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«Det er nå trivelig der innpå, da» 
Nå – en diskursmarkør i tilbakegang 
 

(Publisert som: Svennevig, Jan 2014. "Det er nå trivelig der innpå, da". Nå - en diskursmarkør i tilbakegang. 

Janne Bondi Johannessen og Kristin Hagen (red.): Språk i Norge og nabolanda. Ny forskning om 

talespråk. Oslo: Novus, 291-314) 

 

Av Jan Svennevig 

 

Diskursmarkøren nå har en rekke pragmatiske funksjoner, som interjeksjon og som 

modalpartikkel. Som interjeksjon kan den tilskynde samtalepartneren til handling eller 

være en responsmarkør. Som modalpartikkel kan den innlede innrømmelses-

konstruksjoner, den kan forsterke talerens kunnskapsmessige eller følelsesmessige 

engasjement, eller krav om handling. Bruken som forsterker i midtfeltet 

(eksemplifisert i tittelsitatet) viser seg å være i tilbakegang på Østlandet. Partikkelen 

har vist en synkende bruksfrekvens fra 70-tallet framover, og i dag brukes den mer 

blant eldre språkbrukere enn blant yngre, og mer på bygdene enn i Oslo. 

 

 

1 Innledning 
Studier av pragmatiske partikler og uttrykk i norsk har for en stor del handlet om framveksten 

av nye funksjoner og økende utbredelse av slike ord i ulike aldersgrupper. For eksempel har 

det vært relativt grundige studier av partikler som liksom (Hasund 2003), bare (Opsahl og 

Svennevig 2007) og sånn (Lie 2008, Johannessen 2012, Hasund, Opsahl og Svennevig 2012, 

Opsahl og Svennevig 2012). Det har også vært studier av nyere responsuttrykk som ikke sant 

(Svennevig 2008) og hallo (Svennevig 2012). Felles for disse studiene er at de identifiserer 

relativt nyutviklede pragmatiske funksjoner, som brukes mest blant ungdom, men som også (i 

ulik grad) sprer seg til grupper av eldre språkbrukere. Det har altså vært mange studier av 

pragmatiske uttrykks vekst, men det har vært få studier av deres fall. I dette kapittelet vil jeg 

gjøre nettopp det, nemlig å se på tilbakegang i bruksfrekvens og bortfall av pragmatiske 

funksjoner. Den partikkelen jeg skal bruke som eksempel, er nå, som må kunne sies å ha vært 

på retur de siste 20-30 årene, i alle fall på Østlandet. Men først må vi identifisere hva som 

kjennetegner bruken av ordet som diskursmarkør. 

 Diskursmarkører er ord og uttrykk som ikke bidrar til fremstillingen av saksforholdet i 

ytringen (det proposisjonelle innholdet), men i stedet uttrykker modale eller interaksjonelle 

forhold. Begrepet omfatter både pragmatiske partikler, det vil si småord som jo, vel, liksom, 

altså og nå, og mer komplekse uttrykk, som ikke sant, vet du og hadde jeg nær sagt. 

Modalpartikler har som funksjon å uttrykke talerens holdning til saksforholdet. Det kan dreie 

seg om talerens visshet eller sikkerhet om det som hevdes (epistemisk modalitet), som i «han 

har nok gjort det», hvor partikkelen nok uttrykker at taleren ser det som sannsynlig, men ikke 

sikkert at vedkommende har gjort det. Videre kan det være uttrykk for nødvendighet eller 

ønskelighet (deontisk modalitet), som i «kom, da!», hvor partikkelen da forsterker uttrykket 

for nødvendighet som ligger i imperativen. Endelig kan det være snakk om talerens 

evaluering av et saksforhold (affektiv modalitet), som i «han bare hylte av smerte», hvor 
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partikkelen bare forsterker følelsesladningen i verbet «hyle». I tillegg til modale funksjoner 

kan diskursmarkører markere forhold som har med regulering av ordet i samtale å gjøre eller 

koherensforhold (sammenheng og brudd i tekst). Et eksempel på det er når man for å avslutte 

en lunsjsamtale sier: «nei, vi får kanskje gå tilbake til kontoret?». Partikkelen nei er her en 

avslutningsinnleder.  

 Diskursmarkøren nå skiller seg fra tidsadverbet nå både syntaktisk og semantisk. 

Syntaktisk skiller den seg ved at den kan stå i midtfeltet på plassen for setningsadverbial («jeg 

har nå alltid sagt at…»), mens tidsadverbet stort sett står i forfeltet eller sluttfeltet («nå skal 

jeg se på barne-tv», «jeg har gjort det nå»).
1
 Semantisk skiller bruksmåtene seg ad ved at 

adverbet uttrykker tidsforhold, mens diskursmarkøren uttrykker modale forhold, som vi skal 

se nærmere nedenfor.  

 Dette kapittelet har to mål, for det første å identifisere og beskrive de ulike 

pragmatiske funksjonene av diskursmarkøren nå, og for det andre å studere utviklingen av 

bruksmåtene over de siste 60 årene.  

