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1 Indledning
1.1 Motivation
I forbindelse med udfærdigelsen af dette speciale har jeg valgt at beskæftige mig med den Systemisk Funktionelle Lingvistik (SFL). Allerede siden starten af spanskstudiet har mit foretrukne
emneområde været det sproglige/ lingvistiske, og beslutningen om at skrive speciale inden for lingvistik var derfor ikke svær at tage.
Nu er SFL jo traditionelt ikke en disciplin på spanskstudiet ved Syddansk Universitet Odense, og
mit indtryk er, at det heller ikke ofres megen opmærksomhed på de fleste andre af universitetets
sprogfag. Ikke desto mindre stiftede jeg i foråret 2000 bekendtskab med SFL i forbindelse med
grammatikundervisningen på min sidefagsuddannelse, tysk, og denne komplekse og nuancerede
metode til sprogbeskrivelse fangede straks min interesse. Denne interesse voksede da jeg i efterårssemesteret 2000 fulgte et tilvalgsfag på Center for Tyske Studier ved Uwe Helm Petersen om
brugen af SFL i tysk. Samtidig fandt jeg ud af, at SFL indtil videre kun har været anvendt til beskrivelse af nogle få sprog, og at det materiale der er skrevet om SFL i spansk er yderst begrænset.
Derfor forekom det mig interessant at gå mere i dybden med emnet, og jeg selv om det umiddelbart
virkede som en stor udfordring, valgte jeg at tage udfordringen op og besluttede at skrive et speciale
om SFL, hvori jeg ville anvende de metoder fra SFL, som jeg havde læst om på engelsk, tysk og
dansk på det spanske sprog.

1.2 Idé
SFL er imidlertid en meget omfattende teori, der betragter mange dimensioner af sproget på én
gang, og at beskrive alle aspekter af SFL for spansk ville blive alt for omfattende for et enkelt
speciale. Jeg har derfor valgt at nøjes med at beskrive en enkelt, men meget central del af den
Systemisk Funktionelle Lingvistik, nemlig leksikogrammatikken, da jeg helt klart mener at det er i
denne del af SFL, de største udfordringer ligger når man skal benytte teorierne til beskrivelse et nyt
sprog. Selve leksikogrammatikken er også i sig selv omfattende, og jeg har derfor valgt at begrænse
mig til at beskæftige mig med tre ud af fire metafunktioner: den interpersonelle, den eksperientielle
og den logiske metafunktion. Den fjerde metafunktion, den tekstuelle, bliver jeg desværre nødt til at
udelade da det ikke vil være muligt for mig at behandle alle fire metafunktioner tilstrækkeligt grundigt inden for det omfang en specialeafhandling er begrænset til. De fire metafunktioner giver
tilsammen et helhedsbillede af sproget, og ofte kan det være en hjælp at anvende elementer fra én
metafunktion til beskrivelse af en anden. Grunden til at jeg udelader netop den tekstuelle metafunktion og ikke en af de andre skyldes at jeg vurderer, at den tekstuelle metafunktion i mindre grad
end de tre andre er nødvendig for forståelsen af andre metafunktioner.
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Desuden vil jeg udelukkende beskæftige mig med leksikogrammatikken på sætningsniveau og ikke
på gruppe- og ordniveau, da dette vil blive for omfangsrigt.

1.3 Problemformulering
På denne baggrund er jeg kommet frem til følgende problemformulering for herværende speciale:
Med udgangspunkt i den Systemisk Funktionelle Lingvistik (SFL) vil jeg definere de leksikogrammatiske ressourcer i den interpersonelle, den eksperientielle og den logiske metafunktion
på sætningsniveau for spansk med det formål at muliggøre en leksikogrammatisk analyse af
spanske sætninger og sætningskomplekser.
Formålet med denne problemformulering er primært at opstille en oversigt over leksikogrammatikken for spansk for dermed at afgøre om SFL er en metode der egner sig til beskrivelse af
spansk, der trods alt har en noget anden struktur end engelsk, tysk og dansk, som er de sprog jeg har
læst SFL-beskrivelser af. Blandt disse forskelle er det implicitte subjekt og dobbeltrepræsentation af
objekter nogle af de områder, som de SFL-fremstillinger som jeg baserer dette speciale på (se bibliografi), ikke kan give svar på, og som jeg derfor vil forsøge at beskrive i dette speciale. Da der som
nævnt kun er skrevet meget lidt om SFL i spansk, vil jeg benytte dette speciale til at definere alle
leksikogrammatikkens elementer fra bunden, sådan som de kommer til udtryk i det spanske sprog.
På denne måde kan jeg præsentere de redskaber der er en forudsætning for at kunne foretage en
leksikogrammatisk analyse af spansksprogede tekster.
Til eksemplificering af de redskaber jeg kommer frem til, vil jeg løbende igennem specialet
analysere sætninger og mindre tekststykker ved hjælp af disse redskaber, og til sidst afslutte
specialet med analyser af lidt længere tekststykker af forskellig art, hvori jeg vil vise hvordan de
enkelte metafunktioner spiller sammen i en større sammenhæng. Tekststykkerne i specialets første
kapitler er enten simple, hjemmelavede sætninger eller kortere sætninger hentet fra den spanske del
af VISL-korpus1, der indeholder ca. 1.200.000 ord i form af tekster fra Cambio 16 og Tiempo, eller
fra det meget omfattende tekstkorpus fra Real Academia’s hjemmeside2.

1.4 Opgavens opbygning
Jeg har opdelt dette speciale i 7 overordnede afsnit:
Afsnit 1: Indledning
I afsnit 2 gennemgår jeg de grundlæggende begreber inden for Systemisk Funktionel Lingvistik,
som jeg anser for relevante for forståelsen af dette speciale.
I afsnittene 3, 4 og 5, som udgør specialets mest centrale afsnit vil jeg så gennemgå henholdsvis
den interpersonelle, den eksperientielle og den logiske metafunktion i detaljer.

