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1. Indledning

Hvad er sprog?
Svaret på overskriftens spørgsmål kan synes ligetil: Sprog er et mellemmenneskeligt
kommunikationssystem. Men svaret kan også gøres så omfattende, at det overstiger plad-
sen i en bog som denne. Sprog kan nemlig anskues fra et utal af forskellige synsvinkler,
og derfor vil vi indledningsvis nævne et bredt spektrum af tilgange med henblik på at ind-
kredse, hvad vi vælger at tage under behandling.

Det brede perspektiv: verdens sprog
Som historisk og socialt fænomen kan sprog først og fremmest betragtes som sprogfæl-
lesskaber: grupper af mennesker, der indbyrdes deler et sprog, som er forskelligt fra an-
dre sprog talt af andre grupper.

I et diakront perspektiv, dvs. historisk, må vi formode, at det talte sprog er opstået
langt tilbage i tiden hos jægere og samlere, men hvornår er ikke til at sige med sikker-
hed. De ældste sikre spor i form af skrifttegn på lertavler, trægenstande m.m. bedømmes
til at være op imod 5.000 år gamle, men det menneskelige sprog, der er det mest avan-
cerede og fleksible system for kommunikation, vi overhovedet kender, må formodes at
være betydeligt ældre. Vi må forestille os, at taleevnen til en begyndelse blev benyttet til
at sige noget om de ting, der var vigtige her og nu, f.eks. se!, kast!, dyr, godt, osv., til
efterhånden at blive udviklet til at kunne håndtere meddelelser om emner, som er forlagt
til andre pladser og steder i både fortiden og fremtiden.

Gennem tiderne har sproget og historien været tæt knyttet til hinanden: Udviklingen
og opretholdelsen af centraliserede civilisationer har haft skriftsproget som en vigtig for-
udsætning. Det har været med til at sikre den politiske enhed ved at befæste og overle-
vere lovene og det fælles værdigrundlag. Samtidig har de sprog, der igennem historien
har været benyttet af de fremherskende folkegrupper og kulturer, sikret sig størst frem-
gang. I det antikke Grækenland blev det græske sprog udbredt til andre regioner, i Ro-
merrigets storhedstid gjaldt det latin, og som et resultat af kolonitiden med start i 1500-
tallet blev de europæiske sprog (primært fransk, engelsk, portugisisk og spansk) udbredt
og tales den dag i dag i en lang række lande over hele kloden. Sprogfællesskabernes dia -
kro ne udvikling har altså direkte været bestemmende for den nuværende sprogsituation i
verden, dvs. den synkrone sprogsituation.

På verdensplan må vi regne med, at der findes ca. 5-6.000 sprog, men det er svært at
fastslå det nøjagtige antal: Hvad adskiller f.eks. et sprog fra en dialekt? Det vides også,
at mange mindre sprog er i færd med at forsvinde med stor hast; et par stykker eller mere
siges at gå tabt om måneden. Når et sprog kun tales af en håndfuld mennesker, vil det for-
svinde i løbet af et par generationer. Men mens visse sprog dør, vokser andre. Be-
folkninger går fra at tale et lokalt anvendt sprog til et andet, som har flere brugere og kan
benyttes over et større geografisk område. Knap halvdelen af jordens syv milliarder men-
nesker har ét af de ni største sprog som deres førstesprog, og de er ifølge beregningerne:
kinesisk, engelsk, hindi, spansk, arabisk, portugisisk, bengali, russisk og japansk.
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Sammenlignet med disse sprogfællesskaber er det danske yderst beskedent, men i
et globalt perspektiv hører dansk ikke desto mindre til gruppen af mellemstore
sprog.

Det danske sprogfællesskab
Det danske sprogfællesskab består af de ca. 5,6 millioner mennesker i og uden for Dan-
mark, som taler dansk som første eller andet sprog. Det danske sprog kan betragtes som
et veletableret sprog. Der udfærdiges love på dansk, dansk benyttes i skolesystemet, lit-
teratur skrives, og der udkommer aviser og ordbøger. Samtidig har vi et officielt organ,
Dansk Sprognævn, der løbende svarer på spørgsmål fra befolkningen og udgiver en ret -
skriv nings ord bog, som myndighederne og det officielle Danmark følger. Årsagen til
dansks stærke position er det faktum, at der er tale om et hovedsprog i en nationalstat med
en veludbygget centraladministration. På verdensplan er de fleste sprog ikke national-
sprog, og mange lande har mere end et officielt sprog. Det gælder f.eks. i Schweiz, Bel-
gien og Norge. I Danmark kan vi måske være tilbøjelige til at betragte det som en selv-
følge, at vi er medlemmer af et sprogfællesskab, der repræsenterer landets nationalsprog,
men det er en yderst privilegeret situation at forstå og blive forstået i tale og skrift over -
alt i det samfund, hvor vi lever og færdes. Fjernsyn, cirkulærer, skilte, brochurer osv. er
på dansk.

