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Forventningsafstemning og dagsorden 

• Interaktivitet: shakeq.com og log ind med KU929 

 

• Afgrænsning til andre discipliner 

• Selekteret begrebsafklaring – neddyk i litteraturen  

• Kort: tegnet 

• Længere:  

• Relationer: -onymierne og prototyper 

• ‘Stilfigurer’: metonymi, metafor 

• Semantik som kommunikativt behov 
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Semantikken er overalt og over alt – i sproget 

• Semantik = betydning (op- el inddeling af verden) 

• Semantik = videnskaben el. læren om betydning (systemet i opdelingen) 

 

• semantik gør os i stand til at kommunikere, eller rettere:  

• det at vi har inddelt verden og har et system i inddelingen gør os ...  

• ... ellers skal vi forklare alt hvad vi siger hele tiden og på ny hver gang vi siger noget 

• morfemklumper / ord har (nogenlunde) konstant betydning – men kan dog 
‘forhandles’ 

 

• hvad der adskiller os fra andre dyr  

• ingen semantik, intet sprog (intet sprog = menske?) 
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Opdeling af verden: geder 

Kalasha (NV-Pakistan) 

pay   ‘ged (generisk); hunged’ 

batyak  ‘nyfødt kid’ 

batya  ‘kid, 1-5 mdr.’ 

muti‘  ‘kid, 6-12 mdr.’ 

mutisulak ‘drægtig hunged u. 1 år’ 

shenyat   ‘hunkid, 1-1½ år’ 

diwasha  ‘hankid, 1-1½ år’ 

mutibush ‘avlbar hanged, 1-2 år’ 

bira  ‘hanged ‘o. 2 år; avlbar el. kastreret’ 

bushbira  ‘avlbar hanged’ 

cak   ‘ged’ i børnesprog, el. i tiltale 
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Opdeling af verden: geder 
Dansk Kalasha (NV-Pakistan) 

ged pay   ‘ged (generisk); hunged’ 

gedekid, kid batyak  ‘nyfødt kid’ 

gedekid, kid batya  ‘kid, 1-5 mdr.’ 

gedekid, kid muti‘  ‘kid, 6-12 mdr.’ 

ged mutisulak ‘drægtig hunged u. 1 år’ 

gedekid, kid shenyat   ‘hunkid, 1-1½ år’ 

gedekid, kid diwasha  ‘hankid, 1-1½ år’ 

gedebuk? mutibush ‘avlbar hanged, 1-2 år’ 

ged, gedebuk el. bede bira  ‘hanged ‘o. 2 år; avlbar el. kastreret’ 

buk, gedebuk bushbira  ‘avlbar hanged’ 

ged cak   ‘ged’ i børnesprog, el. i tiltale 
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‘Semantik som demokrati: Hvad betyder ’velfærd’? 
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at borgerne 
skal have 

mulighed for 
selv at kunne 
købe sig til 

social tryghed 
og  materielle 

goder 

at staten skal 
give borgerne 
social tryghed 

og mulighed for 
at kunne købe sig 

til materielle 
goder 

Bare vi dog vidste hvad 
velfærd skulle betyde … 



Den Danske Ordbogs bud 
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Leksikalsk semantik er ikke ...  

• Morfologi:  

• Morfemers muligheder for kombinationer: orddannelse og fleksion 

• meeeen … morfemer har jo betydning, og nogle kan ordnes i systemer 

 

• ‘Leksikologi’ 

• Etablering af nye orddannelser og låneord – det at vi får nye ord, for nye ell. gamle 
begreber 

• meeeen …. nye ord indgår i onymier og giver netværk og valør-muligheder 

 

• Pragmatik 

• hvad der er passende at sige hvornår (du el. De; luk vinduet el. ih hvor er her koldt) 

• meeeen ... forskellige kontekster kan gi forskellig betydning – og så har vi balladen ...  
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Semantik er i dag … 

• Leksikalsk semantik 

• ORDs betydning og betydningernes relation til hinanden  

 

• Ikke sætningssemantik (næste mandag) 

• Ikke rækkefølge 

• Går bjørne på to ben? – Bjørne går på to ben 

• Bjørne spiser meget ofte  - Bjørne spiser ofte meget 

 

• Ikke kombinatorik 

• Hun har mange gule cykler – ?Hun har mange gule ideer –  

• Bjørne spiser fisk –  *Bjørne spiser huler   

 