1
2

http://corp.hum.sdu.dk/corpustop.html
http://cronos.rae.es/creanet.html
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Afsnit 3 drejer sig om den interpersonelle metafunktion, som handler om hvordan sproget anvendes
til gennem kommunikation at etablere og opretholde relationer mennesker imellem. Afsnittet
indledes med en oversigt over ytringsfunktionerne i spansk og disses interpersonelle funktion i
udvekslingen af kommunikation. Herefter følger en oversigt over den interpersonelle metafunktions
sætningsledsfunktioner.
Afsnit 4 drejer sig om den eksperientielle metafunktion, som anvendes til at gengive oplevelser og
erfaringer om verden gennem sproget. I afsnittet vil jeg gennemgå de fire procestyper, som hører
hjemme i den eksperientielle metafunktion og disse procestypers participanter samt Cirkumstantialerne, som optræder på tværs af de enkelte procestyper.
Afsnit 5 er en gennemgang af den logiske metafunktion, hvor jeg vil redegøre for hvordan
sætninger hænger sammen internt i sætningskomplekset gennem såvel deres taktiske som
semantiske relationer.
Afsnit 6 er specialets analyse-afsnit. Her vil jeg analysere forskellige teksttyper (fiktion, avistekst
og madopskrift) hvor jeg anvender redskaberne fra de tre ovennævnte metafunktioner på én gang
for på denne måde at se hvordan de tre gennemgåede metafunktioner spiller sammen i den samlede
analyse.
Endelig slutter jeg af med afsnit 7, som er specialets konklusion hvor jeg vil opsummere specialets
resultater og reflektere over disse.
Da jeg skriver specialet på dansk, har jeg valgt også at bruge danske betegnelser for SFL-termerne
til trods for at langt størstedelen af den eksisterende litteratur om SFL er engelsksproget og der
tilsyneladende ikke er nogle entydige konventioner for de danske betegnelser inden for SFL. De
dansksprogede SFL-fremstillinger som jeg har anvendt til dette speciale (Andersen 2000, Andersen
et al. 2001, Petersen 2001 og 2002, Smedegaard 1999 og Trads 2000) anvender ikke nødvendigvis
de samme begreber, og derfor har jeg valgt konsekvent at anvende de danske betegnelser som
findes hos Andersen et al. 2001 med mindre andet er angivet, da denne fremstilling forekommer
mig at være den mest omfattende og komplette SFL-fremstilling på dansk. En dansk-engelsk
oversigt over SFL-termer findes hos Andersen et al. 2001:338-341.

1.5 Tak
Afslutningsvis vil jeg gerne takke mine vejledere, Uwe Kjær Nissen fra Center for Spansk og Uwe
Helm Petersen fra Center for Tyske Studier, som med deres ekspertise og engagement indenfor
henholdsvis spansk grammatik og Systemisk Funktionel Lingvistik har fungeret som et
fremragende vejlederteam på dette speciale.
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2 Grundbegreber i SFL
Formålet med dette speciale er at definere de leksikogrammatiske ressourcer for spansk, men som
en forudsætning for dette, vil jeg først definere nogle grundlæggende begreber inden for den
systemisk funktionelle lingvistik, som vil være centrale for dette speciale3, og herunder placere
leksikogrammatikken i den sproglige sammenhæng.

2.1 Stratifikation4
Begrebet stratifikation er baseret på den opfattelse, at sproget som system er opdelt i tre niveauer
eller strata, der beskriver sproget fra det mest konkrete til det mest abstrakte. Sproget med dets tre
strata er igen indlejret i konteksten, som i denne sammenhæng repræsenterer hele den ikkesproglige sammenhæng, som sproget optræder i5.
På det laveste eller det mest konkrete/mindst abstrakte stratum findes det fonologiske stratum. Det
udgøres af fonologien (det lydlige udtryk – altså udtale og intonation) og grafologien (det skriftlige,
synlige udtryk), altså de rent fysiske sproglige udtryk.
Umiddelbart over dette stratum findes det leksikogrammatiske stratum, der indeholder leksikogrammatikken. Som navnet antyder, udgøres leksikogrammatikken ikke kun af grammatikken som
den kendes fra traditionel grammatik, men også af ordforrådet – leksikken. Leksikken opfattes som
en del af grammatikken, da leksikogrammatikkens funktion i sproget er at sætte ord på betydninger,
hvorfor leksikken er en væsentlig bestanddel af leksikogrammatikken, som desuden også omfatter
de traditionelle grammatiske fænomener som syntaks og morfologi. Leksikogrammatikken skal
altså opfattes som en helhed, der omfatter hele spektret fra den mest overordnede grammatik til den
mest specificerede leksik.
Det næste og mere abstrakte stratum er det semantiske stratum. Semantikken er det stratum i
sproget, hvor de sproglige ressourcer til at skabe betydninger findes. Ved hjælp af semantikken kan
man give sine oplevelser og tanker fra/ om såvel den ydre, konkrete verden som den indre, mentale

3

Denne kortfattede gennemgang af begreberne her drejer sig altså udelukkende om de begreber, som jeg vurderer vil
være relevante for dette speciale, der i overvejende grad handler om leksikogrammatik. For en mere omfattende
oversigt over grundbegreberne i SFL henviser jeg til Matthiessen og Halliday (1997), Andersen et al. (2001, kapitel 1),
samt Matthiessen (1995, kapitel 1 og 2).
4
Baseret på Halliday (1994:12-18), Matthiessen & Halliday (1997), Matthiessen (1992:4-11), Matthiessen (1995:1-10),
Andersen et al. (2001:19-23), Eggins (1994:18-21).
5
Kontekst er altså her den ikke-sproglige sammenhæng og må ikke forveksles med ko-teksten, som er den sproglige
sammenhæng, som en tekst eller en sætning optræder i.
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verden (altså fra den ikke-sproglige kontekst – se nedenfor) betydning, og disse betydninger kan
man igen sætte ord på ved hjælp af leksikogrammatikken, da semantikken netop udgør forbindelsen
mellem kontekst og leksikogrammatik.
Det semantiske og det leksikogrammatiske stratum er begge mentale strata, dvs. deres indhold
skabes i den talende/ skrivendes bevidsthed, mens det fonologiske stratum alene som det eneste
sproglige stratum er fysisk manifest i og med at det udtrykkes gennem lyd og skrift.
De tre sproglige strata er som nævnt indlejret i det ikke-sproglige stratum, konteksten. Kontekst er
den situation eller omgivelse, som sproget optræder i. Kontekst er således et meget omfattende og
komplekst fænomen, der bl. a. omfatter den konkrete situation omkring sproget, forholdet mellem
afsender(e) og modtager(e) og sprogets rolle i denne interaktion.
Det er vigtigt at skelne mellem semantiske og leksikogrammatiske enheder. Teksten – som inden
for systemisk funktionel lingvistik er betydningen af sprog i brug, dvs. enhver sproglig kommunikation mellem to eller flere parter enten som dialog, hvor udvekslingen foregår her og nu eller som
skriftlig tekst, der bliver skrevet af en afsender og senere læst af en modtager – er således et
semantisk fænomen ligesom ytringen6, mens sætningen og dennes forskellige sætningsmodi7
derimod er et leksikogrammatisk fænomen, og fonemet og grafemet er fysiske fænomener, der
hører hjemme på det fonologiske stratum.
Med en model, som ofte anvendes til beskrivelse af stratifikation (Matthiessen 1995:6, Matthiesen &
Halliday 1997:39, Andersen et al. 2001:21), ser systemet således ud:

6
7

Se afsnit 3.1.
jf. afsnit 3.3.3 om sætningsmodi
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Figur 2.1 Sprogets fire strata

Hver enkelt cirkel i modellen repræsenterer et stratum, og pilene mellem strataene indikerer, at et
”højerestående” stratum realiseres af et ”laverestående” stratum. Således realiseres konteksten af
semantikken, semantikken af leksikogrammatikken og leksikogrammatikken af fonologien/ grafologien. Fonologien/ grafologien realiseres ikke af andre strata.
På samme måde realiserer et stratum et højere, således at fonologien/ grafologien realiserer leksikogrammatikken. Denne realiserer så semantikken, som realiserer konteksten. Konteksten realiserer
ikke andre strata.
Eksempel på realisering: ytringer er som nævnt et semantisk fænomen, der derfor realiseres på det
leksikogrammatiske stratum. Dette sker ved hjælp af sætninger, der som nævnt er leksikogrammatiske fænomener.
På spansk realiseres således f. eks. ytringsfunktionen Spørgsmål8 i leksikogrammatikken af en
interrogativsætning, som igen på det fonologiske stratum realiseres af en stigende intonation i
fonologien og af brugen af spørgsmålstegn før og efter sætningen i grafologien:
8

Jeg vil i afsnit 3.1 gennemgå de basale ytringsfunktioner og deres realisering gennem forskellige sætningsmodi i
leksikogrammatikken.
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Figur 2.2 Eksempel på realisering

Da mit fokus i dette speciale vil ligge på leksikogrammatikken – dog med enkelte inddragelser af
aspekter fra semantikken og det fonologiske stratum – vil jeg ikke komme yderligere ind på
fonologi, grafologi og kontekst, til trods for at især det sidstnævnte stratum er meget interessant og
af stor relevans for den samlede beskrivelse af den Systemisk Funktionelle Lingvistik.
Jeg vil i forbindelse med gennemgangen af nogle metafunktioner (se afsnit 2.2 nedenfor) komme
kort ind på visse dele af disse metafunktioners semantik, men jeg vil ikke gennemgå det semantiske
stratums ressourcer i detaljer.

2.2 Metafunktion9
Inden for det semantiske og det leksikogrammatiske stratum, der som nævnt repræsenterer sprogets
indholdsside, kan sproget opdeles i tre metafunktioner, der hver repræsenterer en anskuelsesvinkel
på sproget: Den interpersonelle metafunktion, den ideationelle metafunktion og den tekstuelle metafunktion.
Den interpersonelle metafunktion handler om den sproglige interaktion mellem afsender og
modtager. Der fokuseres her på de ressourcer, der giver afsenderen og modtageren mulighed for at
påtage sig forskellige roller i interaktionen samt de ressourcer, der medvirker til at opretholde
udvekslingen mellem afsender og modtager. Den handler altså primært om, hvem udvekslingen
foregår mellem og hvordan denne udveksling foregår.

9

Baseret på Matthiessen (1992: 18-20, 65-74); Matthiessen (1995:17-19, 84-98); Eggins (1994: 224-227); Smedegaard
(1999: 5-8, 11, 20, 47); Andersen et al. (2001: 23-24, 82-84, 118)
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Den ideationelle metafunktion handler om gengivelse af verden. Det drejer sig her både om
begivenheder fra den ydre, reelle verden og vores erfaringer dermed og om gengivelse af tanker og
følelser fra den indre, mentale verden. Den ideationelle metafunktion beskriver både hvordan disse
begivenheder udtrykkes gennem processer, participanter og ydre omstændigheder og hvordan disse
betydninger sættes sammen i sætninger og sætningskomplekser. Den handler altså primært om,
hvad udvekslingens indhold drejer sig om.
Den tekstuelle metafunktion handler om organiseringen af den interpersonelle og ideationelle
betydning internt i teksten, så denne danner sammenhæng. På det leksikogrammatiske stratum fokuseres der i særlig grad på rækkefølgen internt i sætningen og dermed på den rækkefølge, som
afsenderen har valgt at præsentere sit budskab i. Af pladshensyn er jeg desværre nødt til at undlade
at inddrage den tekstuelle metafunktion i dette speciale.
Den ideationelle metafunktion opdeles desuden i to metafunktioner på det leksikogrammatiske
stratum: den eksperientielle metafunktion og den logiske metafunktion.
Den eksperientielle metafunktion er den del af den ideationelle metafunktion, der handler om
verdensgengivelsen, mens den logiske metafunktion er den del, der handler om, hvordan betydningerne fra verdensgengivelsen kobles sammen.
I analysen af en tekst er det derfor nødvendigt at tage alle tre metafunktioner i betragtning, idet man
kun på denne måde kan få en analyse, der betragter teksten både i forhold til interaktionen (den
interpersonelle metafunktion), verdensgengivelsen (den ideationelle metafunktion) og teksten som
meddelelse (den tekstuelle metafunktion).
Indenfor leksikogrammatikken repræsenteres den interpersonelle metafunktion gennem systemet
MODUS, som sætter ord på de interpersonelle ytringsfunktioner.
Den eksperientielle metafunktion repræsenteres af i leksikogrammatikken af systemet TRANSITIVITET, som sætter ord på betydningerne fra verdensgengivelsen ved hjælp af processer, participanter og de ydre omstændigheder omkring processerne, cirkumstantialerne.
Den logiske metafunktion repræsenteres i leksikogrammatikken af systemerne TAKSIS og
LOGIKOSEMANTIK. TAKSIS handler om hvordan sætningerne organiseres internt i sætningskomplekset, dvs. gennem hypotakse og paratakse, mens LOGIKOSEMANTIK handler om de
semantiske relationer mellem de enkelte sætninger.
Endelig repræsenteres den tekstuelle metafunktion i leksikogrammatikken af systemet THEMA, der
handler om hvordan teksten organiseres i thema og rhema internt i sætningen. Thema udgør den
forreste position i sætningen, mens rhema udgør resten.
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2.3 Rang10
Alle tre strata, det semantiske, det leksikogrammatiske og det fonologiske er opdelt i rang, dvs.
hierarkier, hvor nogle enheder rangerer højere end andre. De højere rangerende enheder udgøres så
af de lavere rangerende enheder.
På det leksikogrammatiske stratum findes følgende ranghierarki:
•