I et diakront perspektiv kan dansk ligeledes betragtes som et veletableret sprog, idet vi
har en lang skriftsprogstradition. Det skriftsprog, som vi kender i dag, begyndte at blive
uniformeret i 1500-tallet i forbindelse med bogtrykkerkunsten og den første officielle bi-
bel, men i princippet kan vi gå så langt tilbage som til de ældste runer, fra ca. 200 e.Kr.,
og finde eksempler på et sprog, som i et senere stadium skulle få navnet dansk.

Hvad det danske sprogs fremtid angår, tales der om muligheden for, at engelsk (eller
angloamerikansk) på længere sigt vil trænge de mindre sprog ud i en stadig mere globa-
liseret verden. Imidlertid skal der ske temmelig vidtgående samfundsmæssige foran-
dringer, inden dansk ligefrem bliver truet som nationalsprog. I stedet må vi forestille os,
at dansk, som det allerede sker i dag, vil blive ramt af såkaldt domænetab, hvor engelsk
i stadig højere grad vinder indpas inden for særlige emneområder. Det gælder f.eks. po-
pulærkultur, it, mode mv. I det lange løb kan det betyde, at den fremtidige danske sprog-
bruger bliver partielt tosproget. På samme måde som vi i dag ser, at mange taler rigsmål
i det offentlige rum og mere dialektpræget i intimsfæren, vil danskere i alle hjemlige si-
tuationer tale dansk, mens de i mere internationale sammenhænge, også inden for Dan-
marks grænser, f.eks. i multinationale koncerner og forskermiljøer, vil gøre brug af en -
gelsk.

Det smalle perspektiv: individets sprog
Hvis vi indsnævrer perspektivet fra hele sprogfællesskabet til dets medlemmer og ser på,
hvad sprog er for det enkelte individ, må vi til en begyndelse skelne mellem menneskets
brug af sprog og menneskets (biologiske) forudsætninger for sprog.

Grundlæggende bruger individet sproget til at kommunikere med i højst forskelligar-
tede sociale sammenhænge. Med sprogets hjælp kan vi påvirke vores medmennesker, ud-
trykke vores følelser, overføre informationer, beskrive virkeligheden, formidle viden,

Indledning

18

64512-Dansk Grammatik_retmat_48010-Dansk Grammatik_retmat.qxd  24/02/14  08.13  Side 18



skabe litteratur m.m. Men individet anvender ikke alene sproget i interaktion med andre.
Det er samtidig et værktøj i vores tænkning og virkelighedsopfattelse. Sproget er således
både et kommunikativt og et kognitivt redskab.

Individets sprogforudsætninger er de biologiske og neurologiske betingelser for at
kunne frembringe og opfatte sprog, dvs. artikulationsapparatet, hørelsen og den nødven-
dige hjernekapacitet. Som udgangspunkt er det en selvfølge, at det enkelte menneske i en
eller anden forstand har sproget aflejret i hjernen. Ellers ville vi ikke kunne stå op hver
morgen og stadig tale vores modersmål, og denne form for sprogkompetence betyder, at
vi kan tale ét (eller flere) sprog perfekt. Men hvor og hvordan denne evne rent faktisk er
organiseret i vores hoveder, og hvordan vi virtuelt bevæger os omkring i hjernens sprog-
arkiver, ved vi stadigvæk kun lidt om. Det er ikke klart, hvordan ordene er organiseret i
forhold til hinanden, hvor de bøjes, mødes og kombineres, før de via taleapparatet kom-
mer ud som tydbare sætninger, der kan afkodes af en modtager. Af indlysende grunde må
vi formode, at der findes ligheder i sprogcentret blandt medlemmerne af samme sprog-
fællesskab, men rimeligvis foreligger der også større eller mindre forskelle og særpræg i
kraft af det enkelte individs arv (hjernens indretning) og miljø (fysiske og sociale omgi-
velser).

Sprogbrug og sprogsystem
Sprog kan i princippet ikke adskilles fra mennesket som biologisk, socialt og historisk
væsen, men alligevel er dette nødvendigt af praktiske grunde i de fleste sprogbeskri-
velser, og denne rendyrkning af perspektivet vil også blive brugt i denne bog. Men også
under denne begrænsede synsvinkel kan sprog opfattes som – mindst – to ting: som
sprogbrug og som sprogsystem.

