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Plan for foredraget

1. Hva er ‘småord’?

2. Hvordan forsker man på betydningen til disse 

ordene?

3. To eksempler
– visst

– da

4. Noen refleksjoner rundt oversettelse av småord
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Hva er ‘småord’?

• ‘Småord’ = ‘pragmatiske markører’ eller ‘pragmatiske 

partikler’ 

• Jo, visst, nok, vel, da, gitt, serru, sjø, ass, altså, …

• Fascinerende ord: Vi bruker dem hver dag og med 

den største letthet, men ofte uten å ha bevisst 

kunnskap om hva de betyr
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Hva er pragmatiske partikler?

• Sola skinner jo i dag

• Sola skinner visst i dag

• Sola skinner nok i dag

• Sola skinner vel i dag?

• Sola skinner i dag, da

• Sola skinner i dag, gitt

• Sola skinner i dag, serru

• Sola skinner i dag, sjø

• Sola skinner i dag, ass

• Sola skinner i dag, altså

Alle disse setningene 

beskriver ett og 

samme saksforhold.
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Hva er pragmatiske partikler?

• Pragmatiske partikler sier for 

eksempel noe om

– Hvordan den som snakker 

forholder seg til saksforholdet 

som beskrives

– Hvordan tilhører antas eller 

forventes å forholde seg til det 

som beskrives

– Hvordan saksforholdet 

beskrevet i ytringen relateres til 

konteksten eller noe som er blitt 

sagt tidligere

Pragmatiske partikler  bidrar 

med ulike typer «kommentarer» 

til det saksforholdet som er 

beskrevet i setningen; de 

påvirker måten saksforholdet 

framlegges på 
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Forskning på pragmatiske partikler

1. Innsamling av eksempler på bruk av ordet

2. Hvilke mønstre finner jeg for når ordet brukes?
– Hvilken type setninger?

– Hvilken type talehandlinger?

– På hvilke stadier i samtalen?

– Hvem bruker ordet?

– …

3. Egen vurdering: Hva bidrar ordet med? Når kan ordet 

ikke brukes?

4. Andres vurdering:
– Spørreskjema med åpne spørsmål

– Spørreskjema med lukkede spørsmål

– Eksperimenter
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Forskning på pragmatiske partikler

Beskrivelse av dataene

• Ut fra observasjonene av data, vil jeg få en oversikt 

over en rekke bruksmåter for ordet

Forklare 

• Målet mitt er å foreslå hva ordet betyr og forklare 

hvordan de ulike bruksmåtene følger av denne 

betydningen 

Semantikk = konstant meningsinnhold

Kontekstavhengige

tolkninger
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Visst

Det er (minst) to adverb i norsk med formen ‘visst’: 

(1) (Ja) visst er ‘løpe’ et verb.

(2) ‘Løpe’ er visst et verb. (trykklett)

• Hva betyr trykklett ‘visst’ i (2)?
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Trykklett ‘visst’

(1) a. ‘Løpe’ er visst et verb.

b. ‘Løpe er et verb. 

• Norsk Ordbok (1991): Visst brukes for å uttrykke 

antagelse, en viss tvil

• Bokmålsordboka (2010): ”antakelig, trolig, ventelig”

=> Korrekt prediksjon: Jeg høres mer sikker ut om jeg 

sier ‘Løpe er et verb’ enn om jeg sier ’Løpe er visst et 

verb’
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Trykklett ‘visst’

• Norsk Ordbok (1991): Visst brukes for å uttrykke 

antagelse, en viss tvil

• Bokmålsordboka (2010): ”antakelig, trolig, ventelig”

(2) a. Jeg kommer visst på middagen i kveld. 

b. Jeg kommer muligens på middagen i kveld. 

=> Problem: Det høres pussig ut å si ‘Jeg kommer visst 

på middagen i kveld’ for å uttrykke at jeg er usikker 
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Trykklett ‘visst’

Observasjon så langt: 

‘Visst’ kan gi inntrykk av tvil, men det å 

ønske å uttrykke tvil er ikke tilstrekkelig 

for å kunne bruke ‘visst’.

=> Så hva betyr ‘visst’?
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Eksempler på bruk

(3) Det første jeg sa som barn var visst ”Kamerater, 

vi sulter”

(4) Jeg kasta en gullfisk ut av vinduet som barn. Jeg      

tok den visst bare opp og så kasta jeg den. 

=> Den som snakker har informasjonen om ytringens 

innhold via andre (annenhåndsinformasjon)
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Eksempler på bruk 

(5) Ei stripe lys slipper ut døra fra kjellerlokalet til Rema 

1000 på Melhus. Det er visst kveldsåpent, og 

sammen med lyset siver discorytmer ut […]

(6) Da sprang han op. Men så kom han visst til å tenke 

på noe, for han kom ikke av flekken.

