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Non-realitetsmarkører i dansk talesprog - hvis man kunne sige det på den måde 

Torben Juel Jensen 

 

Non-realitet som kognitivt og interaktionelt domæne 

En af de egenskaber der ofte regnes for at være særligt menneskelig, er evnen til at forestille sig at 

ting kunne være anderledes end de rent faktisk er. Det er denne evne der gør det muligt for os at 

planlægge handlinger som kan medvirke til at ændre den foreliggende virkelighed til det bedre - og 

det er denne evne der ligger bag følelser som skuffelse, fortrydelse, lettelse, skam og skyld. 

Sproget understøtter uden tvivl denne evne til at forestille sig alternative virkeligheder på 

afgørende vis fordi det gør os i stand til at kommunikere om fænomener der ikke er en del af den 

aktuelle situation. På den måde kan vi i en samtale, eller på skrift, sammen opbygge en mental 

verden af muligheder. Det sproglige virkemiddel der mest eksplicit illustrerer denne fundamentalt 

menneskelige evne til at forestille sig at ting kunne være anderledes end de rent faktisk er, er 

sproglig non-realitet. Hermed refererer jeg til det fænomen at en taler markerer at den situation 

eller begivenhed der tales om, ikke uden videre kan betragtes som virkelig – at taleren altså ikke 

forpligter sig på at der er en umiddelbar virkelighed der svarer til den situation eller begivenhed der 

tales om. Den sproglige markering sker ved hjælp af non-realitetsmarkører. 

Sproglig non-realitet er langt fra et perifert eller sjældent forekommende fænomen i 

sprogbrugen. Vi bruger faktisk meget tid på at tale og skrive om fænomener der kun er forestillede: 

situationer og begivenheder der er mulige, påkrævede, hypotetiske eller kontrafaktiske. For slet ikke 

at komme ind på den væsentlige rolle fiktion spiller i vores kultur. 

Begrebet non-realitet er, som jeg anvender det, ikke i sig selv en sprogligt kodet betydning. 

Begrebet er derimod tænkt som en betegnelse for et kognitivt og interaktionelt funderet domæne 

eller funktion, som dog kan markeres (og dermed kodes) sprogligt på utallige måder, såvel 

leksikalsk som grammatisk. For at bruge Hjelmslevs termer henviser non-realitet altså ikke i sig 

selv til indholdsstruktur, men indholdssubstans. Det at kunne henføre et eller andet indhold til et 

kognitivt domæne der ligger uden for virkeligheden - eller i hvert ikke nødvendigvis tilhører 

virkeligheden – ser dog ud til at være en funktion der er så væsentlig i vores omgang med hinanden 

at alle sprog har markører der på den ene eller anden måde koder og dermed strukturerer det 

sprogligt. 

 

Grammatisk kodning af non-realitet i nudansk 
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Non-realitetsmarkører kan være leksikalske eller grammatiske. Denne artikel vil dog kun behandle 

de grammatiske markeringer af non-realitet, og kun i nudansk. Her er non-realitet først og fremmest 

kodet i form af ”ledstillingsmodus” (valget mellem tomt og udfyldt fundamentfelt, jf. Christensen 

2006: 113 ff.), såkaldte subjektive hovedsætninger (Hansen & Heltoft 1999, kap. 15, § 4), 

modalverber, visse underordningskonjunktioner og epistemiske adverbier (Boye 2005): 

bliver det godt vejr i morgen, tager vi på stranden (spørgeformet betingelsessætning) 

bare det (dog) bliver godt vejr i morgen! (subjektiv hovedsætning) 

det bør/kan/vil/skal være/blive godt vejr i morgen (modalverber) 

hvis det bliver godt vejr i morgen, tager vi på stranden (hvis-konstruktion) 

det bliver måske/sandsynligvis/nødvendigvis/nok godt vejr i morgen (epistemiske adverbier) 

Alle de ovenstående sætninger kan siges at stå i modsætning til nedenstående umarkerede sætning: 

det bliver godt vejr i morgen 

Den beskriver samme sagsforhold, nemlig at det bliver godt vejr den følgende dag, men den 

indeholder ikke nogen non-realitetsmarkør. Det betyder at sagsforholdet udsiges at gælde i 

virkeligheden som taleren opfatter den. Som det fremgår af sætningen, tillader dansk grammatik at 

tale om fremtidige begivenheder uden at anvende non-realitetsmarkører (man anvender her bare 

præsensformen af verbet). Det vil altså sige at dansk grammatik konceptualiserer virkeligheden 

eller realitetsdomænet på en måde så den inkluderer såvel fortid og nutid som fremtid. Med 

konceptualisering mener jeg her og i det følgende den måde vi begrebsliggør vores erfaringer og 

dermed får mening ud af dem. 

De resultater der fremlægges i denne artikel, stammer fra mit ph.d.-projekt om 

irrealitetsmarkører (dvs. det der her kaldes non-realitetsmarkører)
1
 i dansk talesprog (Jensen 2005). 

Jeg inddrog her, primært af hensyn til projektets omfang, ikke alle de nævnte non-realitetsmarkører, 

                                                 
1
 Jeg anvendte i min ph.d.-afhandling termen irrealitetsmarkører som betegnelse for disse sproglige tegn, men er siden 

kommet til den erkendelse at det er mere hensigtsmæssigt at anvende termen non-realitet om det kognitivt og 

interaktionelt funderede domæne eller funktion der henvises til. For det første fordi irrealitet ligger for tæt op ad termen 

irrealis som betegner et helt bestemt fænomen i dansk grammatik der ikke er direkte relateret til irrealitet (dvs. non-

realitet). Nemlig den betydning det medfører når datidigt tempus anvendes til at signalere afstand fra realiteten (jf. 

omtalen senere i denne artikel). For det andet fordi begrebet irrealitet betydningsmæssigt ligger meget tæt op ad 

begrebet non-realis som er mere etableret i dansk grammatik (jf. Hansen & Harms Larsen 1970). Jeg anvender derfor i 

denne artikel, og i min bog om betingelsessætninger (Jensen 2008), termen ”non-realitetsmarkører” i stedet for 

”irrealitetsmarkører”. 

