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Foredraget vil handle om bruken av typ og type i norsk. Den vil bli sett i sammenheng 
med andre typekonstruksjoner, særlig svenske konstruksjoner med ordet typ, som har blitt 
studert som et tilfelle av grammatikalisering (bl.a. Rosenkvist og Skärlund 2013). Det 
finnes flust med eksempler i norsk på bruk av ordet typ(e) som adverb, fyllord og 
diskursmarkør som fungerer som en vaghets- eller forbeholdsmarkør istedenfor å betegne 
en (under)kategori, som i eksemplene under.  

[…] noe type studentinnkvarteringsgreisboms.1 
[…] det er type sånn hvis det er en musikkvideo da type Britney danser funk […]1 

Typ, bare loker litt rundt på nett2  
Det kosta typ syv hundre kroner.1 

Svært få, type 20 stk :p2 

Jeg vil diskutere om det er grunn til å regne utviklinga av disse funksjonene som 
påvirkning/lån fra svensk eller som en intern utvikling og grammatikalisering i norsk. 
Kanskje er ordet typ lånt fra svensk, men identifiseringa med det norske ordet type er 
tydelig; typ og type kan i mange kontekster byttes ut med hverandre. Kan typ være en 
fonetisk redusert variant av type som har oppstått ved grammatikalisering?  

Jeg vil beskrive bruken av typ(e) slik den framgår i talespråkskorpusene NoTa-
Oslo og TAUS fra henholdsvis 2004–06 og 1971–73. Bruken av ordet er rimelig 
forskjellig i de to ganske sammenliknbare Oslo-korpusene. Videre vil jeg presentere 
foreløpige resultater fra undersøkelser av skriftspråkskorpus med tekst fra ulike deler 
1900- og 2000-tallet. Kan man spore en uavhengig sammenhengende 
grammatikaliseringssti i norsk, og er denne ulik utviklinga beskrevet for typ i svensk? 

Undersøkelsen inngår i ph.d.-prosjektet mitt om typekonstruksjoner i norsk og 
svensk – konstruksjoner med ordene slags, sorts og typ(e). Jeg kartlegger bruken og 
forsøker å identifisere motivasjonen bak den felles utviklinga fra et substantiv som betyr 
(under)kategori til en vaghets- og forbeholdsmarkør. Skyldes likhetene i utviklinga 
påvirkning mellom semantisk beslekta konstruksjoner innafor og mellom språk eller 
inherente egenskaper ved substantiv som betyr type/underkategori? Dette kan være 
egenskaper ved vår konseptualisering av kategorier eller at vi oftere bruker slike ord i 
kontekster som åpner for reanalyse. En grundig studie av likheter og ulikheter ved bruk 
og endring av typekonstruksjoner i norsk og svensk kan indikere hva som er mulig 
motivasjon ved disse. Utviklinga bør sees i sammenheng med liknende utvikling 
observert og beskrevet i flere andre romanske og germanske språk (Brems 2011; Huseby 
2010; Mihatsch 2007 m.fl.). 
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