Sætninger og sætningskomplekser

•

Grupper/fraser11 og gruppekomplekser

•

Ord

• Morfemer
Sætningsrang er således leksikogrammatikkens højeste rang, da sætningen er den største enhed i
leksikogrammatikken. De enkelte sætningskonstituenter (f. eks. Subjektet) udgøres så af elementer
fra den næste rang, nemlig grupper. Et Subjekt består således ofte af en nominalgruppe. Gruppen
udgøres af et eller flere ord, og ordet udgøres af et eller flere morfemer.
De endnu mindre sproglige enheder, grafem og fonem er ikke leksikogrammatiske enheder, men
hører hjemme på det fonologiske stratum, da deres funktion udelukkende er at realisere leksikogrammatikkens formulering af semantikken som skrift eller lyd. Den større enhed, teksten, er, som
nævnt i afsnit 2.1, heller ikke et leksikogrammatisk fænomen, men hører derimod hjemme på det
semantiske stratum, idet teksten er en overordnet betegnelse for den sproglige udveksling. Teksten
består altså ikke af sætninger, men realiseres af sætninger. Sætningen er derfor den højst
rangerende enhed i leksikogrammatikken, da den netop ikke udgør en del af andre elementer, men
realiserer semantiske enheder på et højere stratum.
Enheder fra en rang kan desuden optræde som om de tilhørte en lavere rang. Således vil f.eks. en
sætning, der fungerer som Subjekt komme til at optræde på grupperang, da netop sætningskonstituenter udgøres af grupper. Dette fænomen kaldes nedrangering og markeres med dobbelte
kantede parenteser.
Eks: “No me gusta [[que hable así]]”. Her er Subjektet – kompletivsætningen que hable así – altså
en sætning, der fungerer på grupperang.

10

Baseret på Eggins (1994:128-138); Andersen et al. (2001:17, 29-32); Matthiessen & Halliday (1997:26-28); Halliday
(1994:26-24, 188); Matthiessen (1992:56-58); Matthiessen (1995:75-84).
11
Grupper og fraser er begge enheder, der udgør de enkelte konstituenter på sætningsrang. En gruppe har en kerne, der
er gruppens centrale enhed, som kan repræsentere gruppen alene (gruppen kan også bestå af kernen alene og består i så
fald altså kun af ét ord), mens frasen består af to konstituenter, der er afhængige af hinanden og således ikke kan
repræsentere gruppen alene. De to konstituenter er hhv. præpositional og styrelse. Gruppens konstituenter er altså
underordnet en kerne, mens frasens konstituenter er samordnede. Inden for traditionel grammatik svarer begreberne
gruppe og frase til syntagme og katatagme.

13

Spansk Leksikogrammatik - Malene Lysemose, Center for Spansk

Sætninger kan også fungere på ordrang, altså som konstituenter i en gruppe: “Una persona [[que
hable así]] es muy tonta”. Her er que hable así en del af den gruppe, der udgør Subjektet, og da
grupper udgøres af den underliggende rang ord, fungerer relativsætningen her altså på ordrang.
Ligeledes kan grupper/fraser nedrangeres til ordrang, hvilket markeres med en enkelt kantet
parentes: “Mi hermana ha comprado un jersey [de lana]”. Her fungerer de lana som konstituent i
gruppen un jersey de lana og rangerer derfor på ordrang.
Ranghierarkiets struktur kan skildres således:

Figur 2.3 Eksempel på ranghierarkiets struktur

Af figuren fremgår det at sætningen Mi hermana ha comprado un jersey de lana består af tre
grupper: Mi hermana, ha comprado og un jersey de lana. Den første gruppe består af ordene mi og
hermana, den næste af ordene ha og comprado, der hver består af en verbalstamme og et morfem,
der indikerer hhv. præsens indikativ 3. person singularis og participium. Den sidste gruppe består af
ordene un og jersey samt den nedrangerede frase de lana, der fungerer på ordrang, idet den udgør
en konstituent i gruppen.

2.4 Netværk12
Inden for systemisk funktionel lingvistik skelnes der mellem den syntagmatiske og den paradigmatiske vinkel på sproget, hvor den syntagmatiske vinkel organiserer sproget som struktur, og den
paradigmatiske organiserer sproget som system.
Den paradigmatiske vinkel er den primære vinkel, da denne giver mulighed for at se sproget som et
potentiale, hvor den talende/ skrivende har muligheden for at træffe en række valg i sit sprogbrug.
Sprogets paradigmatiske relationer stilles så op i et netværk der viser sammenhængen mellem de

12

Baseret på Andersen et al. (2001:26-29); Matthiessen & Halliday (1997:28-30); Eggins (1994:204-215).
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enkelte systemer og valgmuligheder. Netværket specificerer fra det mest overordnede til de mest
specifikke undergrupper fra venstre til højre.
Eksempel på et netværk:

Figur 2.4 - eksempel på netværk med ”enten-eller”-valg

Ovenstående netværk viser sammenhængen mellem de forskellige sætningsmodi (se afsnit 3.3.3
nedenfor) i hovedsætninger i spansk: En hovedsætning har to mulige undergrupper: indikativ og
imperativ13. Valget mellem indikativ og imperativ er et ”enten-eller”-valg: Den finitte sætning kan
ikke på en gang være indikativ og imperativ. Dette markeres i netværket med en kantet klamme.
Vælger man den indikative sætning, er der igen to valgmuligheder eller undergrupper, nemlig
deklarativ og interrogativ. Den interrogative sætning har igen undergrupperne polær-interrogativ og
pronomen-interrogativ.
På denne måde kan der opstilles netværk over forskellige sproglige systemer. Fremover vil jeg med
tegnet > i teksten betegne specificering, således forstået at f. eks. indikativ>interrogativ>polær
betegner indikativ med undergruppen interrogativ med undergruppen polær-interrogativ. Med
tegnet > betegner jeg altså den ”sti” der vælges i netværket.
Det er dog ikke altid at alle valg i netværket er ”enten-eller”-valg. Ofte er man nødt til at tage
stilling til flere valgmuligheder samtidig, fordi nogle elementer i netværket har mulighed for at
optræde samtidig, som i følgende netværk. Af hensyn til overskueligheden har jeg her valgt et
meget simpelt eksempel der ikke har noget med systemisk funktionel lingvistik at gøre. (Et
eksempel på denne type netværk anvendt til SFL findes bl. a. i afsnit 3.1 om ytringsfunktioner).
Man kunne forestille sig en café, der på menukortet har tre slags frugttærte, f. eks. æble, pære og
blomme, hvortil man kan vælge flødeskum eller creme fraiche. I et netværk vil det se således ud:

13

Indikativ og imperativ er her sætningsmodi, som ikke må forveksles med verbets modus, hvor man skelner mellem
imperativ, indikativ og konjunktiv.
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Figur 2.5 - eksempel på netværk med ”både-og”-valg.

