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The Connective Subordinate Clause 

 

This thesis proposes a new type of connector as well as a new type of subordinate clause (SC) – The 

connective subordinate clause (CSC). This type of SC distinguishes itself from other types of SC in 

that its function is not primarily intrasentential, i.e. related to the main clause, but rather 

intersentential as it connects the proposition of its main clause to another co-textual and 

extrasentential proposition.  

 

In the current linguistic study of connection, there seems to be a default understanding of the 

connector as a function conducted essentially by adverbs, conjunctions and adverbial phrases. 

Although the term connector has been introduced in order to focus the analysis on the function and 

not the lexical material, actual analyses reflect that the function is still seen as limited to a group of 

syntactically simple elements. The thesis seeks to broaden the concept of connector to include more 

complex syntactical material with a propositional content, i.e. SC’s, and thereby contribute to a 

more widened understanding of connection and the connector function.  

 

After an introduction to the problems arising from this limited view of the connector function and a 

precision of the use of linguistic concepts and the applied method, the functional concept of CSC is 

established, primarily based on its functional similarities with the connective adverbial. The thesis 

proposes a definition of CSC based on three key factors. In order to have a primarily connective 

function the SC must be extrapropositional, its propositional contents must be anaphorical and it 

must apply a semantic or pragmatic value to the antecedent.  It is argued that by resuming a co-

textual proposition anaphorically, its primary function becomes that of explicating the connection 

between the antecedent and the proposition of the main clause, rather than expressing new 

information about the subject matter.    

 

After establishing the function of CSC, traditional typologies of SC’s are applied to the analysis. 

The thesis argues that by limiting the definition and division of SC’s to intrasentential factors, 

which is the case in the traditional typologies, i.e. the typology of Diderichsen (1976), an important 

textual function of some of the SC’s is ignored. Therefore an additional typology of SC’s based on 

the text and not the sentence is proposed. The typology is additional since it does not overrule the 



existing approaches – indeed these prove useful to distinguish the CSC from non-connective SC’s 

and are applied in the analysis as a means of delimiting CSC.  

 

Then the thesis moves to investigate how and why CSC is applied in actual language use. Based on 

the empirical evidence, the function of CSC is divided into two main groups - semantic and 

pragmatic connection - according to whether the connection concerns only the subject matter 

(semantic) or includes information about the communication situation (pragmatic). In the analysis 

the use of CSC is compared with that of other connectors, and it is shown that the scope of e.g. the 

connective adverbial is limited to propositions that appear in immediate sequence and that in 

contrast CSC can explicate connections between propositions that appear separated by large spans 

of text. Thus in a discussion of the results of the analysis it is argued that by recognizing this type of 

SC as a connector, the concept of (explicit) connection is widened to be a phenomenon that can 

occur between practically any two propositions in at text – in terms of position – instead of being a 

linearly progressive phenomenon between propositions appearing in immediate sequence.  

 

In the concluding remarks, an overall review of the function and definition of CSC is presented and 

its applicability to the study of connection and SC’s is evaluated. Finally further possibilities for a 

typology of SC’s based on the text as a whole are briefly suggested.  
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1 Indledning  

 

Formålet med dette speciale er at definere en ny type konnektor såvel som en ny type ledsætning - 

Den konnektive ledsætning og redegøre for dens funktion i forhold til konnexion. Den konnektive 

ledsætning adskiller sig fra andre ledsætningstyper, idet den ikke primært fungerer på 

intrasententielt niveau, eksempelvis som modifikator for oversætningen, men derimod på 

intersententielt niveau som konnektor mellem det propositionelle indhold i oversætningen og en 

eller flere propositioner i den omgivende ko-tekst.  

 Hvis man i stedet for at se ledsætningen som en primært syntaktisk størrelse, hvis 

funktion begrænser sig til relationen mellem led- og oversætning, anskuer den som en semantisk 

enhed i forhold til hele teksten, viser det sig, at denne kan optræde med en funktion, der hverken 

lader sig beskrive ud fra syntaksen eller ud fra en semantisk anskuelse af forholdet mellem led- og 

oversætning. Den konnektive ledsætning er en størrelse, der optræder i forhold til teksten som 

helhed, og derfor må den defineres med udgangspunkt i teksten som helhed.  

 Med dette udgangspunkt skriver specialet sig ind i feltet tekstlingvistik, der kan 

defineres som den lingvistiske disciplin, der har til formål at undersøge ”hvordan sproget bruges til 

at skabe sammenhæng i en tekst”(Lundquist, 2003a: 23). Heri ligger at forskellige sproglige 

komponenter analyseres ud fra deres funktion i teksten og ikke ud fra deres (grammatiske) 

karakteristika inden for sætningsgrænsen. Tekstsammenhæng er et fænomen, der optræder på flere 

niveauer i teksten – og i tekstlingvistikken – og den sproglige forskningsgenstand kan således 

spænde fra fx NP‟er, adverbier, konjunktioner, led- og helsætninger, etc. i forhold til det sproglige 

materiale; anaforstrukturer, konnexion, informationsstruktur, etc. hvad angår de sproglige 

funktioner; og endelig indgår begreber som inferens, mentale rum, talehandlinger, etc. i forhold til 

den mere kognitivt baserede analyse af, hvad der sikrer (eller er med til at sikre) at en given tekst 

opfattes som sammenhængende. Eftersom forskningsgenstanden er så mangeartet, er der ligeledes 

mange forskellige tilgange til studiet af tekstsammenhænge, som hver for sig undersøger et (eller 

flere) af ovennævnte områder.  Analysen af den konnektive ledsætning vedrører den del af 

tekstlingvistikken, der beskæftiger sig med konnexion. 

 

1.1Konnexion 

Konnexion vedrører sammenhæng mellem propositioner. Studiet af konnexion kan inddeles i to 

overordnende områder, hvor det ene primært omhandler hvilke relationer, der kan forbinde 



7 
 

propositioner, mens det andet primært fokuserer på konnektorer, dvs. det sproglige materiale og 

dets konnektive funktion. Specialet befinder sig primært i sidstnævnte område, idet det bidrager 

med en ny opfattelse af hvilket sprogligt materiale, der kan eksplicitere konnexion. På trods af at 

man i studiet af konnexion har indført det funktionelle begreb konnektor, der betegner en funktion 

frem for en ordklasse, er denne funktion dog hidtil udelukkende tilskrevet relativt simple sproglige 

størrelser (typisk konjunktionaler og adverbialer) uden propositionelt indhold. I specialet 

argumenteres for, at også ledsætninger kan have en konnektiv funktion, der går udover den 

intrasententielle relation mellem led- og oversætningen. Ved at analysere ledsætninger som 

konnektorer åbnes der op for at en konnektor kan have et propositionelt indhold. Dette medfører at 

man kan eksplicitere relationer mellem propositioner over store afstande i teksten – et forhold som 

ikke lader sig gøre ved konnektorer uden propositionelt indhold.  

 Konnexion inddeles typisk i hypotaktisk og parataktisk konnexion. Denne inddeling 

svarer stort set til at studiet overordnet omhandler:  

 

a) konnexion mellem ledsætninger og oversætninger (hypotaktisk)  

 

og 

 

b) konnexion mellem to uafhængige/selvstændige sætninger (parataktisk).  

 

Specialet skriver sig ind lige præcis midt i mellem disse to kategorier, eftersom fokus er på 

ledsætninger som konnektorer mellem perioder og ikke den intrasententielle konnexion mellem led- 

og oversætning. Det empiriske grundlag for specialet består af danske og spanske kronikker, og i 

disse er der flere eksempler på, at en ledsætning optræder med en intersententiel funktion, dvs. den 

fungerer som konnektor mellem to overordnede propositioner, der er placeret henholdsvis i 

oversætningen og uden for perioden.   

 

1.2 Den konnektive ledsætning 

Ledsætninger med konnektiv funktion er et område, jeg ikke har fundet beskrevet i teorien om 

konnexion, hvor fokus udelukkende synes at være på den intrasententielle konnexion i forbindelse 

med hypotaktisk konstruktioner. Således vil ledsætningen – i nedenstående eksempel indledt med 
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den hypotaktiske konnektor aunque – normalt udelukkende blive analyseret som med henblik på 

relationen mellem led- og oversætning (i (1.6)): 

 

(1)
1
 

1.1 (...) [las elecciones europeasant1] se deciden en el terreno nacional,  

y 

 por tanto  

1.2 en los resultados han sido decisivos los ciclos políticos nacionales.  

1.3 En [los malos resultados obtenidos por la socialdemocracia europeaant 2] han tenido un peso 

importante los retrocesos del laborismo británico y del socialismo francés que se explican, sobre 

todo, en clave de política nacional. (...)  

(afsnit) 

1.4 ¿Se puede hablar de una crisis de la socialdemocracia como tal?  

1.5 Si aceptamos que cada país tiene su propia historia y su peculiar ciclo político,  

1.6 resulta muy arriesgado afirmarlo,  

[aunque la socialdemocracia haya tenido malos resultados en las elecciones europeasanaf1+2 +konc]. 

 

Der er en koncessiv relation mellem led- og oversætning i (1.6) som ekspliciteres med den 

hypotaktiske konnektor aunque. Men inddrager man de foregående propositioner i første afsnit, 

viser det sig at relationen ikke blot er mellem led- og oversætningen, idet det propositionelle 

indhold i ledsætningen faktisk er en anaforisk genoptagelse af dele af de foregående propositioner, 

hhv. (1.1) og (1.3). Ledsætningen genoptager et ko-tekstuelt kendt sagforhold og tildeler dette 

værdien ”+koncessiv” i forhold til oversætningen. Da det propositionelle indhold er en anaforisk 

genoptagelse af (noget af det) propositionelle indhold i de foregående perioder, bidrager 

ledsætningen ikke med nogen ny information om sagforholdet, men ekspliciterer derimod den 

semantiske relation, der forbinder det propositionelle indhold i oversætningen med dele af den 

forudgående tekst. Med andre ord indeholder ledsætningen ikke ny information om 

socialdemokraternes valgresultat; det er allerede slået fast i den foregående ko-tekst, at 

socialdemokraterne fik et dårligt resultat ved europaparlamentsvalget. Dette sagforhold kunne 

gendrive påstanden i 1.6, hvorfor afsender genoptager det med en koncessiv markør og dermed 

markerer at påstanden gælder selv i lyset af dette tidligere asserterede sagforhold. Tekstuelt befinder 

                                                           
1
 Eksemplet er citeret fra kronikken La Paradoja de la socialdemocracia, 

http://www.elpais.com/articulo/opinion/paradoja/socialdemocracia/elpepiopi/20090619elpepiopi_11/Tes  
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dette sagforhold sig relativt langt væk fra påstanden, hvorfor den koncessive relation mellem de to 

propositioner ikke kunne markeres ved eksempelvis et konnektivt adverbial som ”no obstante”. 

Dette ville vise tilbage til den umiddelbart foregående proposition og give en ukohærent læsning
2
. 

Og det er bl.a. dette forhold, der berettiger brugen af en konnektiv ledsætning.  

 Jeg har ikke fundet analyser i den eksisterende teori, der beskæftiger sig med hvilke 

propositioner i en tekst, der kan forbindes ved en eksplicit konnektor. I samtlige analyser af 

eksplicit konnexion optræder denne i forbindelse med to på hinanden følgende propositioner
3
. Ved 

at analysere den konnektive ledsætnings anvendelse kan man altså påpege begrænsninger i 

konnektorens anvendelse, der ikke kommer til udtryk ved blot at analysere konnexion mellem på 

hinanden følgende propositioner.  

 

1.3 Den konnektive ledsætning & andre ledsætningstyper 

Traditionelt inddeles ledsætninger i hhv. nominale, adjektiviske og adverbielle. Denne inddeling, 

der baserer sig på ledsætningsindlederen, er siden suppleret med Diderichsens tredeling af 

ledsætningstyperne i hhv. eksplikative, implikative og neutrale. Samlet repræsenterer de to 

typologier et solidt grundlag for at analysere den intrasententielle relation mellem led- og 

oversætning, men de kommer til kort i forhold til at skulle redegøre for at nogle ledsætninger 

konnektivt fungerer på såvel intra- som intersentetielt niveau. Ved udelukkende at analysere 

ledsætningen ud fra enten indlederen eller ledsætningens forhold til oversætningen, overser man en 

vigtig tekstuel funktion, som ledsætningen kan udføre i forbindelse med konnexion. Udover at 

etablere en relation mellem sig selv og oversætningen – en relation der i de adverbielle ledsætninger 

ekspliciteres i indlederen – kan den konnektive ledsætning yderligere etablere en intersententiel 

relation mellem propositionen i oversætningen og en proposition uden for perioden – en relation der 

ekspliciteres i ledsætningen i sin helhed. Dermed bliver den konnektive ledsætnings funktion 

dobbelt. På den ene side modificerer den oversætningen, og på den anden side forbinder den det 

propositionelle indhold i oversætningen med en proposition andetsteds i teksten.  

 I forhold til teksten – frem for perioden - er det den intersententielle funktion, der er 

mest interessant. Denne funktion, der generelt er blevet ignoreret i forhold til ledsætningstypologi, 

                                                           
2
 Eksemplet her er kun tænkt til at illustrere ledsætningens konnektive funktion. I specialets analysekapitler uddybes 

nærmere hvilke faktorer der er medvirkende til at ledsætningen kan siges at være konnektiv samt i hvilke tilfælde 

ledsætninger anvendes på denne måde.  
3
 I nogle tilfælde (fx ved afsnitsskift) beskrives at konnektoren kan knytte sig til en længere, sammenhængende sekvens 

frem for blot en konnexion (jf. Skytte 2000), men så knytter konnektoren sig til hele den samlede sekvens og kan ikke 

som den konnektive ledsætning springe flere mellemliggende propositioner over. 
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har konsekvenser for, hvordan man overordnet typologisk bør inddele ledsætningerne. Den 

konnektive ledsætning lader sig ikke definere inden for de gængse typologier, hvorfor en af 

specialets pointer er, at en ledsætningstypologi, der baserer sig på forholdet mellem led- og 

oversætning, som Diderichsens, ikke kan give en tilstrækkelig nuanceret definition af 

ledsætningernes funktion.  

 I forhold til den traditionelle inddeling, er den konnektive ledsætning adverbiel, men 

det siger ikke så meget i sig selv, da kategorien adverbiel ikke er særligt præcist defineret og 

afgrænset i lingvistikken. Som Hansen fremlægger det: ”adverbiel funktion er hovedsagelig en 

syntaktisk restkategori.” Mens man i forhold til adverbialer generelt har taget skridtet og er begyndt 

at rydde op i rodekassen (bl.a. Jensen, 1985), er det samme ikke tilfældet i forhold til den 

adverbielle ledsætning. Denne inddeles i underkategorier i forhold til semantisk indflydelse over 

oversætningen, fx i kausale og koncessive ledsætninger, parallelt med adverbialerne. Men ligesom 

nogle adverbialer udskiller sig, idet deres funktion sprænger sætningsrammen, er det samme 

tilfældet med den adverbielle ledsætning. Jensen (1985) inddeler adverbialerne i to overgrupper; 

hhv. semantiske og pragmatiske adverbialer. De pragmatiske tæller bl.a. de konnektive – der 

sprænger sætningsrammen – og de modale. I dette speciale argumenteres for, at en lignende 

inddeling er mulig i forhold til den adverbielle ledsætning; med fokus på den konnektive – og ikke 

den modale – funktion.  

 

1.4 Hypotese & problemformulering 

Den bagvedliggende hypotese for specialet er, at ledsætninger kan eksplicitere en intersententiel 

konnexion, og at deres funktion i teksten i disse tilfælde er udelukkende konnektiv. Dermed mener 

jeg, at ledsætningen i sin helhed ikke bidrager med anden information til teksten, end hvordan to 

sagforhold skal ses i forhold til hinanden. Ved at redegøre for denne konnektive funktion definerer 

man samtidigt en ny ledsætningstype – den konnektive ledsætning.  

Hensigten med specialet er med udgangspunkt i begreberne konnexion og konnektor at definere den 

konnektive ledsætning og derefter ved inddragelse af gængs ledsætningstypologi at afgrænse den 

fra andre ledsætningstyper. Endeligt vil specialet på baggrund af empirien redegøre for hvornår og 

hvorfor den konnektive ledsætning anvendes i faktisk sprogbrug, og hvorvidt den kan siges at have 

udelukkende konnektiv funktion. 
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1.5 Afgrænsning 

Som nævnt i introduktionen kan studiet af konnexion overordnet inddeles i to områder: ét der 

primært beskæftiger sig med hvilke relationer, der kan optræde mellem propositioner, og et andet 

hvor det primære fokus er på konnektoren, dvs. på hvilket sprogligt materiale der ekspliciterer 

konnexion og hvordan. Analysen af den konnektive ledsætning befinder sig primært i det sidste 

område. I analysen præsenteres fire eksempler på konnektive ledsætninger med henblik på en 

udtømmende analyse af den konnektive ledsætnings funktionelle karakteristika og anvendelse.  

Dette fokus på funktion medfører at analysen ikke samtidigt kan give et fuldstændigt billede af 

hvilke semantisk og pragmatiske relationer, der kan ekspliciteres i en konnektiv ledsætning. De 

forskellige semantiske og pragmatiske relationer mellem propositioner er et område, der allerede er 

dybdegående behandlet, bl.a. i Rhetorical Structure Theory, der præsenterer et sæt ret faste 

relationer. Der er ingen grund til at tro, at de konnektive ledsætninger skulle kunne kode en type 

relationer, der ikke er at finde i RST.  Derimod kunne det tænkes, at der var nogle relationer, der 

ikke kodes i en konnektiv ledsætning, men en undersøgelse af dette ville kræve en helt anden 

tilgang til analysen og ikke mindst en anden empiri. Analysen bygger på tekster af overvejende 

argumentativ karakter, hvilket afspejler sig i de relationer, der kodes i ledsætningerne. Disse er i alle 

tilfælde af overvejende kausal og koncessiv karakter, hvad angår de semantiske, og argumentativ 

karakter hvad angår de pragmatiske. Dette må formodes at hænge nøje sammen med teksttypen. En 

anden teksttype kunne måske byde på andre relationer. Så på baggrund af disse overvejelser, er 

hensigten med analysen at give et udtømmende billede af den konnektive ledsætnings funktionelle 

karakteristika, hvorimod præsentationen af de semantiske og pragmatiske relationer ikke foregiver 

at give et repræsentativt billede af hvilke relationer, der kan kodes i en konnektiv ledsætning.  

 

  



12 
 

2 Empiri 

 

Det empiriske grundlag for analysen består af danske og spanske kronikker, alle fra 2009 og fra 

hhv. Politiken og El País. Hensigten med det bilingvale empiriske grundlag er ikke at fremstille 

fænomenet i et komparativt perspektiv, men derimod at vise at der er tale om et fænomen, der 

optræder på tværs af sprogtyper, idet de konnektive ledsætninger anvendes i såvel dansk som 

spansk skriftsprog med den samme funktion. Dermed er fænomenet mere interessant i et alment 

lingvistisk frem for et komparativt perspektiv. Dansk og spansk skal ikke ses som særlige 

repræsentanter for denne type konnexion men ganske enkelt som eksempelsprog. Principielt kunne 

andre sprog, med samme muligheder for kodning og eksplicitering af semantiske og pragmatiske 

relationer inddrages på lige fod.  