Den eneste egentlige forskel mellem begreberne ”irrealitetsmarkør”, som jeg anvendte begrebet i Jensen 2005, og ”non-

realitetsmarkør” er at non-realitetsmarkører også inkluderer helhedsspørgsmål og imperativer. Dette retfærdiggøres af at 

helhedsspørgsmål og imperativer ligesom spørgeformede betingelses(led)sætninger kodes topologisk i form af ”tomt 

fundamentfelt”, dvs. det finitte verbal står umiddelbart efter eventuelle konjunktioner og før subjektet hvis der er et 

subjekt i sætningen. Helhedsspørgsmål og imperativer er dog efter min mening en særskilt gruppe af non-

realitetsmarkører, og de adskiller sig således også på det udtryksmæssige plan fra de øvrige non-realitetsmarkører ved 

ikke at kunne markeres med irreal datid medmindre der samtidig forekommer andre non-realitetsmarkører i sætningen. 
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men kun modalverber (dvs. behøve, burde, gide, kunne, måtte, skulle, turde og ville) og hvis-

konstruktioner. Det er derfor også kun dem der behandles i det følgende. 

Hvis-konstruktioner og modalverber må umiddelbart siges at udtrykke meget forskellige 

betydninger; men de har det tilfælles at de ligesom de øvrige non-realitetsmarkører fungerer som 

rumskabere (Fauconnier 1994 [1985]). Det vil sige at de fungerer som talerens instruktioner til 

tilhøreren om at opstille et mentalt rum der adskiller sig moderrummet, og henføre resten af 

sætningens indhold helt eller delvist til dette rum. Med moderrummet menes det mentale rum der 

hidtil har dannet grundlag for diskursen. Det vil i de fleste genrer oftest være virkeligheden som 

taleren opfatter den. 

 

I eksempelsætningen ”hvis det bliver godt vejr i morgen, tager vi på stranden” opstiller hvis-

ledsætningen et mentalt rum der indeholder den situation at det er godt vejr den følgende dag, og at 

taleren sammen med nogle andre tager på stranden. Indholdet gælder derimod ikke umiddelbart i 

moderrummet idet dets realisering netop er betinget af at bestemte omstændigheder indtræffer. 

Mentale rum er ifølge den kognitive lingvist Gilles Fauconnier kognitive strukturer som i en 

kommunikationssituation organiserer afsender og modtagers mentale repræsentation af de 

sagsforhold samtalen omhandler. De mentale rum opstilles løbende under en samtale - dels 

pragmatisk på baggrund af konteksten, dels i form af eksplicitte sproglige instruktioner, altså ved 

hjælp af rumskabere. 

Det er ikke kun non-realitetsmarkører der fungerer som rumskabere i den forstand Fauconnier 

anvender begrebet; ifølge Fauconnier oprettes også mentale rum ved omtale af referenter og 

relationer i forbindelse med billeder, tid, lokalitet og aktivitetsdomæner, og sådanne rum opstilles af 

rumskabere som ”på billedet”, ”i 1980”, ”i morgen” og ”i Frankrig” (Fauconnier 1994 [1985]). Det 

særlige ved non-realitetsmarkører som rumskabere er at de opstiller et mentalt rum der adskiller sig 

Vi tager på 

stranden 

Moderrum: 

talerens opfattelse af 

virkeligheden i fortid, 

nutid og fremtid 

Non-realt rum: 

Det er godt vejr i morgen 

? 
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fra moderrummet med hensyn til realitets-værdi. Det skyldes at det ifølge taleren er uafklaret om 

det non-reale mentale rum er foreneligt med moderummet, altså om det der udsiges om det non-

reale mentale rum, også gælder i moderrummet. I eksempelsætningen ovenfor er det således ifølge 

taleren uafklaret om det bliver godt vejr den efterfølgende dag (som indikeret ved spørgsmålstegnet 

i figuren ovenfor), og derfor henføres de omtalte begivenheder til et non-realt mentalt rum ved 

hjælp af en hvis-ledsætning. 

Non-realitetsmarkørerne adskiller sig fra hinanden med hensyn til hvordan det non-reale rum 

de opstiller, er relateret til moderrummet. Det skyldes at de ud over deres abstrakte funktion som 

rumskabere også har mere specifikke indhold. For både hvis-konstruktionen og modalverberne er 

dette indhold relateret til det vanskeligt definerbare, men kognitivt meget fremtrædende begreb 

kausalitet (jf. Lakoff & Johnson 1999: 170 ff.) – dvs. vores erfaringer, eller rettere tolkninger, af at 

nogle begivenheder forårsager eller muliggør andre begivenheder. 

I min undersøgelse inddrog jeg ud over modalverber og hvis-konstruktioner også et andet 

fænomen i dansk grammatik som er relateret til markering af non-realitet. Det drejer sig om mu-

ligheden for at anvende datidigt tempus (præteritum eller perifrastisk pluskvamperfektum) som 

udtryk ikke (alene) for afstand i tid, men i realitet. Jeg kalder i afhandlingen dette fænomen for 

irreal datid i modsætning til temporal datid (Jensen 2005: 58 ff.). Markeringen sker på det 

udtryksmæssige plan ved en bagudvendt forskydning af den grammatiske tid i forhold til den 

tempusform man normalt ville anvende. Det vil sige at man i sætninger med nutidig eller fremtidig 

tidsreference, hvor man normalt ville anvende præsens, i stedet anvender præteritum eller 

pluskvamperfektum: 

hvis det blev godt vejr i morgen, ville vi tage på stranden 

hvis det var blevet godt vejr i morgen, ville vi have taget på stranden 

Den sidste sætning skal her læses på den måde at taleren mener at have en form for vished om 

morgendagens vejrlig, fx ved at have hørt vejrudsigten melde regnvejr. I sætninger med fortidig 

tidsreference, hvor man normalt ville anvende præteritum, anvendes i stedet pluskvamperfektum: 

hvis det var blevet godt vejr i går, ville vi have taget på stranden 

Markeringen med irreal datid har den betydning at sætningens indhold fremstår mindre realt (dvs. 