Sprogbrugen er den faktiske, mellemmenneskelige kommunikation i tid og rum. Alt,
hvad der produceres i skrift og tale, og som afkodes af en modtager på dansk, er dansk
sprogbrug. Denne slags sprog foreligger som registrerbare, fysiske fænomener i verden i
form af lydbølger og skrifttegn. Det kan studeres empirisk på baggrund af skriftligt og
mundtligt kildemateriale såsom runestene, avisartikler, computerfiler, radio, amatørvideo
og webcam mv.

Sprogsystemet er de underliggende mønstre og tilbagevendende lovmæssigheder, vi
skal beherske for at kunne benytte sproget aktivt. Der er således tale om en kompetence,
der er fælles og nødvendig for medlemmerne i et sprogsamfund, og samtidig en indram-
ning, der sætter grænserne for den individuelle sprogudøvelse. Som kollektivt fænomen
er systemet en abstraktion, der ikke kan registreres og studeres empirisk på samme måde
som sprogbrugen. Det må udledes på baggrund af de faktiske lingvistiske manifestatio-
ner i verden eller på baggrund af teorier og hypoteser om, hvordan sproget er organise-
ret i vores bevidsthedsapparat.

Opdelingen i sprogbrug og sprogsystem kan synes temmelig ligetil. Sprogbrugen er
den faktiske tale og skrift, sprogsystemet er de regler, som ligger bag al produktion af
sprog. Når vi studerer sprogsystemet, leder vi derfor efter stabilitet og regelmæssighed,
men ikke desto mindre er det vigtigt at holde sig for øje, at ikke alle medlemmer af et
sprogfællesskab taler ens. Vi finder forskellige dialekter og socialt betingede varianter af
dansk. Et individ vil også være tilbøjeligt til at variere sin måde at tale på afhængigt af
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det samtalerum, vedkommende indgår i. Denne variation i brugen af sproget viser, at sys-
temet ikke kan være en aldeles fikseret og invariabel størrelse. Brugerne, der artikulerer
sprogsystemet, giver også ophav til diakron forandring, selv om det sker langsomt. Så-
fremt en ny sproglig særform begynder at forplante sig i sprogsamfundet, kan det bety-
de, at en forandring af systemet er på vej. Det dansk, vi taler og skriver i dag, er ikke iden-
tisk med det dansk, som vikingerne talte og skrev. Sprogsystemet er altså ikke aldeles
konstant og stabilt. Den foranderlige og variable sprogbrug kan indvirke på det bagved-
liggende system og forandre det.

I denne bog vil beskrivelsen gælde sprogsystemet, ikke sprogbrugen, om end de to
hovedaspekter af sproget i virkeligheden er uadskilleligt forbundne.

Sprogsystemet ifølge den klassiske strukturalisme
Sprogsystemet er sprogets bygning i bred forstand, dvs. grammatikken og fonologien.
Ifølge strukturalismen, som var den dominerende teori for sprogbeskrivelse i det 20. år-
hundrede, beskrives sproget som et system af tegn, der kan udtrykke et bevidsthedsind-
hold. De sproglige tegn udgøres af mindre og større enheder, som kan kombineres og
sammenføjes efter forskellige principper. Ifølge den strukturalistiske sprogteori består
det sproglige tegn af et udtryk, som formidles i lyd eller skrift, der henviser til et se-
mantisk indhold. Det sproglige tegn har således to sider, en udtryksside (form) og en ind-
holdsside (betydning). Det sproglige tegn svømme har f.eks. betydningen ’bevæge sig
(fremad) i vand (af egen kraft)’, og det sproglige tegn Nu regner det har det semantiske
indhold ’i dette øjeblik falder der nedbør i form af vanddråber’. (I lingvistikken angiver
enkle citationstegn, at der er tale om gengivelse af betydning).

Når vi i det følgende gennemgår et antal centrale begreber i den klassiske struktura-
lisme, er det ikke et udtryk for, at vi aldeles bekender os til dette sprogsyn. Men teorien
har ikke desto mindre bidraget med en lang række begreber og termer, som, i en eller
anden udformning, synes uomgængelige i en sprogbeskrivelse som denne. Sidst i kapit-
let, i afsnittet »Sprogbeskrivelsen i denne bog«, vender vi tilbage til vores teoretiske stå-
sted.

De sproglige tegn er ikke de eneste tegn, der omgiver os. Hvis vi registrerer mørke sky-
er på himlen, kan vi med god ret tage det som et utryk for, at der er regn på vej. Der er
en direkte og naturlig forbindelse mellem de vandholdige skyer og forestillingen om
regn. Vi taler om et motiveret tegn. Sådan forholder det sig ikke med det sproglige mi-
nimaltegn. Det er arbitrært, dvs. vilkårligt. Der er ingen naturlig sammenhæng mellem
det sproglige tegns udtryksside og dets indholdsside, dvs. vi finder ikke noget, der moti-
verer, at f.eks. betydningen ’hest’ udtrykkes med den grafiske form <hest> eller den lyd-
lige form ['hæst]. Forholdet mellem de to sider af tegnet er en konventionel praksis, der
råder i det danske sprogfællesskab. I princippet ville der ikke opstå kommunikationspro-
blemer, hvis vi tilfældigvis havde valgt at benævne det firbenede hovdyr, vi kender som
hest, som ko.