Af figuren fremgår det af den øverste ”enten-eller”-klamme, at man må vælge mellem enten æble
eller pære eller blomme. Af den nederste klamme fremgår det, at man må vælge mellem enten
flødeskum eller creme fraiche på tærten. Disse to små systemer er imidlertid afhængige af hinanden,
og kunden må således tage stilling til dem begge samtidig for at vælge sin tærte, hvilket fremgår af
den afrundede klamme (”Tuborg-klamme”) der her betyder ”både-og”. Det vil sige, at man bliver
nødt til at kombinere de to valg med hinanden.
For en mere detaljeret beskrivelse af læsning af netværk henviser jeg til Eggins (1994:205-210) og
Andersen
et al. (2001:331-333).
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3 Den interpersonelle metafunktion
3.1 Ytringsfunktioner
Med udgangspunkt i det semantiske stratum handler den interpersonelle metafunktion om, hvordan
man bruger sproget til at skabe relationer mellem mennesker. I enhver sproglig interaktion vil der
foregå en udveksling mellem afsender(e) og modtager(e), og denne udveksling er grundlæggende i
enhver kommunikation. Udvekslingen trækker på to systemer, nemlig systemerne Orientering og
Det udvekslede.
Systemet Orientering fastlægger orienteringen i udvekslingen som enten ’give’, dvs. orienteringen
går fra afsender til modtager, eller som ’anmode’, dvs. orienteringen går fra modtager til afsender.
Det andet system, Det udvekslede, fastlægger det, der udveksles mellem interaktanterne i kommunikationen, nemlig enten noget konkret (’Ting og ydelser’) eller noget abstrakt (’Information’)
I en netværksoversigt ser forholdet således ud14:

Figur 3.1 Netværksoversigt over udvekslingen og ytringsfunktionerne.

På denne måde kommer man frem til fire grundlæggende interpersonelle ytringsfunktioner
(illustreret i ovenstående netværk ved stregerne mellem Orientering og Det udvekslede), nemlig
TILBUD (give ting og ydelser), OPFORDRING (anmode om ting og ydelser), UDSAGN (give
information) og SPØRGSMÅL (anmode om information). Ytringen er den mindste interpersonelle
enhed i teksten, og da teksten er et semantisk fænomen, er ytringen også den mindste enhed i den
interpersonelle semantik. Ytringen er en selvstændig enhed, der derfor afsluttes med punktum,
14

”Udveksling” er her en oversættelse af Matthiesen og Hallidays ydtryk ”Move” (1997:39) og betegner afsenderens
intention med ytringen – at give eller anmode om ting & ydelser eller information. Vedr. læsning af netværket, se afsnit
2.4.
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spørgsmålstegn eller udråbstegn. Den realiseres i leksikogrammatikken af sætningen, der er den
største og mest centrale enhed i leksikogrammatikken.
Ytringsfunktionerne TILBUD og OPFORDRING, der har til formål at udveksle ting og ydelser
kaldes også proposaler, mens ytringsfunktionerne UDSAGN og SPØRGSMÅL, der har til formål at
udveksle information kaldes propositioner (Halliday 1994: 68-71, Andersen et al. 2001:36-37). Disse fire
ytringsfunktioner, som hører hjemme i det semantiske stratum, realiseres på det leksikogrammatiske
stratum (i systemet MODUS, som er grammatikaliseringen af ytringsfunktionerne) af forskellige
sætningsmodi15:
Tilbuddet realiseres oftest af interrogativsætninger som ¿Quieres una cerveza? (ting), ¿Quieres
que te ayude? (ydelse) eller sjældnere af deklarativsætninger som Te doy una cerveza eller Te
puedo dar una cerveza, Te ayudo eller Te puedo ayudar (ydelse). Sætninger, der realiserer Tilbud,
er ofte modulerede, dvs. indeholder et modalverbum.
Udsagnet realiseres af deklarativsætninger som Pedro bebe una cerveza.
Opfordringen realiseres af imperativsætninger som ¡Dame una cerveza! (ting), ¡Ayúdame!
(ydelse)
Spørgsmålet realiseres af interrogativsætninger som ¿Qué bebe Pedro? eller ¿Ha bebido mucho
Pedro? Her realiseres den første sætning af en pronomen-interrogativ16 og den anden af en polærinterrogativ (sí/no-interrogativ).
En skematisk opstilling med teksteksempler på spansk vil se således ud17:

15

Begrebet sætningsmodus handler om forskellen på deklarativ-, interrogativ- og imperativsætninger og vil blive
forklaret i nedenstående afsnit om modus-delen, afsnit 3.3.3 om sætningsmodus.
16
Jeg bruger her betegnelsen pronomen-interrogativ for de interrogativsætninger, der indledes af et interrogativpronomen, svarende til Hallidays betegnelse WH-interrogative (1994:45-46, 1997:6) og Andersen et al.’s hvinterrogativ (2001:61-63). Men da de spanske interrogativpronomener ikke er karakteriseret ved et bestemt
begyndelsesbogstav, har jeg valgt den noget bredere definition pronomen-interrogativ. Begreberne pronomeninterrogativ og polær-interrogativ vil blive beskrevet yderligere i nedenstående afsnit 3.3.3 om sætningsmodi i afsnittet
om modus-delen.
17
Et tilsvarende skema for engelsk og dansk er opstillet af bl.a. Halliday (1994:69), Andersen et al. (2001:37) og
anvendes i forskellige variationer i fremstillinger af SFL. Den skrå pil mellem ytringsfunktion og sætningsmodus
betegner, at ytringsfunktionen realiseres af den pågældende sætningsmodus i leksikogrammatikken.
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Det udvekslede Ting og ydelser
Orientering

Information

Give
Afsender 
modtager

Tilbud
Interrogativsætning
”¿Quieres
una
cerveza?”

Udsagn
Deklarativsætning
”Pedro bebe una
cerveza.”

Anmode
Afsender 
modtager

Opfordring
Imperativsætning
”¡Dame
una
cerveza!”