mere irrealt) end ellers. Da irreal datid kun forekommer i forbindelse med non-realitet, er der dog 

ikke tale om en gradsskala mellem realitet og non-realitet, men snarere om en skelnen inden for 

non-realitet. Betydningen af denne markering med irreal datid kaldes i dansk grammatik ofte 

irrealis, hvilket traditionelt opfattes som synonymt med kontrafaktisk, dvs. i modstrid med 

virkeligheden som den opfattes af taleren. I visse kontekster vil irreal datid da også indikere at 
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taleren opfatter indholdet som kontrafaktisk, men dette er ikke en nødvendig slutning, det afhænger 

af konteksten. Min undersøgelse har vist at dette blandt andet afhænger af verbets aktionsart (om 

det har overgangsbetydning eller ej) og sætningens tidsreference (om den er fremtidig eller ej) – og 

mere generelt afhænger det af om sætningen beskriver sagsforhold som taleren må forventes at have 

absolut viden om på taletidspunktet eller ej: Sætninger i irreal datid der refererer til sagsforhold som 

taleren formodes at have epistemisk adgang til (og dermed absolut viden om), signalerer en højere 

grad af irrealitet end sætninger der henviser til sagsforhold som taleren ikke har epistemisk adgang 

til, fx fordi der er tale om fremtidige forhold (jf. Jensen 2005: 165 ff.). 

Jeg mener ikke at irreal datid i sig selv er en egentlig rumskaber, først og fremmest fordi irreal 

datid altid optræder sammen med en non-realitetsmarkør, fx i betingelsessætninger eller i 

forbindelse med modalverber. Datidsmarkeringen synes således ikke i sig selv i stand til at opstille 

et nyt mentalt rum i diskursen, men er snarere en operator der markerer en begrænsning af 

kompatibiliteten mellem et allerede opstillet non-realt mentalt rum og dets moderrum. 

 

Undersøgelsens formål og metode 

Det overordnede formål med mit ph.d.-projekt var at undersøge hvordan og ikke mindst hvorfor 

modalverber og hvis-konstruktioner anvendes i mundtlig diskurs: Hvad er det for en 

konceptualisering af et skel mellem ”realitet” og ”non-realitet” de repræsenterer? Hvad er deres 

funktion i de kontekster hvor de anvendes? Dvs. hvordan udnytter vi den ressource som 

grammatikken stiller til vores rådighed, i vores interaktion med hinanden? Hvorledes påvirkes deres 

betydning og funktion af den sproglige kontekst de indgår i? Hvorledes påvirker omstændigheder i 

forbindelse med samtalesituationen og talerne anvendelsen af modalverber og hvis-konstruktioner? 

Det synspunkt på grammatik der ligger til grund for min undersøgelse, er overvejende 

kognitivt lingvistisk. Jeg antager således at den orden i sprogbrugen som grammatikken 

repræsenterer, som en helt grundlæggende egenskab er integreret både i forhold til de 

kommunikative funktioner sproget tjener, og i forhold til det man kan kalde den ”kognitive 

infrastruktur”, altså de neuropsykologiske mekanismer og strukturer som sprogbrugerne som 

mennesker af kød og blod nødvendigvis må betjene sig af når de skal erkende og anvende sprogets 

grammatik. Ud over teorien om mentale rum anvender jeg fra den kognitive lingvistik begrebet 

kraftdynamik (Talmy 1988). Jeg analyserer således modalverbernes semantik i lyset af teorien om at 

der eksisterer et overordnet konceptualiseringssystem som er fænomenologisk og måske også 

direkte neurobiologisk baseret i vores kropslige erfaringer af udøvelsen og påvirkningen af kraft i 
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den fysiske virkelighed. Dette konceptualiseringssystem danner i form af gestalt-strukturer som 

inden for den kognitive lingvistik kaldes opfattelsesmønstre (image schemaer) (Johnson 1987)
2
, et 

metaforisk grundlag for vores forståelse af mere abstrakte fænomener, som fx de muligheds- og 

nødvendighedsrelationer modalverberne beskriver. Udgangspunktet er således antagelsen om at 

visse mere eller mindre almenmenneskelige konceptualiseringssystemer virker motiverende i de 

processer der fører til at dansk grammatik ser ud som den gør i dag – og som gør at den på en del 

områder ligner grammatikken for andre, også genetisk ubeslægtede, sprog. Det betyder dog langt 

fra at jeg ikke mener at også sprogspecifikke historiske forhold har gjort og til stadighed gør sig 

gældende i de forandrings- og reproduktionsprocesser der opretholder dansk grammatik, ligesom 

jeg heller ikke mener at den analyse af hvis-konstruktionen og modalverberne baseret på teorierne 

om opfattelsesmønstre og mentale rum der præsenteres i denne artikel, er udtømmende i forhold til 

konstruktionernes semantik. Der er kort sagt også meget andet på spil; det er bare ikke det der har 

været i fokus i det projekt artiklen beskriver. Fokus har derimod været at beskrive 

kernefunktionerne af hvis-konstruktioner og modalverber i moderne dansk sprogbrug, herunder ikke 

mindst hvad der kendetegner dem som non-realitetsmarkører og, for modalverbernes 

vedkommende, som modalitetsmarkører. 

Jeg har desuden anlagt et sprogbrugsbaseret syn på grammatikken. Dette giver sig udslag i at 

min undersøgelse er korpuslingvistisk baseret. Det vil sige at modalverber og hvis-konstruktioner 

som grammatiske fænomener beskrives gennem en analyse af de konkrete forekomster i den 

tekstsamling jeg har valgt som grundlag for undersøgelsen. Desuden lægger jeg stor vægt på 

kvantitative aspekter af sprogbrugen. Det område er meget lidt belyst i de eksisterende 

grammatikbeskrivelser, men det er efter min mening centralt. Det skyldes blandt andet at det inden 

for en række områder er sandsynliggjort at det ikke alene er grammatiske størrelsers strukturelle 

egenskaber der har betydning for sprogbrugerens erkendelse og kognitive repræsentation af 

grammatikken; det er i høj grad også hyppigheden i sprogbrugen af grammatiske konstruktioner og 

specifikke ordforbindelser der er afgørende. Der er fx meget der tyder på at sprogbrugere når de 

                                                 
2
 Opfattelsesmønstre er ifølge Mark Johnson non-propositionelle og kropsligt baserede (embodied) - det vil sige grundet 

i individets helt basale, prækonceptuelle (og dermed også prælingvistiske) erfaringer af sin kropslige interaktion med 

omgivelserne – og de har gestalt-struktur (Johnson 1987: 41ff.). De kraftdynamiske opfattelsesmønstre er kendetegnet 

ved at involvere en opposition mellem to kraftudøvende objekter hvoraf den ene, agonisten, er i fokus. Det vil sige at 

det vigtigste aspekt i interaktionen er hvorvidt dette objekt har mulighed for at manifestere sin indre kraft-tendens (som 

er enten at forblive i hvile eller at udøve en handling). Det andet kraftudøvende objekt, antagonisten, har altid den 

modsatte kraft-tendens af agonisten. Med til mønstret hører desuden at de to kraftudøvende objekter har en relativ 

styrke, og at det stærkeste objekt har evnen til at udøve sin indre tendens på bekostning af modstanderen (Talmy 1988). 