 Den som snakker har trukket en slutning basert på 

en observasjon
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Eksempler på bruk

(7) Guri meg, nå holdt jeg visst på å rive ned den. 

(Om en mikrofon som den som snakker har kommet     

borti)

(8) - Men fisken er jo død. - Nei, den rører visst på seg.

 Den som snakker har evidens i form av direkte   

persepsjon (+ er overrasket eller usikker)
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Oppsummering så langt

Det regner visst

• … men hva betyr ordet?

Hørt det av andre Sluttet meg til det Ser det, men

var uforberedt/

er usikker
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Om pragmatisk tolkning

• Semantikk: Språklig kodet, konstant betydning

• Pragmatikk: Kontekstspesifikk tolkning

• Påstand: Alle ytringer brukes til å kommunisere mer 

enn det som sies med rene ord; en ytring må alltid 

«berikes» pragmatisk 

• Den pragmatiske tolkningen påvirkes av
– De ordene som er brukt

– Konteksten for ytringen

– Pragmatiske (kognitive) prinsipper 

Jf. Relevansteorien: Sperber & Wilson (1995)
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Begrepsjustering

– Maria er lykkelig 

– Maria er på utkikk etter en mann
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Begrepsjustering

– Maria er lykkelig

(LYKKELIG* = så lykkelig som man kan forvente av   

en nygift person)

– Maria er på utkikk etter en mann
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Innsnevring av betydning

– Maria er lykkelig 

(LYKKELIG* = så lykkelig som man kan forvente av   

en nygift person)

– Maria er på utkikk etter en mann

(MANN* = heterofil mann i passende alder som er 

klar for et forhold)

 Det at semantisk betydning blir «snevret inn» eller 

justert i kontekst, er et svært vanlig pragmatisk 

fenomen
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Semantikken til ‘visst’

Betydningen (semantikken) til ‘visst’:

For en ytring Y som inneholder visst og uttrykker 

saksforholdet p, tolk Y som: ‘Den som snakker er 

blitt gjort oppmerksom på p ved at det eksisterer 

evidens for p’.

Ved at noen har 

fortalt meg det
Via slutninger Ved at jeg har 

observert det

Når ‘visst’ opptrer i en setning, vil pragmatisk beriking 

kunne gi opphav til mer spesifikke tolkninger enn den 

generelle betydningen ordet har i seg selv

(Borthen & Knudsen, 2014)
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Relevansteorien

• Relevansteorien er en teori om hvordan 

kommunikasjon er mulig; sier noe om hvilke kognitive 

prinsipper som legger føringer når vi tolker inn «det 

uuttalte»

• Ifølge Relevansteorien forventer vi at ytringer skal 

være optimalt relevante for oss:
– Vi velger den tolkningen som fører til mest mulig positiv kognitiv 

effekt (verdifulle forandringer av vår representasjon av verden) for 

minst mulig prosesseringskostnader

=> Vi velger sannsynlige tolkninger som er lett 

tilgjengelig
Sperber & Wilson (1986/1995)
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Ulike tolkninger av ‘visst’

1. Det første jeg sa som barn var visst «Kamerater, …»
– Mest sannsynlig at noen har fortalt dette til den som sier det. 

2. Den er visst ikke død likevel. 
– Åpenbart at den som sier dette kan se fisken. 

3.Det siver lys ut av døra. Det er visst kveldsåpent. 
– Sannsynlig at den som sier dette har trukket en konklusjon. 

4. Det regner visst.
– Den som sier dette kan ha hørt dette av andre, 

trukket en slutning, eller sett det  

[…] ‘Den som snakker er blitt gjort oppmerksom på p 

ved at det eksisterer evidens for p’.
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Så langt, alt vel?
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Flere eksempler

(9) A: Har du bodd der lenge?

B: Siden sju og femti var det visst det var

(10) Akkurat nå tråkket 12 menn målbevisst opp langs 

et sølete strete nede i byen. Folk vek unna, for 

dette var tydelig karer som hadde et alvorlig 

ærend. Mennene kom visst fra Margaretakirken

nede på Ørene.

=> Visst assosieres ofte med usikkerhet (den som 

snakker kan ikke gå helt god for at innholdet i 

setningen faktisk stemmer)
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Flere eksempler

(11) Cirkus Arnardo og Cirkus Merano samler flere tusen 

mennesker hver dag. I løpet av 14 dager får 50 000 

mennesker med seg sirkusspillopper i hovedstaden. Men 

det er visst ikke så interessant. For mediene. 