Spørgsmål
Interrogativsætning
”¿Qué
bebe
Pedro?”

Proposaler

Propositioner

3.2 MODUS
De enkelte sætninger, der på det leksikogrammatiske stratum – i systemet MODUS – realiserer
ytringsfunktionerne i den interpersonelle metafunktion kan deles i to dele, der vil blive uddybet i de
efterfølgende afsnit:
1) En Modus-del18, der indeholder de særligt interpersonelle sætningsledsfunktioner dvs. de
funktioner, der er ansvarlige for sætningen og de funktioner der fortæller noget om
sætningens temporale og modale indhold og
2) en Residual-del, der indeholder de funktioner, der bærer sætningens ideationelle betydning.
I Modus-delen findes der tre funktioner: 1) Subjekt, 2) Finitum og 3) Modus- og Polaritetsadjunkter.
Subjekt og Finitum er Modus-delens vigtigste funktioner, dels fordi det er disse to funktioners
indbyrdes konfiguration, der definerer sætningens modus og dels fordi det er gennem Finitums
formrealisering at sætningens temporalitet og modalitet kommer til udtryk.
Modus- og Polaritetsadjunkter tilfører sætningen modalitet eller polaritet og placeres i modus-delen,
da de har indvirkning på Subjektet og Finitum, der tilsammen udgør Modus-elementet. Disse
adjunkter forklares i afsnit 3.3.4.
Residual-delen kan i princippet kun defineres negativt i forhold til Modus-delen, som er sætningens interpersonelle centrum, dvs. der, hvor de interpersonelle ressourcer realiseres leksikogrammatisk. Residualet er derfor den ’rest’, der er tilbage, når man har defineret Modus.
I Residual-delen findes der tre funktioner, nemlig Komplement, Prædikator og Participant- og
Cirkumstantialeadjunkter.

18

Modus betegner her den del af sætningen, der udgøres af Subjekt og Finitum samt evt. Modus- og Polaritetsadjunkter
og må ikke forveksles med MODUS, som er det overordnede system, der realiserer den interpersonelle metafunktion på
det leksikogrammatiske stratum.

19

Spansk Leksikogrammatik - Malene Lysemose, Center for Spansk

Komplementet er den Residual-funktion, der ligger tættest på det interpersonelle, da det pga. sit
Subjektspotentiale er komplementært til Subjektet.
Prædikatoren er den del af verbet, der ikke har finitte fleksiver, som jo er dem der realiserer tid,
verbalmodus og i visse tilfælde også Subjektet19.
Participant- og Cirkumstantialeadjunkter er de sætningsledsfunktioner i Residualet, som ikke har
Subjektspotentiale, og således ikke kan fungere som Komplement.
Alle sætningsledsfunktioner vil blive forklaret uddybende i de følgende afsnit.

3.3 Modus-delens sætningsledsfunktioner
3.3.1 Subjekt
Subjektet er den sætningsledsfunktion, som er modalt ansvarlig for sætningen. Det er med andre ord
Subjektet, man viser tilbage til, når man bekræfter eller benægter en ytring. Hvis en person A i en
dialog f. eks. vælger at fortælle, at ”Juan ha comprado un coche rojo” vil person B let kunne
bekræfte eller benægte sætningen ved at referere til det samme subjekt (Juan), og dermed lade
Subjektet være underforstået: ”Sí, ha comprado un coche rojo” eller ”No, ha comprado un coche
azul”. I disse eksempler er Subjektet Aktør20, men selv om man vælger at lade Mål være Subjekt,
vil det stadig være Subjektet (understreget), der refereres til. Eksempel:
A: ”El coche rojo fue comprado por Juan.”
B: “Sí, fue comprado por Juan” eller “No, fue comprado por Miguel”.
Hvis person B skulle vælge at referere til et andet af sætningens led, vil han være nødt til at
konstruere en helt ny sætning og lade denne sætnings Subjekt optræde eksplicit for tydeligt at
markere, at det ikke er den tidligere sætnings Subjekt, han refererer til:
A: ”El coche rojo fue comprado por Juan.”
B: “No, Juan ha comprado el coche azul.”
I den interpersonelle udveksling er Subjektet altså den person/ting/hændelse etc. som afsenderen har
valgt at lade sætningen eller evt. hele dialogen dreje sig om.
Subjektet realiseres i spansk oftest af en nominalgruppe, dvs. et syntagme, hvis kerne er et
substantiv, et proprium eller et pronomen eller et enkelt ord fra en af disse ordklasser, f. eks. “Mi tío
viejo/ Pedro/ Él todavía está enfermo”.

19

Dette uddybes nærmere i nedenstående afsnit 3.3.1 og 3.3.2 om Subjekt og Finitum.
Aktør er i den eksperientielle metafunktion den, der udfører en handling i en materiel proces, og Mål den, som
handlingen er rettet mod. Dette forklares i afsnittet om den eksperientielle metafunktion.
20
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Sætninger kan også fungere som Subjekt. I så fald drejer det sig om nedrangerede sætninger, dvs.
sætninger, der har mistet deres selvstændighed på sætningsrangen og er gået ned fra sætningsrang
til grupperang som sætningsled, f. eks. “no me gusta que se meta nadie21” (Tiempo, 05-08-95, s59).
Subjektet kan i spansk identificeres ved at det altid kongruerer i person og numerus med sætningens
finitte verbum. Hvis man således ændrer i verbets numerus, vil man være nødt til at ændre i
Subjektets også:
Hvis man i en sætning som ”El chico compra las manzanas” f. eks. vælger at bøje verbet i pluralis,
vil det være nødvendigt også at vælge et Subjekt i pluralis for at få en grammatisk korrekt sætning:
”Los chicos compran las manzanas”. Man kan på denne måde identificere El chico som Subjekt i
ovenstående sætning.
Til gengæld er identifikation ved hjælp af tag test/spørgemarkering, som ofte anvendes indenfor
SFL på engelsk (Halliday 1994:72-73, Eggins 1994:157) og dansk (Andersen et al. 2001:41) ikke muligt på
spansk, idet man ikke kan genoptage sætningens Subjekt og Finitum på denne måde. På engelsk og
dansk er det almindeligt at søge bekræftelse af en sætning ved at genoptage Finitum og Subjekt,
dvs. de vigtigste interpersonelle sætningsledsfunktioner (understreget), umiddelbart efter sætningen
som i ”Peter has bought a car, hasn’t he?”/”Peter har købt en bil, har han ikke?”, hvilket ikke er
muligt på spansk. Derimod vil man altid kunne genoptage Subjektet i en dialog, ved at spørge
¿quién? eller ¿qué? hvis modtageren/lytteren skulle være i tvivl om, hvem eller hvad der er Subjekt
for udvekslingen, netop fordi det er Subjektet, man refererer til. Eksempel:
1A: Ha comprado un coche.
1B: ¿Quién?
1A: Mi tío.
2A: No me gusta.
2B: ¿Qué?
2A: El jersey verde.
Det er desuden vigtigt at bemærke, at Subjektet på spansk meget ofte er implicit i verbet, netop
fordi det næsten altid er muligt at se person/numerus på det finitte verbums endelse. I en sætning
som ”Estuve muy poco tiempo con él” (Cambio16,10-02-95, s81) er der jo ingen tvivl om, at Subjektet
er yo, selv om dette ikke optræder eksplicit, netop fordi estuve er en form, der udelukkende
anvendes i 1. person singularis. Der er altså ikke tale om, at Subjektet er udeladt på spansk – det
ville blot være redundant at tage det med, hvorfor det i mange tilfælde kun optræder i emfatisk
brug, ved modsætninger eller for at være høflig, f. eks. i forbindelse med usted. Naturligvis nævnes
Subjektet ofte i 3. person for at specificere hvem der tales om, men når dette først en gang er slået
fast, har man som regel subjektsløb (Jensen 1990:142), og det eksplicitte Subjekt kan derfor uden
problemer udelades i resten af teksten. (Dette er naturligvis ikke tilfældet hvis der optræder
21