Termen opfattelsesmønster som oversættelse af image schema er foreslået af Hermann & Ruus (1992). 
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taler sammen, i meget vidt omfang benytter sig af mere eller mindre faste vendinger som har en 

selvstændig, enhedsmæssig status med hensyn til såvel form og funktion (jf. Jensen 2005: 80 ff. for 

en mere udførlig redegørelse). Min undersøgelse har fx påvist at visse betydningsvarianter af 

modalverberne i meget høj grad er bundet til faste vendinger med en specialiseret funktion, fx ”om 

man så må sige”, ”det vil sige at…” og ”det kan være at…” (Jensen 2005: 189 ff.). 

Det empiriske grundlag for undersøgelsen er et tekstkorpus af moderne dansk talesprog 

bestående af i alt 50 samtaler af en varighed på hver 1-3 timer. Korpusset består af i alt knap 

850000 ord, og der forekommer 1948 hvis-konstruktioner og 19210 modalverber. Samtalerne 

udgøres for størstedelens vedkommende af sociolingvistiske interview fra tekstkorpusset BySoc 

(http://www.id.cbs.dk/~pjuel/cgi-bin/BySoc_ID/index.cgi), men korpusset indeholder også fem 

medarbejdersamtaler
3
 og repræsenterer således (mindst) to meget forskellige teksttyper. 

De to teksttyper adskiller sig fra hinanden på to områder jeg på forhånd har antaget var 

vigtige i forbindelse med sproglig non-realitet: For det første er medarbejdersamtaler i forhold til de 

sociolingvistiske interview langt mere fremtidsorienterede. For det andet indebærer de i langt højere 

grad potentielt konfliktfyldte situationer som kritik, ordrer og modstridende ønsker hos de to 

samtaleparter, medarbejderen og lederen. De sociolingvistiske interview i BySoc-korpuset 

omhandler derimod først og fremmest gamle dage i Nyboder og informantens hverdag, og det er et 

mål for feltarbejderen at skabe en behagelig samtale og få informanten til at slappe af. Den 

eksisterende forskning har vist at non-realitetsmarkører blandt andet anvendes som udtryk for 

konversationel høflighed: Ansigtstruende handlinger gøres mindre truende ved i hvert fald på et 

formelt plan at blive henført til et non-realt mentalt rum (jf. Jensen 2005: 63 ff. for en mere udførlig 

redegørelse). Jeg har derfor på forhånd regnet med at medarbejdersamtalerne ville indeholde flere 

non-realitetsmarkører end de sociolingvistiske interviews, og det har resultaterne da også vist at de 

gør. 

Undersøgelsen består af tre dele: Den første delundersøgelse er en kvantitativ analyse af 

samtlige forekomster af modalverber og hvis-konstruktioner i korpusset. Denne delundersøgelse har 

som overordnet formål haft at undersøge variationsbredden i anvendelsen af modalverber og hvis-

konstruktioner og at afdække konventionaliserede anvendelser. Den anden delundersøgelse er en 

kvantitativ, sammenlignende analyse af de delkorpora som det samlede korpus kan opdeles i på 

basis af variablene samtalegenre, talerens rolle i samtalen (leder vs. deltager), talerens køn og 

talerens socioøkonomiske status (arbejder- vs. middelklasse). Formålet har været at afdække (i rent 

                                                 
3
 Disse fem samtaler optaget i 1998 og udskrevet af Søren Frimann Trads i forbindelse med hans ph.d.-projekt 

”Interpersonelle relationer i medarbejdersamtaler” (Frimann Trads 2000). 

http://www.id.cbs.dk/~pjuel/cgi-bin/BySoc_ID/index.cgi
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kvantitativt perspektiv) hvilken indflydelse variablene genre, køn, samtalerolle og socioøkonomisk 

status har på anvendelsen af hvis-konstruktioner og modalverber. Den tredje og sidste 

delundersøgelse er en detaljeret og kvalitativt præget undersøgelse af to samtaler fra korpusset (én 

medarbejdersamtale og ét sociolingvistisk interview). Denne analyse har som overordnet formål 

haft at efterspore hvis-konstruktioner og modalverbers funktion og anvendelse i et bredere og mere 

interaktionsorienteret perspektiv. Udvælgelsen af såvel samtaler som de passager i de to samtaler 

der analyseres, er sket på baggrund af den kvantitative undersøgelses resultater. Herved har den 

kvalitative undersøgelse kunnet underbygge og kvalificere den kvantitative undersøgelse ved 

gennem en form for diskursanalyse at fortolke de tendenser den større, kvantitative undersøgelse 

har konstateret. 

I det følgende vil undersøgelsens hovedresultater blive behandlet, startende med spørgsmålet 

om hvilke egenskaber hvis-konstruktioner og modalverber har som non-realitetsmarkører. Herefter 

vil de forskellige anvendelsesmuligheder af hvis-konstruktioner og modalverber som ses i 

korpusset, blive beskrevet. 