 Kronikken repræsenterer en overordnet argumentativ teksttype. Den primære hensigt 

med en kronik kan siges at være at overbevise modtager om rigtigheden af og dermed vinde dennes 

tilslutning til en given påstand. Dette argumentative sigte er tæt knyttet til retorikken og afspejler 

sig i, hvordan afsender strukturerer sin tekst. Samtlige kronikker i empirien – såvel danske som 

spanske – er overordnet meget eksplicitte i sin argumentation, hvilket giver sig til udtryk i en meget 

eksplicit konnexion mellem propositionerne i teksten. Dette gør kronikken særligt velegnet til en 

analyse, der netop vedrører den eksplicitte konnexion.    

 I alt baserer specialet sig på 30 forskellige eksempler på konnektive ledsætninger fra 

empirien. I analysen af den konnektive ledsætnings anvendelse præsenteres fire forskellige 

eksempler med en konnektiv ledsætning som konnektor. For at sikre en udtømmende analyse af den 

konnektive ledsætnings funktion, har jeg valgt at præsentere relativt få eksempler i analysen med 

henblik på en grundig redegørelse af funktionen, frem for at bringe flere eksempler. Funktionen 

lader sig beskrive ud fra få eksempler, og en inddragelse af flere eksempler ville ikke have 

illustreret funktionelle forskelle, men udelukkende forskelle i forhold til hvilke semantiske 

relationer ledsætningen ekspliciterer. Eksemplerne er udvalgt ud fra et krav om, at de på den mest 

mulige overskuelige måde skal vise den konnektive ledsætnings funktion.  

 I analysen bringes eksempler på ledsætninger, der genoptager et sagforhold, hvor de to 

propositioner (antecedent og anafor) er adskilt af en lang mellemliggende diskurs. Det er et af 

specialets pointer, at konnexion, hvis ekspliciteret i en ledsætning, kan forekomme med stor 

distance mellem anafor og antecedent. Af hensyn til plads – såvel som copyright – medtages hele 

den mellemliggende tekst ikke i analysen. Der er i samtlige tilfælde tale om tekst, der kan holdes 
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uden for eksemplet, uden at det gør vold på relationen mellem propositionerne eller har 

konsekvenser for kohærensen. I bibliografien er der henvisninger til samtlige citerede kronikker, der 

alle er tilgængelige på Internettet. 
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3 Metode 

Udgangspunktet for specialet er funktionelt. Det søger at beskrive og definere den konnektive 

ledsætning ud fra dens funktion i tekster. Dette har som konsekvens, at den interne grammatiske 

eller syntaktiske struktur i ledsætningen ikke er i fokus. En analyse af ledsætningen som konnektor 

forudsætter, at man ser på denne størrelse som en sproglig enhed, der samlet har en funktion i 

teksten, svarende til fx konjunktionaler eller konnektive adverbialer, der udgøres af enkeltord eller 

syntagmer, som syntaktisk såvel som funktionelt analyseres som en enhed.  

 I specialet skelnes mellem semantisk og pragmatisk konnexion baseret på hvilken type 

relation, der udtrykkes ved konnexionen. Dette skel er ikke af relevans for definitionen og 

afgrænsningen af den konnektive ledsætning. Den overordnede konnektive funktion er den samme 

uanset om der udtrykkes en semantisk eller pragmatisk relation. Derimod kommer det til udtryk i 

analysen af den konnektive ledsætnings anvendelse. Denne kan beskrives ud fra overvejende 

lingvistiske betragtninger samt ko-tekstuelle faktorer, hvis der er tale om en semantisk relation 

mellem propositionerne, mens analysen af de pragmatiske relationer – ud over det rent lingvistiske 

og de ko-tekstuelle faktorer – yderligere baserer sig på en mere pragmatisk og argumentativ analyse 

samt kontekstuelle faktorer. 

  

3.1 Gennemgang af specialets kapitler 

I kapitel 4 præsenteres specialets centrale teoretiske begreber for at afklare, hvordan de forstås og 

anvendes i specialet. I kapitel 5 redegøres for hypo- og paratakse med henblik på en afgræsning af 

begrebet ledsætning. I kapitel 6 redegøres der for begrebet samordning, da denne form for 

grammatisk sammenknytning er direkte knyttet til den funktionen pragmatiske konnexion, som 

denne forstås i specialet. Inspireret af tilgangen til fænomenet konnexion i Konnexion og 

diskursmarkering (Skytte, 2000) analyseres i kapitel 7 begreberne konnexion og konnektor og 

analysen af konnektorfunktionen munder ud i en definition af den konnektive ledsætning. i kapitel 

8 inddrages den traditionelle ledsætningstypologi, der inddeler ledsætninger i adverbielle, nominale 

og adjektiviske samt Diderichsens inddeling af ledsætningerne i eksplikative, implikative og 

neutrale med henblik på at afgrænse den konnektive ledsætning og redegøre for, hvorfor denne ikke 

kan defineres på baggrund af disse ledsætningstypologier. Samlet leder kapitel 2-4 frem til en 

endelig afgræsning og definition af den konnektive ledsætning. I kapitel 9 analyseres den 

konnektive ledsætnings og konnektorens anvendelse komparativt. Med udgangspunkt i eksempler 

på konnektive ledsætninger fra empirien analyseres hvornår og hvorfor den konnektive ledsætning 
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anvendes til at eksplicitere konnexion i tekster. Analysen er inddelt i to overordnede kapitler, der 

bringer eksempler på hhv. semantisk og pragmatisk konnexion. I kapitel 10 diskuteres 

analyseresultaterne i relation til den bagvedliggende hypotese for specialet og den anvendte empiri. 

Kapitel 11 repræsenterer specialets overordnede konklusion vedrørende den konnektive 

ledsætnings funktion og dens relevans i forhold til de lingvistiske områder konnexion og 

ledsætningstypologi vurderes. Analysen vurderes i forhold til den anvendte metode såvel som det 

overvejes, hvordan denne metode kunne anvendes til at definere andre ledsætningstyper. 

 Begrebsdefinition findes i Bilag 1. I Bilag 2 forklares specialets annotationssystem. 
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4 Anvendte begreber 

 

Nedenfor følger en kort introduktion til de centrale teoretiske begreber i specialet samt en 

redegørelse for hvordan og med hvilket formål, de er anvendt i specialet. Begreber, der ikke på 

samme måde udgør en del af det teoretiske grundlag for specialet, inddrages løbende til støtte for 

analysen og defineres i Bilag 1. Overordnet er teorien anvendt som redskab for analysen og ikke 

som genstand for analyse i sig selv. Hovedkilderne vedrører primært de lingvistiske områder 

konnexion og ledsætningstypologi og udgør tilsammen beskrivelser af dansk, engelsk, spansk, 

fransk og italiensk i forhold til disse områder. I og med at analysegenstanden, som beskrevet 

ovenfor, ikke er knyttet til et særligt sprogsystem, har analyserne af samtlige sprog vist sig 

anvendelige. Dog behandles kun spanske og danske eksempler i analysen.   

 

4.1Konnexion & konnektor 

Forståelsen af konnexion og konnektor i specialet er primært inspireret Konnexion og 

diskursmarkering (Skytte 2000). Konnexion anvendes i specialet som udtryk for den sammenhæng, 

der er mellem to eller flere propositioner i en tekst, mellem hvilke der er en indbyrdes semantisk 

eller pragmatisk relation. Konnektor anvendes i specialet om et sprogligt materiale der udfører en 

funktion. Denne funktion er at eksplicitere relationen mellem to propositioner i en tekst. Konnexion 

og konnektorfunktionen danner i specialet det primære teoretiske grundlag for definitionen af den 

konnektive ledsætning.  

 

4.1.1 Semantisk & pragmatisk konnexion 

Skellet mellem semantisk og pragmatisk i specialet vedrører ikke den overordnede konnektive 

funktion, men derimod de relationer, der ekspliciteres ved konnexionen. Inddelingen af relationerne 

som hhv. semantiske og pragmatiske er inspireret af Rhetorical Struture Theory’s (RST) 

relationsinventar
4
. I specialet opfattes semantiske relationer som vedrørende sagforholdet i de 

forbundne propositioner. Dette svarer til hvad RST definerer som subject matter relations:  

“Subject matter relations are those whose intended effect is that the reader recognizes the relation 

in question.” ( Mann & Taboada, http://www.sfu.ca/rst/01intro/definitions.html) 

                                                           
4
 Relationsinventaret er tilgængeligt på RST‟s hjemmeside: http://www.sfu.ca/rst/01intro/definitions.html, jf. 

bibliografien 

http://www.sfu.ca/rst/01intro/definitions.html
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Ved semantisk konnexion forbinder konnektoren det propositionelle indhold i to sætninger, og med 

reference til Halliday's tre tekstuelle komponenter (jf. Lundquist 2003a, 2003b) vedrører de 

semantiske relationer den ideationelle komponent
5
. Dette er tilfældet i (1), hvor det propositionelle 

indhold i ledsætningen forstås som årsag til det propositionelle indhold i oversætningen. 

(1) Lene nåede ikke toget, fordi hun kom for sent. 

 

Heroverfor vedrører pragmatisk konnexion den ideationelle såvel som den interpersonelle 

komponent. I specialet er der overensstemmelse mellem pragmatisk konnexion og grammatisk 

samordning. At konnexionen ved samordning defineres som pragmatisk hænger sammen med, at 

afsender ved samordning intervenerer på tekstforløbet, (jf. Skytte 2000:703). Dette skal forstås 

således at afsender ”(…)forklarer en forudgående eller efterfølgende tekstsekvens, eller drager en 

logisk slutning ud fra denne.” (ibid: 729). Dette er fx tilfældet i (2), hvor afsender med det 

propositionelle indhold i (p2) forklarer, hvordan han når frem til konklusionen i (p1) 

 

(2) Lene har ikke nået toget (p1), for jeg kan ikke se hende (p2). 

 

Den pragmatiske konnexion er altså i højere grad interaktionel, fordi afsender udover at forbinde to 

propositioner samtidigt (implicit eller eksplicit) forholder sig til det propositionelle indhold og ved 

konnexionen af de to propositioner kommunikativt har til hensigt at overbevise afsender om det 

rigtige i eller vinde tilslutning til sin påstand. I RST, hvor pragmatiske relationer, som det forstås i 

specialet, kaldes Presentational Relations, beskrives det interaktionelle således:  

 

“Presentational relations are those whose intended effect is to increase some inclination in the 

reader, such as (…) the degree of positive regard for, belief in, or acceptance of the nucleus.” 

(Mann & Taboada, http://www.sfu.ca/rst/01intro/definitions.html)  

 

I empirien, der er baseret på argumentative tekster, giver dette sig til udtryk i at afsender anvender 

den ene proposition (eller sekvens) som forklaring (over for modtager) på hvorfor han drager en 

                                                           
5
 Overordnet vedrører såvel semantisk og pragmatisk konnexion først og fremmest den tekstuelle komponent, men den 

ideationelle og interpersonelle komponent er relevante begreber i forhold til at adskille semantiske relationer fra 

pragmatiske. 
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given konklusion (i den efterfølgende proposition), dvs. kommunikativt fungerer p2 som belæg og 

p1 som påstand.  

 

4.2 Adverbielle, nominale & adjektiviske ledsætninger 

Begreberne adverbiel, nominal og adjektivisk ledsætning anvendes i specialet primært i forhold til 

afgrænsning af den konnektive ledsætning. Forståelsen af ledsætningstyperne bygger på den 

redegørelse for begreberne, Hansen fremlægger i Kriterier for inddeling af ledsætninger (Hansen, 

1998). De traditionelle ledsætningstyper er inddelt efter ledsætningsindlederen, hvorfor 

ledsætninger indledt af fx fordi betegnes som adverbielle, ledsætninger indledt af fx at/om betegnes 

som nominale og ledsætninger indledt af et relativpronomen, fx der betegnes som adjektiviske (jf. 

Hansen, 1998: 8).  

 

4.3 Eksplikative, implikative & neutrale ledsætninger 

Begreberne eksplikativ, implikativ og neutral ledsætning anvendes i overensstemmelse med Hansen 

(1998) og Herslund & Korzen (1999). De stammer fra Diderichsens ledsætningstypologi 

(Diderichsen, 1976: 204 ff.), der er baseret på ”arten af sammenføjning mellem ledsætning og 

oversætning”. (Herslund & Korzen, 1999: 64). Begreberne anvendes med henblik på at afgrænse 

den konnektive ledsætning.  

 

4.4 Hypotakse & paratakse 

Hypotakse og paratakse anvendes indledningsvist i specialet til at afgrænse analysegenstanden 

ledsætning. Området har været genstand for megen analyse i lingvistikken og hensigten med 

begreberne i specialet er ikke en udtømmende beskrivelse af fænomenet, men derimod blot at 

anvende dem som redskab til at afgrænse analysegenstanden.  Analysen af hypotakse og paratakse i 

specialet er baseret på fænomenet som det fremlægges af hhv. Herslund & Korzen (1999: 1 ff.) og 

López García (2000)  

 

4.5 Samordning 

Samordning er udtryk for en grammatisk sammenknytning af sætninger, der befinder sig mellem 

hypo- og paratakse. Det stammer fra Diderichsen (1976: 202 f.) og er senere blevet uddybet af bl.a. 
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Niels Davidsen-Nielsen i Coordination of Clauses in English and Danish.(Davidsen-Nielsen, 2006) 

I specialet er der overensstemmelse mellem samordningskonstruktionen og pragmatisk konnexion, 

hvorfor begrebet primært anvendes til at redegøre for denne type konnexion og ikke i forhold til en 

syntaktisk analyse. Denne anvendelse er i overensstemmelse med begrebet som det fremlægges af 

Gunver Skytte (2000) 
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5 Hypotakse & paratakse 

 

Selvom den primære hensigt med specialet ikke er at undersøge henholdsvis hypotaktisk og 

parataktisk konnexion, men derimod at se på hvordan visse hypotaktiske konstruktioner kan fungere 

konnektivt, er det ikke desto mindre hensigtsmæssigt at afklare begreberne hypotakse og paratakse i 

forhold til specialet. En forståelse af begreberne er et nødvendigt udgangspunkt for en afklaring af 

den egentlige forskningsgenstand – den konnektive ledsætning – da begrebet ledsætning knytter sig 

til hypotaksen og som udgangspunkt defineres på baggrund af skellet mellem hypo- og paratakse.  

I specialet behandles udelukkende eksplicit konnexion, og i den forstand anvendes hypo- og 

paratakse i det følgende om den komplekse sætning med eksplicit markeret konnexion.  

 En kompleks sætning består af to (eller flere) propositioner, der grammatisk optræder 

i én periode. Den grammatiske sammenknytning af to propositioner til én sætning kan markeres ved 

enten en parataktisk konnektor (fx og): 

 

(1) Peter har en kat, og Søren har en hund 

 

Eller ved en hypotaktisk konnektor (fx hvis)
6
: 

 

(2) Jeg vil gifte mig med Peter, hvis han har en hund   

 

5.1 Ledstilling 

Sætningernes ledstilling er et gængs kriterium til adskillelse af de to former for grammatisk 

sammenknytning (Herslund & Korzen 1999, López García, 2000). Overordnet gælder for den 

hypotaktiske konstruktion, at det grammatisk underordnede element kan placeres såvel før som 

efter det overordnede element, mens det samme ikke gør sig gældende med de sideordnede 

elementer i parataktiske konstruktioner: 

 

(3) Hvis solen skinner, tager vi til stranden / Vi tager til stranden, hvis solen skinner 

                                                           
6
 Alternativt kan sammenknytningen også markeres ved tegnsætning, som i et eksempel på asyndetisk sideordning fra 

konnexion og diskursmarkering: ”Marie spillede klaver, Peter sang” (Skytte, 2000: 643), i hvilket tilfælde der er tale 

om implicit konnexion. 
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(4) Solen skinner, og vi tager til stranden / *Og vi tager til stranden, solen skinner 

 

Imidlertid er dette kriterium blevet udsat for en del kritik. Bl.a. nævner López García (2000: 3536 

f.) i forhold til spansk, at kausale ledsætninger indledt af como er obligatorisk spidsstillede, at en 

foranstillet ledsætning indledt af porque giver en markeret konstruktion, samt endelig at 

ovenstående kriterier ville medføre, at konstruktioner med [O x..O y] i nogle tilfælde, hvor 

propositionerne kan byttes om uden konsekvenser for kohærensen, ville være hypotaktiske, jf. 

nedenstående: 

 

(5) O nos quedamos en casa o vamos al Caribe / O vamos al Caribe o nos quedamos en casa
7
 

 

I forhold til dansk, skriver Skytte (2000: 678 f.) at årsagssætningen som oftest er foranstillet, hvis 

den angiver allerede kendt eller præsupponeret information (og oftest indledes med eftersom eller 

da), mens den er efterstillet, hvis den angiver ny information (og oftest indledes med fordi). 

Endvidere påpeger hun, at konditionale og koncessive ledsætninger i langt de fleste tilfælde er 

foranstillede.  

 

5.2 Illokutionær værdi  

Et andet og mere konsekvent skel mellem hypo- og paratakse vedrører den illokutionære værdi: 

  

”Den afgørende forskel mellem para- og hypotakse er imidlertid, at der i paratakse er tale om 

selvstændige illokutioner, mens hypotaksen integrerer en ledsætning under en overordnet 

illokution.” (Herslund & Korzen, 1999: 2) 

 

Såvel de parataktiske som de hypotaktiske konstruktioner udgør én periode i syntaktisk forstand og 

én ytring i pragmatisk forstand. Men som det følger af citatet fra Herslund & Korzen, udgør 

parataksen to selvstændige assertioner, mens hypotaksen udgør en samlet assertion. Dette forhold 

kan illustreres ved nedenstående eksempler: 

 

                                                           
7
 López García, 2000: 3536 
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(6) Inger er træt, og hun går i seng 

 

(7) Inger går i seng, fordi hun er træt 

 

Begge konstruktioner indeholder to propositioner: være (Inger, træt); gå (hun, i seng). Som nævnt 

under begrebsdefinitioner (Appendiks 1) er propositionen det semantiske indhold (eller den 

semantiske enhed) i en sætning. En sætning (eller en ytring) har imidlertid ud over det rent 

propositionelle indhold også en illokutionær værdi. Disse to komponenter, det propositionelle 

indhold og den illokutionære værdi, modsvares af Hare‟s tredeling af ytringens komponenter i hhv. 

en neustisk, tropisk og frastisk komponent (jf. Herslund, 1997: 70). Den frastiske komponent er 

gengivelsen af et sagforhold og svarer principielt proposition. (ibid: 70) Denne komponent er altid 

til stede hvor der er et propositionelt indhold, dvs. den er til stede i såvel ledsætninger som 

oversætninger
8
. Den tropiske komponent vedrører afsenders forpligtelse på sandhedsværdien af en 

ytring, det er en ”veridiktion” (ibid: 70), parafraseret i DFS som ”det er tilfældet at”. Den neustiske 

komponent er ”afsenderes signatur” (ibid: 70), parafraseret som ”jeg siger”. Den illokutionære 

værdi vedrører den tropiske og neustiske komponent. Ud fra disse pragmatiske betragtninger er det 

der adskiller hypotaksen fra parataksen, at ledsætningen i den hypotaktiske konstruktion ikke har 

selvstændig illokutionær værdi, dvs. hverken en neustisk eller tropisk komponent, hvorimod begge 

sætninger i den parataktiske konstruktion har illokutionær værdi:  

 

 Parataktisk konstruktion: (6) [(+neustisk komponent (jeg siger), + tropisk komponent (det er 

tilfældet at:) Inger er træt] og [(+ neustisk komponent, + tropisk komponent:) hun går i seng]  

 

Eftersom de sideordnede sætninger begge indeholder alle tre komponenter, er der tale om to 

assertioner. Jeg siger det er tilfældet at[Inger er træt]+ [Inger går i seng]. ”Jeg siger, det er 

tilfældet at” er en parafrasering af en assertion.  