 Ulike samtalekorpus har blitt brukt, både for finne representative eksempler på de 

ulike bruksmåtene, og for å måle utviklingen i bruk over tid. Primært har jeg basert meg på tre 

talespråkskorpus som er samlet inn og tilrettelagt av Tekstlaboratoriet ved Universitetet i 

Oslo. Det første er Nordisk dialektkorpus, som er en samling dialektintervjuer fra en rekke 

steder i Norge, delvis eldre intervjuer fra 1951 og framover, delvis nyinnsamlet materiale 

(intervjuer og konversasjon) fra 2007-2012 (jf. Johannessen m.fl. 2009). I tillegg har jeg søkt i 

TAUS-korpuset, som er basert på intervjuer fra Talemålsundersøkelsen i Oslo fra 1970-tallet, 

og i NoTa-korpuset (Oslo-delen), som er innsamlet i 2004-2005 (Norsk talespråkskorpus – 

Oslodelen).  

 Men før vi kommer til min analyse, skal vi se på tidligere beskrivelser av ordet i 

ordbøker og forskningsartikler. 

 

2 Beskrivelser av nå i ordboksverk 
 

De pragmatiske funksjonene av nå er til en viss grad beskrevet i ordbøker. Den mest utførlige 

beskrivelsen er å finne i Norsk Ordbok 2014, som skiller mellom bruken som adverb og som 

interjeksjon. Det står at adverbet no brukes «som modifiserande part. i midtre delen av 

setninga» og angir følgende betydninger og eksempler av spesiell relevans for denne 

artikkelen (noe forkorta i eksempelutvalget):  

 

3a. brukt til å streka under eit faktum, ein (sikker) påstand el ei klår meiningsytring 

 det var no vel så 

 det er no alltid ein vågnad  

3b. (gjerne i motsetjande sideordna setn kopla med men, el i samb med likevel, korso 

el l) i det minste, i alle fall 

 trappa skulle ha vore reparert for lenge sidan, men ho held no framleis 

3e. brukt ved imperativ til å framheva eit påbod el ei oppmoding 

                                                 
1
 Tidsadverbet kan i enkelte sammenhenger stå i midtfeltet, men det vil da alltid være trykksterkt («for han var 

'nå blitt 'sammen med en 'spansk 'dame»), mens partikkelen alltid er trykksvak.  
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 høyr no her 

3f. i usetn (serl i indirekte spørje-setn el relat-setn), brukt til å framheva uvisse el eit 

uavklåra tilhøve 

 Mikkal … hadde berga henne i land, korles det no hadde gått til eller ikkje 

4. (brukt (setn-innleiande) til å framheva noko sereige ved eit sakstilhøve, faktum el 

l) i dette tilfellet 

 no var det mange som visste det før 
 
 

Vi kan legge merke til at de fleste av disse funksjonene blir beskrevet som å «framheva» eller 

«streka under» påstander (3a) eller uttrykk for talerens holdninger, slik som påbud (3e) eller 

usikkerhet (3f). Dette er i tråd med de modale funksjonene vi har omtalt over, og dessuten 

med vår analyse nedenfor at ordet er en modal forsterker. En annen interessant ting er at 

mange av beleggene på slike pragmatiske funksjoner er svært gamle. Eksemplene under 3a, 3f 

og 4 går tilbake til midten av attenhundretallet (blant annet flere fra Aasens Ordbog over det 

norske Folkesprog, 1850), og ett eksempel under 3e er fra begynnelsen av nittenhundretallet. 

 I tillegg angir Norsk Ordbok 2014 at ordet kan være interjeksjon, som «utrop ved ulike 

høve», og oppgir følgende betydninger (igjen med begrenset eksempeltilfang): 

 

1. når ein konstaterer, vedgår el innser eit sakstilhøve 

no, dei meina det vel ikkje fullt so galet 

2. ved oppdaging el avgjerd 

no, det var så det hadde seg! 

3. ved tiltale (i helsing, spørsmål, oppmoding o a) 

no, Johanna, korleis går det så med deg 

4. ved overrasking el undring 

5. (gjerne sagt to gonger) for å dempa el nyansera noko(n) 

no no! 

no ja 

 

Her kan vi notere oss at betydningene særlig knytter seg til et skifte i kognitiv tilstand (2 og 

4), til demping (1 og 5) og med en mer appellerende betydning (3). Også mange av 

eksemplene på disse bruksmåtene stammer fra attenhundretallet, så her er det også snakk om 

svært etablerte bruksmåter. 

 Norsk Riksmålsordbok anfører en rekke av de samme bruksmåtene, men på en langt 

mindre systematisk måte. Det kan likevel være relevant å sitere én definisjon, som nok er nært 

beslektet med 3b over, men som har en noe mer spesifikk beskrivelse: 

 

2c for å uttrykke om et utsagn at det har sin gyldighet til tross for alt hvad man kan si imot 

(ofte med en følelsesbetoning av resignasjon). 
 det er nu sant da 

 min hustrus hånd den var grov og hård, men hun var nu alligevel min (Ibs. Digte 97) 
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3 Tidligere forskning 
 

Kjell Heggelunds studie av setningsadverbialer i norsk er inne på at adverbielle partikler som 

vel, da, nå og nok har pragmatisk karakter og gir uttrykk for talerens subjektive og 

emosjonelle holdninger snarere enn noe egentlig semantisk innhold (Heggelund 1981: 78). 