04/09/2017 9 



Tegnet ! – Den faste forbindelse mellem udtryk og indhold; 
konkreter og abstrakter 
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[kad] 
kat 

’sammenligning’ 

[(ˈhʌj)-ɐɐ] 
(høj)-ere 

x 

‘Komparation’ 

’sammenligning’ 

[ˈmeːɐ] 
mere 



Tegnet ! – Den faste forbindelse mellem udtryk og indhold; 
konkreter og abstrakter 
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[kad] 
kat 

’sammenligning’ 

[(ˈhʌj)-ɐɐ] 
(høj)-ere 

x 

’sammenligning’ 

[ˈmeːɐ] 
mere 

‘Ideen’ – forestillingen - indholdet 

Udtrykket – det faktisk manifesterede – det observerbare  
(fonetik, fonologi, morfem-kombi, syntaks) 



Gør dig parat til at stemme 

 

Beskeder sendes anonymt 

Internet 1 

2 

TEKST 1 

2 

Denne præsentation er indlæst uden Shakespeak add-in. 

Vil du downloade add-in gratis? Besøghttp://shakespeak.com/en/free-download/. 



Hvad betyder adjektivet 'lemfældig' i lige *dit* danske? 

A. skødesløs, sjusket 
B. omhyggelig 
C. hurtig i replikken 

 

# Stemmer: 0 

Lukket 

Spørgsmålet vil være tilgængeligt 

når du starter din session og 

præsentation 

Internet Denne tekst boks vil beskrive de forskellige måder at sende beskeder på. 

TEKST De gældende forklaringer vil blive indsat, når du starter en session. 

Denne præsentation er indlæst uden Shakespeak add-in. 

Vil du downloade add-in gratis? Besøghttp://shakespeak.com/en/free-download/. 



Hvad betyder adjektivet 'lemfældig' i lige *dit* danske? 

Lukket 

Internet Denne tekst boks vil beskrive de forskellige måder at sende beskeder på. 

TEKST De gældende forklaringer vil blive indsat, når du starter en session. 

A. 

B. 

C. 

skødesløs, sjusket 

omhyggelig 

hurtig i replikken 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

Denne præsentation er indlæst uden Shakespeak add-in. 

Vil du downloade add-in gratis? Besøghttp://shakespeak.com/en/free-download/. 

Vi vil nulstille disse resultateksempler, så snart du 

starter din session og dit slide show. 

 

I mellemtiden er du velkommen til at ændre dine 

resultaters udseende (f.eks. farver). 



Lemfældig – historie om modsat betydning 
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‘som passer på’ 

[lɛmˈfɛlˀdiːˀ] 
/ lemfældig 

 
‘ligeglad med at 

passe på’ 

[lɛmˈfɛlˀdiːˀ] 
/ lemfældig 



Korrespondent – aktiv og bevidst udnyttelse af elasticitet 
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udsendt? – til en anden by? – 
reportage? 
 andre omstændigheder (hvorfor?) 
 ny betydning 

‘journalist der [osv.]’ 

[kɒɒsbʌnˈdεnˀd] 
korrespondent 

‘journalist der ??? ...’ 

[kɒɒsbʌnˈdεnˀd]  
korrespondent 



Et udmærket elastisk ord: udmærket 

 

 

04/09/2017 17 

”Det er et udmærket speciale” (en censor, 1/9-17;  12) 



Tegnet eller tegnene udmærket? 
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[ˈuðˈmæʁgð ̩] 
udmærket 

 

[ˈuðˈmæʁgð ̩] 
udmærket 

 

[ˈuðˈmæʁgð ̩] 
udmærket 

Udmærket har et stort potentiale, 
konteksten, den syntaktiske eller den 
pragmatiske afgør betydningen 

To tegn hvis og kun hvis 
en taler kun har positiv 
eller negativ betydning 
 Polysemi 



Semantik, elasticitet og kommunikativt behov 

• Udvidelse – begrænsning 

 

• Positivt – negativt 

 

• Intensionelt eller ‘uden at man tænker over det’ 

 

• Gennem syntaktisk, tekstlig eller situationel kontekst 
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Nævn en typisk fugl 

1. Dit publikums 
kommentarer vil stå 

her. Du er velkommen 
til at ændre 

skrifttype, farver osv. 
efter dine ønsker. 