Min understregning. Fremover er alle understregninger/fremhævelser i autentisk eksempelmateriale mine egne, med
mindre andet er angivet.
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forskellige Subjekter i de enkelte sætninger i teksten. I så fald bliver man som regel nødt til at inddrage de enkelte Subjekter eksplicit for at kunne skelne mellem dem).
Subjektsløb med Subjekt i 3. person kan altså tolkes som et tekstuelt fænomen, da brugen af implicitte Subjekter i 3. person udelukkende er mulig, hvis det fremgår af ko- eller konteksten, hvem
eller hvad der udgør Subjektet. Selv om Subjektet er implicit, er det altid muligt at gøre det
eksplicit 22, enten som i dialogen ovenfor eller ved simpelthen at placere det i sætningen, hvor der
altid vil være plads til det: Estuve muy poco tiempo con él  Yo estuve muy poco tiempo con él;
Está enfermo  Mi tío está enfermo etc.
Man kan belyse det implicitte Subjekt som tekstuelt fænomen med en tekst som den følgende:
“Julio no respondió. Estrechó la mano del joven escritor y comenzó a andar en
dirección contraria a la seguida por éste. Entró en un bar y pidió un café y una
copa. Acodado en la barra, comenzó a pensar en el tono que debería usar para
escribir el informe sobre el joven escritor.” (Millás, Juan José: El desorden de tu nombre,
(1988:93)).

Af tekststykkets første sætning fremgår det tydeligt, at Subjektet er Julio, og da der ikke introduceres andre personer i teksten, er det åbenlyst, at det er dette Subjekt, der løber gennem hele teksten
og således fungerer som implicit Subjekt for alle tekstens følgende finitte verber (understreget).
Hvis man til gengæld fjerner den første sætning, vil resten af teksten komme til at virke meget
ufuldstændig, da læseren ikke vil have mulighed for at identificere Subjektet ud fra andet end morfologien, der viser, at Subjektet er 3. person singularis og tekstens indhold, der viser, at Subjektet er
et menneske. Gennem hele teksten er der altså i alle de finitte verber en anaforisk reference tilbage
til den første sætning og dennes Subjekt, Julio, og det implicitte Subjekt her er således en funktion
på tekstniveau snarere end på sætningsniveau.
Man kan altså fortolke sætninger med implicit 3. persons-Subjekt som elliptiske sætninger, da de er
afhængige af en ko-tekst, hvori Subjektet introduceres. I modsætning til de germanske sprog, hvor
ellipse udelukkende er mulig inden for sætningskomplekset som i ”Peter spiste en sandwich og gik
derefter i biografen” har spansk muligheden for at lade denne ellipse fortsætte på tværs af
sætningsgrænser jf. Millás-teksten ovenfor. I læserens bevidsthed vil Subjektet dog altid være til
stede og vil således stadig være den funktion, der er modalt ansvarlig for sætningen.
På grund af muligheden for implicit Subjekt kan Subjektet (hvis det optræder eksplicit) også identificeres ved at det kan udelades uden at sætningen derved bliver ukorrekt. Hvis man i en sætning
som ”El chico ha comprado una manzana” er i tvivl om hvad der er Subjekt (begge nominalgrupper er jo 3. person singularis og kongruerer dermed med verbet), kan man prøve at udelade den

22

Dette gælder naturligvis ikke upersonlige konstruktioner med ”meteorologiske” verber som llover, nevar, hacer sol
osv. eller konstruktioner som son las tres y media eller hace tres años que lo hize.
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ene nominalgruppe. Hvis sætningen stadig giver mening, må det udeladte led være Subjekt. Således
er sætningen ”Ha comprado una manzana” stadig en fuldt korrekt sætning, mens *”El chico ha
comprado”23 må siges at være meget mangelfuld, og Subjektet er derfor El chico.

3.3.2 Finitum
Finitum er den ledfunktion i sætningens Modus-del, hvor sætningens temporalitet og modalitet
kommer til udtryk.
Det udgøres ved sammensatte verbalformer (sammensatte tider og verbalperifraser) af verbalgruppens finitte del, der i syntaktisk sammenhæng som regel vil fungere som auxiliar og ofte ikke
har en egentlig selvstændig betydning. I en sætning som ”ETA ha declarado la guerra a la Policía
autónoma” (Cambio16, 01-09-95, s60) er det således det næsten indholdstomme hjælpeverbum ha, der
fungerer som Finitum, mens participiet declarado, der bærer hele verbalgruppens ideationelle
betydning, fungerer som Prædikator24 i sætningens Residual-del. Det samme er tilfældet i en verbalperifrase som ”La audiencia vuelve a reclamar una objetividad y transparencia total en los medios
de comunicación” (Cambio16, 08-14-95, s71), hvor den finitte form af verbet volver har mistet sin
oprindelige betydning ’at vende tilbage’, men her blot fungerer som et indholdssvækket hjælpeverbum, der markerer, at handlingen, der udtrykkes gennem Prædikatoren reclamar, gentages.
Vuelve fungerer altså her som Finitum, og også her ligger hele verbalgruppens ideationelle betydning i Prædikatoren reclamar.
ETA
La
audiencia
Subjekt
Modus