Fretheims (1981) studie av dempere i norsk utdyper dette poenget ved å si at pragmatiske 

partikler modifiserer talehandlingen heller enn den uttrykte proposisjonen. Videre gir han 

noen nyttige begreper for å beskrive dem. Noen av dem, slik som nok, kategoriserer han som 

ego-orienterte, som vil si at de demper en proposisjon taleren selv tar ansvaret for, mens 

andre, som vel, er alter-orienterte, som vil si at taleren søker bekreftelse av innholdet hos 

adressaten. Han nevner ellers at andre partikler ikke er dempere, men heller må betraktes som 

forsterkere, og her plasserer han partikkelen nå, uten å gå videre i noen analyse av den. 

 Solberg (1991) er den som mest utførlig har skrevet om nå i sin (publiserte) 

hovedoppgave. Hun baserer seg på Fretheims terminologi, og klassifiserer partikkelen som en 

ego-orientert forsterker. Det vil si at den forsterker talerens sikkerhet ved presentasjon av 

informasjon som anses som ny for mottaker (i motsetning til da, som hevdes å forsterke 

sikkerheten om informasjon som mottakeren kjenner til (eller burde kjenne til), og dermed er 

alter-orientert). Hun skriver videre at det ligger et element av «trass» i ordet, og forklarer det 

med at det signaliserer at «den modifiserte setningen er sann på tross av foregående 

argumenter, uttalte eller underforståtte» (Solberg 1991: 57). Videre hevder hun at ordet også 

kan brukes til å uttrykke mer subjektive, emosjonelle holdninger (heller enn sikkerhet), slik 

som «undring» eller at et spørsmål er stilt til taleren selv (”hva var det nå det het?”). Endelig 

nevner hun at ordet også brukes som interjeksjon, og da uttrykker overraskelse. Med stigende 

intonasjon har det en spørrende funksjon, med «et element av ‘mas’, noe litt trassig, som 

kanskje kan ses i sammenheng med partikkelens element av protest eller trass» (Solberg 1991: 

61). 

 I studier av svenske og danske varianter av partikkelen finner vi også observasjoner av 

interesse. Det første vi kan notere oss, er at begge språkene skiller mellom to ulike former, 

nemlig interjeksjonen nå og modalpartikkelen nu (Lindström, under utg. og Heinemann & 

Steensig, under utg.). Det er ikke så mange studier av modalpartikkelen, men flere studier tar 

opp interjeksjonen nå. Femø Nielsen (2002) skiller mellom to hovedfunksjoner. Den første er 

å markere et skifte i kognitiv tilstand (”change-of-state token”, jf. Heritage 1984), slik som et 

skifte i talerens grad av «informerthet» eller i vedkommendes holdning til det sagte (aksept, 

forbauselse, bestyrtelse eller protest). Den andre er som markering av et skifte i 

taleorganisering, eller et skifte i emneorganisering, da særlig som grensemarkør mellom ulike 

emner eller sekvenser. Emmertsen & Heinemann (2010) beskriver interjeksjonen nåja som en 

kognitiv skiftemarkør som uttrykker «realization», altså at taleren innser eller forstår noe som 

tidligere var manglende forstått eller direkte misforstått. For svensk har Anna Lindström 

(under utg.) beskrevet at frittstående nå kan brukes til å tilskynde («prompt») 

samtalepartneren til handling, mens nåja kan brukes til å vise motvilje mot å utføre en 

handling man er blitt bedt om å gjøre. 
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4 Pragmatiske funksjoner 
 

Min analyse vil benytte Fretheims begrepsapparat om dempere og forsterkere. Men, som 

Solbergs studie viser, kan ikke demping og forsterking ensidig relateres til sikkerhet 

(epistemisk modalitet), men også til andre typer subjektive holdningsuttrykk. Derfor 

inkluderer jeg også uttrykk for forsterking av følelsesmessige holdninger (affektiv forsterker) 

og uttrykk for forsterking av nødvendighet eller ønskelighet (deontisk forsterker).  

 Til en viss grad ser det ut til at de pragmatiske funksjonene henger sammen med 

syntaktiske kjennetegn. Vi finner nemlig til dels ulike bruksmåter ettersom hvor ordet er 

plassert i setningen. Det kan nemlig stå i løst forfelt, i forfeltet, i midtfeltet eller i final 

ekstraposisjon. Jeg presenterer dem derfor i denne rekkefølgen. Jeg skiller også mellom 

interjeksjonen nå og modalpartikkelen nå. Interjeksjonen kjennetegnes av at den er trykksterk 

og at den kan stå alene (ev. kombinert med andre partikler) som en frittstående ytring. 

Modalpartikkelen er trykklett og forekommer integrert i setningen eller ev. i ekstraposisjon. 