 

Hvis-konstruktioner og modalverber som skabere af non-reale mentale rum 

Det non-reale rum der opstilles af en hvis-konstruktion, er relativt klart defineret i form af 

lighedsbetingelser (Fauconnier 1997: 131 ff.). Lighedsbetingelserne beskrives af hvis-ledsætningen, 

i den ovennævnte eksempelsætning er de altså ”det bliver godt vejr i morgen”. Hvis disse 

betingelser aktualiseres, hævder taleren at også det øvrige indhold i det non-reale rum kommer til at 

gælde i moderrummet (det non-reale rum bliver lig dets moderrum). I eksemplet hævdes det altså at 

”vi tager på stranden” i givet fald kommer til at gælde (i morgen) i virkeligheden. Det udsiges på 

den måde at der eksisterer en bestemt relation mellem den situation hvis-ledsætningen beskriver, og 

den situation følgesætningen beskriver. Med følgesætning menes hvis-ledsætningens oversætning, i 

eksempelsætningen altså neksusen ”tager vi på stranden”. I hvis-konstruktionens hyppigste 

anvendelse er denne relation mellem hvis-ledsætning og følgesætning en kausalitet mellem to 

situationer: Aktualisering af hvis-ledsætningen forårsager direkte eller indirekte aktualiseringen af 

følgesætningen. 

I forbindelse med en hvis-konstruktion siges der ikke noget om hvordan det non-reale mentale 

rum er relateret til moderrummet. Modalverberne henviser derimod via et kraftdynamisk 

opfattelsesmønster til forhold i moderrummet som hævdes at være betydningsfulde i forhold til 

aktualiseringen eller sandheden af sætningens indlejrede (modaliserede) prædikation. 
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I ovenstående eksempelsætninger henviser den indlejrede prædikation i alle tilfælde til den 

fremtidige situation at Peter går hjem. Denne situation henføres ved hjælp af modalverberne i alle 

tilfælde til et non-realt mentalt rum. De enkelte modalverber adskiller sig fra hinanden på den måde 

at de henviser til opfattelsesmønstre der på et eller flere punkter afviger fra hinanden. Nogle 

henviser således til kræfter der virker fremmende i forhold til aktualiseringen af den indlejrede 

prædikation. Dette gælder for de modalverber jeg - med inspiration fra Kasper Boye (Boye 2001) - 

har benævnt kraftmodalverber, fx burde, skulle og ville. Denne kraft kan være mere eller mindre 

stærk; således angiver fx skulle en stærkere kraft end burde. Andre modalverber henviser (i ikke-

negerede sætninger) til at der ikke er noget der hindrer en aktualisering, dvs. de henviser til en 

fraværende barriere; det gælder turde, måtte (i betydningen må gerne) og kunne. De kræfter eller 

barrierer der henvises til, kan være fysiske, sociale eller mentale. 

Jeg fremlægger i min afhandling en analyse af det danske modalverbum-system i relation til 

kraftdynamiske opfattelsesmønstre og mentale rum. Denne analyse understøttes af den empiriske 

undersøgelses resultater i form af en række funktionelle og distributionelle konsekvenser af 

forskellene mellem de forskellige modalverber (Jensen 2005: 22-31, 46-58 & 181-316). Det falder 

uden for denne artikels rammer at redegøre for denne analyse, og det skal her blot nævnes at 

modalverberne ifølge analysen får deres modale betydning i og med referencen til et kraftdynamisk 

opfattelsesmønster som grundet en iboende uafgjorthed med hensyn til henholdsvis aktualiseringen 

eller sandheden af det sagsforhold eller den proposition sætningen refererer til, medfører oprettelsen 

af et non-realt mentalt rum i diskursen. 

Maksimal kraft (måtte, ville, skulle, behøve) 

Peter må (≈ bliver nødt til at) gå hjem nu  

Ikke-maksimal kraft (gide, burde) 

Peter bør gå hjem nu 

(Fraværende) barriere (turde, måtte, kunne) 

Peter kan gå hjem nu 

 

Indlejret, modaliseret prædikation (indhold i det 

non-reale mentale rum): 

Peter går hjem nu 

Faldende tendens i 

retning af 

aktualisering/sandhed 

af indholdet i det non-

reale mentale rum 
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Taleren markerer med valget af modalverbum indirekte en distance mellem det non-reale rum 

og moderrummet. Dette skyldes at barriere-modalverberne alt andet lige markerer en større distance 

til det non-reale rum end kraftmodalverberne, og at ikke-maksimal kraft-modalverber markerer 

større distance end maksimal kraft-modalverber. En større distance til det non-reale mentale rum 

betyder at aktualiseringen af den indlejrede prædikation er mindre tvingende eller sandsynlig. Den 

distance som et modalverbum i sig selv markerer, kan forøges ved anvendelsen af irreal datid. 

 

Hvis-konstruktioners og modalverbers anvendelsesvarianter 

De hvis-konstruktioner og modalverber der forekommer i korpusset, kan opdeles i et antal 

forskellige varianter på basis af hvilket domæne de refererer til:
4
 

 

Hvis-konstruktionerne kan beskrives ud fra de fem overordnede anvendelseskategorier som fremgår 

ovenfor: talehandlingsvarianter, metalingvistiske varianter, epistemiske varianter, generaliserende 

varianter samt hypotetiske varianter. Værdierne af alle de formelle og funktionelle variable der er 

inddraget i den kvantitative undersøgelse, fordeler sig med meget høje signifikansniveauer 

forskelligt i forhold til de forskellige kategorier af hvis-konstruktioner (Jensen 2005: 137-180). 

Undersøgelsen har også vist at anvendelsen af varianterne påvirkes forskelligt af de fire non-

lingvistiske variable der er inddraget, altså genre, talerens rolle i samtalen, talerens køn og talerens 

socialklasse (Jensen 2005: 317-359). Jeg ser dette som en kraftig indikation af at der er tale om 

konventionaliserede anvendelser af hvis-konstruktionen. 

Det samme gælder for de seks kategorier jeg har kategoriseret modalverberne i forhold til: 

                                                 
4
 Kategoriseringen bygger på Sweetser 1990 og Boye 2001, men afviger også på væsentlige punkter fra disse; så de 

nævnte definitioner er først og fremmest et resultat af denne undersøgelse. 

Hvis-konstruktioner: 

 

• Talehandlingsvarianter 

• Metalingvistiske varianter 

• Epistemiske varianter 

 

 

• Indholdsvarianter: 

 Generaliserende 

 Hypotetiske 

Modalverber: 

 

 

 

 

• Epistemiske (og evidentielle) varianter 

• Futuriske varianter 

• Indholdsvarianter: 

 Dynamiske 

 Deontiske: 

o performative 

o deskriptive 
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epistemiske, evidentielle
5
, futuriske og dynamiske varianter samt to typer af deontiske varianter, 

performative og deskriptive (Jensen 2005: 181-316 & 317-359). 