 

Hypotaktisk konstruktion: (7) [ (+ neustisk komponent; + tropisk komponent:) Inger går i seng] 

[(-neustisk komponent, - tropisk komponent:) fordi hun er træt]  

                                                           
8
 Undtaget herfor er dog konstruktioner med eksplikative ledsætninger, idet oversætningen i disse netop er inkomplet 

uden ledsætningen. Men i forhold til illokutionær værdi som et kriterium til adskillelse af ledsætningen fra 

oversætningen, har dette ingen indflydelse, da det er den frastiske komponent og ikke den neustiske eller tropiske 

komponent, oversætningen i en eksplikativ konstruktion mangler. Dette vil blive nærmere behandlet i kapitel 8.2 
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I den hypotaktiske konstruktion har det hypotaktisk underordnede element hverken en tropisk eller 

neustisk komponent, og der asserteres kun et sagforhold, som så til gengæld er hele ytringen: Jeg 

siger det er tilfældet at [Inger går i seng, fordi hun er træt] 

 Fælles for de hypo- og parataktiske konstruktioner er altså at de udgør én ytring og én 

sætning, men den parataktiske konstruktion udgør to illokutioner; den asserterer to propositioner, 

mens den hypotaktiske kun har én overordnet illokutionær værdi og dermed kun udgør en assertion. 

Med denne skelnen mellem hypotakse og paratakse, der baserer sig på kriteriet +/- illokutionær 

værdi, har vi allerede taget forskud på definitionen af en ledsætning. Ledsætning svarer til det 

hypotaktiske element i en kompleks prædikation, og deraf følger at en ledsætning må være en 

sætning der ikke har selvstændig illokutionær værdi. En sætning der hverken syntaktisk eller 

semantisk kan stå alene.  

 

5.3 Ledsætning 

Komplekse perioder kan enten udgøres af to (eller flere) sideordnede sætninger (Inger er træt og 

hun går i seng) i parataktiske konstruktioner, eller den kan bestå af en oversætning, der har 

illokutionær værdi (Inger går i seng) samt en eller flere ledsætninger, der er underordnet 

oversætningens illokution (… fordi hun er træt) i hypotaktiske konstruktioner. Ledsætninger kan 

sideordnes indbyrdes, hvad enten det drejer sig om ledsætninger, der koder samme semantiske 

relation til oversætningen (… fordi hun er træt, og fordi hun skal tidligt op) eller ledsætninger der 

koder forskellige semantiske relationer (Hvis der er en god film i fjernsynet, går Inger ikke i seng, 

selvom hun er træt). 

 

Samtidigt med at ledsætningen ikke har selvstændig illokutionær værdi er den ligeledes grammatisk 

underordnet oversætningen. Dette giver sig eksempelvis til udtryk på spansk hvor modus i 

ledsætningen bestemmes af oversætningen. I forhold til specialet er det interessant at bemærke, at 

mens oversætningen er grammatisk overordnet ledsætningen, har den adverbielle ledsætning en 

semantisk indflydelse på oversætningen. Fx i forbindelse med konditionale og kausale ledsætninger, 

der bestemmer hvorvidt indholdet i oversætningen asserteres eller ej. Sammenlign  fx nedenstående 

eksempler: 
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(8) Ya que posturas políticamente divergentes son capaces de argumentar así, hay esperanza 

democrática  

 

(9) Si posturas políticamente divergentes son capaces de argumentar así, hay esperanza 

democrática  

 

Det propositionelle indhold i begge konstruktioner er det samme (såvel i over- som ledsætning), og 

i begge konstruktioner er oversætningerne identiske. Ikke desto mindre asserteres det i første 

sætning, at der er håb for demokratiet, mens dette ikke er tilfældet i anden sætning – her udtrykkes 

blot, at det er muligt, at der er håb for demokratiet. Denne væsentlige forskel på de to ytringer 

skyldes ledsætningsindlederen. Det er denne semantiske indflydelse, der bestemmes af 

ledsætningsindlederen, der er interessant i forhold til konnexion. Konnexion er ikke overordnet 

baseret på, hvorledes sætninger i en tekst er grammatisk ordnede, men derimod analyseres hvilke 

semantiske (og pragmatiske) relationer, der kodes mellem to propositioner. Ved hypotaktiske 

konstruktioner med adverbielle ledsætninger er det ledsætningsindlederen (eller konnektoren), der 

bestemmer relationen mellem de to propositioner. Denne semantiske indflydelse som de adverbielle 

ledsætninger har over oversætningen, er hvad der gør dem velegnede til at fungere som konnektive 

elementer.  
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6 Samordning 

 

En anden form for sammenknytning af sætninger, der placerer sig mellem hypotakse og paratakse, 

er samordning. Termen stammer fra Diderichsen (1976: 202 f.) hvor den anvendes om 

konstruktioner med ”(…)to Hovedsætninger, hvoraf den ene (p2) i den Funktion, som tilkom 

Bisætningen, indeholder et pronominalt Led, der henviser til den anden hovedsætning (p1).” (ibid: 

202, min tilføjelse). At p2 i en samordningskonstruktion siges at optræde i en funktion, der ellers er 

tilknyttet bisætningen, skyldes at man kan spore et enten rationalt eller temporalt årsag-følge 

forhold i samordningskonstruktioner, fx ekspliciteret ved for/pues eller så/así que; en relation der 

ved grammatisk sammenknytning af sætninger ellers udtrykkes i en hypotaktisk struktur. 

Nedenstående er eksempler på samordningskonstruktioner, hvor p2 i (1) indledt af for angiver noget 

årsagsbetonet og p2 i (2), indledt af så angiver noget konkluderende og følgebetonet: (begge 

eksempler er fra Skytte 2000: 731) 

 

(1) Peter er kok, for jeg så ham med kokkehue 

 

(2) Grethe har brækket benet, så hun kan ikke komme
9
. 

 

Diskussionen af forholdet mellem hypo- og parataktiske konstruktioner og samordning er 

overvejende af syntaktisk karakter (jf. Davidsen-Nielsen, 2006). Men der er lighed mellem den 

parataktiske sammenknytning og samordning på det pragmatiske niveau, idet de enkelte sætninger 

også i forbindelse med samordning begge har selvstændig illokution
10

. Og i denne forbindelse, 

bliver forholdet mellem paratakse og samordning interessant i et konnexionsperspektiv. Som vist 

ovenfor udgør sætningerne i parataktiske konstruktioner to selvstændige illokutioner: 

 

(3) [(jeg siger det er tilfældet at:)Toget går nu] og [(jeg siger det er tilfældet at:) Lene er her ikke] 

                                                           
9
 Bemærk at såvel så som for er polyfunktionelle, idet de både kan fungere som konnektorer (De låste døren, så (at) jeg 

ikke kunne komme ind/De låste døren, for at jeg ikke kunne komme ind), som adverbial (parakonnektor) (De solgte 

gården og så måtte jeg flytte/Der var ikke andet for, end at flytte.) og som samordningskonnektorer (De låste døren, så 

jeg kunne ikke komme ind / Jeg kunne ikke komme ind, for de låste døren. I forbindelse med sammenknytning af 

propositioner viser forskellen på de tre funktioner sig ved at de a) som konnektor indleder de en ledsætning (bemærk 

negationen spidsstilles verbalet (jf. Davidsen-Nielsen, 2006: 44) b) som parakonnektor kan så forbindes med en 

parataktisk konnektor og c) som samordningskonnektor kan de ikke stå i forlængelse af en parataktisk konnektor og 

placeringen af negationen angiver, at der er tale om en oversætning.  
10

 Faktisk forstås samordningskonstruktioner som sideordnende eller parataktiske konstruktioner i Det Franske Sprog 

(Herslund & Korzen 1999), da sætningerne i samordningskonstruktioner udgør to selvstændige illokutioner. 
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Det samme gør sig gældende ved en samordningskonstruktion som i (1) og (2) ovenfor. Men hvor 

konnektoren i en parataktisk konstruktion forbinder de to propositioner, påpeger Skytte, at det 

samme ikke tilfældet i samordningskonstruktionen: 

 

”Ved (…) samordning etableres en logisk-infererende relation mellem indholdet i en proposition 

(p2) og modalitetskomponenten eller makroakten (som oftest ikke er ekspliciteret) for en 

forudgående eller efterfølgende proposition eller sekvens(p1).” (Skytte, 2000: 731). (…)”Det er 

ikke indholdet i de to propositioner, der sættes i relation til hinanden, men derimod refererer p2 til 

den implicitte makroakt for p1, som den begrunder(…)” (Skytte, 2000: 649). 

 

Samordningskonstruktioner anvendes ofte i argumentative tekster, hvor den samordnede sætning 

kan fungere som belæg for den foregående proposition, jf. (4): (fra Skytte, 200:731) 

 

(4) [(Jeg tror:) Peter er kok], for jeg så ham med kokkehue 

 

Ligeledes kan de være udtryk for at afsender på baggrund af én proposition drager en logisk 

slutning i den efterfølgende: 

 

(5) Jeg kan ikke se Lene, så hun har ikke nået toget. 

 

Opfattelsen af samordning i specialet bygger på Gunver Skyttes redegørelse (2000). Med den 

undtagelse at jeg fortsat mener, at der ved samordningen ekspliciteres en relation mellem de to 

propositioner (kap. 10). Begge propositioner er referentielle og står – eller bliver sat – i logisk 

relation til hinanden. Men i forhold til semantisk konnexion er forskellen ved samordning 

(pragmatisk konnexion), at afsender ud over at forbinde propositionerne ligeledes forholder sig til 

noget i det propositionelle indhold. 
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7 Konnexion 

 

Konnexion et begreb der knytter sig til propositionen. Det der forbindes ved konnexion er 

sætningernes propositionelle indhold. Som begrebet anvendes i specialet, er det imidlertid ikke alle 

propositioner i en tekst, der vedrører konnexionen. Begreberne anafor, reference, og deiksis 

anvendes til at udskille propositioner, der vedrører konnexionen, fra dem der ikke gør. Inden en 

nærmere afgræsning af begrebet konnexion (kap. 7.2) defineres derfor i det følgende anafor, deiksis 

og reference som de anvendes i specialet.  

 

7.1 Reference, anafor & deiksis  

Anafor, deiksis og reference er begreber, der i lingvistikken generelt benyttes om syntagmer og ikke 

om propositioner (jf. Korzen.(2000), Herslund (1997), Herslund & Smith (2003), Bülow-Møller 

(2003)), i den forstand at de normalt anvendes til at udpege entiteter og ikke sagforhold
11

. 

Begreberne anafor, deiksis og reference er ikke i sig selv genstand for analyse i specialet, men de 

anvendes som redskaber i forhold til at afgrænse og definere den konnektive ledsætning. Der er 

overordnet tale om en konventionel brug af begreberne, blot med den forskel at materialet, de 

anvendes om, udgøres af en propositionel og ikke leksikalsk størrelse. I det følgende beskrives 

begreberne med henblik på at redegøre for, hvordan de anvendes om det propositionelle indhold i 

den følgende analyse. 

 

7.1.1 Reference 

En proposition, der refererer til et sagforhold i verden uden for teksten (den faktiske såvel som 

hypotetiske), defineres som referentiel – den har reference. Dvs. en proposition forstås som værende 

referentiel, når den udpeger et sagforhold i verden uden for teksten, noget ekstratekstuelt.  Et 

eksempel på en referentiel ledsætning er: 

 

(1) (Bygningen faldt sammen,) fordi den var gammel
12

.   

                                                           
11

 I forbindelse med reference, anvendes til tider relativsætninger til at udpege en entitet, fx ”pigen der sidder ved siden 

af mig” (Herslund & Lihn Jensen 2003: 121). Men trods det propositionelle indhold er det fortsat en entitet og ikke et 

sagforhold der udpeges.  
12

 Internt i propositionen optræder en anafor ”den”, der har ”bygningen” som antecedent, men dette bevirker ikke at 

propositionen i sin helhed er anaforisk.  
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Denne brug af reference adskiller sig fra den gængse, hvor man i forhold til syntagmer skelner 

mellem syntagmer brugt referentielt og deskriptivt (jf. Herslund, 1997: 64 ff.). Referentiel anvendes 

om syntagmer, der udpeger en bestemt størrelse, fx  

 

(2) Den kvinde, der står derovre, er politiker  

 

mens deskriptiv anvendes om syntagmer, der ikke udpeger en bestemt størrelse med faktisk fysisk 

forekomst: 

 

(3) Kvinder er lunefulde 

 

Principielt gør det samme skel sig gældende i forhold til propositioner. De kan udpege et bestemt 

sagforhold i verden, jf. ovenstående den var gammel. Der er tale om en konkret bygning, som vi 

kan gå ud i verden og finde, og derfor om et bestemt sagforhold. Propositioner kan være deskriptive 

hvis de udpeger et generelt sagforhold, fx  

 

(4) Hvis en bygning er gammel, risikerer man at den falder sammen  

 

Dette skel er imidlertid ikke væsentligt for specialet, hvor reference udelukkende bruges til at 

beskrive, at en given proposition udpeger noget ekstratekstuelt. Hvorvidt dette ekstratekstuelle 

sagforhold er bestemt eller ej har ingen konsekvenser for konnexionen. Derfor anvendes referentiel 

som overbegreb for såvel referentielle som deskriptive propositioner.   

 

7.1.2 Anafor 

Anafor anvendes om en proposition, der udpeger et ko-tekstuelt sagforhold. Med ko-tekstuelt 

sagforhold menes et sagforhold der allerede er ekspliciteret i teksten i en (eller flere) forudgående 

propositioner. Det forudgående sagforhold fungerer som antecedent for den anaforiske proposition. 

Et eksempel på en anaforisk ledsætning havde vi i indledningen, hvor propositionen ”aunque la 

socialdemocracia haya tenido malos resultados en las elecciones europeas” i sin helhed netop 

havde en ko-tekstuel antecedent.  
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7.1.3 Deiksis 

Hvor den referentielle proposition udpeger et sagforhold uden for teksten, og den anaforiske et 

sagforhold inde i teksten, så udpeger den deiktiske proposition noget i forhold til eller om teksten. 

De deiktiske propositioner optræder på to niveauer i teksten: det interaktionelle niveau, der vedrører 

afsender og modtager (jf. Skytte, 2000: 709) og kommunikationssituationen (Situationel deiksis, 

ibid: 713), og det metatekstuelle niveau, hvor propositionen refererer til teksten selv (tekstdeiksis, 

ibid: 713). Et eksempel på en deiktisk ledsætning er:  

 

(5) Vender vi nu tilbage til punkt 1, (vil vi se at…) 

 

 der på én gang henviser til kommunikationssituationen, i forhold til inddragelsen af afsender og 

modtager (vi) og det deiktiske nu og teksten selv (vende tilbage til punkt 1).  

Tekstdeiksis udpeger noget om teksten selv. Det er et metatekstuelt fænomen. Der er tale om en 

form for lokal deiksis (jf. Bülow-Møller, 2003: 201), hvor det der udpeges ikke er en lokalitet ude i 

verden men derimod inde i teksten. Som i ovenstående eksempel hvor ”punkt 1” angiver en tekstuel 

lokalitet, der ikke eksisterer uden for teksten. Situationel deiksis kan inddeles i hhv. personlig og 

temporal deiksis (ibid: 200 f.). Deiktiske personlige pronominer som jeg, vi og tidsadverbialer som i 

går, om lidt adskiller sig fra referentielle størrelser som Statsminister Lars Løkke Rasmussen og d. 

10. februar 2009, idet de deiktiske først i forhold til den situationelle kontekst refererer til konkrete 

størrelser i verden. De udpeger afsender og modtager af teksten og det tidsrum hvori teksten læses – 

og heraf følger altså også at de kun i forbindelse med en konkret kommunikationssituation udpeger 

bestemte størrelser i verden. Tid såvel som modtager skifter alt afhængig af, hvem der læser teksten 

og hvornår. Tilsvarende kan hele propositioner være deiktiske, i den forstand at de som helhed 

udpeger enten noget metatekstuelt eller noget i forhold til kommunikationssituationen
13

. 

 

7.1.4 Den konnektive ledsætnings relation til reference, anafor & deiksis 

I forhold til den konnektive ledsætning er det begreberne reference og anafor, der har relevans. Den 

anaforiske proposition optræder i en konnektiv ledsætning, mens den referentielle proposition 

udpeger et sagforhold uden for teksten og kan fungere som antecedent for en konnektiv ledsætning. 

                                                           
13

 Ofte er de deiktiske propositioner på én gang metatekstuelle og interaktionelle, som i (5). 



30 
 

Den deiktiske proposition, der er enten metatekstuel eller situationel (eller begge dele) vedrører ikke 

konnexion
14

 men derimod diskursmarkering, jf. 7.2. Den optræder ikke i en konnektiv ledsætning, 

såvel som den heller ikke fungerer som antecedent for en sådan.  

 

7.2 Konnexion  

Konnexion er et fænomen der optræder på det ko-tekstuelle niveau, eftersom det der forbindes er 

propositioner, der optræder i teksten. Det er ko-tekstuelt i den forstand, at den eksplicitte konnexion 

(fx ved en konnektor) angiver at én proposition skal relateres til en anden proposition i teksten og 

ikke i forbindelse med noget i konteksten (hverken den metatekstuelle eller den situationelle). Altså 

henviser konnektoren til et andet ko-tekstuelt element og ikke til konteksten. Konnexion, som det 

forstås i specialet, vedrører semantiske eller pragmatiske relationer mellem propositioner i en tekst. 

Denne forståelse er inspireret af fænomenet, som det fremlægges i Konnexion og diskursmarkering 

(Skytte, 2000) dog med en lidt anden afgrænsning.  Skytte (2000) skelner mellem konnexion og 

diskursmarkering. Konnexion siges at vedrøre ”den semantisk-logiske relation mellem 

propositioner” (ibid: 639) på det ko-tekstuelle niveau og at have anaforiske træk. Heroverfor 

beskrives diskursmarkering som deiktisk, da der er tale om elementer der forbinder teksten 

(sagforholdet) med konteksten – den situationelle eller den tekstuelle (jf. ibid: 639 ff.). Skellet 

mellem diskursmarkering og konnexion er dog ikke fuldstændigt. Der er sammenfald mellem de to 

funktioner i forbindelse med den metatekstuelle konnexion (ibid: 631).  Forholdet er vist i figur 1: 

 

Figur 1 

 

Den metatekstuelle konnexion er relevant i forhold til specialet, fordi en del af, hvad Skytte 

analyserer som metatekstuel konnexion, kan ekspliciteres i en konnektiv ledsætning. Det drejer sig 

                                                           
14

 I forhold til pragmatisk konnexion anvendes den interpersonelle komponent eller den situationelle kontekst til at 

redegøre for relationen mellem propositioner. Denne brug vedrører dog kun relationen mellem propositioner og ikke 

propositionen i sig selv. Også ved pragmatisk konnexion er propositionerne hhv. referentielle og anaforiske (kap 10.2). 
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om relationer af logisk-infererende karakter (ibid, 2000: 729 ff.). Denne relation svarer til, hvad der 

i grammatikken betegnes samordning (ibid: 730). I specialet svarer den logisk-infererende 

metatekstuelle konnexion til pragmatisk konnexion.  