(12) Tsjestjenske familier, som er blitt bombet ut av sine 

hjem og kommet til russiske byer, utsettes for en ytterst 

brutal behandling der. Det er visst ikke meningen at 

tsjetsjenere som flykter fra russiske bomber skal overleve 

andre steder heller. 

=> Visst assosieres iblant med negativ, syrlig holdning
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Flere eksempler

(13) Hvor pokker er jeg? Jeg snakket med dr. Gjerde, jeg 

skjelte ham visst ut. 

(14) Jeg har alltid hatt lyst til å prøve meg på sandefjord-

smøret, men det er visst ikke så lett, konstaterer 

Ludvig Steff-Pedersen. (Driver og lager 

sandefjordsmør)

=> Visst assosieres iblant med overraskelse, det at taler var 

uforberedt (og eventuelt mangel på kontroll)
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Oppsummering ‘visst’

• ‘Visst’ og informasjonskilde
– Har hørt p av andre

– Har sluttet seg til p

– Har observert p

• Andre effekter av ‘visst’
– Epistemisk usikkerhet (den som snakker kan ikke gå helt god for at 

det som sies faktisk stemmer)

– Overrasket, uforberedt (ute av kontroll)

– Negativ holdning

– …

Betydningen til ‘visst’:

For en ytring Y som inneholder visst og uttrykker saksforholdet p, 

tolk Y som: ‘Den som snakker er blitt gjort oppmerksom på p ved 

at det eksisterer evidens for p’.

Hvordan kan vi knytte disse 

‘andre effektene’ ved visst til 

den betydningen som er 

foreslått?
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Implikaturer 

• Lege: Trenger du sykmelding?

• Pasient: Jeg trenger kanskje å hvile. 

=> Pasienten trenger sykmelding. 

(implikatur)

• Implikaturer: Antagelser som kommuniseres 

utelukkende via slutninger 

Hvis pasienten trenger å hvile,

trenger han sykmelding. 
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Implikaturer knyttet til ‘visst’

• Ytring: Han har visst sittet i fengsel

• Visst => Jeg er blitt gjort oppmerksom på at han 

har sittet i fengsel via evidens for dette

=> Noen har fortalt meg at han har sittet i 

fengsel

=> Jeg er ikke helt sikker på om det stemmer at han har 

sittet i fengsel (implikatur)

Hvis man har hørt noe av noen andre, kan man ikke 

være helt sikker på at det stemmer
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‘Visst’ og pragmatiske slutninger

Semantikken til 

‘visst’: ‘Taler er blitt 

gjort oppmerksom på p 

ved at det eksisterer 

evidens for p’.

Kontekst og prinsipper for pragmatisk beriking 

(Wilson & Sperber, 1995)

(Mulige) konklusjoner 

om hvilken type 

evidens taler har for

p:

- Hørt av andre 

- Slutning 

- Persepsjon

(Mulige) konklusjoner 

om 

- Taler er usikker

- Taler er overrasket

- Negativ holdning

- …
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Hvordan oversettes ‘visst’?
Norsk Engelsk

1. Vi er visst vanemennesker begge to We both seem to be creatures of habit

2. Noen selger visst sjelen sin It is said that some of them sell their

souls

3. Hun fikk visst dagene til å gå ved å 

kaste stein på folk som kom til gårds

She spent her days throwing stones at 

people who came to the estate

4. Men jeg greidde visst ikke å få det 

forklart

But apparently I failed to make her 

understand

5. Og hun hadde visst ikke noe imot

det

And she obviously did not mind

6. Idun, som du visst foretrekker å kalle 

deg

Idun, which I believe you prefer to call

yourself

Betydningen til ‘visst’: Taler er blitt gjort oppmerksom på p 

ved at det eksisterer evidens for p’. 

(Borthen & Knudsen, 2014)
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Hvordan oversettes ‘visst’?
Norsk Engelsk

1. Vi er visst vanemennesker begge to We both seem to be creatures of habit

2. Noen selger visst sjelen sin It is said that some of them sell their

souls

3. Hun fikk visst dagene til å gå ved å 

kaste stein på folk som kom til gårds

She spent her days throwing stones at 

people who came to the estate

4. Men jeg greidde visst ikke å få det 

forklart

But apparently I failed to make her 

understand

5. Og hun hadde visst ikke noe imot

det

And she obviously did not mind

6. Idun, som du visst foretrekker å kalle 

deg

Idun, which I believe you prefer to call

yourself

Norsk Ordbok (1991): Visst brukes for å uttrykke 

antagelse, en viss tvil

Bokmålsordboka (2010): ”antakelig, trolig, ventelig”
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Etterstilt ‘da’

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

b. Orker du å stå opp så tidlig på morgenen?

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

b. Kom og si god natt til meg!

(17) a. De er jo flyktninger, da. 

b. De er jo flyktninger. 