 
4.1 Interjeksjon 
 

Interjeksjonen har vi et eksempel på her: 

 

(1) Nordisk dialektkorpus 

kvaenangen_01um: jeg har en sånn der thing for å gå i skogen # egentlig  

kvaenangen_02uk: nå?  

kvaenangen_01um: det jeg synes det er veldig koselig  

kvaenangen_02uk: men vet du det er egentlig ganske koselig ja #  

 

Her uttales ordet med stigende intonasjon, og det brukes til å invitere samtalepartneren til å 

utdype eller forklare det han sa i forrige ytring. Slik sett kan det dermed betegnes som en 

tematiseringsmarkør («topicalizer»), som viser interesse for det som har blitt sagt og inviterer 

til mer (jf. Maynard & Zimmerman 1984). Denne funksjonen likner litt på det A. Lindström 

(under utg.) beskriver som en tilskyndelse til handling (jf. over). Det passer også med 

beskrivelsen til J. Lindström (2008:64), som angir nå som et eksempel på en underkategori av 

interjeksjoner som han kaller «imperationer», det vil si uttrykk for oppfordringer. Denne 

appellative funksjonen ved ordet finner vi også når det etterfølges av et spørsmål eller en 

anmodning. Dette har jeg ikke funnet eksempler på i samtalekorpusene jeg har brukt 

(antakeligvis fordi det ikke er mange anmodninger og oppfordringer i den typen samtaler), 

men jeg finner et eksempel i mitt eget materiale av uformelle samtaler (tatt opp i 1993, jf. 

Svennevig 1999), og her er det en kelner som oppfordrer gjestene til å bestille:  

 

(2) Ukjente samtalepartnere 

C: nej 'två hundra- hundra 'åtti eller nåt. 

KEL: nå, har dere 'bestemt [dere?] 

C:  [ja] [mhm] 

A:  [ja det är 'bra.] 

KEL: Ja? 

A: ...(1.5) eh 'två grillad 'lax, 
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Frittstående nå med fallende intonasjon er det heller ikke belegg på i korpusene. Men ved å gå 

tilbake til eldre opptak fra radiointervjuer på 30-tallet, klarte jeg å finne et eksempel på åh nå: 

 

(3) (NRK radio: Guttetime, 16.9.1936, intervju med to gutter fra Bodø om sykkeltur) 

Int: men det var nå mange s- stigninger og mange bratte bakker også på denne veien, 

hvordan greide dere det? 

Gutt: jo, det var- av og til- vi var tre ganger oppe i tusen meters høyde. 

Int:  åh nå. 

Gutt: og da måtte vi gå nesten en mil nesten bestandig. 

  

Denne bruken er responsiv heller enn appellativ, og ser ut til å være en kognitiv skiftemarkør, 

som indikerer at den rapporterte informasjonen er ny og interessant for taleren (Heritage 

1984). Dette faller inn under en annen kategori av interjeksjoner som J. Lindström (2008:64) 

kaller «impulsioner», og som indikerer en plutselig endring i talerens følelsestilstand. Det 

minner videre om den frittstående bruken av nå i dansk (jf. Nielsen 2002). 

 Partikkelen finnes også i kombinasjon med andre responspartikler, særlig ja og vel. 

Her er et eksempel på nå ja: 

 

(4) Nordisk dialektkorpus 

oet: ja ## men innover på bygdene her var det noe eller somme steder  

det var ganske bra med elger?  

nordreland_ma_03: * nå ja det var nok noe # men det var ikke så fælt mye for 

eksempel på Ringsaker  

  

Interjeksjonen gir svaret et preg av innrømmelse, og indikerer at taleren etter overveielse 

aksepterer en antakelse uttrykt av samtalepartneren (at det var bra med elger). Det konsessive 

preget vises av at han etter en innledende markering av enighet (det var noe elg der) går over 

til å fremme et alternativt synspunkt (at det ikke var «så fælt mye»). Denne bruksmåten 

samsvarer nokså godt med det Lindström (under utg.) sier om bruken av nå ja i svensk, 

nemlig at den gir uttrykk for en viss motvilje (jf. over). 

 Interjeksjonen har altså en rekke ulike funksjoner, hvorav noen intuitivt oppleves som 

gammelmodige, kanskje særlig den responsive bruken eksemplifisert i (3), mens andre virker 

helt kurante i dag, slik som den appellerende bruken i (1) og (2). Men med så få belegg egner 

ikke interjeksjonen seg til noen kvantitativ analyse av utvikling over tid. Vi går derfor over til 

bruken som modalpartikkel, der ordet altså er integrert i setningen som en trykklett partikkel. 

Den kan stå først i setningen, som en konsessiv partikkel, midt i setningen, som epistemisk 

eller affektiv forsterker, eller finalt etter en imperativ, som deontisk forsterker. 

 

4.2 Konsessiv partikkel 
 

Som partikkel kan nå ha flere ulike plasseringer. Vi starter med en bruksmåte der nå står på 

fundamentplassen i en setning, altså i forfeltet. Her er et eksempel: 
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(5) Nordisk dialektkorpus 

amg: em # hvis du skulle prøve å få noen til å flytte til hit til Flå liksom noen som  

lissom for_eksempel et prosjekt der du skal få flest mulig til og flytte hit til Flå # 

hva ville du liksom sagt da for å få dem til å komme hit?  

flaa_02uk: (uhørbart) # at det er jo det er jo egentlig veldig fint # 

for det du kan bruke, nå har ikke vi idrettshall da men vi har jo # denne derre  

gymsalen (latter) # så det går jo an å være inne der og så er det jo håndballag  

og fotballag  

 

Diskursmarkøren blir her brukt til å innlede en ytring som framstår som et forbehold eller en 

innrømmelse (vi har ikke idrettshall). Denne ytringen ender med en annen partikkel, nemlig 

da, og dette er typisk for slike innledende innrømmelser. Denne ytringen blir så fulgt av en ny 

ytring, innledet av men, som så presenterer den positive siden av saken («vi har gymsal»). 

