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Litt om etterstilt ‘da’

(1) a. Orker du å stå opp så tidlig på morgenen, da?
b. Orker du å stå opp så tidlig på morgenen?

(2) a. Kom og si god natt til meg, da!
b. Kom og si god natt til meg!

(3) a. De er jo flyktninger, da. 
b. De er jo flyktninger. 

(4) a. Godt jeg kom hjem sent, da!
b. Godt jeg kom  hjem sent!

• Hva er forskjellen mellom a- og b-versjonene og hva har alle disse 
bruksmåtene (eventuelt) til felles?



Nylige undersøkelser

• Korpusundersøkelse (Borthen, 2014)

• Spørreskjema med åpne spørsmål

• Spørreskjema med lukkede spørsmål

• Oversettelse



Fra korpuset

(1)

- Ville jeg fått jobb som værdame på TV2? Arne 
A. Jensen stirrer nøye og granskende og blir 
revesmal i øynene. Den høflige og perfekte 
verten på sjefskontoret til TV2 kjemper om 
fremdeles å forbli «vennlig tilstede». – He-he.
Orker du å stå opp så tidlig på morgenen, da? 



Fra korpuset

(2)

- Så jeg ga deg et sjokk med andre ord? –
Nettopp. Men det var et deilig sjokk. – Onkel 
Sverre! Lød Tores stemme fra barneværelset.  -
Onkel Sverre, kom og si god natt til meg, da! 



Fra korpuset

(3)
Lars: har hørt at Lauren Hill – hun damen i 
bandet – er rasist, og ikke vil at de hvite skal 
kjøpe platene deres, men jeg vet ikke om det er 
sant. De er flyktninger, da. Hvilket land er de fra 
igjen?



Fra korpuset

(4)

- Går’e ikke an å fixe litt mer guffe på jukeboxen, 
a’,  så vi slipper å høre på det jævla treskeverket. 
Han faller slapt ned på en stol og vender hodet 
mot matkøen, som har skrumpet inn til fire 
personer. – Sku’ hørt’n i går, han mol og mol helt 
til klokka ett i natt. – Godt jeg kom hjem seint, 
da.



(1) Orker du å stå opp så tidlig om morgenen, da?
Jeg spør om du orker å stå opp så tidlig om morgenen ettersom du nettopp har 
sagt noe som antyder at tror du orker det mens jeg av ulike grunner er tilbøyelig 
til å anta at du ikke orker det.

(2) Kom og si god natt til meg, da!
Jeg ber deg om at du gjør kommer og sier god natt til meg ettersom det i denne 
situasjonen er forventet at du skal gjøre det mens du ikke har gjort det ennå. 

(3) De er flyktninger, da
Jeg nevner at de er flyktninger ettersom vi diskuterer for og imot hvorvidt hun er 
rasist eller ikke, og er hun flyktning så er hun trolig (ikke) rasist. 

(4) Godt jeg kom hjem sent, da!
Jeg konkluderer med at det var godt jeg kom hjem sent i går – til tross for at det 
vanligvis ikke er bra å komme hjem sent - ettersom det var bråkete i går kveld.

Betydningen til ‘da’: (Borthen, 2014) UFORMELL  (OMTRENTLIG) VERSJON «Tolk 
ytringen som motivert av noe i den umiddelbare konteksten, og som et bidrag i en 
argumentasjon (forhandling) der ulike synspunkter settes opp mot hverandre» 



(1) Orker du å stå opp så tidlig om morgenen, da?
Jeg spør om du orker å stå opp så tidlig om morgenen ettersom du nettopp har 
sagt noe som antyder at tror du orker det mens jeg av ulike grunner er tilbøyelig 
til å anta at du ikke orker det.

(2) Kom og si god natt til meg, da!
Jeg ber deg om at du gjør kommer og sier god natt til meg ettersom det i denne 
situasjonen er forventet at du skal gjøre det mens du ikke har gjort det ennå. 

(3) De er flyktninger, da
Jeg nevner at de er flyktninger ettersom vi diskuterer for og imot hvorvidt hun er 
rasist eller ikke, og er hun flyktning så er hun trolig (ikke) rasist. 

(4) Godt jeg kom hjem sent, da!
Jeg konkluderer med at det var godt jeg kom hjem sent i går – til tross for at det 
vanligvis ikke er bra å komme hjem sent - ettersom det var bråkete i går kveld.

Betydningen til ‘da’: (Borthen, 2014) UFORMELL  (OMTRENTLIG) VERSJON «Tolk 
ytringen som motivert av noe i den umiddelbare konteksten, og som et bidrag i en 
argumentasjon (forhandling) der ulike synspunkter settes opp mot hverandre» 



(1) Orker du å stå opp så tidlig om morgenen, da?
Jeg spør om dette (t(p)) ettersom du nettopp har sagt noe (q) som antyder at du 
mener p (altså q→p) mens jeg av ulike grunner er tilbøyelig til å anta –p. 

(2) Kom og si god natt til meg, da!
Jeg ber deg om at du gjør dette (t(p)) ettersom det i denne situasjonen er forventet at 
du skal sørge for at p finner sted (altså q→p) mens du ikke har sørget for at p har 
funnet sted så langt (altså –p).

(3) De er flyktninger, da
Jeg presiserer at p (t(p)) ettersom vi diskuterer q? og p betyr –q (altså p→-q) mens 
andre ville kunne mene at q. 