 Metatekstuel konnexion dækker over en række forskellige funktioner, bl.a. 

metatekstuelle kommentarer som ”Hvis vi vender tilbage til punkt 1”. Disse analysers som bekendt 

ikke i specialet, eftersom de ikke kan ekspliciteres i en konnektiv ledsætning. Som beskrevet 

ovenfor er termen metatekstuel i nærværende fremstilling knyttet til propositioner med tekst-

deiktisk propositionelt indhold. Da jeg altså anvender termen metatekstuel lidt anderledes end 

Skytte, og da den eneste form for metatekstuel konnexion, der vedrører den konnektive ledsætning, 

er samordningskonstruktioner, hvor begge propositioner sagtens kan være referentielle, har jeg 

foretrukket at betegne de to typer konnexion, der behandles i specialet hhv. semantisk og 

pragmatisk, frem for at bevare terminologien fra Skytte (2000). I forhold til ovenstående figur 1 

inddeler jeg altså området lidt anderledes og behandler i specialet udelukkende konnexion. 

 

Figur 2 

 

Denne inddeling er baseret på hvordan den konnektive ledsætning optræder, dvs. den er først og 

fremmest baseret på empirien. I empirien er der flere eksempler på anaforiske propositioner, der 

optræder i en samordningskonstruktion. Der er altså der tale om en relation der kan ekspliciteres i 

en konnektiv ledsætning hvorfor jeg medregner den til konnexion.  

 Skellet mellem semantisk og pragmatisk vedrører dermed ikke propositionernes 

reference, eftersom kun anaforiske propositioner kan fungere som konnektive ledsætninger, men 

derimod relationens art, dvs. om der mellem propositionerne kodes en semantisk eller pragmatisk 

relation. 
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7.2.1Konnexion & proposition 

Konnexion er et funktionelt begreb, der vedrører propositioner og ikke sætninger. Med andre ord er 

det der forbindes med konnexion den semantiske enhed (propositionen) i to (eller flere) sætninger 

og ikke de syntaktiske enheder (sætningerne) i sig selv. Dette skal ses i forlængelse af, at sætning i 

nærværende fremstilling defineres som en grammatisk enhed, der hører syntaksen til, mens 

proposition er den semantiske enhed (i en sætning), der betegner et givent sagforhold. 

 Propositionerne i en tekst står i semantisk eller pragmatisk forbindelse til hinanden, 

dvs. der hersker en semantisk eller pragmatisk relation mellem propositionerne. Disse relationer kan 

optræde implicit såvel som eksplicit markeret og eksisterer uafhængigt af grammatisk udformning, 

som det fremgår af nedenstående eksempler:  

 

(6) Søren er nervøs. Han skal til eksamen. 

  

(7) Søren er nervøs, fordi han skal til eksamen.  

 

(8) Søren skal til eksamen. Derfor er han nervøs. 

 

Alle tre sekvenser består af de samme to propositioner: [være (Søren, nervøs)] & [skulle (han, til 

eksamen)], og i alle tre sekvenser består den samme semantisk-logiske relation, i dette tilfælde 

årsag-følge (i de to første sekvenser i omvendt rækkefølge; følge-årsag). Ikke desto mindre er 

sætningerne forskelligt udformet. I (6) er der grammatisk tale om to perioder. Den i dette tilfælde 

semantiske relation er implicit og skal infereres. Den korrekte afkodning overlader afsender til 

modtagers formodede viden om at eksamen ofte medfører nervøsitet. Dvs. afsender forlader sig på 

modtagers omverdensviden.  

 

(6) [Søren er nervøs+kons].[Ø] [Han skal til eksamen+kaus].  

 

I (7) er årsagssætningen grammatisk underordnet følgesætningen og præsenteres i en kausal 

ledsætning. Den semantiske relation er eksplicit markeret ved en hypotaktisk konnektor:  

 

(7) [Søren er nervøs+kons], fordi [han skal til eksamen+kaus].  
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Endelig er der i (8), ligesom i (6), grammatisk tale om to perioder. Relationen ekspliciteres i 

parakonnektoren derfor (i 7.3 defineres hhv. konnektor og parakonnektor).  

 

(8) [Søren skal til eksamen+kaus]. Derfor [er han nervøs+kons]. 

 

Som det fremgår af disse eksempler, er relationen til stede uafhængigt af sekvensernes grammatiske 

udformning, da den kan være såvel implicit som eksplicit markeret. Dvs. relationen behøver ikke at 

være ekspliciteret for at være til stede. Dermed er konnektorens rolle på det semantiske plan 

principielt blot at markere en allerede eksisterende relation. Semantisk står den uden for 

propositionen, jf. 7.3.1. Men selvom alle relationer principielt kan være til stede uden at være 

ekspliciteret ved en konnektor, kan der dog være tvivlstilfælde, hvor afsender ikke er sikker på, at 

han kan forlade sig udelukkende på modtagers omverdensviden i forhold til at afkode den rette 

relation. I disse tilfælde kan konnektoren sikre den rette afkodning af relationen mellem 

propositionerne. Dette er især tilfældet ved brug af den konnektive ledsætning, jf. kap 10.  

 

7.3 Konnektor, parakonnektor & samordningskonnektor  

Først og fremmest er konnektor - såvel som konnexion - et funktionelt begreb. Mens konnexion er 

betegnelse for funktionen, betegner konnektor det sproglige materiale, der kan eksplicitere 

konnexionen. Da der er tale om et funktionelt begreb, skal der i definitionen af begrebet ikke skeles 

til leksikalske størrelser og ordklasser. Betegnelserne konjunktion, adverbium, 

præpositionsforbindelse, etc. henviser til ordklasser (der evt. kan have funktion som konnektor), og 

den overordnede kategori konjunktional og adverbial henviser til den syntaktiske eller grammatiske 

funktion disse størrelser kan have. Sådanne betegnelser hører snarere hjemme i en beskrivelse af 

grammatik og syntaks. Ligeledes er langt de fleste leksikalske størrelser polyfunktionelle, idet de 

ikke udelukkende fungerer som enten konnektor, parakonnektor eller samordningskonnektor, men 

ofte kan have alle tre funktioner afhængig af ko-teksten. Når leksikalske størrelser i det følgende 

analyseres som hhv. konnektor, parakonnektor og samordningskonnektor, refereres derfor til en 

funktion i ko-teksten og ikke til leksemet. 
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7.3.1 Konnektor 

Typisk inddeles konnektoren i hypotaktiske og parataktiske konnektorer, ud fra arten af grammatisk 

sammenknytning af de sætninger, hvori propositionerne optræder.  De parataktiske konnektorer fx 

(y/og, men/pero) sidestiller to sætninger, mens de hypotaktiske konnektorer (fx si/hvis, 

fordi/porque, aunque/selvom, etc.) indleder en grammatisk underordnet sætning. Selvom der 

principielt er tale om et syntaktisk kriterium, er der dog også en semantisk forskel på de 

hypotaktiske og parataktiske konnektorer, der vedrører hvilke semantiske relationer de kan 

eksplicitere.  

 Konnektorens funktion er at eksplicitere den semantiske relation mellem propositioner 

eller sekvenser i en tekst. Konnektoren defineres i Skytte (2000)som: ”(…) en sproglig størrelse, 

der står uden for propositionen, og som har til funktion at markere en interpropositional relation.” 

(ibid: 639) Da konnektoren har ekstrapropositional funktion (står uden for propositionen), kan man 

fjerne denne, og det propositionelle indhold vil stadig være fuldstændigt.  

 

7.3.2 Samordningskonnektor 

Samordningskonnektoren er funktionelt lig konnektoren. Den er ekstrapropositional og ekspliciterer 

konnexionen mellem to propositioner. Den adskiller sig fra konnektoren idet den optræder i 

forbindelse med pragmatisk konnexion. 

 

7.3.3 Parakonnektor 

En størrelse, der i lingvistikken ofte defineres som konnektor (jf. Skytte 2000: 633) er det 

konnektive adverbial. Imidlertid adskiller dette sig fra konnektoren på en række punkter, hvorfor 

den i Konnexion og diskursmarkering betegnes parakonnektor. I Principper for grammatisk analyse 

(Jensen, 1985) siges de konnektive adverbialer at være ”karakteristiske ved ikke at fungere på 

sætningsplan, men snarere på tekstplan. (ibid: 86)
15

. I nærværende fremstilling forstås de som 

adverbialer, der tjener til at sætte en sætning i relation til en forudgående (eller efterfølgende) 

                                                           
15

 I Principper for grammatisk analyse optræder de som pragmatiske adverbialer: ”De konnektive adverbialer er 

pragmatiske i den forstand, at de bruges til at strukturere den tekst de indgår i; de har afgørende indflydelse på tekstens 

kohærens(…) (PAJ 1985, p. 83). Skellet mellem pragmatisk og semantisk i Jensen (1985) er et andet end i specialet. I 

forhold til konnexion kan de konnektive adverbialer kode såvel semantiske som pragmatiske relationer: hvorfor de i 

specialet forstås bredt som konnektive og ikke som pragmatiske.  
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sætning eller sekvens. Et prototypisk eksempel er derfor, som optræder i en årsag-følge relation, fx i 

(3) 

 Syntaktisk kan man adskille parakonnektoren fra konnektoren i forhold til ledstilling. 

Parakonnektoren kan optræde spidstillet såvel som sætningsinternt (inde i sætningen), mens 

konnektoren er obligatorisk foranstillet (Skytte, 2000:650 ff.). Dette forhold fremgår af 

nedenstående eksempler: 

 

(9) Bremserne svigtede og derfor mistede føreren herredømmet over bilen / (…) og føreren mistede 

derfor herredømmet over bilen  

 

(10) Bremserne svigtede *derfor mistede føreren og herredømmet over bilen /*derfor og mistede 

føreren herredømmet over bilen 

 

Skytte (2000: 633) siger om parakonnektoren, at den indeholder et anaforisk eller kataforisk 

element uden nærmere at redegøre for hvordan.  Det anaforiske eller kataforiske element, som 

parakonnektoren indeholder, er imidlertid interessant i forhold til at sammenholde denne med den 

konnektive ledsætning, hvorfor jeg på baggrund af de følgende eksempler vil redegøre for hvordan 

jeg forstår parakonnektorens funktion.  

 

(8) [Søren skal til eksamenantf1].[ Derforanaf1 +kaus] er han nervøs. 

 

Som det fremgår af annotationen, fungerer hele den første proposition som antecedent for det 

konnektive adverbial. Adverbialets funktion bliver derved at genoptage den forudgående 

proposition resumptivt i den efterfølgende periode. Men herudover tildeler parakonnektoren 

antecedenten en semantisk værdi, i dette tilfælde +kausal. Derfor står i stedet for den foregående 

proposition, hvilket vi kan se af følgende eksempel: 

 

(11) [Søren skal til eksamenantf1].[ Eftersom Søren skal til eksamenanaf1 +kaus], er han nervøs. 

 

(8) og (11) betyder det samme, og der ekspliciteres den samme kausale relation mellem de to 

propositioner, uafhængigt om den første genoptages i en tro anafor med identisk propositionelt 

indhold (i øvrigt i en konnektiv ledsætning) eller det genoptages ved et anaforisk, konnektivt 
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adverbial. Adverbialets anaforiske funktion bliver endnu tydeligere, hvis vi bringer et spansk 

eksempel: 

 

(12) [Jose estaba cansadoantf1]. [Por esoanaf1 +kaus] se ha acostado. 

 

Det konnektive adverbial, der på dansk udgør ét ord, består på spansk af et syntagme, hvor por 

angiver årsag, mens eso er en faktisk resumptiv anafor. Dette tydeliggør adverbialets anaforiske 

funktion. Funktionelt er hhv. den danske og spanske parakonnektor dog ens, eftersom funktionen 

netop ikke er afhængig af det leksikalske materiale. 

 Heroverfor har konnektoren semantisk ikke noget anaforisk indhold. Så hvor 

parakonnektoren på én gang genoptager et forudgående sagforhold anaforisk (eller kataforisk) og 

tildeler dette en semantisk værdi, tildeler konnektoren blot den efterfølgende proposition en 

semantisk værdi. Den markerer at denne værdi vedrører relationen mellem propositionen sætningen 

indledt af konnektoren og en anden umiddelbart efterfølgende eller foregående. Ligesom 

konnektoren er parakonnektoren et ekstrapropositionalt element. Den ekspliciterer en relation til en 

foregående eller efterfølgende proposition, og fungerer derfor interpropositionelt.  

7.4 Den konnektive ledsætning & konnektorfunktionen 

Analysen af konnektorer såvel om parakonnektorer har man hidtil begrænset til enkeltord (fx fordi, 

derfor) og syntagmer (fx på trods af). Dermed mener jeg man overser et vigtigt aspekt ved 

konnexion, nemlig at funktionen også kan udføres af mere komplekse størrelser som den 

konnektive ledsætning. Den konnektive ledsætning indledes af en konnektor, der ekspliciterer en 

relation mellem ledsætning og oversætning, og derfor begrænses analysen af ledsætningens 

konnexion sig til denne intrasententielle relation. Men i de tilfælde hvor det propositionelle indhold 

i en ledsætning er anaforisk, ekspliciteres der faktisk to relationer. En intrasententiel relation 

mellem led- og oversætning, som ekspliciteres ved konnektoren, og en intersententiel relation 

mellem oversætningen og den proposition uden for perioden, der fungerer som antecedent. Denne 

intersententielle relation ekspliciterer den konnektive ledsætning i sin helhed.  

  

7.4.1 Den konnektive ledsætning som parakonnektor 

Som det foregående afsnit viste, genoptager parakonnektoren en foregående eller efterfølgende 

proposition anaforisk og tildeler denne en semantisk værdi. Funktionelt gør den konnektive 
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ledsætning det samme, med den forskel at den konnektive ledsætning, der har propositionelt 

indhold, genoptager den fulde antecedent. Vender vi tilbage til (11), kan vi se at den konnektive 

ledsætning fungerer ligesom parakonnektoren: 

 

(11) [Søren skal til eksamenantf1].[Eftersom+kaus][Søren skal til eksamenanaf1], er han nervøs. 

 

Ved den konnektive ledsætning er det den hypotaktiske konnektor, der angiver den semantiske 

værdi, mens antecedenten genoptages i det propositionelle indhold. Således kan ledsætningen 

inddeles i hhv. en del der ekspliciterer den semantiske værdi og en del der genoptager antecedenten. 

Imidlertid er det mere hensigtsmæssigt at opfatte den konnektive ledsætning som en enhed: 

 

(11) [Søren skal til eksamen antf1].[ Eftersom Søren skal til eksamenanaf1 +kaus], er han nervøs. 

 

Ved at opfatte ledsætningen som en enhed, bliver den funktionelle overensstemmelse med 

parakonnektoren tydeligere. Endvidere er det på dansk også muligt at udtrykke betingelse ved SV-

inversion, i hvilket tilfælde det ikke er en ledsætningsindleder, der bidrager med den semantiske 

værdi. 

 Overordnet er der altså flere funktionelle ligheder mellem parakonnektoren og den 

konnektive ledsætning. Men den konnektive ledsætning har raison d‟être, fordi den qua sit 

propositionelle indhold refererer meget præcist til sin antecedent, og dermed kan den forbinde 

propositioner, der optræder med stor tekstuel distance. Derimod kan parakonnektoren, der som 

anafor er semantisk upræcis, kun have sin antecedent i den umiddelbart foregående proposition eller 

sekvens. Så mens den konnektive funktion overordnet er den samme for de to, anvendes de 

forskelligt (jf. kap.10) 

 

7.4.2 Den konnektive ledsætning som samordningskonnektor 

I tilfælde hvor den konnektive ledsætning ekspliciterer en pragmatisk relation, fungerer den som 

samordningskonnektor, jf. (13) og (14): 

 

(13) Signe har brækket benet, så hun kommer nok ikke til brylluppet 
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(14) A: [”Signe har brækket benetant1.”] B: ”Nå, [hvis hun har brækket benetanaf1 + evid], kommer 

hun nok ikke til brylluppet” 

 

Ved denne brug gælder det samme krav om at ledsætningen skal genoptage en ko-tekstuel 

antecedent for at være konnektiv. I forhold til parakonnektorfunktionen er forskellen altså 

udelukkende at ledsætningen som samordningskonnektor ekspliciterer en pragmatisk (logisk-

infererende) relation (her markeres antecedenten som belæg(jf. kap 10.2)), mens den som 

parakonnektor ekspliciterer en semantisk relation.  

 

7.5 Definition af den konnektive ledsætning 

Ovenstående analyse viser at en ledsætning med anaforisk propositionelt indhold kan fungere som 

et konnektivt element i en tekst. Den konnektive ledsætning fungerer som en sproglig enhed og 

ekspliciterer en intersententiel relation, hvorimod den hypotaktiske konnektor udelukkende 

ekspliciterer en intrasententiel relation. Konnektoren (som overbegreb) blev i det ovenstående 

defineret som en ekstrapropositional størrelse. Dette kriterium gælder ligeledes for den konnektive 

ledsætning. En ledsætning er altså kun konnektiv, hvis den er ekstrapropositional. Dette er 

ensbetydende med at oversætningen skal være semantisk komplet uden ledsætningen, for at 

ledsætningen kan udskilles som et konnektivt element. Ellers udgør ledsætningen en del af 

oversætningens propositionelle indhold, og dens funktion kan dermed ikke siges at være 

udelukkende konnektiv. På baggrund af analysen af konnektorfunktionen sat i relation til den 

konnektive ledsætning kan denne defineres: Den konnektive ledsætning er en ekstrapropositional 

ledsætning, der genoptager en ko-tekstuel antecedent anaforisk og tildeler denne en semantisk eller 

pragmatisk værdi i relation til propositionen i oversætningen. 
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8 Ledsætningstyper  

 

Mens vi i ovenstående analyseafsnit på baggrund af en redegørelse for konnektorfunktionen nåede 

frem til en definition af den konnektive ledsætning, er hensigten med den følgende analyse at 

afgrænse denne i forhold til gængse ledsætningstypologier i lingvistikken. Nedenfor behandles to 

ledsætningstypologier, der baserer sig på hhv. ledsætningsindlederen og forholdet mellem led- og 

oversætning. Problemet ved begge typologier, i forhold til den konnektive ledsætning, er at de 

inddeler ledsætningerne ud fra intrasententielle kriterier. Det, der adskiller den konnektive 

ledsætning fra de ikke-konnektive, er den intersentielle funktion, hvorfor denne må defineres ud fra 

ko-tekstuelle kriterier og ikke udelukkende ud fra dens relation til oversætningen. Ikke desto mindre 

tjener det et formål at inddrage disse typologier. Dels for at redegøre for, hvorfor der i forhold til 

konnexion er behov for at definere en ny ledsætningstype, og dels fordi de er anvendelige til om 

ikke at definere den konnektive ledsætning så til at afgrænse den. 