 

Indholdsvarianter 

Som det fremgår af ovenstående oversigt, grupperes nogle af varianterne som undervarianter i 

kategorien indholdsvarianter. De har det tilfælles at de relaterer sig til begivenheder og situationer i 

den ”virkelige verden”, dvs. den virkelighed der konceptualiseres som liggende uden for sproget og 

tanken: 

hvis øh [kones navn] får fodfæste i [by i udland] i en klinik P0,5 eller sådan noget P0,5 så er det hende 

der så er det hendes karriere der er bestemmende P1,5 hvis vi derimod øh vælger at flytte tilbage hvad 

vi på nuværende tidspunkt nok tror hælder til jamen så P0,5 så er det jo her P0,5 så** det mest oplagte 

job for mig med de egenskaber jeg har nu eller de ku- eller den viden P1,5 øh det er P0,5 det er et øh 

P0,5 kundecenter 

  

m ja men altså P1,5 {host} P0,5 der er jo at jeg* bliver jo ikke ingeniør  

l det kan du da godt du har tyve du har tyve måske syvogtyve erhvervsaktive år 

m ja det vil jeg også gerne være P0,5 men så skal I sponsorere det 

Med den første hvis-konstruktion i første excerpt udtaler taleren sig om den fremtidige, hypotetiske 

situation at hans kone får succes med sit arbejde i en bestemt by. Han forudsiger, formentlig på 

baggrund af en aftale mellem ham og konen, at det i givet fald vil være hendes karriere der er 

bestemmende for hvor de bosætter sig. Med modalverbet kunne i andet excerpt udtaler lederen i 

medarbejdersamtalen at der i et fremtidigt perspektiv ikke er nogle fysiske eller sociale hindringer 

for at medarbejderen uddanner sig til ingeniør. De betingende eller potentielt hæmmende faktorer 

der henvises til, og som gør indholdet non-realt (henholdsvis betinget og potentielt), befinder sig 

altså i den sociofysiske, sprogeksterne virkelighed. 

De indholdsvarianter af hvis-konstruktionen og modalverbet kunne der er citeret ovenfor, 

henviser begge til et egentligt non-realt rum: Der er tale om fremtidige situationer som kun muligvis 

aktualiseres. Undersøgelsen har imidlertid vist at indholdsvarianterne af både hvis-konstruktioner 

og modalverber også kan anvendes med generel reference. I denne, meget hyppige, anvendelse 

opstilles et mentalt rum som ikke adskiller sig fra moderrummet ved at være fremtidigt eller 

kontrafaktisk, men ved at være generaliserende: 

hvis jeg har været ude at handle lørdag eftermiddag P1 så går vi gerne ind og tager en øl på [C%%% 

B%%%%%%%] 

                                                 
5
 Epistemiske og evidentielle varianter er i oversigten ovenfor slået sammen til én kategori. Det skyldes at forskellen 

mellem de to kategorier primært er relateret til hvilket modalverbum der er tale om. Det er således kun skulle der 

forekommer med evidentiel betydning, som markering af at noget er et forlydende, fx ”han skulle være god til at stå på 

ski”. Såvel epistemiske som evidentielle varianter må siges at referere til det epistemiske domæne. 
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det er jo P1,0 det ved jeg ikke det P0,5 det P0,5 det gør at jeg skal nogen gange skal kæmpe mere for 

nogen ting end øh måske er måske er berettiget eller måske er øh acceptabelt 

Med hvis-ledsætningen i første excerpt opstilles et mentalt rum der beskriver en hyppigt 

forekommende situation, og med betingelsessætningen som helhed hævdes et genkommende 

sammenfald mellem den situation at taleren er ude at købe ind lørdag eftermiddag, og at 

vedkommende så drikker en øl på et bestemt værtshus. Med modalverberne i andet excerpt 

beskriver taleren kraftdynamiske relationer vedrørende den genkommende situation at han gerne vil 

have gennemført noget på sin arbejdsplads. 

De to typer af anvendelser er omtrent lige hyppige hos såvel hvis-konstruktioner som 

modalverber, men de er ikke lige hyppige hos de forskellige modalverber, fx har kunne en meget 

høj andel af generaliserende forekomster, mens ville og skulle sjældent anvendes på den måde. 

Denne dobbelte anvendelsesmulighed af modalverber og hvis-konstruktioner indikerer efter min 

mening at der er tale om en kognitiv eller funktionel affinitet mellem generalitet og egentlig non-

realitet. Måske den at der i begge tilfælde ikke henvises til konkret forekommende situationer og 

begivenheder. 

 

Epistemiske varianter 

Det er en fælles egenskab for hvis-konstruktionerne og de fleste af modalverberne at de kan 

anvendes metaforisk til beskrivelse af betingelser eller fremmende eller hæmmende faktorer i andre 

domæner end det sociofysiske. Her relateres betingelserne eller faktorerne ikke til den situation 

sætningen beskriver, men til den proposition (udsagn om verden) sætningen udgør, til sætningen 

som talehandling eller til sætningen som sprogligt udtryk. 

Såvel hvis-konstruktioner som modalverber kan således anvendes med reference til det 

epistemiske domæne, dvs. det domæne der har at gøre med rationalitet og vores opfattelse af hvad 

der er sandt: 

ja P0,5 men det er jo ikke meningen med en medarbejdersamtale P0,5 og jeg mener også at hvis du 

kender mig ret så vil du også vide at øh P0,5 altså hvis du laver noget forkert i løbet af året så får du 

det at vide med det samme 

 

A I havde hele huset 

B hele huset ja 

A nå P1 det må da også have givet prestige at have~ hele huset gjorde det ikke det 

I en epistemisk hvis-konstruktion angiver hvis-ledsætningen en betingelse for at taleren kan slutte 

sig til sandheden af følgesætningen (jf. første excerpt). Et epistemisk modalverbum angiver den 

grad af sikkerhed hvormed taleren udtaler sig (jf. andet excerpt). 
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Talehandlings- og metalingvistiske varianter 

