
KONTEKST OG SIGNALER 

 

Ords betydning skabes af kontekst (det gælder i øvrigt meget andet i verden, men her holder vi os til 

sprog): "Han slår dem" er et eksempel på en grammatisk korrekt dansk sætning, der består af tre 

velkendte danske ord, og alligevel er sætningen uden mening, så længe der ikke er en kontekst. I 

daglig tale og i skrift vil konteksten pege på, hvem "han" er, f.eks. "min gode ven Ole". Ligesådan 

viser konteksten, at "dem" er "seksere", idet Ole sidder og rafler; derfor får "slår" en raflebetydning 

og ikke den voldelige betydning, vi måske troede i starten. Vi kan også sige det sådan: Ord 

udsender signaler, som skal indgå i en kontekst, for at vi kan forstå dem. 

 

Verber udsender desuden signal om tid (slår ~ slog), om subjektets tal og person (ikke på dansk, 

men f.eks. på engelsk (I) am ~ (we) are; se endvidere Babelstårnet s.40 boxen øverst) om diatese 

(dvs. aktiv ~ passiv : vi sender e-mailen ~ e-mailen sendes). Verber kan godt udsende andre 

signaler også f.eks. aspekt på græsk og russisk, men de førstnævnte er de vigtigste her. 

 

Som det fremgår af arket om Sætningstyper bestemmer verbets betydning også, hvilke sætningsled 

der skal optræde i en sætning. Et subjekt er obligatorisk i en dansk normal sætning: Else sover; hun 

sover. Subjektet angives ved at stå først og /eller ved at have nominativform (hun, ikke hende eller 

hendes). Vi siger, at nominativ er subjektets kasus. 

 

Den basale struktur i dansk er altså: x o resten: Else sover  hver formiddag et par timer…( fortsæt 

selv), men sådan er det ikke nødvendigvis på andre sprog. Latin har f.eks. strukturen x resten o: 

Elsa ante meridiem dormit, og derfor er det, når vi oversætter, vigtigt først at finde verballeddet i en 

latinsk sætning for at se, hvilke signaler verbet udsender, dvs. hvilke forventninger vi skal have til 

resten. 

Resten består af subjektsprædikat, direkte objekt, prædikat til direkte objekt, indirekte objekt og 

forskellige adverbialer ( adverbier, præpositionsled, adverbielle ledsætninger mm). Endvidere kan 

der være parataktiske og/eller hypotaktiske konjunktioner tilstede. 

 

De nævnte led signaleres normalt på dansk ved en bestemt rækkefølge i sætningen: Ida giver Ib et 

kys med et lykkeligt glimt i øjnene, men i kasus-sprog som latin signalerer ordenes endelser, 

hvilken ledfunktion ordet har i sætningen: Elsa aspectu beato ocellorum Iacobo basium dat. 

Principielt kunne ordene komme i vilkårlig rækkefølge på grund af endelsernes signaler, men reelt 

er der en ret fast struktur (x resten o) også på latin, for modtageren af meddelelsen skal helst ikke 

forvirres, men have sine forventninger opfyldt. 

 

BRUG AF KASUS 

Kasusbøjede ord er substantiver, adjektiver, pronominer (evt. artikler, som dog ikke findes på 

latin). 

 

Nominativ bruges til subjekt, subjektsprædikat og er opslagsformen i ordbøger. 

 

Akkusativ bruges til direkte objekt, direkte objektprædikat og efter præpositioner, der styrer 

akkusativ (er tit retningsangivende for en bevægelse hen til noget) 

 

Genitiv bruges til at knytte to ord sammen: mandens hoved (på dansk kan tilhørsforhold også 

signaleres af præpositioner: hovedet af manden, hovedet på manden) 

 

Dativ er kasus for indirekte objekt, hensynsled – menneskers og levendevæsners kasus. 

 

Ablativ er en adverbiel kasus om redskab, måde, tid sted, fjernelse mm. Tit er betydningen 

understøttet af en præposition, der "styrer ablativ". 

 

 

 