 

8.1 Den traditionelle ledsætningstypologi 

I kapitel 5.3 blev kort skitseret hvad en ledsætning er med udgangspunkt i skellet mellem hypo- og 

paratakse. Begrebet led-sætning kan yderligere udlægges med et citat fra Det franske sprog (1999: 

3): 

 

”Ledsætninger er sætninger i den forstand, at de lige som selvstændige sætninger er finitte 

strukturer. De er led i den forstand, at de indgår i andre syntaktiske strukturer på ledpladser, som 

kan udfyldes af andet materiale såsom nominale, adjektiviske og adverbielle størrelser, (...)”    

 

Da de kan udfylde ledpladser i en sætning, der ellers (potentielt) vil være udfyldt af en adverbiel 

størrelse, åbnes op for muligheden for, at også ledsætninger kan fungere som konnektivt element i 

en sætning, en funktion der netop ofte udfyldes af et adverbial. Traditionelt inddeles ledsætninger i 

nominelle, adjektiviske og adverbielle med udgangspunkt i ledsætningsindlederen (ibid:60, Hansen 

1998). Hidtil er der overordnet sat lighedstegn mellem den konnektive og den adverbielle 

ledsætning. Inden dette bliver nærmere uddybet, redegøres der for, at hhv. den adjektiviske og 

nominale ledsætning ikke udgør konnektive ledsætninger. 
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8.1.1 Adjektiviske & nominale ledsætninger 

I empirien optræder ingen eksempler hvor hhv. en adjektivisk eller nominal ledsætning fungerer 

konnektivt. Både den adjektiviske og den nominale kan være anaforiske såvel som 

ekstrapropositionale. Derimod synes de ikke på én gang at optræde ekstrapropositionelt, anaforisk 

og samtidigt tildele antecedenten en semantisk eller pragmatisk værdi. Mens de adverbielle 

ledsætningsindledere bl.a. har til funktion at tildele en proposition en semantisk eller pragmatisk 

værdi, gør det samme sig ikke gældende for de adjektiviske (fx der, som) eller de substantiviske (fx 

at, om). Om den substantiviske siger Skytte (2000: 634, 648 med reference til Gaatone), at den ”er 

betydningstom og kan siges at have ren morfemstatus og grammatisk funktion”(ibid: 648). Den 

substantiviske ledsætning kan godt være anaforisk, som i nedenstående eksempel, hvor den 

genoptager en ko-tekstuel antecedent. 

 

(1) [Jeg mener prostitution bør afskaffesant1]. (…) [At jeg mener prostitution bør afskaffesanaf1], 

skyldes at… 

 

Men som eksemplet viser, så er der tale om en ren gentagelse. I og med at indlederen er 

betydningstom, bliver antecedenten ikke tildelt en semantisk eller pragmatisk værdi i forhold til 

oversætningen. Derimod udtrykkes årsagen til antecedenten i oversætningen (skyldes at…).  

 (2) er et eksempel på en adjektivisk ledsætning med ko-tekstuel antecedent. Her ser vi, 

at, hvor den konnektive ledsætning tildeler antecedenten en semantiske værdi, er den adjektiviske 

ledsætning attributiv og tilskriver subjektet i oversætningen en egenskab.    

 

(2) [Mange børn pjækker fra skoleant1]. (…) Anders, [der er et barn der pjækker fra skoleanaf], siger, 

at han gør det fordi han keder sig i skolen 

 

På baggrund af ovenstående overvejelser, der viser at adjektiviske og nominale ledsætninger ikke på 

én gang kan opfylde alle krav til den konnektive ledsætning, kan vi afgrænse den konnektive 

ledsætning til at være adverbiel.  

 

8.1.2 Den adverbielle ledsætning 

I kapitel 7.4 blev den konnektive ledsætning defineret ud fra tre funktionelle parametre: Den er 

ekstrapropositional, den skal have anaforisk reference, dvs. den skal have en ko-tekstuel antecedent, 
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og den skal tildele antecedenten en semantisk eller pragmatisk værdi i forhold til oversætningen. 

Den konnektive ledsætning er blevet afgrænset til at være adverbiel, men dermed er der i 

virkeligheden ikke sagt så meget. Kategorien adverbiel ledsætning bygger på den traditionelle 

inddeling, der baserer sig på ledsætningsindlederen. Denne inddeling er ikke anvendelig i forhold til 

en funktionel analyse af ledsætningerne, såvel som den heller ikke er dækkende i forhold til at 

udskille den konnektive ledsætning fra de ikke-konnektive. Dette skyldes, at den først og fremmest 

baserer sig på materiale frem for funktion og ikke tager ikke højde for, at eksempelvis ledsætninger 

indledt af et adverbial kan have nominal funktion (Hansen 1998, Det franske sprog, Kap. VIII, I). 

Dette problem bliver tydeligt i følgende spanske sætning:  

 

(3)
16

 ”(…) me alegra cuando me escribes”  

 

Ledsætningen i (3) ville ifølge den traditionelle inddeling blive analyseret som adverbiel, på grund 

af den adverbielle indleder, trods det at den syntaktisk ikke fungerer adverbielt men snarere 

nominalt.  

 Mens den adverbielle ledsætning som overbegreb ikke er veldefineret i forhold til 

funktion, er en række undergrupper – der traditionelt alle opfattes som adverbielle – definerede 

netop ud fra funktion. Den adverbielle ledsætning som overbegreb dækker over en række 

forskellige semantiske funktioner. Prototypisk inddeles adverbielle ledsætninger i bl.a. temporale, 

kausale, finale, konsekutive/resultative, konditionelle og koncessive. Denne mere specifikke 

inddeling af de adverbielle ledsætninger baserer sig fortsat på indlederen, idet det er den, der 

bestemmer funktionen, men der er dog tale om en funktionel inddeling, der baserer sig på 

semantiske faktorer.  

 Inddelingen af de adverbielle ledsætninger i undergrupper baserer sig på hvilken 

relation ledsætningen har til oversætningen. Ved den konnektive ledsætning er det ikke så meget et 

spørgsmål om hvilken specifik relation ledsætningen repræsenterer, men derimod hvad i teksten der 

tildeles en semantisk værdi – uanset hvilken værdi det måtte være. Altså er det ikke kriteriet om den 

semantiske værdi, der udskiller konnektive ledsætninger fra adverbielle ledsætninger generelt. Det 

er kravet om den ko-tekstuelle antecedent. Dvs. kravet til det propositionelle indhold i 

                                                           
16

 (blogs.ya.com/aquienleimportara/c_86.htm) 
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ledsætningen. Da den semantiske inddeling af adverbielle ledsætninger efter undertype bygger på 

forholdet mellem led- og oversætning, er det underordnet hvorvidt det propositionelle indhold i 

ledsætning er anaforisk eller ej. Dermed kan det propositionelle indhold i fx en kausal ledsætning 

være såvel anaforisk som referentielt: 

 

(4) Eftersom prostitution ikke anerkendes som erhverv, må der heller ikke være nogen 

arbejdsgivere.  

 

I (4) er et eksempel på en kausal ledsætning. Konnektoren eftersom angiver at det propositionelle 

indhold i ledsætningen skal ses som årsag til det propositionelle indhold i oversætningen. Uanset 

om den optræder i forbindelse med en ko-tekstuel antecedent eller ej, er der tale om en kausal 

relation. Eftersom de adverbielle ledsætninger kan være såvel anaforiske som referentielle, er det 

altså ikke tilstrækkeligt at definere den konnektive ledsætning som adverbiel. Der er tale om en 

undergruppe af adverbielle ledsætninger, som ikke bestemmes ud fra hvilken semantisk/pragmatisk 

relation der hersker mellem led- og oversætning, men ud fra om ledsætningen har en ko-tekstuel 

antecedent eller ej.   

 

8.2 Implikative, eksplikative og neutrale ledsætninger. 

I Elementær Dansk Grammatik (Diderichsen, 1976) indføres en alternativ ledsætningstypologi, der 

senere er blevet uddybet i bl.a. (Hansen, 1998; Herslund & Korzen 1999) Ledsætningerne 

kategoriseres i tre grupper, hhv. eksplikative, implikative og neutrale ledsætninger (Diderichsen, 

1976: 204 f.) Denne inddeling baserer sig på ”arten af sammenføjning mellem ledsætning og 

oversætning, ikke på ledsætningens strukturelle opbygning eller betydning.” (Herslund & Korzen, 

1999: 64), hvorved den adskiller sig fra den traditionelle, der er baseret på indlederen – den 

strukturelle opbygning - og sekundært, i forhold til de adverbielle ledsætninger, den semantiske – 

eller betydningsmæssige - relation denne udtrykker. 

 

8.2.1 Den implikative ledsætning 

Den implikative ledsætning er kendetegnet ved et fællesled (Diderichsen, 1976: 208). Fællesleddet 

er et element, der optræder (implicit eller eksplicit) i både oversætningen og ledsætningen. I 

(Hansen, 1998) defineres den implikative ledsætning ved ”(…) at den semantisk set har en tom 
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plads, som udfyldes med et led fra oversætningen.” (Hansen, 1998: 13) Heraf følger at 

”Ledsætningen i sig selv er (…) semantisk inkomplet, men oversætningen er komplet også uden 

ledsætningen.” (ibid: 13). De implikative ledsætninger forbinder to sagforhold, hvilket er 

ensbetydende med at såvel ledsætning som oversætning indeholder en fuldstændig proposition. Da 

oversætningen er semantisk komplet uden ledsætningen, kan denne udskilles fra propositionen, 

hvorved de implikative ledsætninger er ekstrapropositionale og principielt derfor kan fungere 

konnektivt.  Den prototypiske implikative ledsætning er relativsætningen, men også de temporale 

ledsætninger, der traditionelt hører til de adverbielle, hører i Diderichsens typologi til de 

implikative. Dette forklares i Korzen (1986), ved at fællesleddet ”foreligger, når de to 

begivenheder, der beskrives i en overordnet sætning og den indlejrede sætning betydningsmæssigt 

har et ”element” til fælles.” (Korzen, 1986: 131) Dette element de to sætninger har til fælles er i 

tilfældet temporal ledsætning tidspunktet. Korzen benytter sig af en parafrasering for at vise dette 

forhold (Korzen, 1986: 131), altså kan (5) parafraseres således: På et tidspunkt var Kennedy 

præsident, og på dette samme tidspunkt landede den første mand på månen. 

 

(5) Da Kennedy var præsident, landede den første mand på månen. 

 

De temporale ledsætninger, hvor indlederen tildeler det propositionelle indhold en semantisk værdi 

i forhold til oversætningen, er eksempler på implikative ledsætninger, der kan fungere konnektivt, 

forudsat at de har en ko-tekstuel antecedent. 

 

8.2.2 Den neutrale ledsætning 

Den neutrale ledsætning adskiller sig fra den implikative, idet den ikke deler et fælles led med 

oversætningen. Men såvel som ved konstruktioner med implikative ledsætninger – og til forskel fra 

de eksplikative (se nedenfor) optræder de i konstruktioner, der forbinder to sagforhold. Overordnet 

er der overensstemmelse mellem den neutrale og den adverbielle ledsætning, dog med den forskel 

at de temporale ledsætninger ikke hører til de neutrale. Men som Hansen beskriver det, er problemet 

ved den traditionelle inddeling, at den ”antager en enkel korrespondens mellem ledsætningernes 

materiale og deres syntaktiske funktion(…)”.  De neutrale ledsætninger er ikke nødvendigvis 

adverbielle. Hansen bringer et eksempel på en neutral ledsætning med nominal funktion: 

 

(6) det er din egen skyld, hvis hun ikke vil med (Hansen, 1998: 17)  
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Umiddelbart er der mange væsentlige ligheder mellem den neutrale og den konnektive ledsætning, 

men man kan af flere årsager ikke definere den konnektive ledsætning som en neutral ledsætning. 

Først og fremmest fremgår det af ovenstående analyse, at også nogle implikative ledsætninger (de 

temporale) kan være konnektive, hvorfor den konnektive ikke kun kan være neutral. Dernæst er der 

en vigtig forskel på de neutrale og de konnektive ledsætninger. Ved begge typer etableres en 

semantisk eller pragmatisk relation mellem to sagforhold, men mens det ved de neutrale 

ledsætninger er underforstået at disse to sagforhold udgøres af propositionerne i hhv. over- og 

ledsætning, er det ved den konnektive ledsætning derimod sagforholdet i oversætningen der kobles 

med et sagforhold uden for perioden. Dermed favner kategorien neutral ledsætning bredere end den 

konnektive ledsætning. De neutrale ledsætninger kan sagtens indeholde (ko-tekstuel) ny 

information, så de er ikke nødvendigvis konnektive. En neutral ledsætning kan fungere udelukkende 

som modifikator i forhold til oversætningen (eksempelvis en kausal ledsætning, der angiver årsagen 

til det propositionelle indhold i oversætningen, uden at det knytter an til noget foregående i teksten, 

jf. de adverbielle ledsætninger, kapitel 8.1.2 ). 

  

8.2.3 Den eksplikative ledsætning 

Eksplikative ledsætninger ”kan udfolde Indholdet af (1) et verbum, (2) et Appellativ (ell. Pron.) 

eller (3) et Adverbium i Oversætningen; (…) (Diderichsen, 1976: 205) Den prototypiske 

eksplikative ledsætning er kompletivsætningen, der udfylder et hul i verbets valensramme. Således 

udgøres et valensled, der normalt ville være en substantivisk størrelse af en størrelse med et 

propositionelt indhold, fx 

  

(7) Hun sagde at han var gået klokken 16  

 

(Sammenlign [Hun sagde sætningen] samt (3) hvor subjektet udgøres af en ledsætning indledt med 

adverbiet cuando).  

 

Ved de eksplikative ledsætninger er der tale om et gensidigt afhængighedsforhold mellem over- og 

ledsætning: ledsætningen er ukomplet uden oversætningen, fordi den som bekendt er underordnet 

oversætningens illokutionære værdi, og oversætningen er ukomplet uden ledsætningen, fordi 

ledsætningen udgør en del af oversætningens propositionelle indhold. I forhold til de tre 
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komponenter frastisk, neustisk og tropisk (kapitel 5.2) kan man udlægge det således, at 

oversætningen i sig selv ikke har nogen frastisk komponent, da det propositionelle indhold er 

ufuldstændigt uden den eksplikative ledsætning. Altså har den eksplikative ledsætning, trods det at 

den i sig selv har propositionelt indhold, en intrapropositional funktion i forhold til oversætningen. 

Propositionen i ledsætningen kan godt have en ko-tekstuel antecedent, men ikke desto mindre kan 

den ikke fungere som konnektiv ledsætning, da denne som beskrevet ikke alene skal have en ko-

tekstuel antecedent men ligeledes være ekstrapropositional.  

 Imidlertid er der en type eksplikative ledsætninger, der umiddelbart kan synes at have 

en konnektiv funktion. Disse optræder i en særlig type følgesætninger (8), som i virkeligheden 

udgør en ikke særligt veldefineret gruppe af adverbielle ledsætninger (jf. Hansen 1998: 7): 

 

(8) Hun løb så stærkt at hun mistede pusten. 

 

I denne type udgør ledsætningen ikke et valensled, men derimod uddyber den et adverbial i 

oversætningen (jf. Herslund & Korzen, 1999: 190 f.). I eksempel (3) er det adverbialet så stærkt der 

uddybes i ledsætningen. Denne type sætninger koder en semantisk årsag-følge relation, hvor 

årsagen udtrykkes i oversætningen og følgen i ledsætningen.  Men i denne type konstruktioner [så 

X… at Y] er der tale om en form for intrapropositional konnexion, der falder uden for rammerne af 

den konnektive ledsætning. Selvom ledsætningen i dette tilfælde ikke udgør et valensled, kan den 

ikke udskilles fra den overordnede proposition. Så i (8) hvor der kodes en semantisk relation, kan 

ledsætningen alligevel ikke siges at være konnektiv, fordi den ikke er ekstrapropositional. 

Endvidere er det også tvivlsomt om ledsætningen i sig selv koder en semantisk værdi. Som nævnt 

ovenfor er ledsætningsindlederen at i sig selv betydningstom, så det er snarere perioden i sin helhed 

der koder det semantiske årsag-følge forhold.  

 

8.3 Afgrænsning af den konnektive ledsætning 

På baggrund af ovenstående analyse kan vi altså slutte, at den konnektive ledsætning ikke kan 

defineres ud fra de beskrevne ledsætningstypologier. Den kan ikke defineres ud fra kategorien 

adverbiel ledsætning, fordi denne er for bred. Som vist i analysen er trækket adverbiel ikke i sig 

selv ensbetydende med at en ledsætning er konnektiv. Den kan heller ikke defineres ud fra den 

funktionelle inddeling, da såvel implikative som eksplikative ledsætninger kan være konnektive. 
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Derimod har begge typologier vist sig anvendelig i forhold til at afgrænse den konnektive 

ledsætning. Analysen viser at den konnektive ledsætning, i forhold til den traditionelle inddeling, 

hverken kan være adjektivisk eller nominal og at den, i forhold til Diderichsens typologi, heller ikke 

kan være eksplikativ. Da den ikke kan være eksplikativ, er det altså ikke alle adverbielle 

ledsætninger der kan fungere konnektivt. I definitionen af den konnektive ledsætning, er det af 

denne grund hensigtsmæssigt at se bort fra kategorien adverbiel og udelukkende definere den ud fra 

funktionelle karakteristika (jf. kapitel 7.4).  