Hvis-konstruktionerne anvendes i korpusset også i en del tilfælde som modifikation af en 

talehandling eller et sprogligt udtryk: 

2 der er kaffe 

1 tusind tak 

A ?(ja tak)? P1 

2 ovre i den anden afdeling 

1 jaT P1 

2 hvis I har lyst til det 

 

ohm nu snakker vi dels om en [O%%%%%] for eksempel det er mit indtryk at folk ikke laver for 

meget derudeT men det er en hyggelig arbejdsplads hvis man kan sige det på den måde P1 

I talehandlingsvarianter angiver hvis-ledsætningen betingelser for anvendelsen af en talehandling - 

oftest de betingelser der skal være opfyldt for at talehandlingen er relevant; derimod er 

følgesætningens indhold ikke betinget. I det første af de to ovenstående excerpter er aktualiseringen 

af følgesætningens indhold, at der er kaffe i den anden afdeling af stuen, således ikke betinget af om 

adressaten har lyst til det eller ej, men informationen er kun relevant i det tilfælde. 

I metalingvistiske varianter beskriver hvis-ledsætningen betingelser for anvendelsen af et 

givent sprogligt udtryk, i andet excerpt anvendelsen af udtrykket ”hyggelig arbejdsplads”. Heller 

ikke her vedrører betingetheden følgesætningens indhold, men udelukkende det sproglige udtryk 

der anvendes til at beskrive indholdet med. Der er ikke nogen klare eksempler på talehandlings- 

eller metalingvistiske anvendelser af modalverberne i korpusset 

 

Futuriske varianter 

Futuriske varianter forekommer kun i forbindelse med modalverberne ville og skulle. De kan 

hverken betegnes som egentlige indholdsvarianter eller som egentlige epistemiske varianter, skønt 

de på forskellige områder ligner dem begge. Jeg har i overensstemmelse med traditionen kaldt dem 

for ”futuriske” varianter selvom jeg ikke mener at der er tale om egentlige temporale hjælpeverber, 

for modalverberne beholder i hvert fald en del af deres kraftdynamiske betydning også i den 

futuriske anvendelse (jf. Jensen 2005: 198 ff. & 312 ff. for en udførlig redegørelse): 

1 vi vi har haft den uheldige sag der P1 som har gjort at vi {{informantens arbejdsplads}} 

 hele tiden har været i søgelyset 

A ja 

1 og så skal man nok dumme sig til sidst ikke når man P1 hele tiden er der 

  

A men men vil det være muligt P1 at arrangere det ? {{et nyt  møde}} 

1 ja det vil det (uf) P2 altså for min skyld ingen alarm 
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I sætninger som de ovenstående forudsiger taleren realiseringen af den indlejrede prædikation ud 

fra viden om den måde den aktuelle virkelighed er struktureret på. Det vil sige at taleren hævder at 

moderrummet, medmindre helt uforudsete hændelser indtræffer, i kraft af sin egen struktur udvikler 

sig på en måde så sætningens indlejrede prædikation realiseres, i de to ovenstående excerpter altså 

at ”man dummer sig”, og at ”det er muligt”. 

 

Fordeling af varianter 

For såvel modalverber som for hvis-konstruktioner gælder det at det er indholdsvarianterne der er 

de absolut hyppigste: 

Blandt hvis-konstruktionerne i korpusset udgør hypotetiske og generaliserende varianter således 85 

% af samtlige forekomster, mens dynamiske og deontiske varianter udgør 82 % af modalverberne. 

 

Anvendelsen non-realitetsmarkører: hypotetiske hvis-konstruktioner som eksempel 

Som tidligere nævnt omhandlede undersøgelsen også hvordan non-realitetsmarkører udnyttes i 

interaktion, og hvordan anvendelsen påvirkes af konteksten. Omfanget af denne artikel tillader langt 

fra at gennemgå resultaterne mht. disse store spørgsmål i forhold til alle varianterne af hvis-

konstruktioner og modalverber, og jeg har derfor i det følgende valgt at fokusere på én variant, 

nemlig den hypotetiske anvendelse af hvis-konstruktionen. 

Den hypotetiske betingelsessætning er som indholdsvariant kendetegnet ved at beskrive en 

relation – et kausalt forhold – mellem to begivenheder i den sociofysiske virkelighed. Specielt for 

den hypotetiske betingelsessætning er det imidlertid at den er forudsigende: Hvis-ledsætningen 

82,1% 85,1% 
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11,9% 1,6% 
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opstiller et hypotetisk mentalt rum, og følgesætningen udtrykker en forudsigelse fra talerens side 

med hensyn til de konsekvenser det fører med sig hvis virkeligheden udvikler sig på en måde, eller 

havde udviklet sig på en måde, så det mentale rums lighedsbetingelser tilfredsstilles: 

1 ja P1 jamen ve- T ja også ja hvis det stod til [A%%%%] så havde han også 

 ligeså langt hår som dig 

A mm 

1 han er helt syg hver gang hanT ser enten (uf) eller y- (uf) på fjernsynet mand 

 {vejrtrækning} " nejT se deres hår må jeg ikke få sådan et hår lillemor?” {vejrtrækning} 

 "gu' må du ej" {ler} 

Den hypotetiske variant af hvis-konstruktionen udgør i forhold til næsten alle de inddragede 

grammatiske og semantiske aspekter
6
 en modsætning til den generaliserende variant. Således er den 

hypotetiske variant den anvendelse af hvis-konstruktionen der hyppigst forekommer i irreal datid, 

mens den generaliserende variant aldrig forekommer i irreal datid: 

Tempus i hvis -ledsætninger
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Den hypotetiske variant anvendes til gengæld relativt sjældent med fortidig, ikke-kontrafaktisk 

reference (”temporal datid”). Den er altså kendetegnet ved altovervejende at forekomme med 

henvisning til ikke-fortidige og/eller irreale mentale rum. 