Dette vil blive husket, 
når en session startes. 

2. Dit publikums 
kommentarer vil stå 

her. Du er velkommen 
til at ændre 

skrifttype, farver osv. 
efter dine ønsker. 

Dette vil blive husket, 
når en session startes. 

3. Dit publikums 
kommentarer vil stå 

her. Du er velkommen 
til at ændre 

skrifttype, farver osv. 
efter dine ønsker. 

Dette vil blive husket, 
når en session startes. 

# Besked: 0 
Internet Denne tekst boks vil beskrive de forskellige måder at sende beskeder på. 

TEKST De gældende forklaringer vil blive indsat, når du starter en session. 

Denne præsentation er indlæst uden Shakespeak add-in. 

Vil du downloade add-in gratis? Besøghttp://shakespeak.com/en/free-download/. 



Plan for anden halvdel 

• Synonymi (denotation og konnotation) 

• Antonymi 

• Meronymi 

• Hyperonymi  

• Prototyper 

• Metonymi 

• Metafori 



Synonymi – to udtryk, til samme indhold 

• tit / ofte    ja / jo  blodtud / blodnæse / næseblod  

• hund (familien)/ Canidae hund (arten) / Canidae familiaris 

• tud / næse / snabel / snude / snudeskaft / tryne 

• skråle / skrige / vræle skråle / synge / sjunge synge / røbe / afsløre / stikke 

• respektfuld / galant / ærbødig / ærefrygtig / pietetsfuld 

• smadre / knuse / splintre / brække / mase / pulverisere / slå itu 

• solbrændt / solbrun / tanned   solskoldet / solbrændt 

• dreng-mand: slambert / slyngel / bengel / slubbert / sjuft / skurk / sjover / … 

• pige-kvinde: kælling / tøs / strigle / furie / mær / tøjte / femme fatale / …  



Mere syno-sjaav …  

 



Aldrig absolut synonymi? – Pga. valør … hvilke slags her? 

• hund (familien)/ Canidae hund (arten) / Canidae familiaris 

• tud / næse / snabel / snude / snudeskaft / tryne 

• skråle / skrige / vræle skråle / synge / sjunge synge / røbe / afsløre / stikke 

• respektfuld / galant / ærbødig / ærefrygtig / pietetsfuld 

• smadre / knuse / splintre / brække / mase / pulverisere / slå itu 

• solbrændt / solbrun / tanned   solskoldet / solbrændt 

• dreng-mand: slambert / slyngel / bengel / slubbert / sjuft / skurk / sjover / … 

• pige-kvinde: kælling / tøs / strigle / furie / mær / tøjte / femme fatale / …  



Denotation og konnotation: nørd 

 

Harry Potter-nørd 



Denotation og konnotation: pusher 

 



Antonymi   Synonymi 

• Absolutte modsætninger 

• død  levende 

• døbt  udøbt 

• ude  inde 

• til  fra 

• købe  sælge 

• åben  lukket 

• Poler på skala (~ vurderende egenskab) 

• høj  lav 

• smuk  grim 

• blød  hård 

 

 

 

BEMÆRK – tæt samspil med morfologi:  
normal – u-normal – a-normal 
døbt – udøbt, ikke-døbt 
eksisterende – ikke-eksisternde 
figurativ – non-figurativ 
smuk – smukk-ere – smukk-est 
henrivende – mere henrivende – mest henrivende 



Meronymi: Hvad X består af – Hvad Y er en del af 

 



Meronymi: Helhed og bestanddele  

 
cykel 

hjul 

eger nav 

osv. osv. 

fælg 

styr stel 

krank forgaffel 

sadel 

sadelstang sæde 

osv.  osv.  

sadeltaske 

bagebærer pedaler 



Hyperonomi: Over- og underbegreb 

• Noget er en slags af noget 

• Noget er en underkategori til en overkategori 

• Jf. abstraktionsstigen fra Sprog 1, fx 

• redskab – graveredskab – spade – drænspade  

 

• Kan give stort netværk, men der er altid en grundkategori 

• Specialistsprog vs. almensproget 

 



Hyperonymi: 

 

 

 

ting 

køretøj 

trehjulet cykel 

ladcykel 

cykel 

‘tohjulet cykel’ 

‘sportscykel’ ‘hverdagscykel’ 

‘støtte-cykel’ børnecykel 
‘???-cykel’ 

Nødvendige og tilstrækkelige 
betingelser for medlemsskab DDO: tohjulet køretøj som man 

driver frem ved at dreje to pedaler 
rundt med fødderne, og som man 
styrer ved hjælp af et bøjet metalrør 
der står i forbindelse med forhjulet 



Fugle – nødvendige og tilstrækkelige betingelser … 

 



Tekster og semantiske netværk 

• Det indre øre (labyrinten) 
• Det indre øre er et hult, væskefyldt knogleorgan, der består af øresneglen (cochlea) og 

ligevægtsorganet (buegangene). 

