
«Det sto aldri på noe papir, men det lå i luften og satt i veggene»  

Om ligge, sitte og stå brukt som lokasjonsverb i norsk 
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De tre verba ligge, sitte og stå brukes først og fremst til å betegne ulike kroppspositurer hos 

mennesker. I norsk – og i mange andre språk (Newman 2002, Lemmens 2002, Ameka og 

Levinson 2007) - brukes de samme verba også for å angi plassering, ikke alltid bare om folk 

og dyr, men også når det er snakk om ikke-levende ting og abstrakte størrelser. Man nøyer seg 

altså ofte ikke med å si hvor noe er hen, men sier i stedet at det ligger, sitter eller står et sted. 

Dette innlegget tar utgangspunkt i masteroppgaven min, der jeg har undersøkt hva som gjør at 

vi velger ett kroppspositurverb framfor et annet i norske lokasjonsuttrykk, og om disse 

kriteriene kan sies å henge sammen med egenskaper forbundet med de menneskelige 

kroppspositurene LIGGE, SITTE og STÅ. Jeg har tatt utgangspunkt i kognitivlingvistisk teori og 

sett nærmere på 300 tilfeldig utvalgte korpusforekomster av hvert av de tre verba. 

Bak bruken av kroppspositurverba ligge, sitte og stå i norske lokasjonsuttrykk ligger det et 

samspill mellom metaforisk overføring, metonymi og grammatikaliseringsprosesser. Selv om 

alle de tre verba brukes om både mennesker, dyr, ting og abstrakte størrelser i materialet mitt, 

finnes det også store forskjeller mellom de tre. 

Leonard Talmy (2000) deler inn en lokasjonshendelse i en figur, en bakgrunn, et sted, og 

dessuten selve lokasjonen – det at figuren er plassert (og ikke flytter seg) i forhold til 

bakgrunnen. Disse fire elementene kan komme til overflaten på ulike måter i forskjellige 

språk. Posisjonsverb som ligge, sitte og stå vil typisk omtales som verb som i tillegg til å 

uttrykke lokasjon, også uttrykker en ekstern, tilknytta hendelse (co-event) som utgjør måten 

figuren er plassert på. 

I arbeidet med å analysere materialet mitt har det likevel ikke vært enkelt å identifisere noen 

ekstern, ikke-lokasjonell hendelse innbakt i disse posisjonsverba. Tvert imot er det nettopp 

egenskaper ved figuren, bakgrunnen og selve plasseringsforholdet mellom figur og bakgrunn 

som avgjør hvilket verb som brukes: Når ballen ligger på bordet, uttrykker verbet, litt 

forenkla, at en ikke-vertikal gjenstand befinner seg løst plassert mot oversida av ei flate.  

Posisjonsverba koder altså skjematisk informasjon om både figuren, bakgrunnen og stedet, i 

motsetning til «reine» lokasjonsverb, som bare uttrykker selve lokasjonselementet. Men 

uttrykker de tre norske posisjonsverba ligge, sitte og stå også en ekstern måte-hendelse?  
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