Et andet markant resultat er at den hypotetiske variant sammen med talehandlingsvarianten er 

de varianter relativt hyppigst (i knap 50 % af tilfældene) har 1. og 2. person-subjekter – og relativt 

sjældent generiske subjekter: 

                                                 
6
 I undersøgelsen inddragedes ud over de nævnte aspekter også placeringen af hvis-ledsætningen i forhold til 

følgesætningen (og dermed dens informationsstrukturelle funktion, jf. Jensen 2008, kap. 4), valoriseringen af 

følgesætningen, negation samt hyppigheden af modalisering vha. modalverber. 
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Subjekttyper i hvis -ledsætninger
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Valget af subjekt relaterer sig direkte til hvilket udgangspunkt taleren tager i forbindelse med 

formuleringen af lighedsbetingelserne for det mentale rum der opstilles, og i hvilket følgesætningen 

prædikeres at gælde. Resultaterne viser altså at de hypotetiske scenarier denne variant refererer til, 

meget ofte involverer taler eller tilhører, altså samtalens deltagere. 

Anvendelsen af hypotetiske betingelsessætninger påvirkes af situationelle omstændigheder på 

den måde at der i medarbejdersamtalerne ses en langt større hyppighed af hypotetiske hvis-

konstruktioner end i de sociolingvistiske interview: 
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Relativ hyppighed af hvis -konstruktionens semantiske varianter, pr. 1000 ord
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Som det fremgår af diagrammet, gælder det dog for alle varianter af hvis-konstruktionen undtagen 

den generaliserende at de forekommer væsentligt hyppigere i medarbejdersamtalerne end i de 

sociolingvistiske interview. Undersøgelsen af delkorporaene har i øvrigt vist at 

medarbejdersamtalerne såvel i forhold til hvis-konstruktioner set under et, som i forhold til 

modalverber og irreal datid har en højere frekvens end de sociolingvistiske interview, og at det især 

er de egentligt non-reale (dvs. ikke-generaliserende) anvendelser af såvel hvis-konstruktioner som 

modalverber der er hyppigere i medarbejdersamtalerne end i de sociolingvistiske interview (Jensen 

2005: 317-331). Genren medarbejdersamtale disponerer altså utvetydigt mere for anvendelse af 

sproglig non-realitet (og irrealitet) end de sociolingvistiske interview. 

Undersøgelsen af delkorporaene viser desuden at samtaleledere anvender hypotetiske hvis-

konstruktioner hyppigere end samtaledeltagere, at kvinder anvender dem hyppigere end mænd, og 

at middelklassetalere hyppigere anvender dem end arbejderklassetalere (Jensen 2005: 332-359). 

Pladsen tillader desværre ikke at komme ind på disse interessante sociolingvistiske aspekter her. 

Den kvalitative undersøgelse har vist at hypotetiske hvis-konstruktioner især ses i de dele af 

samtalerne der omhandler planlægning af fremtidige begivenheder: 

ja ved du hvad måtte viT hvis det var engang komme tilbage ogT og eventuelt optageT altså hvis du 

var hjemme hos dine far og mor mm eventuelt også sammen med din bror og et eller andet 

(sociolingvistisk interview) 

 

l godt men ellers så øh vi har jo den aftale at hvis P0,5 hvis det er øh hvis vi ønsker det så 

 kan P0,5 

m ja 
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l vi slukke for videoen 

o jeps 

l og sætte dig uden for 

o på hvert et tidspunkt 

l ja 

o det gør I bare (medarbejdersamtale) 

I første excerpt ovenfor er samtaleparterne ved at aftale et nyt interview, og i andet excerpt er de 

ved at aftale forløbet af den samtale de skal til at gå i gang med. Hvis-konstruktionerne bruges altså 

til på forhånd at træffe aftaler om situationer der muligvis bliver aktuelle i et fremtidigt perspektiv. 

En anden type kontekst som har høj hyppighed af hypotetiske hvis-konstruktioner, er 

situationer hvor en taler ønsker at formidle sin holdning eller fortolkning af den aktuelle situation: 

m P2,5 ja men det synes jeg jo nok det synes jeg jo nok inderst inde det er jo nok det var 

 sjovere hvis jeg kunne stå med nogen nye produkter og sige sådan og sådan og sådan P1,5 

 fordi det andet det fungerer sgu nok 

l hm 

m {griner} 

l ja ja men hvis nu telefonselskabet de så sådan på det 

m ja ja det men det er jeg da glad ved at du øh forsøger at holde øh fordi det er da rigtigt der 

 P0,5 så skal jeg da også tro sådan eller mene sådan 

l ja det du skal jo mene det du lige præcis selv sy- mener P0,5 du skal jo ikke mene hvad jeg 

 siger du men*er (medarbejdersamtale) 

I sådanne kontekster kan en kontrafaktisk betingelsessætning anvendes til at evaluere et specifikt 

aspekt ved den aktuelle situation. Det sker ved at taleren opstiller et non-realt mentalt rum som er 

kontrafaktisk ved at adskille sig fra den aktuelle situation på netop ét punkt, og så evaluere dette 

kontrafaktiske scenarie positivt eller negativt. I excerptet ovenfor vurderes det kontrafaktiske 

mentale rum eksplicit positivt idet følgesætningen i sig selv repræsenterer en positiv evaluering: 

”det var sjovere”. Da scenariet netop er kontrafaktisk, og i øvrigt sammenlignes med den aktuelle 

situation med adjektivet i komparativ form (sjovere), kommer hvis-konstruktionen som helhed til at 

fungere som en beklagelse fra medarbejderens side over (et specifikt aspekt ved) de aktuelle 

forhold, nemlig at han ikke kan præsentere nye produkter fordi han er ansat i en supportfunktion. 

De involverede mentale rum kan illustreres således: 
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Jeg vil afslutte artiklen med dette eksempel idet det tydeligt illustrerer et generelt aspekt ved 

anvendelsen af sproglig non-realitet: På trods af deres non-realitet opstilles non-reale mentale rum 

med henblik på at belyse eller ændre et aspekt ved deres moderrum (som oftest ikke er non-realt). 

Bag enhver tale om non-reale situationer ligger der altså en dagsorden hos taleren som bunder i helt 

aktuelle behov eller hensigter på samtaletidspunktet. Et meget spændende fokuspunkt for fremtidig 

forskning vil være hvorledes man som tilhører erkender intentionen bag henvisningen til et non-

realt scenarium, altså på hvilken måde finder man som tilhører ud af hvilke dele af det non-reale 

mentale rums indhold der skal overføres til realitetsrummet. 
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