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

b. Godt jeg kom  hjem sent!

Hva er forskjellen 

mellom ytringene med 

og uten ‘da’?

Hva er felles for alle 

ytringene med ‘da’?
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Eksempel

(19)- 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 om morgenen, da?

(20)- 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 om morgenen?

 Mer skepsis med ‘da’. Du har antydet dette, 

jeg er usikker
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Eksempel

(21) - 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! 

(22) - 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! 

 Mer forhandling/masing med ‘da’. Det fins gode 

grunner for dette, men du har ikke gjort det ennå
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Eksempel

(23) 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?

(24) 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. Hvilket land er de fra igjen?

 Mer sammenheng med ‘da’. Jeg nevner dette fordi

det bidrar med et argument for/mot det vi diskuterer. 
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Eksempel

(25) - 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. (OB)

(26) - 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. 

 Mer konkluderende med ‘da’. Jeg konkluderer med

dette til tross for at man kunne tenkt annerledes.
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(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 antydet at tror du orker det mens jeg tviler på om du 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 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.
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(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 VERSJON 

«Når etterstilt ‘da’ er til stede, tolk ytringen som motivert av noe i den 

umiddelbare konteksten, og i lys av at ulike synspunkter settes opp mot 

hverandre» 
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Hvordan oversettes etterstilt ‘da’?
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Oversettelse av etterstilt ‘da’
• Engelske ekvivalenter (42)

• Tyske ekvivalenter (34)

• Ord som knytter ytringen til den foregående diskursen (then, 
denn)

• Ord som antyder brudd på forventning: well, now, really, oh, 
doch

Ø then well now really oh (andre)

22 6 3 3 2 1 5

Ø denn dann doch ja schon na (andre)

7 8 4 2 2 2 2 7

Borthen & Karagjosova (2014)
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Oversettelse av etterstilt ‘da’
• Engelske ekvivalenter (42)

• Tyske ekvivalenter (34)

• Ord som knytter ytringen til den foregående diskursen (then, 
denn)

• Ord som antyder brudd på forventning: well, now, really, oh, 
doch

Ø then well now really oh (andre)

22 6 3 3 2 1 5

Ø denn dann doch ja schon na (andre)

7 8 4 2 2 2 2 7

Betydningen til ‘da’: «Tolk ytringen som motivert av noe i den 

umiddelbare konteksten, og i lys av at ulike synspunkter settes opp mot 

hverandre» 
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Gutt (2010) om oversettelse:

• Det å oversette er å presentere sin fortolkning av noe 

som noen andre har uttrykt i et annet språk

• En oversettelse bør ligne kildeteksten i tolkning, men 

det som uttrykkes implisitt (via pragmatisk beriking) i 

kildeteksten kan gjerne formidles eksplisitt i 

oversettelsen, eller omvendt 

=> Det er rom for ulike strategier
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Oversettelse av pragmatiske 

partikler

• De aller fleste pragmatiske partikler har en abstrakt 

betydning som kan lede til svært forskjellige 

tolkninger i kontekst

En og samme pragmatiske partikkel vil med rette 

kunne oversettes på svært mange ulike måter



45

Oversettelse av pragmatiske 

partikler

• Pragmatiske partikler bidrar ikke til det konkrete 

saksforholdet som beskrives i setningen, og dermed 

ofte ikke til selve plottet i historien

Naturlig at en del pragmatiske partikler får en 0-

oversettelse
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Oversettelse av pragmatiske 

partikler

• Mange pragmatiske partikler forbindes med spesielle 

stilnivå, sosiale grupper, eller geografisk tilhørighet 

(f.eks etterstilt ‘da’, ‘ass’, ‘serru’, ‘da mata’, …)

Noen ganger vil det å oversette en pragmatisk 

partikkel med et ord med et annet innhold, men 

samme sosiale, stilmessige eller geografiske 

implikasjoner være hensiktsmessig



47

Konklusjon 

• Det å oversette pragmatiske partikler nødvendigvis vil 

være utfordrende.

• Stol på språkfølelsen!
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Korpus

• The Oslo Multilingual Corpus (1999-2008), the 

Faculty of Humanities, University of Oslo. 

http://www.hf.uio.no/ilos/tjenester/kunnskap/sprak/om

c/index.html

• Norsk talespråkskorpus (NoTa) - Oslodelen, 

Tekstlaboratoriet, ILN, Universitetet i Oslo. 

http://www.tekstlab.uio.no/nota/oslo/index.html

• Oslo-korpuset, Universitetet i Oslo. ’Bokmålsdelen’. 

http://www.hf.uio.no/iln/tjenester/kunnskap/sprak/korp

us/skriftsprakskorpus/oslo/
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