I en særlig gruppe af ord, de såkaldte onomatopoietika (lydefterlignende ord), finder
vi imidlertid (en vis) forbindelse mellem form og betydning. Det hedder sandsynligvis
klukke, fordi det siger »kluk-kluk«, når vi skænker snapsen, og fuglen krage (eng. crow)
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har antagelig fået sit navn, fordi dens skrig lyder noget i retning af »krau«. Men disse ord
udgør en lille andel af sproget.

Vi må altså forestille os, at forbindelsen mellem udtryk og betydning opretholdes i
sprogfællesskabet gennem en ikke udtalt overenskomst og konvention. Vi, som taler
dansk, er alle enige om, at vi bruger ordet stol om et møbel med fire ben, et ryglæn og et
sæde, vi kan sidde på. De fleste ord tilegner vi os ubevidst, og skulle vi blive i tvivl, kan
vi slå dem op i de danske ordbøger. Men til daglig lægger vi ikke mærke til, at betyd-
ningerne holdes på plads af en kollektiv konsensus. Den mekanisme, der med andre ord
sikrer, at udtrykket og dets indhold fastgøres til hinanden, er et dynamisk, aktivt for-
tolkningsfællesskab. Det har imidlertid også den konsekvens, at udtrykssiden og ind-
holdssiden kan undergå forandringer, alt imens sproget bliver brugt. Som eksempel på
det førstnævnte høres det ikke sjældent, at et udtryk som tåreperser udtales som tåre-
presser, fordi det sammensatte ords andet led, perser, ikke umiddelbart giver mening.
Hvis vi ser på en udvikling på indholdssiden, så betød udtrykket om godt to timer tidli-
gere, og stadigvæk for den ældre del af befolkningen, ’om to timer plus lidt tid’. For yng-
re danskere ser vi en tilbøjelighed til, at samme formulering betyder ’om to timer minus
lidt tid’.

En anden egenskab ved det naturlige sprog er, at det er sammensat på mere end ét
niveau. Enhver ytring kan analyseres som en kæde af betydningsbærende mindsteenhe-
der (morfemer), der som byggeklodser sættes sammen og formidler ytringens overord-
nede semantik. Ordet huse består f.eks. af to morfemer, to mindsteenheder, hus + e,
der begge tilfører udtrykket betydning. Morfemet hus har betydningen ’bygning med
vægge og tag’, og morfemet -e har pluralisbetydning. Hvert eneste morfem tilfører ud-
sagnet indhold (mere herom senere). Men ordet kan også analyseres i fire endnu min-
dre enheder, h + u + s + e, der isoleret betragtet ikke er betydningsbærende. Dem kal-
der vi figurer. Figurer er en paraplyterm for fonemer, den lydlige manifestation, og
grafemer, den skriftlige fremtrædelsesform. Meningsindholdet af formen huse kommer
ikke fra betydningen af de fire figurer h + u + s + e, hvad enten vi fremsiger dem
mundtligt eller skriver dem på et stykke papir. Hvis det var tilfældet, ville »huse« være
tæt på »fuse« i semantisk forstand. Figurernes kombinatorik og sammensætning er for-
udsætningen for morfemerne og dermed betydningsdannelsen, men de bestemmer ikke
indholdet.

Definitioner og eksempler
Fonemer er sprogets mindste betydningsadskillende enheder i deres lydlige (fo -
netiske) fremtrædelsesform. Eksempler på fonemer: /k/, /r/, /y/, /ø/. Ordet ananas
består af seks fonemer: /a/, /n/, /a/, /n/, /a/ og /s/. (Fonemer markeres med skrå-
streger).
Grafemer har i princippet den samme definition som fonemer, men er de tilsvaren-
de skriftlige (grafiske) fremtrædelsesformer. Eksempler på grafemer: <k>, <r>, <y>,
<ü>, <ø>. Ordet ananas består af seks grafemer: <a>, <n>, <a>, <n>, <a> og <s>.
(Grafemer markeres med vinkelparenteser).
Figurer er en paraplyterm for fonemer og grafemer.
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Morfemer er sprogets mindste betydningsbærende enheder. Ordet ananas består af
et morfem; ordet banan-er består af to: banan + er. Andre eksempler på morfemer:
fyr-aftens-øl; u-med-gør-lig; rosen-rød; rød-lig; vi køb-te rød-e rose-r. (Streg mar-
kerer morfemgrænse).