Dette kan betraktes som en mer generell konstruksjon: 

 

nå + innrømmelse (+ da) + men + påstand 

 

Denne konstruksjonen gjør det mulig å imøtegå eventuelle motforestillinger eller avkrefte 

forventninger hos samtalepartneren før man framfører sitt primære standpunkt eller den 

vesentlige informasjonen (den som er mest relevant for temaet i samtalen, i dette tilfellet at 

det er gode grunner til å flytte til Flå). Ytringen som innledes av nå, framstår på den måten 

som bakgrunn for den etterfølgende og viktigere påstanden.  

 Karakteristisk for denne konstruksjonen er at et eventuelt midtfeltsadverbial som regel 

kommer rett etter det finitte verbet i stedet for etter nominalet (subjektet), som er den mer 

konvensjonelle plasseringen: altså «nå har ikke vi» i stedet for «nå har vi ikke». Dette skiller 

denne modale bruken av nå fra den temporale ved at det utelukker en temporal tolkning. Dette 

kan være vesentlig for forståelsen av ordet, ettersom denne initiale plasseringen er en vanlig 

plass for tidsadverbet.  

 I andre tilfeller kan «nå» ha mer eller mindre samme konsessive funksjon, men uten at 

den inngår i en helt tilsvarende konstruksjon med inversjon av subjekt og setningsadverbial: 

 

(6) TAUS-korpuset 

a02 

så rent sosialt så var ikke det heldig # nå traff jeg jo kona mi da det kan en da se 

på som en kompensasjon for det da (latter) 

 

Her er innrømmelsen knyttet til kontrasten med den negative evalueringen i ytringen foran (at 

det ikke var sosialt heldig). Den ender som i eksempelet over med partikkelen da. Men i dette 

eksempelet kommer midtfeltsadverbialet (jo) på sin konvensjonelle plass. 

 Denne konsessive bruksmåten er ikke beskrevet verken i ordbøkene eller i tidligere 

forskning. Norsk Ordbok 2014 noterer en initial bruksmåte, men angir definisjonen «i dette 

tilfellet» og spesifiserer det relativt vagt som å «framheva noko sereige ved eit sakstilhøve, 

faktum el l».  

 

4.3 Affektiv og epistemisk forsterker 
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I midtfeltet brukes nå særlig til å forsterke talerens holdninger til det uttrykte. Det kan dreie 

seg om det følelsesmessige engasjementet (affektiv forsterkning) eller den kunnskapsmessige 

autoriteten (epistemisk forsterkning), det vil si kravet om sannhet eller gyldighet av det man 

sier. Den første funksjonen er aktuell ved fremsettelse av subjektive synspunkter og 

vurderinger, altså ekspressive språkhandlinger, mens den andre er aktuell ved påstander om 

saksforhold, altså konstative språkhandlinger. Vi begynner med noen eksempler på 

ekspressiver: 

 

(7) Nordisk dialektkorpus 

oet: det var nå iallfall hovedsaken at det var pent vær da  

 det var vel ruskevær så det var ikke så trivelig støtt oppi der 

 heller som # det kunne være når det var fint vær men  

nordreland_ma_01:  å jeg veit ikke 

oet: da var det vel å holde seg inne da (uhørbart)  

nordreland_ma_01:  ja det var det men e # fjellet er nå fjellet da om det er litt  

 ruskete det er nå # er nå trivelig der innpå da  

 

Her opptrer nå først i en tautologi («fjellet er nå fjellet»), som ikke bidrar med ny kunnskap 

om verden, men som i stedet gir uttrykk for en kvalitet ved fjellet (at det er fint) og dermed 

utgjør en ekspressiv språkhandling. Videre kommer hun med en positiv vurdering: «det er nå 

trivelig der innpå». I disse tilfellene forsterker nå talerens affektive engasjement og dermed 

kraften i vurderingen. Diskursmarkøren kan slik sett sammenliknes med andre subjektive 

forsterkere, slik som jammen og sannelig. Vi kan ellers legge merke til at begge synspunktene 

i tillegg blir bakket opp av en annen forsterker, nemlig den finale partikkelen da (jf. Fretheim 

1991).  

 Ofte vil synspunkter som er forsterket med nå imøtegå en reell eller tenkt opposisjon 

fra andre personer.
2
 I eksempelet imøtegår taleren en konkret meningsytring fra 

samtalepartneren, som sier at det «ikke [var] så trivelig støtt» på fjellet. Men i neste eksempel 

er andre oppfatninger ikke eksplisitt uttrykt i samtalen: 

 

(8) Nordisk dialektkorpus 

nordodal_ma_01 

nei jeg tykkes nå at hun er nå ikke så god å ete ## så er det denne 

kostningen med denne # jammen koster det noe den òg # nå ser jeg 

de legger på noe 

 

Her er det en negativ vurdering som bakkes opp av forsterkeren nå både i den innledende 

setningen som presenterer det som en subjektiv vurdering («jeg tykkes») og i selve 

formuleringen av synspunktet («hun er ikke så god å ete»). Her skaper taleren et inntrykk av 

at hennes synspunkt er formet etter overveielse og kanskje i opposisjon til andres meninger. 