• Øresneglen 
• Øresneglen ligner et sneglehus. Det indeholder de sansetråde, som opfatter lydimpulserne. 

Lydbølgerne bliver her omsat til elektriske nerveimpulser. Sansetrådene sidder på en membran, 
der som et bånd løber op gennem sneglen fra bund til top, og membranen er omgivet af 
væske, der når fra mellemøret til øresneglen gennem stigbøjlen, der som et slags stempel 
vibrerer mod en lille membran øregangen. Denne vibration forplantes til væsken i øresneglen, 
og når væsken bevæger sig, påvirkes sansetrådene. Sanseindtrykket bliver sendt med 
hørenerven til hjernen 

• Ligevægtsorganet 
• Ligevægtsorganet udgøres af blandt andet af de såkaldte buegange, der består af tre 

væskefyldte knogleringe, der ligger vinkelret i forhold til hinanden. 

Signal for hyponymi Signal for meronymi 



At diagnosticere en fagtekst: Sådan vedligeholder du din cykel 
 Bremser 

Det er vigtigt jævnligt at kontrollere, at bremserne virker ordentligt. 

Har du en fælgbremse med bremseklodser, så kræver det lidt mere vedligeholdelse, end hvis du har en bremse, der sidder i 
navet. 

En god hovedregel er at skifte gummibremseklodsen efter hver sæson – og især efter vintersæsonen, der tærer meget på 
gummibelægningen. 

Det er relativt nemt at skifte bremseklodserne, men det kræver lidt tid at få dem indstillet præcist. Hyler bremserne 
efterfølgende, er det fordi de vibrerer lidt. Det kan enten skyldes, at de er lidt skævt indstillet, er løse eller at der oli e på 
fælgen. Løsningen er her simpel: Justér, stram eller rens.  

Ligesom bremseklodserne skal også bremsekablerne efterses og eventuelt udskiftes, da de bliver løse ved brug. Spænd kablet 
ved at dreje på skruen oppe ved håndbremsen. Har du fodbremse, skal du sørge for, at kæden ikke er for løs. Hopper kæden af, 
virker fodbremsen nemlig ikke. 

Dæk og fælge 

Tag et kig på dækkene: ...  

 

Hyponymi: bremse 
Meronymi: bremse 

Meronymi: cykel 

http://www.cyklistforbundet.dk/alt-om-cykling/cykler-og-udstyr/saadan-goer-du/saadan-vedligeholder-du-din-cykel


Hyperonymi: 

 

 

 

ting 

køretøj 

trehjulet cykel 

ladcykel 

cykel 

‘tohjulet cykel’ 

‘sportscykel’ ‘???-cykel’ 

‘støtte-cykel’ børnecykel 
‘???-cykel’ 

Nødvendige og tilstrækkelige 
betingelser for medlemsskab 

??? 



Prototyper: 

 

 

 

Mere eller mindre cykel-agtig 

Radial kategori 

Funktion og art 



Metonymi og metafori; Stilfigurer OG kommunikativt behov 

• stilfigur (DDO 

Men også ekstremt produktivt 
Udtryk for alment kommunikativt behov 

for variation, billedlige og sammenlignelig 
udsagn 

Vi forstår åbenbart verden gennem 
sammenligninger o.l. 



Metonymi – Associationer, tilknyttethed, nærhed; 
betydningsforskydning 

• Århus fester (mnjaa, dem der er i Århus i festugen, og som tar del i 
festugens aktiviteter, de ‘fester’) 

 

• Der er kaos i Washington (måske, men trods alt ikke over alt i byen, og 
her menes i *administrationen*, dvs. blandt medarbejderne i Det Hvide 
Hus, som ligger i Washington, sammen med resten af regerings- og 
parlamentsorganerne) 

 

 

 



Typer af metonymi 

• Beholder for indhold: vil du ha et glas?  

