikken. Sjølv meiner han at det ikkje finst klåre grenser, 

men at overgangane er flytande. Nettopp dette siste er sentralt i den kognitive grammatikken. 

Språket vantar i sitt vesen klåre (discrete) grenser og dikotomiar. Langacker forkastar 

dikotomiane og lanserer eit prototypesystem inspirert av Rosch og Busch som alternativ: 

Akkurat som ein farge kan vera meir eller mindre raud -- men likevel raud -- kan t.d. eit 

"adjektiv" vera meir eller mindre adjektiv. Det er ikkje klåre grenser. Mange ord som 

tilsynelatande tyder det same, syner seg ikkje å kunna brukast om kvarandre dersom ein går 

nøyare inn på bruken av dei. Dei er meir eller mindre typiske.  

Grammatikken er ikkje modulær, men integrert. Alt heng saman. Når ein opererer med 

dikotomiar, vert ein tvungen til å setja ord o.a. i bås, så å seia pressa dei inn i ei form. Ein kan, 

meiner Langacker, til dømes ikkje alltid svara ja eller nei på om eit mønster følgjer ein regel. 

Som eit døme (1987:15) tek han det engelske ordet stapler (stiftemaskin). Er det derivert frå 

verbet staple (stifta) via ein regel V + -er = gjenstand ein nyttar for å V? Neppe, då ville vel 

ein stapler vore ein kva som helst gjenstand som kan "staple". Men vi veit at ein stapler vert 

assosiert med ein presist definert gjenstand og er ført opp i ordlista som ein slik. Tyder dette 

at par av typen staple - stapler ikkje er derivert den eine forma frå den andre? Sjølvsagt ikkje: 

Reglar og ordliste kan eksistere side om side, her som elles: Det eine ekskluderer ikkje det 

andre. Det er denne feilslutninga Langacker kallar "the rule/list fallacy". Skiljet mellom 

grammatikk/reglar og ordtilfang er oppheva i kognitiv grammatikk.  



Richard Hudson (1990:273 f.) peikar - heilt rett - på at mykje av diskusjonen til Langacker tek 

utgangspunkt i den tidlegaste generative grammatikken og difor gjev inntrykk av at det er eit 

større sprik mellom generativ og kognitiv grammatikk enn naudsynt hadde vore. GB-

grammatikk ligg nærare. Faktisk kan det verka som GB-grammatikken - i og med reviderte 

kategoriseringsmetodar - nærmar seg sterkt noko Langacker kan godta.  

4 Sluttkommentarar 
Det er liten tvil om at eit gradert system kan letta klassifiseringa i mange tilfelle. Ulempa er at 

ein lyt operere med lister i staden for, eller i tillegg til, reglar. Slike lister kan bli lange. Men 

det lyt ein godta: Sidan språket er slik det er, lyt modellen bli slik han er. Eit gradert system 

lettar forklåringa av samansetningar som:  

2) 

rockekonsert --- vinflaske --- steinhus 

hardrockkonsert --- raudvinsflaske --- mursteinshus  

I ein prototypeteori opererer ein ikkje med nemningane regelrett og uregelrett. Ein snakkar 

om meir eller mindre typisk. Det som er typisk, kan endra seg. Det ser til dømes ut til at nyare 

samansetjingar med "rock" ikkje får fugeformativ.  

Vi har sett at Langacker ser språkevna som del av ein heilskap, nemleg den kognitive evna. 

Ho kan ikkje isolerast. Stridsspørsmålet er ikkje om det finst ei indre språkevne. Dét gjer det, 

men denne er, meiner Langacker, integrert i ein kognitiv heilskap. Og det er ikkje vanskeleg å 

slutta seg til dette synet om ein vurderer dei døma Langacker legg fram (1987:16). Vi veit alle 

-- om vi tenkjer oss om -- at vi ikkje held oss strengt til leksikalske definisjonar når vi talar. 

Baseballen vert framleis kalla ein baseball sjølv om han er sund og slett ikkje liknar ein 

baseball meir. Det er nok at vi veit at dette er eller har vore ein baseball, og denne sansinga 

har ikkje med noka spesifikk språkevne å gjera. Allmenne kognitive prinsipp styrer altså 

tilsynelatande språket.  