 Den andre forsterkende bruksmåten i midtfeltet opptrer i konstative språkhandlinger, 

slik som beskrivelser av saksforhold eller gjengivelser av hendelser i narrativer.  

 

                                                 
2
 En lignende bruk av den danske partikkelen har blitt kalt «polyfon», ettersom den aktualiserer en annen 

stemme, et annet synspunkt, som taleren motsier (jf. Hansen og Heltoft 2011). 
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(9) Nordisk dialektkorpus 

drangedal_ma_01  

da kom jeg til å tenke på om det kunne være han som e ## hadde 

## hadde budd på e ## Moland her oppe for det er nå den eldste 

## plassen vi har i Drangedal i grunn 

 

(10) Nordisk dialektkorpus 

hole_ma_01 

og så # tok hun en diger stein og kasta # over over fjorden og den 

gikk nå over kirka den datt ned nord på Moe # og det er jo en hel 

kilometer unna # kanskje litt mer og 

 

(11) Nordisk dialektkorpus 

vang_02uk: pluss at det er jo mye altså hyttebygginga er jo litt annerledes 

tillaga enn hva Beitostølen er  

vang_01um: * mm  

vang_02uk: for den er (stønn) # ufyselig stygg # (latter) det er f- # det er fælt å 

si det men det er nå # det er nå bare slik (snufser) 

 

I disse eksemplene forsterker partikkelen kravet om sannhet eller gyldighet i påstanden. Den 

har dermed fellestrekk med en annen epistemisk forsterker, nemlig faktisk. Behovet for å 

forsterke den epistemiske autoriteten kan komme av at det man sier er uvanlig eller 

overraskende, eller strider mot hva man tenker er mulig (=«utrolig, men sant»), slik som at 

noen greide å kaste en diger stein over taket på kirka (eks. 10). Det kan også være at det man 

sier ikke er opplagt eller allment kjent, slik at man trenger å vise at man sier det på grunnlag 

av en tankeprosess hvor man har vurdert ulike alternativer (=«når alt kommer til alt»). Dette 

kan tenkes å ligge i eks. (9), altså at Moland er den eldste plassen i Drangedal, og i (11), hvor 

taleren hevder gyldigheten av sin kritikk på tross av motforestillingene han har mot å si det 

(«fælt å si det»). De to siste eksemplene bekrefter observasjoner både i Riksmålsordboka og 

hos Solberg (1991) om at nå hevder gyldigheten eller sannheten av en påstand på tross av 

motforestillinger eller motargumenter (jf. over).  

 I mange av eksemplene i dialektkorpuset er den forsterkende funksjonen relativt 

svekket, slik at det kan være vanskelig å identifisere hva behovet for oppgradering av talerens 

autoritet egentlig bunner i. Det gjelder for eksempel i dette utdraget: 

 

(12) Nordisk dialektkorpus 

nordreland_ma_01 

det var gjerda det at vi skulle ha vært hos hverandre alle da i et 

skikkelig selskap om sommeren # og vi som var nærmeste naboer 

vi stakk nå bort til hverandre 

Det er ikke opplagt at partikkelen bidrar til styrking av talerens epistemiske autoritet i særlig 

stor grad her. Etter å ha studert en rekke av disse bruksmåtene som epistemisk forsterker 

virker det som den forsterkende kraften er blitt svekket i mange tilfeller. 

 

4.4 Forsterking av nødvendighet 
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Endelig opptrer nå ofte i direktive språkhandlinger, hvor partikkelen forsterker graden av 

nødvendighet eller ønskelighet, altså fungerer som deontisk forsterker. Ved imperativer 

kommer den gjerne til slutt i setningen, i final ekstraposisjon (som i (13) nedenfor), men den 

kan også komme i midtfeltet, særlig hvis det følger et komplekst objekt (som i (14)): 

 

(13) Nordisk dialektkorpus  

hole_ma_01  
"nei hold nå hold nå" sa han M2 "jeg drikker ikke 

brennevin jeg" sa han  

 

(14) Nordisk dialektkorpus 

kjoellefjord_03gm  
* så sier han "ta nå den sykkelen og så kjører du  

den hjem" 

 

Direktiver kan også realiseres ved andre syntaktiske konstruksjoner, slik som her: 

 

(15) TAUS-korpuset 

NN Oslo 56 helt til han gikk på politistasjonen og slo i bordet og  

 sa "nå lar de kona mi væra i fred" 

 

Dette ser ut til å være en særegen syntaktisk konstruksjon for å uttrykke sterke krav. Den 

består av nå + verb i presens (der verbet beskriver en (ennå) ikke realisert handling). Felles 

for alle disse eksemplene er at nå forsterker talerens uttrykk for nødvendighet, og dermed 

også kravet om handling fra adressaten. 

 Det er i denne bruken vi lettest ser forbindelsen til tidsadverbet nå. Direktivene blir 

forsterket av kravet om at noe må gjøres umiddelbart, uten å vente. At det likevel har utviklet 

seg til en mer abstrakt forsterker, ses av at den også brukes i situasjoner der handlingen ikke 

kan oppfylles umiddelbart. For eksempel refererer taleren i (15) klart til fremtiden og ikke til 

her-og-nå-situasjonen når han ber politiet slutte å plage kona hans. 