Et andet vigtigt begreb inden for den strukturalistiske sprogbeskrivelse er minimalt par.
Et minimalt par udgøres af to selvstændige morfemer, der har forskellig betydning, og
som på udtrykssiden adskiller sig fra hinanden gennem en enkelt figur. Eksempler på mi-
nimale par er »hal« og »bal«. Det første morfem består af de tre fonemer /h/ /a/ /l/ eller
de tre grafemer <h> <a> <l>. Det andet morfem består af de tre fonemer /b/ /a/ /l/ eller
de tre grafemer <b> <a> <l>. Den eneste forskel på udtrykssiden er den første figur: »h«,
respektive »b«. Denne form for udskiftning, med henblik på at få afprøvet, hvilken figur
der kan udskiftes med en anden figur, sådan at en ændring på indholdssiden opstår, be-
nævnes kommutationsprøven.

Bemærk, at et minimalt par i talen ikke behøver at være det i skrift og omvendt. Mor-
femerne »binde« og »finne« er fonematisk set et minimalt par, eftersom den eneste ind-
byrdes forskel er det indledende fonem /b/, respektive /f/. I skrift forholder det sig der-
imod anderledes, eftersom vi ud over <b> og <f> finder forskellen <d> og <n>. De to
morfemer »pille« og »bille« er, når vi kigger på grafemer, et minimalt par, eftersom den
eneste forskel er det indledende grafem <b>, respektive <p>. I udtalen finder vi derimod
også en anden forskel, nemlig udtalen af grafemet <i> i begge ord, henholdsvis [e] og [i].
(Kantet parentes markerer udtale). I reglen, når vi taler om minimale par, er det de fone-
matiske forskelle, der sigtes til.

Antallet af figurer er begrænset. De fleste naturlige sprog har mellem 30 og 70 fone-
mer og et lidt mindre antal grafemer. Antallet af fonemer i dansk er – afhængigt af ana-
lyseprincippet – cirka 40, og grafemerne tæller 28 (hvis vi ikke medregner <w>). Selv
om der findes en relation mellem fonemer og grafemer, eftersom grafemerne oprindeligt
kan betragtes som de visuelle og symbolske manifestationer af lydene i det talte sprog,
er forbindelserne af sproghistoriske årsager præget af stor kompleksitet i dansk. Det sam-
me grafem kan have et stort antal forskellige udtalemuligheder, afhængigt af hvor i ordet
grafemet er placeret. Se f.eks. på de højst forskellige lydlige manifestationer af grafemet
<g> i ordene gåde, sælge, bjerg, gentleman, giro. Og det samme fonem kan bogstaveres
på flere måder, f.eks. /å/ i lyntog og åbne, /ø/ i lykke og løkke. Ingen sprog er kendeteg-
net ved total skrift-til-lyd-overensstemmelse, men i nogle sprog er den større end i andre.
Blandt de europæiske sprog kommer spansk, italiensk, finsk, tysk og svensk (i deres
ikke-dialektale varianter) ret tæt på, mens situationen er den, at dansk i dag – sammen
med engelsk – hører til blandt de mest uforudsigelige.

Figurerne er altså det materiale, der ikke i sig selv bærer et indhold, men som stykkes
sammen til morfemer, der er bærere af semantikken. Antallet af figurer er, som det frem-
gik ovenfor, begrænset, mens antallet af morfemer synes noget nær ubegrænset. Det lil-
le antal figurer, vi har til rådighed, kan vi kombinere og sætte sammen i det uendelige til
betydningsbærende morfemer, der så danner ord, som så igen kan indgå i større sprogli-
ge netværk. Netop denne dobbelthed mellem den konstitutive begrænsning af de brikker,
vi har til rådighed, og de uindskrænkede muligheder for kombinatorik på flere niveauer,
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som de åbner op, gør det menneskelige sprog maksimalt udtryksfuldt og komplekst. Den-
ne såkaldte dobbelte artikulation er kerneforudsætningen for det avancerede kommuni-
kationssystem, vi kalder det naturlige sprog.

Fra en semiotisk (tegnteoretisk) indfaldsvinkel kan vi sige, at det sproglige tegn er re-
kursivt, hvormed der menes, at det i et gentagelsesmønster kan kombineres med et an-
det tegn til et nyt tegn osv. Ordene by og bus kan f.eks. gå sammen og give det sammen-
satte ord bybus, der så igen kan gå sammen med andre ord til nye ord (f.eks. bybustrafik)
eller indgå i en sætning, der ligeledes kan opfattes som et (komplekst) tegn. Sætninger
kan kombineres til en tekst, som også kan opfattes som et (meget komplekst) tegn, der
har en indholdsside og en udtryksside.