Semantisk analyse er først og fremst subjektiv. Det essensielle er korleis den einskilde 

personen tolkar ein situasjon. Er flaska halvfull eller halvtom? Kva tyder "neste tysdag" sagt 

på ein sundag?  

Døma ovanfor illustrerer òg det synet at språket er symbolsk, eit syn som Langacker ikkje er 

den fyrste til å fremja, jamfør Saussure. Langacker er likevel usamd med Saussure i at tegnet 

"alltid" er arbitrært. Det finst døme på at tegn er motiverte, til dømes når det er tale om faste 

uttrykk og onomatopoetikon. Heilskapen er likevel symbolsk. Men dette vert ein annan 

diskusjon.  

Kognitiv grammatikk representerer, som sagt, noko nytt og -- vil mange seia -- forfriskande. 

Men ein del problem dukkar opp: Kognitiv grammatikk kan lett kritiserast med metodiske 

argument. Til dømes gjer klassifiseringsmetoden til Langacker det vanskeleg å handsama data 

kvantitivt. Langacker definerer dessutan ikkje særleg klart omgrep som "modell", "teori" og 

"studieobjekt". Dessutan: Korleis - konkret - er det den generelle kunnskapen heng saman 

med språkkunnskapen? Langacker seier sjølv at han ikkje har så mykje greie på metode. Gjer 

det han immun mot åtak frå metode-folk? Kan ein kanskje seia at metode-argument 

ekskluderer seg sjølve som relevante av di dei er bygde på vilkår som Langacker ikkje 

godkjenner? Dette er ein lang diskusjon som vi ikkje skal ta opp her. Men ein lyt hugsa at 

kognitiv grammatikk knapt er 20 år gammal. Kognitiv vitskap generelt er på rask frammarsj, 



og det skulle forundra mykje om ikkje den kognitive grammatikken har framtida for seg. Det 

er vorte meir og meir vanleg overalt i samfunnet at dikotomiar, anten-eller- og svart-kvitt-

tenkning vert forkasta til fordel for meir nyanserte tolkingar. Chomskys tidlege generative 

grammatikk vil neppe spela noka stor rolle i framtida, men all grammatikk byggjer på 

tidlegare grammatikk - og slik sett er det grunn til å ha respekt for Chomsky og hans 

innfallsvinklar. Kan hende finst det ikkje noka absolutt sanning, kan hende vil diskusjonen 

kring grammatikk halda fram i det uendelege og skapa stendig nye fragment.  

Eitt bør vera sikkert: Eit menneskeleg språk er ikkje å likna med matematikk, kor reglane er 

absolutte. For å få fram ein bodskap andsynes ein mottakar, er det ikkje nok å ha innsikt i 

syntaks, semantikk og fonetikk. Det trengst noko meir, noko som kan hende korkje kan målast 

eller vegast, noko menneskeleg.  

LITTERATURLISTE  

Chomsky, Noam. 1965. Aspects of the Theory of Syntax. Cambrigde, Mass. 

Chomsky, Noam. 1981. Lectures of Government and Binding. 1981. Dordrecht 

Chomsky, Noam. 1991. Linguistics and Adjacent Fields: A Personal View. I Chomsky (red): 

The chomskyan turn. 

Chomsky, Noam. 1986. Knowledge of Language. New York 

Dyvik, Helge. 1991. To forelesninger om lingvistikkens historie. Bergen 

Halliday, M.A.K. 1985. An Introduction to Functional Linguistics. London 

Halliday, M.A.K. 1973. Explorations in the Functions of Language. London 

Halliday, M.A.K. 1978. Language as Social Semiotic. London 

Hudson, Richard. 1990. "Ronald W. Langacker. Foudations of Cognitive Grammar. Volume 

1. Theoretical Prerequisites." (Anmeldelse). Lingua 81:2-3. 272-284. 

Kac, M.G. 1980. Corepresentational grammar. I Moravscik and Wirth (red). 

Katz, J.J. 1981. Language and Other Abstract Objects. Oxford 

Langacker, Ronald W. 1987. Foundations of Cognitive Grammar. Vol. 1. Stanford, California 

Sanders, Gerald. 1980. Equational rules and rule fuctions in syntax. I Moravscik and Wirth 

(red). 

Saussure, Ferdinand. 1990. (Orig. på fransk 1916). Course in General Linguistics. London 

 