 

5 Historisk utvikling av forsterkeren nå 
 

Denne delen vil vise hvordan utbredelsen av diskursmarkøren har endret seg de siste ca. 50 

årene. Ettersom det er den historiske variasjonen jeg er interessert i, har jeg ønsket å holde 

graden av dialektal variasjon så lav som mulig. Derfor har jeg begrenset søket i 

dialektkorpuset til bygder på Østlandet. Opptakene her er utelukkende fra bygder og mindre 

tettsteder, og ikke fra bystrøk. Disse tallene vil så sammenliknes med søk i oslokorpusene, 

både for å kunne se eventuell tilsvarende utvikling i en storby, men delvis også for å kunne se 

forholdet mellom en storby og omkringliggende bygder, ut fra tanken om at språklige 

endringer gjerne sprer seg fra større byer generelt, og fra hovedstaden spesielt.  

 De eldre korpusene består bare av eldre språkbrukere, mens de nyeste korpusene har 

inndelt informantene i aldersgrupper, slik at det også er mulig å se generasjonsforskjeller. 

Forskjeller mellom eldre og yngre språkbrukere kan brukes til å studere såkalte tilsynelatende 
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tid (apparent time), ut fra tanken om språkendring gjerne starter hos unge, og at eldre holder 

på mer konservative former. 

 Som vi har sett, kan diskursmarkøren nå fylle en rekke ulike pragmatiske funksjoner. 

Min forventning i utgangspunktet var at det særlig var bruken som responspartikkel og som 

forsterker som var i tilbakegang. Av disse to kategoriene er det for få responspartikler i 

korpusene til å kunne få interessante tall. Dermed har jeg begrenset undersøkelsen til 

funksjonen som affektiv og epistemisk forsterker, altså den bruksmåten som primært 

forekommer i midtfeltet.
3
 Figur 1 viser fordelingen av denne diskursmarkøren på ulike 

tidsperioder og ulike generasjoner i Norsk dialektkorpus. 

 
Her ser vi altså at det er en klar nedgang fra 70-80-tallet til i dag. Videre kan vi observere at 

det i dag er en ujevn fordeling mellom yngre talere (under 30 år) og eldre talere (over 50 år), 

slik at denne trenden vil kunne ventes å fortsette også i årene framover.  

 Figur 2 viser fordelingen av forsterkeren på ulike grupper talere i Oslo, basert på 

TAUS-undersøkelsen fra 70-tallet og NoTa-korpuset fra 2005.  

 

                                                 
3
 Helt konkret har jeg utført søket ved å søke på vilkårlig finitt verb (i presens eller preteritum) + nå (ettersom 

forsterkerne alltid kommer etter det finitte verbet, enten i midtfeltet eller i final ekstraposisjon). Da har jeg fått 

frem en rekke forekomster, noen tidsadverb og noen med pragmatisk funksjon (ettersom man da også får 

tidsadverb fra sluttfeltet i tilfeller der det ikke er noe infinitt verb eller andre ledd imellom). Deretter har jeg gått 

gjennom et randomisert utvalg på 100 forekomster fra hvert søk og regnet ut den prosentvise andelen med 

pragmatisk funksjon. Dette har jeg så sammenholdt med det totale antallet ord i søkegrunnlaget for å kunne 

regne ut gjennomsnittlig antall forekomster per tusen løpeord. 
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Figur 1: Antall forekomster av forsterkeren nå per 1000 løpeord i 
østlandsbygder 
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Det vi ser her, er for det første at det samme mønsteret tegner seg, med en nedgang fra 70-

tallet til i dag, og en nedgang fra eldre til yngre språkbrukere i det nye materialet. Hvis vi 

sammenlikner de to figurene, kan vi videre notere oss at bruksfrekvensen av partikkelen er 

langt lavere i Oslo enn på bygdene. Mens dagens yngre språkbrukere fra bygdene har en 

bruksfrekvens på 1,52 per tusen ord, har de fra Oslo en frekvens på bare 0,07. For 

språkbrukere over 50 år er de tilsvarende tallene 2,51 og 0,44. Dette kan også tolkes som at 

det er en generell nedgang i bruken, ettersom slike endringer gjerne skjer først i urbane strøk 

og deretter sprer seg til rurale strøk. 

 Det viser seg at tilbakegangen i frekvens bare rammer denne bruken som affektiv og 

epistemisk forsterker i midtfeltet. Den rammer ikke de to andre pragmatiske funksjonene, 

nemlig den innledende, konsessive partikkelen («nå har ikke vi idrettshall da men…») og den 

finale, deontiske forsterkeren («kom nå!»). Søk på disse funksjonene viste at det tvert imot 

var høyere frekvens i nyere samtaler enn i gamle, men tallgrunnlaget her er svakt, så jeg 

velger å ikke ta med utregningene. Det er likevel et viktig resultat av denne studien at 

tilbakegang kan ramme enkelte funksjoner av en pragmatisk partikkel, knyttet til bestemte 

syntaktiske plasseringer, mens andre lever videre i beste velgående. 