Sprogsystemets dele
Sprogbygningen er et mangesidigt, nuanceret system, der kan anskues fra forskellige ind-
faldsvinkler. I praksis, når vi anvender sproget i tale eller skrift, er de forskellige dele ak-
tivt integrerede og samvirkende, men når vi studerer sprogsystemet, er det umuligt at tage
højde for det hele på én gang. På den baggrund vil forskere ofte udvælge og prioritere be-
stemte dele og udvikle specifikke discipliner. I dette afsnit vil vi gennemgå sprogsyste-
mets forskellige dele og gøre rede for, hvilke af dem denne bog behandler.

1. Fonetik. Denne del af sprogsystemet gælder lydene, sprogets akustiske, artikulato-
riske og prosodiske side. Studiet af den fonetiske komponent kan inddeles i fonetik (læ-
ren om sproglydene og deres artikulation), fonologi (læren om sproglydene som betyd-
ningsadskillende figurer, fonemer) og fonotaks (læren om, hvordan sproglydene kan
kombineres til stavelser og større sproglige enheder). Basale enheder er fon (sproglyd),
fonem (sproglyd som mindste betydningsadskillende enhed), allofon (sproglydsvariant)
og tryk og stød. Den fonetiske komponent vil ikke blive behandlet som selvstændigt
emne i denne bog.

2. Ortografi. Denne del af sprogsystemet gælder bogstaverne, dvs. skriftsprogets vi-
suelle udtryk, og sprogets retskrivningspraksis, dvs. reglerne for, hvordan bogstaver kom-
bineres til ord. Studiet af ortografien kaldes grafonomi. Den danske ortografi normeres
af Dansk Sprognævn. Inventaret i det ortografiske begrebsapparat modsvarer fo ne tik -
kens: Til enhederne fon, fonem, allofon svarer graf, grafem, allograf. Ortografien vil
ikke blive behandlet i denne bog.

3. Morfologi. Denne del af sprogsystemet gælder ordenes betydningsbærende dele,
dvs. hvordan morfemer kan kombineres og sættes sammen til ord. Morfologien har to
hoveddele: ordbøjning og orddannelse. Basale enheder er morfem (mindste betyd-
ningsbærende enhed) og allomorf (morfemvariant). I denne bog er morfologi et hoved-
tema. Morfologi behandles i Del I, hvor centrale, generelle begreber inden for ordbøjning
og orddannelse gennemgås. I Del II (Ordklasser) behandles de dele af morfologien, der
vedrører de forskellige typer af ord, som af strukturelle, funktionelle og semantiske grun-
de er anbragt i ordklasser.

4. Leksikon. Denne del af sprogsystemet vedrører selve ordene eller ordforrådet i et
bestemt sprog eller hos en sprogbruger. Centrale begreber er her leksem (jf. s. 31) og lek-
sikon. Med leksikon kan der dels menes en udgivelse med en optegnelse af et sprogs
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(samlede) ordforråd, dvs. en ordbog, dels det mentale ordforråd, dvs. det lager af ord,
som et menneske har indkodet i hjernen. Studiet af ordbøgerne hedder leksikografi; stu-
diet af det mentale leksikon er primært et anliggende for den sprogvidenskabsgren, der
kaldes psykolingvistik. Leksikonet som helhed vil ikke blive behandlet i denne bog, men
centrale aspekter berøres dels i Del IV (Semantik), dels i Del II (Ordklasser).

5. Syntaks. Denne del af sprogsystemet angår, hvordan ordene kan kombineres til
større enheder. Vigtige begreber er syntagme (helhed bestående af et hovedord plus evt.
bestemmelser), sætningsled og sætning. Studiet af den syntaktiske komponent kaldes
syntaks eller sætningslære. I denne bog er syntaks et hovedtema, som behandles i Del III.

6. Semantik. Denne del af sprogsystemet vedrører det mentale indhold eller betyd-
ningen af de sproglige former. Mens fonemer og grafemer udelukkende er et spørgsmål
om sprogets formside, har morfemer, ord og sætninger både en formside og en indholds-
side. Det betyder, at det semantiske aspekt er forbundet med det morfologiske, det leksi-
kalske og det syntaktiske. Men i sprogbeskrivelsen vil det ofte være praktisk også at ud-
skille semantikken som et selvstændigt emne. I denne bog behandles semantikken dels
som en sag for sig (Del IV), dels sammen med de øvrige sproglige aspekter, som den hø-
rer sammen med.

