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Samtalesprogets grammatik 
Oplæg til Lingvistkredsens Årsmøde, 19. november 2013 
 
1. Hva vi ka nu (eller er ve' å ku) 
 
(1) Samtalebank | Telefon | bilen | 230 
1 BO: vi ha:r tre spillere der ska afsted↗ 
2 BO: men det sån lidt ↑krise↘= 
3  =fordi:: ·hhh du ved ((LANGT NAVN))  
4  han:: han er jo død→  
5  (1.3) 
6 MOR: ↓hvar↗  
7  (0.2) 
8 BO: jo: han [døde i sidste         ] weekend→  
9 MOR:         [det vidste jeg da ikk→]  
10  (0.8) 
11 MOR: det vidste jeg da ikk↗  
12  (0.2) 
13 BO: nå→h  
14  (0.2) 
15 BO: nej det troede jeg næsten du havde fået å vide→  
16  (0.7) 
17 MOR: ↓n:å:↗  
18  (0.3) 
19 BO: men ø:h=hh (.) ja han han har jo::: (1.5)  
20  ja↘h snart↘hh (0.2) drukket hans krop ihjel↗  
21  her de sid[ste→ 
22 MOR:           [ja:=ja→ 
23  (0.3) 
24 BO: ∙hh[h  
25 MOR:    [ja:↗  
26 BO: så havde de så fundet ham i lejligheden  
27  i:: søndags↘  
28  å de ved ikk rigtig hvor lang tid  
29  han har ligget→  
30    (0.6) 
31 MOR: ↑ne:j→ 
 
- kopuladrop 
- ledstilling efter fordi 
- du ved i starten af ytringer 
- tungt led i forfeltet 
- hvar, anden-initieret reparatur, de fire “hvad” i samtalesproget 
- brugen af da og jo 
- nå, forskellig intonation, forskellig funktion 
- tøvemarkøren øh(m), placering og funktioner 
- anden tøven og trækken på det 
- brug af jo og nej som indledere 
- brug af nej som bekræftelse 
- infinitivpartikel 
- dobbelt ja 
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Struktur på de opslag vi har lige nu: 
 
Former OPSLAG Handlinger 
Lyde Prosodi Nå (jævn) Markere 

overgang 
Igang-

sættende 
handlinger Nå (stigende) 

 
Anmode om 
information 

Parodi i rapporteret 
tale 

Anmode om 
bekræftelse 

Ordklasser Pronominer Hva 
 

Igangsætte 
anden-reparatur 

Verber Kopuladrop 
 

Vurdere 

Interjektioner og 
partikler 

Hvad 
 

Anmode om 
tilkendegivelse 
af genkendelse Ej 

 
Emneskiftemarkør 

 
Tilkendegive 

opmærksomhed 
Responde-

rende 
handlinger Hva: 

 
 

Hvar 
 

Respondere på 
rapportering 

Ordgrupper/ 
syntagmer 

Nominal-
syntagmer 

Så en N Kvittere Sekvens-
afsluttende 
handlinger Verbale 

forbindelser 
Har haft x'et 

Andre 
konstruktioner 

Eller hva(d) Fortsættelses-
acceptere 

Andre 
handlinger 

Sætninger Sætningsskemaer Tunge led og ekstra-
position 

Hel- og led-
sætninger 

Ordstilling i fordi-
ytringer 

Begrunde 

Diskurs-
enheder 

Historier 

 
2. Hvad sker der så nu? 
 
2.1 Vi færdiggør allerede undersøgte og planlagte ting 
- tredjeniveau-beskrivelser 
- bøjning af verber 
- infinitivmærke 
- altså, nu, nåja, okay1 og okay2 
- interrogative konstruktioner og deres funktioner 
- leksikalsk genanvendelse 
- opremsninger og tre-delte lister 
- ytringsgentagelsers funktioner 
- ja og mere i svar på ja/nej-spørgsmål 
- modale konstruktioner i anmodninger 
 
2.2 Igangværende undersøgelser 
- den der N/ den N der 
- dobbelt-verbal-konstruktioner  
 (sidde å, gå å, stå å, rende å, osv. samt prøv å) 
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- altså-indledte ytringer 
- nu som modalt adverbium 
- særlig brug af snøften 
 
3. Hva vi gerne vil ku 
 
3.1 Ytringsstrukturer 
Gøre rede for den kompetence der sætter samtaledeltagere i stand til at forstå 
hvad der bliver sagt på et givet tidspunkt, hvor den ytring er på vej hen, og 
hvad der skal til for at denne ytring kan afsluttes.  
 
Samtalesprogning i real-time over for struktur. 
 