 

6 Drøfting 
Hvorfor oppstår diskursmarkører, hvorfor blomstrer de i visse perioder og siden visner hen og 

dør? Dette er komplekse spørsmål som det ikke finnes klare svar på i dagens 

pragmatikkforskning. Men visse generelle utviklingstrekk er blitt identifisert og kan bidra til 

en forklaring. Holdningsmarkører som blir svært utbredt, har en tendens til å få svekket 

betydning, og dermed miste noe av sin forsterkende kraft. Forsterkeren nå ser vi hadde en 

svært høy bruksfrekvens i 70- og 80-årene (6,5 forekomster per tusen løpeord gjør det til et av 

de mest frekvente ordene). Og vi har også notert over at i mange eksempler, særlig på 

epistemisk forsterkning, virker den forsterkende funksjonen svekket og lite tydelig. Det kan 

dermed være en mulig forklaring på diskursmarkørens tilbakegang at språkbrukerne ikke 

lenger opplevde den som særlig kraftfull. Et annet tegn på det kan være at språkbrukerne i 

mange tilfeller bruker partikkelen i flere ytringer etter hverandre for å få den forsterkede 

effekten de er ute etter (som i (8) over: «jeg tykkes nå at hun er nå ikke så god å ete»). 
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Figur 2: Antall forekomster av forsterkeren nå per 1000 
løpeord i Oslo 
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 Hva er det så som eventuelt har avløst diskursmarkøren nå? Det er nærliggende å 

tenke på utviklingen og spredningen av en annen forsterker som har foregått i samme periode, 

nemlig bare. Opsahl og Svennevig (2007) finner at denne diskursmarkøren fungerer som 

affektiv forsterker i evalueringer («han er bare helt vill da») og i narrative ytringer («jeg bare 

kasta på meg noen klær»), og dessuten som deontisk forsterker («bare må ha det»). De 

forsterkende funksjonene regner de med har utviklet seg fra ca. 70-tallet og framover i Oslo, 

ettersom de utelukkende finner dem hos unge språkbrukere i TAUS-materialet (fra 1971-73), 

og dessuten relativt få forekomster selv blant dem (mens de finner store mengder blant 

ungdom på 90-tallet) (Opsahl og Svennevig 2007:48). Det er imidlertid ikke grunnlag for 

noen enkel hypotese om at den ene markøren har erstattet den andre. Forsterkerne nå og bare 

har til dels ulike bruksvilkår og distribusjon i ulike språkhandlingstyper. Likevel kan man 

tenke seg at de utgjør to av flere ressurser språkbrukere har til disposisjon for å forsterke sitt 

holdningsmessige engasjement, og at de slik sett inngår i et totalt inventar av ressurser som er 

gjensidig påvirket av hverandre, slik at den enes vekst indirekte bidrar til den andres fall, eller 

omvendt. 

 Her er det også på sin plass å si noe om analysen av pragmatiske funksjoner og 

relasjonen til tidligere studier. Vi kan notere oss at Fretheims (1981) og Solbergs (1991) 

beskrivelse av partikkelen som ego-orientert forsterker passer godt med mine funn. Likevel 

har jeg måttet utvide og spesifisere kategorien forsterker noe, fra epistemisk, til også å gjelde 

affektive aspekter. Vi ser også at ordbøkene til en viss grad har fanget inn de forsterkende 

funksjonene i sine definisjoner.  

Der denne studien bidrar med noe helt nytt, er når det gjelder bruken som innledende 

konsessiv partikkel. Denne bruksmåten har ikke vært behandlet i tidligere pragmatiske 

studier, og finnes heller ikke som oppslag i ordbøkene. Jeg har heller ikke funnet syntaktiske 

studier som har notert forskjellen i ordstilling mellom temporal og modal bruk av initialt nå.  

Så her bidrar studien ikke bare til den pragmatiske beskrivelsen av ordet, men også til den 

grammatiske og leksikologiske. 

 Vi kan ellers observere at det både er likheter og forskjeller med studier av danske og 

svenske motsvarigheter. For det første er det en forskjell i at interjeksjonen har en annen form 

enn partikkelen i de to språkene. Videre virker det som interjeksjonen er mer i daglig bruk i 

dansk, ettersom verken Nielsen (2002), Emmertsen og Heinemann (2010) eller Heinemann og 

Steensig (under utg.) nevner noe om at nå som frittstående respons er sjelden. I svensk, 

derimot, virker det som bildet likner mer på det jeg finner, nemlig at interjeksjonen er uvanlig 

og til dels gammelmodig (jf. Lindström, under utg.). Forsterkeren nå er meg bekjent lite 

studert i svensk og dansk, så her har jeg lite å sammenlikne med. 
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Summary 

The Norwegian discourse marker nå (literally “now”) has a number of pragmatic functions, 

such as interjection and modal particle. As an interjection, it can prompt the interlocutor to 

take action or it can be a response marker. As a modal particle, it can initiate concessive 

constructions, and it can reinforce the speaker's epistemic or emotional commitment, or 

requests for action. The usage as reinforcer in the middle field of the sentence (exemplified in 

the title quote) turns out to be in decline in Eastern Norway. The particle has shown a 

decreasing frequency of use from the 70's onwards, and today it is used more among older 

than among younger speakers and more in the countryside than in Oslo. 
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