 Såvel den traditionelle som den funktionelle ledsætningstypologi har den begrænsning 

i forhold til konnexion, at de ikke inddrager ledsætningens funktion på tekstniveau. Da den 

konnektive ledsætning har scope over en større sekvens end helsætningen, kan den ikke defineres 

ud fra syntaktisk funktion eller dens relation til oversætningen. Derfor må den konnektive 

ledsætning defineres på et andet niveau – i forhold til teksten som helhed og ikke i forhold til 

indleder eller relationen til oversætningen. Dermed at der god grund til at definere en ny type 

ledsætning, den konnektive ledsætning, for at påpege at nogle ledsætninger har en tekstuelt vigtig 

funktion, der går ud over den intrasententielle, og at konnexion ikke kun ekspliciteres i enkeltord og 

syntagmer men også i ledsætninger. Det er klart at den konnektive ledsætning som type ikke er 

meget bevendt i forhold til grammatisk analyse af hypotakse, ej heller er den nødvendig i forhold til 

en semantisk analyse af arten af sammenføjning mellem over- og ledsætning. Men i forhold til 

tekstlingvistikken, som undersøger lingvistiske størrelser, der fungerer på tværs af periodegrænser, 

kan den konnektive ledsætning bidrage til en ny opfattelse af konnektorfunktionen. 
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9 Analyse af den konnektive ledsætnings anvendelse 

 Den konnektive ledsætning er i de foregående kapitler blevet defineret og afgrænset. Formålet med 

nedenstående analyse at redegøre for, hvordan og hvorfor den anvendes i tekster. Som nævnt under 

metode er udgangspunktet for denne del af analysen den faktiske sprogbrug. Det vil sige teksten, 

som den er udformet. En tekst gengiver sagforhold, eller idéer, og disse kan præsenteres på vidt 

forskellige måder. Også i forhold til konnexion der, som vi har set, kan være implicit såvel som 

eksplicit udtrykt. I en analyse, der skal vise, hvorfor det i nogle tilfælde er nødvendigt at 

eksplicitere en relation ved en konnektiv ledsætning frem for fx en parakonnektor, gør det sig derfor 

gældende, at samtlige relationer principielt kunne være præsenteret på en anden måde, og dermed 

også kunne være ekspliciteret ved en para- eller samordningskonnektor (eller sågar have været 

implicitte). Derfor baserer analysen sig udelukkende på idéerne, som de er præsenteret i teksten, og 

ikke på hvordan de kunne præsenteres anderledes. Udgangspunktet for den nedenstående analyse er, 

som nævnt, at vise, hvordan og hvorfor de konnektive ledsætninger anvendes i tekster. I forhold til 

de semantiske relationer skyldes anvendelsen af en konnektiv ledsætning – frem for en 

parakonnektor – overvejende ko-tekstuelle faktorer. Ved de pragmatiske relationer er ko-teksten 

også en vigtig faktor, men herudover skyldes den konnektive ledsætning også et ikke-sprogligt 

baseret valg fra afsenders side om at fremhæve visse propositioner i forhold til sin argumentation. 

9.1 Semantiske relationer 

9.1.1 Eksempel (1) 

I (1) genoptager den konnektive ledsætning antecedenten i en tro anafor og tildeler denne den 

semantiske værdi +kausal i forhold til propositionen i oversætningen: 

 

(1)
17

 

1.1 Det er lovligt at prostituere sig,  

og 

1.2 indkomsten er skattepligtig, 

men  

1.3 [prostitution regnes ikke som et erhvervant1], 

                                                           
17

 Eksemplet er citeret fra Kronikken Skal vi tilbyde erhvervspraktik på bordeller? 

(http://politiken.dk/debat/kroniker/article757321.ece) 

 

http://politiken.dk/debat/kroniker/article757321.ece
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og  

1.4 det er derfor ikke muligt at være i en fagforening eller a-kasse og have en almindelig 

arbejdstagers rettigheder f.eks. ved sygdom eller arbejdsløshed. 

(Afsnitsskift) 

[Da det ikke er et erhvervanaf1+kaus],  

1.5 må der heller ikke være arbejdsgivere,(…)  

 

Dette eksempel er velegnet til at illustrere de konnektive ledsætningers funktion. Først og fremmest 

fordi eksemplet, der udgør en relativt kort sekvens, indeholder to kausale relationer, ekspliciteret 

ved hhv. en parakonnektor i 1.4 (derfor) og en konnektiv ledsætning mellem 1.4 og 1.5 (Da det ikke 

er et erhverv). Dermed er eksemplet velegnet til på en overskuelig måde at illustrere forskellen på 

anvendelsen af hhv. parakonnektoren og den konnektive ledsætning. I den følgende analyse 

beskrives først konnexionen ekspliciteret ved parakonnektoren, med henblik på at vise hvordan 

denne anvendes. Dernæst analyseres konnexionen, der ekspliciteres ved den konnektive ledsætning 

for at vise, hvorfor det her er nødvendigt at genoptage hele det propositionelle indhold frem for blot 

at eksplicitere relationen ved en parakonnektor.  

 

(1) 

1.1 Det er lovligt at prostituere sig,  

og 

1.2 indkomsten er skattepligtig, 

men  

1.3 [prostitution regnes ikke som et erhvervant1],  

og  

1.4 det er [derforanaf1+kaus] ikke muligt at være i en fagforening eller a-kasse og have en almindelig 

arbejdstagers rettigheder f.eks. ved sygdom eller arbejdsløshed. 

 

I denne sekvens viser derfor tilbage til den umiddelbart foregående proposition, der som vist 

fungerer som antecedent for parakonnektoren. Derfor fungerer som en art resumptiv anafor, og der 

er intet i adverbiets semantik, der viser hvilket sagforhold, der kan fungere som antecedent. 

Afkodningen af den rette antecedent afhænger dels af kohærensen og modtagers omverdensviden 

og dels af ko-teksten. I dette eksempel udgør antecedenten blot den sidste proposition af flere i 1.1-
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1.3. Antecedenten er markeret som kontrast (eksplicit ved konnektoren men) til de to foregående 

propositioner (1.1 og 1,2), og dette afhjælper den rette kodning. I og med at propositionerne 

kontrasterer, ville det give en ukohærent læsning, hvis parakonnektoren skulle genoptage hele 

perioden. At prostituerede ikke kan være i fagforening er ikke en logisk følge af, at prostitution er 

lovligt eller at indkomsten er skattepligtig.  Men den korrekte afkodning af årsag-følge relationen 

skyldes ikke kun den kontrastive relation mellem propositionerne. Dette viser sig, hvis man vender 

strukturen rundt, som i nedenstående sekvens: 

 

(1) (modificeret) 

1.3 [prostitution regnes ikke som et erhvervant1], 

men  

1.1 det er lovligt at prostituere sig  

og  

1.2 indkomsten er skattepligtig,  

og  

1.4 *det er [derforanaf1+kaus] ikke muligt at være i en fagforening. 

 

Denne sekvens er ukohærent. Propositionerne er de samme som i den første sekvens, og det 

kontrastive indhold er ligeledes eksplicit markeret. Men i denne sekvens kan man ikke længere 

finde frem til den korrekte antecedent for parakonnektoren.  Dette forhold viser at den semantisk 

upræcise parakonnektor (semantisk upræcis idet den ikke angiver hvad der er antecedenten) 

tilsyneladende er afhængig af, at antecedenten optræder i den umiddelbart foregående proposition. 

Ved at ombytte elementerne bliver sekvensen ukohærent, netop fordi parakonnektoren søger sin 

antecedent i den umiddelbart foregående proposition og ikke længere væk. Altså er der en 

begrænsning i parakonnektorens funktion, idet tekstuel nærhed synes at veje tungere end logik eller 

omverdensviden ved brugen af parakonnektorer. Hvis man derimod opstiller en sekvens, hvor 

indholdet i de enkelte propositioner ikke kontrasterer, 

 

(1)(modificeret) 

1.1 Det er ulovligt at prostituere sig 

og 

1.3 prostitution regnes ikke som et erhverv 
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og 

1.4 det er derfor ikke muligt at være i en fagforening. 

 

så kan antecedenten være såvel 1.3 som [1.1 + 1.3]. I og med at propositionerne ikke længere 

kontrasterer, kan de samlet fungere som antecedent for 1.4 Dette viser, at parakonnektoren under 

visse omstændigheder kan genoptage flere propositioner, hvis det semantiske indhold i disse tillader 

det. Dog skal bemærkes, at man ikke ville læse 1.1 alene som værende antecedent for 1.4, netop 

fordi 1.3 optræder som den umiddelbart foregående proposition.  

 Vender vi tilbage til eksemplet i sin helhed, er der et eksempel på en konnektiv 

ledsætning (mellem 1.4 og 1.5)  

 

(1) 

1.1 Det er lovligt at prostituere sig,  

og 

1.2 indkomsten er skattepligtig, 

men  

1.3 [prostitution regnes ikke som et erhvervant1], 

og  

1.4 det er derfor ikke muligt at være i en fagforening eller a-kasse og have en almindelig 

arbejdstagers rettigheder f.eks. ved sygdom eller arbejdsløshed. 

(Afsnitsskift) 

[Da det ikke er et erhvervanaf1+kaus] 

1.5 må der heller ikke være arbejdsgivere,(…)  

 

Også i forhold til den konnektive ledsætning er det 1.3, der fungerer som antecedent. Den 

konnektive ledsætning genoptager, som vist i annotationen, propositionen i 1.3 og tildeler denne 

den semantiske værdi +kausal. Den forbinder 1.5.(propositionen i oversætningen) med 1.3 og 

ekspliciterer, at der er en årsag-følge relation mellem de to propositioner. I dette tilfælde ville 

relationen ikke kunne ekspliciteres ved en parakonnektor
18

: 

                                                           
18

 At relationen ikke kan ekspliciteres i en parakonnektor kunne skyldes at ledsætningen indleder et nyt afsnit. Dog er 

det ikke umuligt at indlede et afsnit med en parakonnektor (spidsstillet såvel som integreret i sætningen), der knytter an 

til en eller flere umiddelbart foregående proposition(er) i det foregående afsnit. Og som analysen viser, er det ikke 

nødvendigvis afsnitsskiftet, der nødvendiggør at relationen mellem propositionerne ekspliciteres i en ledsætning.  
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(1) 

(…) 

1.3 [prostitution regnes ikke som et erhvervant1], 

og  

1.4 det er derfor ikke muligt at være i en fagforening eller a-kasse og have en almindelig 

arbejdstagers rettigheder f.eks. ved sygdom eller arbejdsløshed. 

(Afsnitsskift) 

*[Derforanaf1+kausal] 

1.5 må der heller ikke være arbejdsgivere,(…) 

 

Dette skyldes som vist ovenfor, at parakonnektoren søger sin antecedent i den umiddelbart 

foregående proposition, i dette tilfælde altså i 1.4, der udgør en konsekvens af 1.3. Dette ville give 

en forkert læsning, idet 1.5 ikke skyldes 1.4. (at der ikke må være en arbejdsgiver er ikke en følge 

af, at man ikke kan være i en fagforening, etc.), men derimod snarere er sidestillet 1.4, da de begge 

udgør konsekvenser af 1.3. Ved en parakonnektor ville modtager altså søge efter antecedenten i den 

forkerte proposition. Ved at anvende en konnektiv ledsætning er der dog ingen problemer med at 

afkode den rette sammenhæng. Ledsætningen er semantisk mere præcis end parakonnektoren. Den 

genoptager det fulde propositionelle indhold fra den relevante proposition, og dermed er der ikke 

det samme krav til tekstuel nærhed, som der er ved den semantisk upræcise parakonnektor.  Altså 

tillader den konnektive ledsætning teksten at springe tilbage til en fjernere proposition og genoptage 

den som årsag for en efterfølgende proposition uden at kohærensen brydes.  

 Principielt kunne årsag-følge relationen mellem 1.3 og 1.4 også markeres med en 

konnektiv ledsætning: (…)men prostitution regnes ikke som et erhverv og da det ikke regnes som et 

erhverv, er det ikke muligt at (…). Men i dette tilfælde ville det være overflødigt at genoptage hele 

det propositionelle indhold. Med mindre det kunne tjene et stilistisk formål, ville en genoptagelse af 

hele det propositionelle indhold virke redundant eller som en form for over-eksplicitering. Det er 

ganske enkelt ikke nødvendigt at genoptage hele sagforholdet, for at vi afkoder den rette 

sammenhæng mellem 1.3 og 1.4. Det er det derimod som vist i forhold til at eksplicitere relationen 

mellem 1.3 og 1.5.  

 Denne analyse viser på én gang nogle ligheder og én interessant forskel på 

parakonnektoren og den konnektive ledsætning. Som vist har de på den ene side samme funktion, 
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idet de genoptager et sagforhold anaforisk og tildeler det en semantisk værdi, evt. +kausal. Men på 

den anden side viser eksemplet forskelle på, hvornår og hvordan hhv. den konnektive ledsætning og 

parakonnektoren anvendes. Parakonnektoren knytter an til den umiddelbart foregående proposition. 

Dette sætter begrænsninger for hvilke propositioner i en tekst, der kan kobles med en 

parakonnektor. Og i denne forbindelse er den konnektive ledsætning relevant. Den konnektive 

ledsætning tillader større spring i teksten i tilfælde, hvor man ønsker at forbinde en proposition med 

en antecedent, der ikke udgøres af den nærmeste foregående proposition.  

 

9.1.2 Eksempel (2) 

Eksempel (2) minder om (1). (2) repræsenterer også en konnektiv ledsætning, der genoptager 

antecedenten i en tro anafor og tildeler den en semantisk værdi. Dog adskiller det sig på to 

overordnede punkter. For det første er der tale om en efterstillet konnektiv ledsætning, hvilket viser, 

at de konnektive ledsætninger ikke nødvendigvis er spidsstillede.  Dernæst er der væsentligt større 

tekstuel afstand mellem antecedenten og den konnektive ledsætning i (2) end det var tilfældet i (1). 

Hvor der kun var én mellemliggende proposition mellem den konnektive ledsætning og 

antecedenten i (1), er antecedenten og den konnektive ledsætning adskilt af 11 propositioner (fire 

perioder) og to afsnitsskift i (2). Den konnektive ledsætning i (2) tillader afsender at vende tilbage 

til et foregående sagforhold, som teksten egentligt – i de 11 mellemliggende propositioner – havde 

bevæget sig væk fra, uden konsekvenser for kohærensen. 

  

(2)
19

 

2.1 I andre tilfælde (…) [tror mange, at det blot er en formssag at få en sen abortant1].  

2.2 Sådan er det ikke.  

(Adskilt af 9 propositioner, 3 perioder, 2 afsnitsskift) 

2.3 I Danmark er det (sic!) regionale samråd, der sammen med en ankeinstans bestemmer, hvem 

der kan få sen abort. 

2.4 Det må naturligvis give problemer indimellem, 

 [når nogle (…) tror, at de automatisk kan få en sen abort.anaf1] 

 

                                                           
19

  Eksemplet er citeret fra kronikken Abort efter 12. svangerskabsuge 

http://politiken.dk/debat/kroniker/article718876.ece  
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Ledsætningen ekspliciterer en semantisk relation mellem 2.1. og 2.4, idet den genoptager det 

propositionelle indhold i 2.1 (i en tro anafor) og tildeler denne en semantisk værdi. Hvilken 

semantisk relation, der er tale om, afhænger af, hvordan man analyserer ledsætningstypen. Som 

nævnt er fokus i analysen ikke så meget på, hvilke semantiske relationer ledsætningerne koder, men 

snarere på hvordan og hvornår de anvendes konnektivt. I forbindelse med ovenstående eksempel er 

en kort præcisering af den semantiske relation dog på sin plads. Ledsætningen, der er implikativ, 

kan syntaktisk analyseres som enten substantivisk eller adverbiel. Isoleret set kunne den analyseres 

som substantivisk: 

 

Det må naturligvis give problemer, når (at) nogle tror, de automatisk kan få en sen abort.  

 

Ved denne læsning fungerer Det som formelt subjekt for ledsætningen, og ledsætningen får en 

kausal betydning: At nogle tror de automatisk kan få en sen abort er årsag til mange problemer (ind 

imellem). Derfor, der er den prototypiske kausale parakonnektor, kunne godt indsættes i stedet for 

ledsætningen uden at sekvensen sprogligt ville blive ukohærent: 

 

2.1 I andre tilfælde (…) [tror mange, at det blot er en formssag at få en sen abortant1].  

(…) 

2.3 I Danmark er det (sic!) regionale samråd, der sammen med en ankeinstans bestemmer, hvem 

der kan få sen abort. 

2.4 [Derfor] (…)må (det) naturligvis give problemer indimellem, når nogle tror, at de automatisk 

kan få en sen abort. 

 

Imidlertid ville parakonnektoren ved denne konstruktion hente sin antecedent i 2.3 og ikke i 2.1, og 

det svarer ikke til, hvad teksten oprindeligt udtrykker.  

 I teksten udgør [2.3 +2.4] et selvstændigt afsnit, så set i forhold til ko-teksten er det 

mere plausibelt at Det ikke fungerer som formelt subjekt men derimod som resumptiv anafor for I 

Danmark er det(…).  Ved denne læsning er 2.3 årsag til 2.4 og konnexionen mellem de to er 

implicit:  

  

2.3 [I Danmark er det (sic!) regionale samråd, der sammen med en ankeinstans bestemmer, hvem 

der kan få sen abortant1]. 
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(Ø)  

2.4 [Detanaf1] må naturligvis give problemer indimellem, når nogle tror, at de automatisk kan få en 

sen abort. 

 

I denne analyse fungerer ledsætningen adverbielt. Hvorvidt ledsætningen syntaktisk fungerer 

adverbielt eller substantivisk har konsekvenser for, hvilken semantisk relation den koder. Som 

substantivisk ledsætning ekspliciterer den en kausal relation mellem 2.1 og 2.4. Dette baserer sig på, 

at ledsætningen – hvis substantivisk – fungerer som årsag til oversætningen. Hvis ledsætningen 

derimod er adverbiel, så findes årsagen som vist i 2.3, og ledsætningen er temporal, og deler et 

semantisk fællesled med ind imellem (jf. kapitel 8.2.1). I stedet for at repræsentere årsagen til 2.3 

beskriver den de nærmere omstændigheder, under hvilke 2.3 gælder. Således tilføres antecedenten i 

2.1 ved den konnektive ledsætning den semantiske værdi [+ circumstance]
20

.  

 

2.1 I andre tilfælde (…) [tror mange, at det blot er en formssag at få en sen abort.ant1]  

2.2 Sådan er det ikke.  

(Adskilt af 9 propositioner, 3 perioder, 2 afsnitsskift) 

2.3 I Danmark er det (sic!) regionale samråd, der sammen med en ankeinstans bestemmer, hvem 

der kan få sen abort. 

2.4 Det må naturligvis give problemer indimellem, 

 [når nogle (…) tror, at de automatisk kan få en sen abort.anaf1 +circ] 

 

I og med at relationen mellem 2.1 og 2.4 ikke er kausal men cirkumstantiel, er den semantisk 

tilsvarende parakonnektor ikke derfor. Derimod kunne det være en parakonnektor af typen ”i 

sådanne tilfælde”, der netop kunne referere til de omstændigheder (i 2.1) hvorunder 2.4 gælder(og 

samtidigt være en parafrasering af fællesleddet mellem ind imellem og når): 

 

2.1 I andre tilfælde (…) [tror mange, at det blot er en formssag at få en sen abortant1].  

(…) 

                                                           
20

 Circumstance optræder i RST‟s relationsinventar og inkluderer bl.a. de temporale relationer. Relationen optræder i 

tilfælde hvor satellitten (her den konnektive ledsætning) repræsenterer de omstændigheder under hvilke den 

overordnede proposition gør sig gældende. Circumstance anvendes kun hvor indholdet i ledsætningen er realiseret, 

hvorved den adskiller sig fra den konditionelle relation, der anvendes hvor sagforholdet ikke er realiseret. 
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2.3 I Danmark er det (sic!) regionale samråd, der sammen med en ankeinstans bestemmer, hvem 

der kan få sen abort. 

2.4 *Det må naturligvis give problemer ind imellem i sådanne tilfælde. 

 

Udover at det rent sprogligt er en besynderlig konstruktion, ville det ligeledes give en ukohærent 

læsning, idet vi forventer at finde antecedenten i den nærmeste foregående proposition (2.3.). Og i 

denne proposition er der ikke noget element, der kan fungere som antecedent for parakonnektoren 

”i sådanne tilfælde”. Selv som teksten fremstår her (hvor de mellemliggende propositioner mellem 

2.3. og 2.1 er fjernet), hvor der relativt tæt på parakonnektoren er en oplagt antecedent i 2.1 ”I 

andre tilfælde”, er der tilsyneladende for stor tekstuel afstand til, at vi læser denne som antecedent. 