3.1.1 Ytringer i deres turtagningspositioner 
 
YTRINGS-
FORLØB 

Begyndelse Midte Præ-mulig 
afslutning 

Post-mulig 
afslutning 

 men det  sån lidt  ↑krise↘= =fordi:: 
 men det sån lidt ↑krise↘=fordi:: 

·hhh du ved ((LANGT 
NAVN)) han:: han er jo 

død→  

 jo: han  døde i sidste 
weekend→ 

 det vidste jeg da  ikk↗  
 nej det troede jeg næsten du 

havde fået 
å vide→  

 men ø:h=hh (.) ja 
han han 

har jo::: (1.5) ja↘h 
snart↘hh (0.2) drukket 
hans krop 

ihjel↗ her de 
sid[ste→ 

 å de ved ikk rigtig hvor lang 
tid han har 

ligget→  

TALERS 
MULIGHEDER 

- sikre sig taleret 
- sikre opmærk-
somhed 
- vise enhedstype 
- projicere hand-
ling 

- forholde sig til 
overtagelsesforsøg og 
forståelsessignaler 
- udføre selv-reparatur 
- realisere projicering 

- vise om 
muligt sidste 
element også 
er det sidste 
- igangsætte 
rush-through 

- afslutte 
- fortsætte 
- genforanle-
de 
- tjekke 
modtagelse 

MODTAGERS 
MULIGHEDER 

- lave samtidig 
talestart 
- rette blik mod 
taler/vise op-
mærksomhed 
- undlade at vise 
opmærksomhed 

- vise forståelse 
- undlade at vise 
forståelse 
- lave indbrydende bi-
drag 

lave genken-
dende talestart 
- acceptere 
fortsættelse 
- rette blik 
væk/klargøre 
egen talestart 

- begynde at 
tale 
- undlade at 
tale 
- igangsætte 
reparatur 

 
3.1.2 Ytringer i sætningsskemaer 
 
Sætningsskema, "deklarativ" 
k ind-

skud 
EF F v s a V DO/P A 

men   det    sån lidt 
↑krise↘= 

fordi:: ... 

fordi:: 
·hhh 

du 
ved 

NAVN han:: 
han 

er - jo  død→  
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   han dø-
de 

    i sidste 
weekend 

   det  troe
de 

jeg næste
n 

 du havde 
fået å 
vide→ 

 

men 
ø:h=h
h (.) ja 

  han 
han 

har - jo::: 
(1.5) 
ja↘h 
snart↘
hh 

(0.2) 
druk-
ket 

hans krop ihjel↗ 
her de 
sid[ste→ 

å   de ved - ikk 
rigtig 

 hvor lang 
tid han har 
ligget→ 

 

 
Sætningsskema, "underordnet" 
k s a v V  DO/P A 
 der  ska   afsted↗ 
<< du  havde fået å 

vide→ 
(det)  

hvor lang 
tid 

han  har ligget→   

 
3.1.3 Ytringer som handlingsforløb 
 
2 BO: men 
  men det 
  men det sån lidt 
  men det sån lidt ↑krise↘= 
3 BO: fordi:: 
  fordi:: ·hhh 
  fordi:: ·hhh du ved 
  fordi:: ·hhh du ved ((LANGT NAVN)) 
4  fordi:: ·hhh du ved ((LANGT NAVN)) han:: 
  fordi:: ·hhh du ved ((LANGT NAVN)) han:: han 
  fordi:: ·hhh du ved ((LANGT NAVN)) han:: han er 
  fordi:: ·hhh du ved ((LANGT NAVN)) han:: han er jo 
  fordi:: ·hhh du ved ((LANGT NAVN)) han:: han er jo død→ 
15  nej 
  nej det 
  nej det troede 
  nej det troede jeg 
  nej det troede jeg næsten 
  nej det troede jeg næsten du 
  nej det troede jeg næsten du havde 
  nej det troede jeg næsten du havde fået  
  nej det troede jeg næsten du havde fået å vide→ 
 
3.2 Sprogsammenligning 
 
3.3 Bidrage til danskundervisning 
 
4. Samtalesprog og skriftsprog - variationer over samme tema eller to 
forskellige systemer? 
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Anvendte udskriftskonventioner 
Tegn Beskrivelse Betydning 
: Kolon Ikke-fonemisk forlængelse af forudgående lyd 
hun Understregning Tryk. Jo mere der er understreget, des stærkere tryk 
·hhh, ·hja Flyvende punktum Angiver at efterfølgende lyd udtales på indånding 
f[å dem] 
 [ja:→ ] 

Firkantede klammer Angiver begyndelse og afslutning på overlappende tale 

↘ Skrå ned-pil el. 
punktum 

Efter ytring, angiver at der er nedadgående intonation tilsidst 

→  Ligeud-pil el. komma Efter ytring, angiver at der er jævn intonation tilsidst 
↗  Skrå op-pil Efter ytring, angiver at der er stigende intonation tilsidst 
↑ Op-pil Angiver at efterfølgende stavelse udtales med særligt høj tone 
↓ Ned-pil Angiver at efterfølgende stavelse udtales med særligt lav tone 
(.) Punktum i parentes Mikropause: 0.2 sekunder eller mindre 
(0.3) Tal i parentes Pauser: Angives i sekunder med ét decimal 
lilleb- Bindestreg Angiver hørlig afsnuptning (“cutoff”) 
☺ Smiley Omkranser smilende tale 
§ Paragraftegn Omkranser særligt tydelig udtale 
>ord< Pileparenteser vendt 

mod talen 
Omkranser hurtig tale 

° Gradtegn Omkranser tale med lav lydstyrke 
HALLO Store bogstaver Angiver at dette udtales med høj lydstyrke 
⁎ Lav stjerne Omkranser knirkende udtale 
= Lighedstegn Angiver at to linjer eller to ord udtales ud i ét (“latched”) 
(x x) Parenteser med x'er Angiver udtale som ikke kan dechiffreres 
((NAVN)) Dobbelte parenteser Kommentarer 
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