Oversigt over sprogsystemets dele

Som det tidligere er blevet understreget, repræsenterer sprogsystemet ikke alle sider af
sproget. Systemet er en abstraktion, dannet på baggrund af sprogbrugen i et sprogfælles-
skab. Studiet af den faktiske sprogbrug kaldes pragmatik eller sprogbrugslære. Der er
tale om en bred forskningsgren, der omfatter samtaleanalyse, tekstanalyse og mere end-
nu. Pragmatikken vil ikke blive behandlet i denne bog.

Hvad er grammatik?
Grammatik er et delområde af sprogsystemet og kan i første omgang bestemmes som
den, inden for et bestemt sprogfællesskab, gældende praksis for, hvordan morfemer kan
danne ord, og hvordan ord kan sammenføjes til sætninger. Grundlæggende vedrører
grammatikken altså ordenes opbygning og bøjning (morfologi), sammenkoblingen af ord
til sætninger (syntaks) samt det hermed forbundne betydningsindhold (semantik). I dette
perspektiv er grammatik en egenskab ved sproget, der findes, uanset om vi gør den til
genstand for undersøgelse eller ej. I systemet finder vi en række iboende lovmæssighe-
der og mønstre (eller med et andet ord: regler), hvis natur vi kan forsøge at beskrive og
forklare. Men samtidig bliver grammatik ofte sat til at dække over den kortlægning af re-
gelsystemet, som forskere kommer frem til, når de studerer sproget. Vi bedriver gram-
matik, når vi skriver en bog som denne, og genstanden for vores arbejde er den danske
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grammatik. Udtrykket den danske grammatik er altså dobbelttydigt. Det danske sprogs
grammatik indskriver sig i den første brug af ordet, og grammatiske studier af dansk i den
anden. Samme dobbelthed gælder for betegnelserne fonetik, morfologi, syntaks og se-
mantik. De kan både bruges om faktiske sider ved sproget og om beskrivelserne af sam-
me.

Hvis grammatik er reglerne for sproget, er vi nødt til at tage stilling til, hvad der me-
nes med regler. Sædvanligvis sætter vi regler i forbindelse med, at en autoritet har truffet
beslutninger, der skal styre og regulere menneskers adfærd. Hvad de grammatiske reg ler
angår, har hverken myndighederne eller andre bestemt, hvordan sprogbrugerne skal te sig
i deres omgang med sproget. En grammatisk regel er således ikke normativ. Den svarer
til en faktisk sproglig regelmæssighed eller til et bestemt mønster, som bygger på en uud-
talt konvention. En grammatisk regel er en del af den sproglige kompetence: Hvis jeg ta-
ler dansk, så besidder jeg en aktiv færdighed, som gør, at jeg f.eks. kan frembringe den
korrekte sætning Den lille pige har langt lyst hår, men aldrig ville finde på at sige *Lil-
le den pige hår lyst langt har. (Her og i det følgende markerer stjernen, at en sætning er
ugrammatisk).

De forskellige bagvedliggende regler, som bevirker, at nogle konstruktioner er gram-
matisk kurante, mens andre ikke er det, kan formuleres som deskriptive regler. Meget
ofte kan den samme sproglige regelmæssighed beskrives på mere end én måde, og be-
skrivelsesmåden er ofte et resultat af, hvilken del af sproget vi i en bestemt sammenhæng
er interesseret i.

Selv om vi kan have for vane at opfatte grammatik som stabile og ubrydelige princip-
per, er vi nødt til at skelne mellem obligatoriske og optionelle regler. De obligatoriske
regler hører til i kernen af grammatikken: De gælder altid, og afvigelser herfra vil få de
indfødte sprogbrugere til at reagere. F.eks. er stjerneeksemplet herover af en sådan type.
Men ikke alle grammatiske regler er lige faste. I hverdagsdansk hører vi f.eks. følgende
varianter af samme indhold: Anders og jeg er glade, Anders og mig er glade. Vi kan væl-
ge mellem at sige Begge pigerne har langt lyst hår og Begge piger har langt lyst hår, og
det hedder både Vi er tilfredse med resultatet og Vi er tilfreds med resultatet. Her taler vi
om optionelle, eller valgfrie, grammatiske regler. Eksempler som disse viser, at gramma-
tikken ikke er et lukket og fastlåst system. Kernen af et sprogs grammatik må betragtes
som stabil, men i periferien finder vi variation.

Ikke overraskende er det på de steder, hvor sproget ikke har en obligatorisk, ufravige-
lig regel, at der kan opstå en diskussion og et behov for at tage stilling til, hvad der nu er
rigtigt og forkert. »Det hedder i sommer og ikke i sommers, fordi og ikke fordi at.« Her-
med nærmer vi os den normative grammatik, som er kendetegnet ved at ville styre og
vejlede den sproglige adfærd, og den finder vi først og fremmest praktiseret inden for
skriftsproget, eftersom kun de færreste er sig reglerne bevidst, mens de taler.