(4) Godt jeg kom hjem sent, da!
Jeg konkluderer med dette (t(p)) ettersom så-og-så (q) er tilfelle, noe som trolig betyr 
at p (altså q→p) til tross for at man kunne forvente –p.

(Borthen, under publisering) ‘Da’ koder restriksjoner på implikaturer: 
For en ytring som inneholder etterhengt ‘da’, uttrykker proposisjonen p og brukes til å 
kommunisere en talehandling t(p):
DEL 1: Anse t(p) som motivert av en slutning som involverer en kontekstuelt tilgjengelig 
antagelse q og ytringens proposisjon p (q→p eller p→(-)q)
DEL 2: Tolk t(p) i lys av argumentasjon der ulike synspunkter settes opp mot hverandre.



8 konstruksjoner/mønstre
(se støtteark)

1. ‘Da’ i ja/nei-spørsmål: Er du dum og deilig, da?
2. ‘Da’ i hv-spørsmål: Hva var du i ditt forrige liv, da?
3. ‘Da’ i imperativer: Kom hit, da!
4. ‘Da’ deklarativer med konklusjonsfortolkning: 

Godt jeg kom hjem sent, da.
1. ‘Da’ sammen med svarord: Ja, da. 
2. ‘Da’ i deklarativer, Implisitt bidrag til diskursgitt tema: 

De er flyktninger, da.
1. ‘Da’ i modifiserende ytringer: Ikke i Norge, da. 

Også Winnie, da. 
1. ‘Da’ i fortellinger (deklarativer): Så skulle de gå inn, da. 
2. …?

• I hver konstruksjon har ‘da’ en typisk effekt som er mer konkret enn 
generaliseringen

• Problem: Tidkrevende å gjennomgå alle disse i undervisning



Prosjekt om ‘da’; mål

1. Lage et så godt undervisningsopplegg som mulig 
om etterstilt ‘da’

2. Teste om eksplisitt undervisning om denne 
typen ord har noen positiv effekt på studentenes 
ferdigheter (eller motivasjon)

3. Teste i hvilken grad generaliseringen(e) jeg har 
kommet fram til kan hjelpe i undervisning

4. Teste i hvilken grad abstrakte generaliseringer 
og/eller konkrete mønstre er (mest) nyttige i 
undervisning



Undervisning og testing

• Del 1: Fortest
– Tester 8 konstruksjoner med ‘da’

• Del 2: Undervisning
– Om 3 konstruksjoner + generalisering

• Del 3: Ettertest (rett etter undervisning)
– Identisk med fortest, tester 8 konstruksjoner

• Del 4 (planlagt): Ettertest 2 uker senere
– Identisk med fortest + Kan du gjengi generaliseringen? 

(velg et alternativ)

• Del 5: Morsmålsbrukere => luke ut uegnede eksempler



Fra testen

Instruksjon: 
Kryss av for alle de situasjonene der du tror det er naturlig å ha med ‘da’.

Situasjon:
Moren til Thomas maser bestandig om at Thomas skal gjøre leksene sine. En kveld 
Thomas er på vei ut, spør moren hans om han har gjort leksene sine. Thomas har gjort 
alle leksene sine, og svarer beroligende: ………………..
a) Ja!
b) Ja, da!

Situasjon: 
Anne ser en mann på buss-stoppet som hun synes virker kjent. Hun tror det kan være 
en gammel skolekamerat som heter Kristian, men hun er ikke sikker. Hun går bort til 
mannen og spør ham i en vennlig tone: …………………
a) Heter du Kristian?
b) Heter du Kristian, da?



Hvorfor interessant forskning?

1. Nyttig med tester for å lage et så godt 
undervisningsopplegg som mulig

2. Interessant å dokumentere eventuelle 
læringseffekter for å verifisere/tilbakevise 
påstanden om at det er umulig/vanskelig å 
undervise om pragmatiske partikler 

3. Interessant å se i hvilken grad abstrakte 
generaliseringer og/eller spesifikke mønstre 
bør/kan brukes i undervisning av denne typen 
ord



Resultater generelt

• Sissel: Studentene var engasjerte og virket fornøyde 
med undervisningen

• Alle unntatt en hadde enten framgang eller samme 
resultat på før- og ettertest

• Det var størst framgang på de konstruksjonene som var 
blitt undervist

• Minst én student ser ut til å ha trodd at testen gikk på 
kun de konstruksjonene som det ble undervist i, og 
hadde stor tilbakegang (-> tydeligere instruksjoner)

• Noen hadde framgang også på konstruksjoner som ikke 
ble undervist



Resultater for pilotundersøkelsen

1. Før: 8, etter: 8 (persisk)

2. Før 12, etter: 13 (dansk)

3. Før 13, etter: 10 (nederlandsk) (misforstått)

4. Før 11, etter 13 (russisk)

5. Før 12, etter 12 (fransk) 

6. Før 13, etter 14 (italiensk)

7. Før 8, etter 13 (gresk) 

8. Før 13, etter 13 (finsk)



Neste gang

• Luke ut eksempler som morsmålsbrukere ikke 
enes om

• Mer fokus på generaliseringen i undervisningen?

• Tydeligere instruksjoner før ettertest

• Gi oppgaver studentene kan øve på hjemme?

• Ettertest også 2 uker senere (+ spørsmål om 
studentene kan gjengi generaliseringen + 
spørsmål om motivasjon?)

• Andre innspill?