Igen ser vi altså, at parakonnektoren henter sin antecedent i den umiddelbart foregående 

proposition.  

 I den originale tekst er der væsentligt større afstand mellem den konnektive 

ledsætning og antecedenten i 2.1., hvorfor det ville være endnu mere usandsynligt at modtager 

skulle kunne finde frem til den rigtige antecedent på baggrund af parakonnektoren i sådanne 

tilfælde. Men eftersom den konnektive ledsætning genoptager antecedenten i sin helhed, kan vi selv 

med så stor afstand mellem antecedent og anafor afkode den rette sammenhæng.  

 

9.2Pragmatiske relationer 

 

De nedenstående eksempler indledes begge med en i princippet konditional konnektor, hhv. si og 

hvis. Disse indleder normalt konditionale ledsætninger, hvis reference som oftest er et hypotetisk 

sagforhold. Men i nedenstående eksempler er der tale om argumentativ brug af si/hvis,(jf. Skytte 

2000: 734 ff.), hvor indlederen fungerer som samordningskonnektor frem for som konditional 

konnektor. Fælles for begge eksempler er, at ledsætningen i stedet for at referere til noget 

hypotetisk genoptager et allerede asserteret sagforhold.  
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9.2.1 Eksempel (1) 

(1) er et eksempel på en samordningskonstruktion, hvor konnexionen er ekspliciteret i en konnektiv 

ledsætning. Den konnektive ledsætning ekspliciterer en relation mellem propositionen i 

oversætningen og udvalgte dele af den foregående sekvens:   

 

(1)
21

 

1.1 Leí en las páginas de opinión de un diario local dos columnas firmadas el mismo día por 

jóvenes [de diferente afiliación políticaant1].  

1.2 [Manifestaban opiniones divergentesant2] acerca de la píldora del día siguiente;  

pero  

1.3 me llamó la atención que [no recurrían para exponerlas a atacar al contrarioant3] 

y,  

(...)  

1.4 [no rehuían el acuerdo en puntos de consensoant4] (...)  

[Si posturas políticamente divergentesanaf1-2 son capaces de argumentar así para converger en 

mínimos comunesanaf2-3-4 + evid] 

1.5 hay esperanza democrática.  

 

Den konnektive ledsætning samler sit propositionelle indhold fra flere forskellige propositioner. 

Hvor der i de foregående eksempler var tale om tro anaforer, der fandt sin antecedent i én 

proposition, er der her snarere tale om en resumptiv anafor, der samler op på flere foregående 

propositioner. Som vist i eksemplet udgør antecedenten for ledsætningen komponenter fra fire 

forskellige propositioner (hhv. 1.1, 1.2, 1.3 & 1.4). Igen ser vi at ledsætningen som konnektor qua 

sit propositionelle indhold har mulighed for meget præcist at eksplicitere, hvilke elementer i den 

foregående tekst, der fungerer som antecedent. Dette medfører, at den kan eksplicitere en relation 

mellem propositionen i oversætningen og flere forskellige forudgående propositioner. Og såvel som 

dette forhold bl.a. tillader den konnektive ledsætning at springe langt tilbage i teksten for at finde 

sin antecedent (modsat parakonnektoren som vist ovenfor) tillader det ligeledes den konnektive 

                                                           
21

 Eksemplet er citeret fra kronikken Proponer sin imponer, cuestionar sin condenar. 

(http://www.elpais.com/articulo/opinion/Proponer/imponer/cuestionar/condenar/elpepiopi/20090626elpepiopi_12/Tes) 
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ledsætning at resumere flere forskellige propositioner i én og dermed kode en relation mellem den 

efterfølgende proposition og udvalgte elementer fra den foregående sekvens. 

 Ved at genoptage de foregående propositioner resumptiv og markere dem med 

konnektoren si udtrykker afsenderen, at den foregående sekvens skal ses som belæg for 

propositionen i oversætningen. Der er tale om en anvendelse af si, der falder uden for den mest 

gængse, fordi den konditionale konnektor normalt refererer til et ikke-asserteret propositionelt 

indhold. Men i dette tilfælde er antecedenten faktisk asserteret i de foregående propositioner. 

Forskellen kan illustreres ved nedenstående eksempel: 

 

(A)
22

 Hvis prostitution fortsat skal være lovligt, må Folketinget være konsekvent og indrette 

lovgivningen efter det.  

 

I dette eksempel markerer hvis, at propositionen i ledsætningen refererer til noget hypotetisk eller 

fremtidigt. Den konditionelle ledsætning udtrykker den hypotetiske og fremtidige forudsætning 

under hvilken propositionen i oversætningen har gyldighed. Heroverfor genoptager si-sætningen i 

(1) en række propositioner, der alle er asserterede i den foregående tekst. Dermed refererer 

ledsætningen ikke til noget hypotetisk men noget faktisk. I stedet for at udtrykke en hypotetisk 

forudsætning for at propositionen i oversætningen har gyldighed, udtrykker ledsætningen, hvad i 

det foregående afsender anvender som belæg for sin påstand i oversætningen. Pragmatisk refererer 

ledsætningen – og dermed antecedenten – til den implicitte modalitetskomponent for propositionen 

i konklusionen: 

 

(1) Si posturas políticamente divergentes son capaces de argumentar así para converger en 

mínimos comunes, (es cierto que:) hay esperanza democrática. 

 

 Samordningskonstruktioner, hvor der drages en logisk konklusion, kan ligeledes 

ekspliciteres ved en samordningskonnektor. Spørgsmålet er, om en sådan i dette tilfælde funktionelt 

kan stå i stedet for den konnektive ledsætning: 

 

                                                           
22 Eksemplet er citeret fra kronikken Skal vi tilbyde erhvervspraktik på bordeller? 

http://politiken.dk/debat/kroniker/article757321.ece  
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(1) (modificeret) 

1.1 Leí en las páginas de opinión de un diario local dos columnas firmadas el mismo día por 

jóvenes [de diferente afiliación políticaant1].  

1.2 [Manifestaban opiniones divergentesant2] acerca de la píldora del día siguiente;  

pero  

1.3 me llamó la atención que [no recurrían para exponerlas a atacar al contrarioant3] 

y,  

(...)  

1.4 [no rehuían el acuerdo en puntos de consensoant4] (...)  

? Así que/entonces 

1.5 hay esperanza democrática.  

En resumptiv læsning, hvor konnektoren samler op på hele den foregående sekvens er ikke oplagt, 

fordi også samordningskonnektoren søger sin antecedent i den nærmeste foregående proposition. I 

forhold til kronikken i sin helhed, der netop handler om den anstændige debat ud fra devisen 

Proponer sin imponer, cuestionar sin condenar, er ovenstående konstruktion med en 

samordningskonnektor ikke direkte ukohærent. De foregående afsnit handler, kort fortalt, om 

hvordan en konstruktiv debat i et demokrati bør være. Og propositionerne 1-4 optræder som et 

eksempel på netop en konstruktiv, anstændig debat i lyset af de foregående overvejelser. Så i 

forhold til teksten i sin helhed, ville en konstruktion med en samordningskonnektor ikke være 

direkte ukohærent, da vi tidligere har fået præsenteret idéen om sammenhængen mellem et 

velfungerende demokrati og en velfungerende debat.  Men det ville give en mere vag 

argumentation. Det ville ikke fremgå tydeligt, præcist hvad afsender anvender som belæg for sin 

påstand, fordi belægget skulle infereres ud fra ko-teksten.  Ved at genoptage belægget i en 

konnektiv ledsætning ekspliciterer afsender sin argumentation og sikrer, at modtager afkoder det 

rette belæg for påstanden. Dermed repræsenterer den konnektive ledsætning altså et pragmatisk 

kommunikativt træk. Ved at plukke elementer ud fra den foregående sekvens og præsentere dem i et 

samlet belæg, fremhæver afsender de elementer, der er essentielle for, at han kan drage den 

efterfølgende konklusion.  

 Overordnet skyldes brugen af den konnektive ledsætning, at belægget for påstanden 

hentes fra flere forskellige propositioner. En tilsvarende relation kan uden problemer kodes ved 

eksempelvis así que, hvis udelukkende den foregående proposition fungerer som belæg, jf. (B): 
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(B)
23

 Pero los jóvenes no son imbéciles, [reaccionan pronto+evid], así que hay esperanza 

(http://lavquen.tripod.com/entrevistaasamirnazal.htm) 

  

I (B) er det den umiddelbart foregående proposition, reaccionan pronto, der er belæg for påstanden, 

og parakonnektoren peger netop på denne som belæg, hvorfor det ikke er nødvendigt at eksplicitere 

dette i en konnektiv ledsætning.  

 

 

9.2.2 Eksempel (2) 

I (1) skyldtes brugen af den konnektive ledsætning ikke distance mellem antecedent og anafor, 

eftersom antecedenten befandt sig i den umiddelbart foregående sekvens, men derimod at anaforen 

var en resumptiv genoptagelse af flere forskellige propositioner. I nedenstående eksempel er der 

væsentligt større afstand mellem antecedent og anafor. (2) er lig (1), idet (2) ligeledes genoptager 

tidligere asserterede sagforhold i en ledsætning indledt med hvis og ekspliciterer en pragmatisk 

relation. Men til forskel fra ovenstående udgøres det konnektive element af to propositioner, dvs. 

det består af to konnektive ledsætninger
24

. Mens den konnektive ledsætning i (1) så at sige stykkede 

sin proposition sammen fra indholdet i flere forskellige foregående propositioner, genoptager de 

nedenstående konnektive ledsætninger to foregående propositioner i tro anaforer
25

.  

 

(2) 

2.1 [Uden vækst braser systemet sammenant1]. 

(2.1 og 2.2 er adskilt af 8 propositioner (fire perioder) og 1 mellemliggende afsnit der uddyber og 

underbygger påstanden i 2.1)  

2.2 Der skal ikke større matematisk indsigt til for at indse, at [man ikke kan have evig materiel 

vækst inden for et lukket, materielt system som denne klodeant2]. 

                                                           

23
(http://lavquen.tripod.com/entrevistaasamirnazal.htm) 

 
24

 Samordningskonnektoren ekspliciteres kun i den første ledsætning, men har scope over begge propositioner.  
25

 Syntaktisk og leksikalsk er antecedenter og anaforer i dette eksempel ikke identiske. Men semantisk udtrykkes det 

samme sagforhold, hvorfor anaforerne analyseres som tro (og udtryk for leksikalsk variation) 
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(2.2 og 2.3 er adskilt af 13 perioder, adskillige propositioner og 3 mellem liggende afsnit, der 

uddyber og underbygger påstanden i 2.2
26

)  

 2.3 Det er indlysende, hvad vi kan gøre for at vende kurven.) 

[Hvis [det økonomiske system ikke kan opretholdes uden evig vækstanaf1+evid], og [evig vækst ikke er 

muliganaf2]anaf1-2+evid],  

så  

2.4 må vi lave systemet om.  

 

Ovenstående er et eksempel på to sidestillede konnektive ledsætninger, der plukker det essentielle i 

den foregående argumentation ud. I det første eksempel var det propositionelle indhold i den 

konnektive ledsætning en art resumptiv anafor for flere umiddelbart foregående propositioner. Med 

ledsætningen samlede afsender udvalgte dele af den foregående sekvens og genoptog dem som 

belæg for sin konklusion. I dette tilfælde tillader de konnektive ledsætninger derimod afsenderen at 

plukke to centrale propositioner, der tekstuelt befinder sig meget langt væk fra påstanden, ud fra de 

mange foregående propositioner og fremhæve dem som centrale for argumentet. Altså er der også 

her primært tale om en argumentativ brug af de konnektive ledsætninger.  

 I (2) er samordningskonnektoren så ekspliciteret i oversætningen, hvilket skyldes at 

ledsætningen er spidsstillet, (jf. Hansen, 1998: 17).  

 

(2) Hvis det økonomiske system ikke kan opretholdes uden evig vækst (…)så må vi lave systemet om.  

 

Men selvom oversætningen er indledt af samordningskonnektoren så, gør ko-teksten at hvis denne 

stod alene – uden de konnektive ledsætninger – ville teksten være ukohærent: 

  

(2)*Det er indlysende hvad vi skal gøre for at vende kurven. Så vi må ændre systemet.  

 

Hele den foregående tekst er en lang argumentativ sekvens, der underbygger de to påstande (i hhv. 

2.1 og 2.2), der genoptages som belæg for den endelige konklusion (eller påstand): at systemet må 

laves om. Så igen ser vi, at ledsætningen ikke koder en semantisk relation, eller tildeler 

antecedenterne en semantisk værdi, men derimod en pragmatisk. De konnektive ledsætninger 

                                                           
26

 Påstanden i 2.2 forstås her propositionen i ledsætningen som man kan ikke have evig materiel vækst inden for et 

lukket, materielt system som denne klode, og ikke propositionen i oversætningen, der snarere fungere som modalt 

element eller styrkemarkør (jf. Jørgensen & Onsberg, 2008:28 f. ) 
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tillader afsender at plukke to propositioner, der tekstuelt befinder sig langt fra denne, ud og 

præsentere dem som de centrale belæg for sin påstand. 

 Pragmatisk refererer de konnektive ledsætninger – og antecedenter – til den implicitte 

modalitetskomponent for propositionen i konklusionen: 

 

(2) [Hvis [det økonomiske system ikke kan opretholdes uden evig vækstanaf1+evid], og [evig vækst ikke 

er muliganaf2]anaf1-2+evid],  

så  

2.4 (er det sandt at:) må vi lave systemet om.  
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10 Diskussion   

Ovenstående analyse viser, hvordan den konnektive ledsætning anvendes i tekster. For at redegøre 

for dens funktion, er den løbende blevet sammenholdt med hhv. para- og samordningskonnektoren, 

og analysen viser, at der er forskel på, hvornår konnexion kan ekspliciteres i hhv. en para- eller 

samordningskonnektor, og hvornår den må ekspliciteres i en konnektiv ledsætning.  

 Hvis man begrænser konnektorfunktionen til leksikalske størrelser uden propositionelt 

indhold, må man nødvendigvis nå frem til en forståelse af konnexion som et lineært fænomen. I og 

med at konnektorerne – bredt forstået som konnektor, parakonnektor og samordningskonnektor - 

kun kan referere til en enten umiddelbart foregående eller efterfølgende proposition eller sekvens, 

kan de kun kode en lineært progressiv konnexion. Og dermed bliver konnexion til et fænomen, der 

kun kan optræde mellem propositioner og sekvenser, der står i umiddelbar forlængelse af hinanden. 

Men analysen af den konnektive ledsætnings anvendelse viser, at det faktisk ikke forholder sig 

sådan. Den konnektive ledsætning tager over, hvor konnektorerne må give op. Den kan genoptage 

propositioner på tværs af sekvenser og afsnit og eksplicitere relationen mellem disse og den 

efterfølgende proposition. En relation som man ved at ignorere den konnektive ledsætning, 

formodentlig ville opfatte som implicit. Men med den konnektive ledsætning kan vi se, at denne 

form for konnexion ikke nødvendigvis er et implicit fænomen, men et fænomen der rent faktisk kan 

ekspliciteres. Dermed bidrager den til en ny og mere nuanceret opfattelse af (eksplicit) konnexion.  

 Analysen i kapitel 9 viser, at den konnektive ledsætning kan eksplicitere såvel 

semantiske og pragmatiske relationer. Ved begge former for konnexion har vi set, at ledsætningen 

først og fremmest ekspliciterer en relation mellem propositioner i en tekst. Såvel ved de semantiske 

som ved de pragmatiske relationer genoptager ledsætningen en foregående proposition og sætter 

denne i relation til den efterfølgende proposition i oversætningen.  Ved de pragmatiske relationer 

vedrører konnexionen på én gang det propositionelle indhold - den ideationelle komponent – og den 

interpersonelle komponent. Man kan skille de to komponenter ad eller vurdere hvilken af de to, der 

primært forbindes i konnexionen. Den interpersonelle komponent giver sig til udtryk, idet den 

konnektive ledsætning ekspliciterer argumentationen for modtager, og dermed forklarer afsender 

hvad i teksten han anvender som belæg for sin påstand. Men samtidigt er det den ideationelle 

komponent i propositionerne, der forbindes i en logisk konstruktion som hhv. belæg og påstand. At 

begge komponenter spiller en rolle giver sig også til udtryk i analysen af ledsætningernes 

anvendelse. Hvor man i forbindelse med de semantiske relationer, kan redegøre for konnektorens 
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anvendelse på baggrund af ko-tekstuelle faktorer, såsom tekstuel nærhed og kohærens mellem 

propositionerne, er analysen af de pragmatiske relationer i højere grad afhængige af netop 

pragmatiske faktorer, såsom kommunikativ hensigt og argumentanalyse, og deres anvendelse lader 

sig kun til en vis grad forklare i forhold til den omgivende ko-tekst.  

 

10.1 Analyseresultaterne i relation til hypotesen 

Den bagvedliggende hypotese for specialet var, at den konnektive ledsætning udelukkende fungerer 

som et konnektivt element og dermed kun bidrager med information om, hvordan to sagforhold skal 

ses i forhold til hinanden. Analysen af konnektorfunktionen og afgrænsningen af den konnektive 

ledsætning i de foregående kapitler ledte frem til, at en ledsætning kan defineres som konnektiv, når 

den er ekstrapropositional, har en ko-tekstuel antecedent og tildeler denne en semantisk eller 

pragmatisk værdi i forhold til oversætningen. Samtlige ledsætninger i den ovenstående analyse 

opfylder disse krav. Hvor den konnektive ledsætning koder en semantisk relation, har den en 

udelukkende konnektiv funktion i forhold til teksten som helhed. I begge eksempler genoptager 

ledsætningen antecedenten i en tro anafor og ekspliciterer dens relation til propositionen i den 

efterfølgende oversætning. Den bidrager ikke med ny information om sagforholdet, men 

ekspliciterer udelukkende en relation mellem to propositioner, der hver for sig er referentielle, dvs. 

bidrager med ny information om sagforholdet. Man kan ikke på samme måde reducere 

ledsætningens funktion til at være udelukkende konnektiv, hvor den ekspliciterer en pragmatisk 

relation. Ledsætningen sætter to sagforhold i relation til hinanden og bidrager ikke med ny 

information om sagforholdet. Til gengæld bidrager den med information på det interpersonelle 

niveau. Udover at eksplicitere relationen mellem propositionerne, udtrykker den pragmatiske 

konnexion samtidigt afsenders kommunikative hensigt: at forklare over for modtager med hvilket 

belæg han udtrykker sin påstand for at vinde dennes tilslutning. Ikke desto mindre viser specialet i 

sin helhed, at man kan udskille en særlig type ledsætninger, der netop er karakteristiske ved om ikke 

udelukkende så dog langt overvejende at have en ren konnektiv funktion.  