Sprogbeskrivelsen i denne bog
I denne bog ligger hovedvægten på sprogsystemet i almindelighed og den danske gram-
matik i særdeleshed, og vi anlægger et deskriptivt (beskrivende), ikke et normativt (re-
gulerende), syn på grammatik. Beskrivelsen formidler ikke al den viden, som findes om
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det danske sprogs grammatik. Vi koncentrerer os om grammatikkens kerne, ikke dens
store periferi. Som det turde være fremgået, opfatter vi ikke sprogbygningen som en sta-
tisk størrelse, der fungerer på baggrund af et stift maskineri, som vi alle bør lære os ved
at indøve diverse ordbøjninger og gennem nærstudier af det såkaldte sætningsskema. Vi
betragter grammatikken som et dynamisk regelsæt med afvigelser og inkonsekvenser. At
skabe en øget forståelse for de yderst sammensatte mekanismer, der er virksomme i spro-
get, er et af bogens formål. En central hensigt er endvidere at formidle en viden og et be-
grebsapparat, der kan fungere både som en introduktion til den lingvistiske videnskab og
som et værktøj i den analytiske praksis for den læser, som på egen hånd vil arbejde med
aspekter af det danske sprog. Det omfattende indeks er tænkt som et hjælpemiddel her-
til.

Fremstillingens teoretiske ståsted er bredt og eklektisk. Dels relaterer vi os til en vel-
etableret international sprogtilgang med rødder i strukturalismen, dels står vi i gæld til
funktionalismen, hvor sproget betragtes som et system, der skal varetage to overordnede
funktioner: at virke som kommunikationssystem mellem individer og fungere som kog-
nitivt værktøj i menneskets orientering i omverdenen. I hovedparten af bogen er beskri-
velsesniveauet ikke eksplicit teoretisk funderet, men fokuserer på de sproglige fænome-
ner på et deskriptivt niveau.

Terminologisk tilstræber vi at lægge os tæt op ad den konsensus, der mere eller min-
dre råder i den internationale, dvs. især den engelsksprogede, lingvistiske litteratur. Det-
te betyder, at vi gennemgående vælger den latinske grammatiske terminologi, om end
også den danske præsenteres, første gang en term bliver taget i anvendelse. Vi følger der-
med, med yderst få undtagelser, anbefalingerne i Dansk Sprognævns Grammatisk talt.
Anbefalede sproglige betegnelser (1996). Når det gælder de termer, som ikke indgår i
denne fortegnelse, bruger vi så vidt muligt de i dansk sprogvidenskab allerede etablere-
de termer, hvis de ellers opfylder kravet om at svare til termbrugen i den internationale
forskning.

Gennemgående for vores sprogbeskrivelse er, at vi i behandlingen af de sproglige en-
heder af forskellige typer bruger en opdeling i tre centrale aspekter, nemlig struktur,
funktion og betydning. Dette vil især blive tydeligt i ordklasseafsnittet, hvor disse termer
vil dukke op i afsnittenes overskrifter.

Struktur, funktion og betydning
Med struktur sigter vi til den sproglige enheds indre opbygning, dvs. hvordan en be-
stemt enhed er stykket sammen af mindre dele. Sekvensen Nu regner det består f.eks. af
tre ord, et adverbium (nu), et verbum (regner) og et pronomen (det), eller, under en an-
den synsvinkel, af et adverbial (nu), et finit verbal (regner) og et subjekt (det). Ordet
dum-hed-er består af de tre enheder dum (rodmorfem), hed (afledningssuffiks) og er (bøj-
ningsmorfem).

Med funktion mener vi den enkelte enheds forhold til de andre enheder i en morfolo-
gisk eller syntaktisk konstruktion. Funktionen afgør, i hvilke relationer en bestemt sprog-
lig enhed kan indgå, og hvad netop denne enhed bevirker i den sproglige sammenhæng.
I syntagmet glade mennesker har glade f.eks. som funktion at bestemme ordet men ne -
sker. I ordet ven-lig-hed har lig funktionen at omdanne et substantiv (ven) til et adjektiv
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(venlig), og hed har funktionen at omdanne et adjektiv (venlig) til et substantiv (venlig-
hed).

Betydning er den sproglige enheds mentale indhold; den forestilling, enheden vækker
hos sprogbrugeren. F.eks. betyder ordet nuklear ’som har med atomer at gøre’, og syn-
tagmet sociale reformer betyder ’forbedringer eller forandringer, som gælder de mellem-
menneskelige eller samfundsmæssige forhold’.

Sprogbeskrivelsen i denne bog
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