• ‘Rummet’ for dets indhold: salen jublede, Århus fester 

• Skaber for produktet: hun havde sgu råd til at købe en Rembrandt 

• Aktør for handling: nu laver han en Anders Fogh igen 

• Sted for produktet: de bællede to flasker champagne  

• Egenskab for person: han er et tudefjæs, hun er et stort talent 

• … 

• … 



Metafori: Betydningsoverføring (‘billedlig brug’, ‘overført’) 

• Albeck: ”beror på Sammenligning … uden Omvejen over Sammenligning. 
Det metaforiske Udtryk indledes ikke med et sammenlignende ord, det 
[udtrykket] sættes ikke ved siden af men i stedet for den egentlige 
Forestilling.  

 

• Moderne semantisk teori: Overføring fra ét domæne til et andet (‘billedlig 
brug’, ‘overført’) 

• Fra kildedomæne til måldomæne. Hvad er et domæne så?  

• Jo, fx Liv, Uddannelse, Sportskamp, Uge, Dag, År, Fortælling – her alle domæner med 
et forløb 



Metafori: Betydningsoverføring fra et domæne til et andet 

• En dag (kilde) Livet (mål) LIVET ER EN DAG  

• daggry  fødsel  livet gryr 

• morgen  barndom livets morgenstund  tidligt i livet 

   ungdom 

• eftermiddag ‘voksendom’ ??mit livs eftermiddag  midt i livet 

• skumring  alderdom livets skumring 

• aftenrøde   i mit livs aftenrøde  sent i livet 

• aften         

• nat  død  nat med ham!   efter livet 



Metafor: Konventionalisering og produktivitet 

• LIVET ER EN DAG, men ikke 

• *EN UDDANNELSE ER EN DAG, *EN SPORTSKAMP ER EN DAG osv.  

• Åbenbart begrænsninger – konventioner – for hvornår hvilke 
begrebsmetaforer kan anvendes – der er jo så meget der forløber i tid (en 
sang, en fortælling osv.) 

• Men derimod gerne 

• EN SPORTSKAMP ER EN KRIG (kæmpe om hver en bold, …)  

• EN UDDANNELSE ER EN KAMP (så gik startskuddet til semestret, komme i mål med 
opgaven, …) 

• Inden for en BEGREBSMETAFOR kan der produktivt laves nye metaforer 

• LIVET ER EN REJSE 

• Etableret: livets vej, komme på afveje, på vej mod de 30, … 

• Produktivt: mit liv kører i slo-mo for tiden, det går lidt baglæns for mig … 



EN FORELÆSNING ER EN REJSE 

• … for vi er ved at være ved vejs ende … 

• … men alle har været på med toget …  

• … og måske fået nogle nye oplevelser ??? 

 



Meronymi – metonymi – metafor  

• Meronymi: Helhed-del; konkret (bil  hjul, rat, tag, dør, ..) 

 

• Metonymi: Enhed – associeret el. tilknyttet (Århus fester => indbyggerne 
el. tilrejsende i byen fester); naturlig sammenhæng 

 

• Metafor: Lighed baseret på livserfaring: “En dag forløber i tid, det oplever 
jeg også at mit liv og min uddannelse gør” 

• dag og liv ikke naturligt sammenhængende 

• dag og uddannelse heller ikke 



Notationer – Husk det! 

• Meronymi, ‘rive’ 

 

 

• Hyponymi, ‘træ m. pile’ 

 

 

 

 

• Antonymi, dobbeltpil 

 

• Synonymi, skråstreg 

vindue 

hængsel rude ramme 

kattedyr 

kat tiger løve 

jaguar puma ‘osv.’ 



Jeres bedste opslagsvenner på Sprog 3 

• Den Danske Ordbog (1950-nu) 

• Ordbog over det Danske Sprog (1700-1950) 

• sproget.dk 

• Begrebsordbogen 

 

 

 

http://ordnet.dk/ddo
http://ordnet.dk/ddo
http://ordnet.dk/ods
http://ordnet.dk/ods
http://ordnet.dk/ods
http://ordnet.dk/ods
http://ordnet.dk/ods
http://ordnet.dk/ods
sproget.dk


og nu til shakeq.com, KU929 

 