10.2 Analyseresultaterne i relation til empirien 

Analysen bygger på argumentative tekster, og dette afspejler sig i analyseresultatet. Den konnektive 

ledsætning kan principielt forekomme i enhver teksttype, men formodentlig optræder den hyppigere 

argumentative tekster, som fx kronikken. Dette hænger sammen med teksttypens formål; at 
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overbevise modtager om gyldigheden af en given påstand. Den konnektive ledsætning gør det 

muligt for afsender at eksplicitere sin argumentation i tilfælde, hvor belægget befinder sig langt væk 

fra påstanden og/eller består af udvalgte elementer fra en længere sekvens.  

 Når vi argumenterer, gør vi det med en særlig kommunikativ intention – nemlig at 

overbevise og vinde tilslutning. Dette afspejler sig i kronikkerne, hvor netop den konnektive 

ledsætning, der udtrykker en pragmatisk relation og ekspliciterer et givent belæg, bliver brugt 

flittigt. Denne argumentative brug af den konnektive ledsætning er formodentligt overvejende 

knyttet til netop den argumentative teksttype.  

 Empirien har været velegnet til at definere den konnektive ledsætning og redegøre for 

dens funktion. Analysen giver måske et noget entydigt billede af, hvilke relationer den konnektive 

ledsætning kan eksplicitere, men dette har ikke indvirkning på hverken definitionen af den 

konnektive ledsætning eller analysen af dens funktion som konnektor. Funktionen i sig selv beror 

på ko-tekstuelle faktorer og er den samme, uanset hvilken relation ledsætningen ekspliciterer. 

 Inddragelsen af såvel danske som spanske eksempler i analysen viser, at den 

konnektive ledsætning anvendes parallelt på de to sprog. Dermed vedrører fænomenet ikke de 

bagvedliggende, divergerende sprogsystemer – dansk og spansk – men er snarere et alment 

lingvistisk fænomen, hvis funktion udover den rent lingvistiske samtidigt er tæt forbundet med 

retorikken. 
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11 Konklusion og perspektivering 

I dette speciale har jeg vægtet positioneringen af den konnektive ledsætning i forhold til den gængse 

forståelse af konnektorfunktionen og ledsætningstyper højt. Formålet med dette har været at vise, at 

den konnektive ledsætning repræsenterer et hidtil ubelyst fænomen i forhold til begge discipliner.  

Den konnektive ledsætning som analyseobjekt og -redskab har sin berettigelse i forhold til disse to 

discipliner. På den ene side har den funktionelt så meget til fælles med konnektoren, at den bør 

indgå som analyseredskab i konnexionsanalysen på lige fod med konjunktionaler og adverbialer. På 

den anden side er den tilstrækkeligt forskellig fra konjunktionalerne og adverbialerne til, at det er 

berettiget at gøre den til analysegenstand i sig selv. I forhold til ledsætningstypologien bidrager den 

konnektive ledsætning til en mere nuanceret opfattelse af, hvad en ledsætning er, og den er 

anvendelig som analyseredskab til afkodning af ledsætningers funktion i tekster. Specialets fokus 

har primært været på ledsætningens funktion, men det har krævet en bestemmelse af materialet for 

at kunne redegøre for, hvorledes den funktionelt adskiller sig fra andre konnektorer. Derfor har jeg 

vægtet en udtømmende redegørelse for såvel den konnektive del som ledsætningsdelen af 

analysegenstanden højt. 

 

Specialet redegør først og fremmest for en funktion. Denne funktion er ganske konkret, når man ser 

den udført, men meget abstrakt når man skal beskrive den. Derfor har jeg gennemgående valgt at 

illustrere analysen med eksempler. Min hensigt har været at understøtte både den empiriske og den 

mere teoretisk baserede analyse med et solidt eksempelmateriale, ud fra en opfattelse af at pointerne 

træder tydeligere frem, hvis de bliver vist og ikke kun beskrevet. I analysen af de konnektive 

ledsætningers anvendelse har jeg valgt kommutationsprøven som analytisk redskab. Ved at indsætte 

leksikalske konnektorer på den konnektive ledsætnings plads, har jeg kunnet redegøre for den 

konnektive ledsætnings anvendelse. Denne optræder nemlig hvor en semantisk mere upræcis 

konnektor, som fx parakonnektoren, ikke ville kunne eksplicitere konnexionen. Denne metode har 

bidraget med yderligere en pointe i specialet. Ved at indsætte konnektorer på den konnektive 

ledsætnings plads, har jeg kunnet redegøre for de begrænsninger, der er for konnektorernes 

anvendelse. Som fastslået i analysen, henter de deres antecedent i den nærmeste proposition eller 

sekvens, hvilket giver dem en meget begrænset anvendelse i forhold til teksten som helhed.  Som 

nævnt er jeg ikke stødt på teorier, der behandler dette aspekt af konnektorfunktionen, og en mere 

udtømmende analyse af dette aspekt kunne være et væsentligt bidrag til vores forståelse af 

konnexion.  
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Jeg har med specialets funktionelle udgangspunkt kunnet sætte lighedstegn mellem 

konnektorfunktionen og den konnektive ledsætning på en lang række punkter, en lighed der synes 

utænkelig, hvis man laver konnexionsanalyse med syntaksen i baghovedet. Ved at tage 

udgangspunkt i konnektoren som funktion, kan specialet bidrage til en mere nuanceret og dermed 

mere tilbundsgående forståelse af konnexionen og dens rolle i tekster. Den konnektive ledsætning 

giver en mere bred forståelse af hvilke lingvistiske – og retoriske – virkemidler afsender har til 

rådighed for eksplicitering af tekstsammenhæng. Uden den konnektive ledsætning ville 

eksemplerne i analysen højst sandsynligt blive analyseret som udtryk for implicit konnexion, og 

tekstsammenhængen ville synes at bero på andre fænomener, eksempelvis anaforstrukturen. Med 

den konnektive ledsætning har jeg vist, at afkodningen af konnexionen i disse eksempler ikke 

udelukkende beror på inferens, men faktisk er ekspliciteret.   

 

I forhold til ledsætningstypologien repræsenterer den konnektive ledsætning ikke et alternativ men 

et supplement. Ledsætningens syntaktiske såvel som semantiske funktion i relation til oversætning 

er udmærket kortlagt i et samspil mellem den traditionelle leksikalske og Diderichsens mere 

funktionelle tilgang. Og dog. Som nævnt er den adverbielle kategori relativt upræcist defineret. På 

samme måde som adverbierne er blevet defineret i en række funktionelle undergrupper, er den 

adverbielle ledsætning blevet inddelt i overordnet temporale og rationale undergrupper. Men denne 

inddeling er som fastslået udelukkende baseret på relationen til oversætningen. Ved at tage 

udgangspunkt i en større enhed end perioden – nemlig teksten – har jeg defineret en systematisk 

forekommende og funktionelt afgrænset ledsætningstype, der, om end den måske ikke redegør 

endeligt for hvad den adverbielle ledsætning er som overbegreb, så dog bidrager med en ny viden 

om hvad den også er.  

 

Definitionen af den konnektive ledsætning er først og fremmest baseret på ko-teksten. Analysen af 

funktion på det ko-tekstuelle niveau er ikke udelukkende et spørgsmål om at redegøre for hvordan 

tekster struktureres, men ligeledes et spørgsmål om hvilke kommunikative roller de forskelle 

tekstuelle elementer spiller. Den konnektive ledsætnings kommunikative rolle er at eksplicitere 

konnexionen, sammenhængen mellem propositioner eller informationer i en tekst, for modtager. 

Teksten og den kommunikative rolle udgør et udmærket plateau for en ledsætningstypologi og en 

lignende analyse af andre adverbielle ledsætningstyper, hvis funktion primært er på dette sproglige 
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niveau. Dette kunne bidrage til en yderligere afgræsning af den adverbielle ledsætning. I Principper 

for grammatisk analyse beskriver Per Anker Jensen (1985) det modale adverbialled, hvis funktion 

bl.a. er at udtrykke noget om den efterfølgende propositions sandhedsværdi. Denne rolle findes også 

på ledsætningsniveau. Ledsætninger af typen ”Hvis jeg har ret i denne påstand, så…” har en 

overordnet modal funktion. Til forskel fra den konnektive ledsætnings anaforiske reference, er disse 

ledsætninger overvejende deiktiske, og de fungerer primært på det metatekstuelle niveau. De har 

dog det til fælles med den konnektive ledsætning, at de qua deres propositionelle indhold, der i dette 

tilfælde vurderer en foregående proposition og sætter den i sammenhæng med den efterfølgende, 

primært fungerer i forhold til teksten, hvorfor de til forskel fra de modale adverbier har scope over 

mere end blot perioden. Man kunne med fordel anvende specialets analytiske metode til at afgrænse 

og definere også denne type ledsætninger.  

 

Et spørgsmål vedrørende den konnektive ledsætning står stadig relativt ubesvaret tilbage – nemlig 

hvilke semantiske og pragmatiske relationer, der kan ekspliciteres i en ledsætning. Flere eksempler i 

den empiriske analyse kunne have belyst dette område lidt nærmere, men det ville have været på 

bekostning af analysen af funktionen, som er det essentielle i specialet. Man kunne med fordel 

udvide analysen af den konnektive ledsætning til at inddrage andre teksttyper. Dette ville give et 

mere helstøbt billede af hvilke relationer, der kodes ved denne type konnexion, og om den 

konnektive ledsætning – som det formodes i specialet – er et fænomen, der primært optræder i 

forbindelse med argumentative tekster. Ligeledes kunne man med fordel i højere grad koble den 

lingvistiske analyse af den konnektive ledsætning med en mere retorisk baseret argumentanalyse.  

 

Analysen af den konnektive ledsætnings anvendelse har vist, at fænomenet ikke kun har relevans i 

forhold til lingvistikken. Jeg mener den repræsenterer et anvendeligt, lingvistisk funderet 

analyseredskab til anvendelse også i argumentanalysen ved afkodning af argumentative strukturer 

og eksplicitering.  

 

Specialet har taget udgangspunkt i en forståelse af sprog som mening og kommunikation frem for 

syntaks i overensstemmelse med tekstlingvistikken. Tekslingvistikken blev indledningsvist 

beskrevet som den lingvistiske disciplin, der undersøger, hvordan forskellige sproglige elementer 

bidrager til at skabe sammenhæng i en tekst. Teksten er blevet defineret som ”en kommunikativ 

enhed mellem hvis dele der er sammenhæng” (Lundquist, 2003b: 229), og denne opfattelse går igen 
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gennem hele analysen. Specialet er tænkt som et bidrag til tekstlingvistikken, der udvider vores 

forståelse af mellem hvilke dele denne sammenhæng kan ekspliciteres – og hvordan. 
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Bilag 1: Begrebsdefinitioner 

 

Nedenfor defineres nogle af de centrale - såvel som mere perifere - begreber i afhandlingen, der 

ikke bliver nærmere behandlet men blot anvendt i løbet af analysen (Kursiv angiver at et begreb, der 

anvendes i definitionen af et andet begreb, defineres andetsteds). 

 

Tekst 

Tekst anvendes i lingvistikken om såvel en mundtlig som skriftlig enhed. I denne afhandling 

refererer tekst udelukkende til en skriftlig enhed. Forståelsen af tekst i afhandlingen er i 

overensstemmelse med den definition der præsenteres i (Lundquist, 2003b: 229): ”En tekst er en 

kommunikativ enhed mellem hvis dele der er sammenhæng.” Dvs. det er en størrelse, der kræver 

afsender og modtager mellem hvilke teksten kommunikeres. Nedenfor defineres ”de dele af teksten 

mellem hvilke der skal være sammenhæng”, som anvendes i afhandlingen. Tekstsammenhæng 

forstås som et overordnet begreb i forhold til konnexion, idet konnexion er én form for tekstuel 

sammenhæng, jf. indledningen. 

 

Sætning 

Sætning forstås som en abstrakt grammatisk størrelse bestående af sætningskerne + frie tilføjelser, 

der ikke har nogen faktisk forekomst i tekster. Heroverfor forstås hhv. ledsætning, oversætning og 

periode som de faktiske forekomster af sætninger i en tekst. Sætningskernen udgøres af verbalet og 

dets valensled. Den konnektive ledsætning, såvel som konnektorer og konnektive adverbialer samt 

adverbialer i forbindelse med eksplikative følgesætninger (jf. kap 4) udgør frie tilføjelser
1
. 

 

Periode 

Periode forstås som den syntaktiske størrelse, der spænder fra punktum til punktum i en tekst. 

Perioden kan være simpel, dvs. bestå af udelukkende én proposition og én sætning, eller den kan 

være kompleks, dvs. bestå af to eller flere propositioner og sætninger. Den komplekse periode er 

parataktisk når den består af to (eller flere) sidestillede sætninger, og hypotaktisk når den består af 

hhv. en eller flere over- og ledsætninger.  

                                                           
1
 Væsentligt flere sproglige størrelser kan udgøre frie tilføjelser, men ovenstående er de eneste der anvendes i 

afhandlingen.  



 

Oversætning 

Oversætningen optræder i en kompleks periode med ledsætning 

 

Ledsætning 

Ledsætningen optræder i en kompleks periode og underordnet oversætningen  

 

Intersententiel 

Anvendes om en semantisk eller pragmatisk relation, der forbinder propositioner på tværs af 

perioder
2
 

 

Intrasententiel 

Anvendes om semantiske eller pragmatiske relationer mellem propositioner inden for 

periodegrænsen 

 

Sekvens  

Forstås som en tekstuel størrelse bestående af flere perioder, der i forhold til analysen udgør en 

enhed. 

 

Proposition 

Forstås som den semantiske enhed, der udgøres af verbum og valensled og gengiver et sagforhold. 

En proposition kan have reference og dermed gengive et sagforhold, der vedrører verden uden for 

teksten, eller konteksten, den kan være deiktisk, og i så fald er sagforholdet knyttet til den 

situationelle eller metatekstuelle kontekst. Endelig kan en proposition være anaforisk, og 

sagforholdet er dermed knyttet til ko-teksten.   

 

Ekstrapropositional 

Betegner en sproglig størrelse der ikke udgør en del af propositionen. 

 

                                                           
2
 Inter- og intrasentiel er ikke særligt hyppigt anvendte begreber i forbindelse med konnexion. Normalvis snakker man 

om hhv. intra- og ekstrafrasal funktion (jf. bl.a. Skytte, 2000) Disse begreber hænger dog nøje sammen med at 
konnexion ofte beskriver netop periodeinterne relationer, fx mellem led- og oversætning. Heroverfor er hovedsigtet 
med specialet at beskrive relationer som går på tværs af periodegrænsen, hvorfor termerne inter- og intrasententiel 
anvendes.  



Intrapropositional 

Betegner en sproglig størrelse der udgør en del af propositionen. 

 

Interpropositional 

Betegner en semantisk eller pragmatisk relation mellem to (eller flere) propositioner. 

 

Ytring 

Forstås som den “konkrete, i en given situation foreliggende manifestation af en sætning” 

(Herslund, 1997: 69). Ytringen er den pragmatiske størrelse der svarer til hhv. proposition og 

sætning (ibid: 69). Ytringen består af en proposition samt illokution  

 

Assertion 

Anvendes i forbindelse med sætninger der har illokutionær værdi. Hvor ytring er den konkrete 

sproglige manifestation af en proposition og en sætning, er assertion et abstrakt begreb der står for 

hævdelsen af et sagforhold (Herslund & Smith, 2003: 117 ff., Korzen & Skytte, 2000: 30) 

 

Ko-tekst 

Anvendes om den sproglige kontekst der omgiver en given proposition (Lundquist, 2003b: 242) 

 

Kontekst 

Anvendes om verden uden for teksten om hvilken teksten (i form af de referentielle propositioner) 

handler. Heroverfor anvendes situationel kontekst om den kommunikative situation, der involverer 

afsender og modtager og som opstår i forbindelse med (af)kodning af teksten. 

 

Metatekstuel 

Anvendes om propositioner der påpeger noget i teksten frem for uden for teksten.  

 

Belæg 

Anvendes om de propositioner, afsender ved pragmatisk konnexion baserer sin konklusion på. 

 

Påstand 



Anvendes om den proposition der i konstruktioner med pragmatisk konnexion udtrykker afsenders 

konklusion. 

 

Ideationel komponent 

Anvendes om sprogets repræsentationelle funktion, dvs. det at sproget repræsenterer ideer og tanker 

(jf. Lundquist, 2003: 44). Den ideationelle komponent er knyttet til sagforholdet og propositionen. 

 

Interpersonel komponent 

Anvendes i forhold til pragmatisk konnexion. Den interpersonelle komponent vedrører tekstens 

deltagere og afsenders kommunikative hensigt med sproget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Bilag 2: Annotationer 

 

Eksemplerne i analysen er fortløbende nummereret startende fra (1) i hvert hovedkapitel. I kapitel 9, 

er de primære eksempler markeret hhv. (1) og (2). Andre eksempler i kapitel 9, er markeret med 

bogstav (A) (B). 

 

I de annoterede eksempler i analysen er samtlige konnektorer udskilt fra propositionen og markeret 

med antikursiv, også selvom de ikke behandles i analysen; dette gælder såvel konnektorer, 

parakonnektorer, samordningskonnektorer & konnektive ledsætninger. Hvor en parakonnektor 

optræder internt i en sætning, udskilles den ikke men markeres med antikursiv. Konnektorerne er de 

eneste sproglige elementer, der udskilles fra propositionerne i annotationen.  

 

I (1) nedenfor vises specialets annotationssystem i eksempler med konnektive ledsætninger. Den 

konnektive ledsætning opfattes som en sproglig enhed der består af et propositionelt indhold tildelt 

en semantisk eller pragmatisk værdi. Denne enhed markeres i analysen ved kantede parenteser, hvor 

den semantiske eller pragmatiske værdi angives ved + samt relation, fx [+kaus]. Den konnektive 

ledsætning fungerer som anafor, der har en anden ko-tekstuel proposition som antecedent. I 

analysen angives antecedenten [antx], hvor x angiver antecedentens nr. (jf. (1)). I og med at den 

konnektive ledsætning udgør en anafor markeres denne i sin helhed [anafx +sem/prg], hvor x angiver 

antecedentens nummer og sem/prg den pågældende semantiske/pragmatiske værdi, i (1) +kaus. 

 

 

(1) 

1.3 [prostitution regnes ikke som et erhvervant1], 

og  

1.4 det er derfor ikke muligt at være i en fagforening eller a-kasse og have en almindelig 

arbejdstagers rettigheder f.eks. ved sygdom eller arbejdsløshed. 

(Afsnitsskift) 

[Da det ikke er et erhvervanaf1+kaus] 

1.5 må der heller ikke være arbejdsgivere,(…)  

 



I analysen anvendes relationsbetegnelser fra RST’s relationsinventar. Dette findes på RST’s 

hjemmeside (http://www.sfu.ca/rst/01intro/definitions.html) og kan downloades frit. I analysen 

anvendes [+kaus], der angiver en kausal relation, [+circ] der angiver en temporal (cirkumstantiel) 

relation & [+evid] der angiver evidence/belæg. 

 

Kantede parenteser [ ] angiver at et element skal ses som en enhed. 

 

En konstruktion der analyseres som ukohærent er i annotationerne markeret med spidsstillet * 

 

En konstruktion der opfattes som tvivlsomt er i annotationerne markeret med spidsstillet ?   