ha
declarado la guerra
vuelve reclamar una objetividad y transparencia
a
total
25
Finitum Prædikator
Residual

a la Policía autónoma
en los medios de
comunicación

Som nævnt i ovenstående afsnit om Subjekt, optræder Subjektet meget ofte implicit i det finitte
verbum, dvs. i Finitum, hvis der ikke er tvivl om, hvem eller hvad der udgør Subjektet. På denne
måde udtrykkes de to funktioner i ét ord som i ordet hemos i sætningen ”Hemos tenido una
excelente relación personal” (Tiempo, 02-13-95, s132) hvor Subjektet nosotros/-as er underforstået.
Hemos
tenido
una excelente relación personal
Subjekt/Finitum Prædikator
Modus
Residual
Ved simple verbalformer udgøres Finitum af sætningens finitte verbum alene. I så fald vil Finitum
”smelte sammen med” Residual-delens Prædikator, og verbet vil således indeholde både Finitums
23

Jeg anvender her og i det følgende tegnet * for at markere en ukorrekt sætning.
Prædikator omtales i nedenstående afsnit 3.4.1 under Residual-delens sætningsledsfunktioner.
25
I første omgang vil jeg nøjes med at definere/analysere de funktioner, der er relevante for afsnittet, i dette tilfælde
Subjekt og Finitum. De resterende funktioner vil blive sat ind i analysen efterhånden som de forklares.
24
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temporale definition af sætningen og Prædikatorens ideationelle betydning samt eventuelt det
implicitte Subjekt:
Antonio Muñoz Molina escribe
como los ángeles26
Subjekt
Finitum/Prædikator
Modus
Residual
Dette jeg vil komme ind på igen i omtalen af Prædikator.
De finitte verber, der udgør Finitum og benævnes finitte verbaloperatorer inddeles i to grupper
(Halliday 1994:75-76, Eggins 1994:159-160, Andersen et al.(2001:39-41):
1) Temporale finitte verbaloperatorer.
De temporale finitte verbaloperatorer definerer hele sætningens temporalitet i forhold til tale- eller
skrivetidspunktet, dvs. fortid, nutid eller fremtid ved hjælp af deres tempus (Halliday 1994:75, Andersen
et al. 2001:39). Således udtrykker f. eks. præsensformen i en sætning som ”Pedro desayuna a las
nueve” nutid, mens imperfektum- og præteritumsformerne i ”Pedro desayunaba/desayunó a las
nueve” udtrykker fortid, og futurumformen i ”Pedro desayunará a las nueve” fremtid.
2) Modale finitte verbaloperatorer.
De modale finitte verbaloperatorer definerer ud over temporalitet også modalitet, dvs. afsenderens
vurdering af ytringen. De modale verbaloperatorer udgøres af finitte former af modalverber, dvs.
poder, querer, deber (de), tener que samt saber i betydningen ’at kunne’.
Desuden kan futurumformen af alle verber anvendes modalt til at udtrykke usikkerhed eller sandsynlighed. Når futurumformen anvendes modalt til at udtrykke usikkerhed eller sandsynlighed på
denne måde, ophæves dens temporale funktion, og med futurumformen kan man således udtrykke
usikkerhed/sandsynlighed om såvel noget nutidigt som noget fremtidigt (Gómez Manzano 1988:38-39,
Butt & Benjamin 1994:218).
F. eks. udtrykker sætningen ”Quiero meterme dentro del ordenador por realidad virtual” (Cambio16,
11-06-95, s51) den talendes vilje om at fordybe sig i computerens virtuelle virkelighed, mens ”Tengo
que dejar de fumar, pero me cuesta mucho” (Cambio16, 11-13-95, s74) udtrykker, at den talende finder
det nødvendigt at holde op med at ryge, ligesom ”Todavía puedo ofrecer felicidad a quienes les
guste mi anatomía” (Tiempo, 05-08-95, s6) udtrykker den talendes evne til at blive ved med at glæde
sit publikum og “El niño tendrá tres años” udtrykker sandsynlighed for at drengen er tre år.27
Finitum kan genkendes ved at det kongruerer i person og numerus med Subjektet. Hvis man ændrer
Subjektets person og numerus, vil det således også være nødvendigt at bøje Finitum i tilsvarende
person og numerus, jf. ovenstående afsnit om Subjekt.

26
27

Tiempo, 07-31-95 s79
Modalitet kan desuden udtrykkes gennem modusadjunkter. Disse gennemgås i afsnit 3.3.4.2.
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I en spansk verbalgruppe vil det være Finitum der optræder først, og derefter kommer Prædikator,
jf. eksemplerne ovenfor, hvor Prædikator udgøres af infinitiven, der følger umiddelbart efter modalverbet.

3.3.3 Sætningsmodus
Som nævnt ovenfor, er det Subjektets og Finitums indbyrdes konfiguration, der definerer sætningens modus. Det er disse to sætningsledsfunktioner, der tilsammen udgør sætningens Moduselement.
Blandt de finitte sætninger (sætninger, der indeholder Finitum) skelnes der overordnet mellem
hovedsætninger og bisætninger, hvor hovedsætningerne er frie sætninger, der dermed har potentiale
for at indgå som træk i udvekslingen og optræde som de fire grundlæggende ytringsfunktioner,
mens bisætningerne er bundne og dermed underordnet en hovedsætning i et hypotaktisk sætningskompleks. Bisætninger kan derfor ikke fungere direkte som ytringsfunktioner alene. Hovedsætninger kan have forskellige sætningsmodi, hvilket leksikogrammatisk kommer til udtryk gennem
Subjektets og Finitums placering i sætningen, mens bisætninger altid er deklarative. (Andersen et al.
2001:59; 103-104).
Hos hovedsætningerne skelnes der mellem sætningsmodiene indikativsætninger og imperativsætninger. Indikativsætninger opdeles videre i deklarativsætninger og interrogativsætninger, og
interrogativsætninger deles igen i pronomen-interrogativer (eller indholds-interrogativer) og polærinterrogativer (eller sí/no-interrogativer). Forskellene på disse sætningsmodi findes på det leksikogrammatiske stratum i placeringen af Subjekt og Finitum internt i sætningen og desuden på det
fonologiske stratum i intonation og evt. brug af spørgsmålstegn. På grund af den meget frie ledstilling i spanske sætninger, kan der ikke opstilles helt præcise kriterier for alle sætningsmodi, men i
mange tilfælde vil der være en vis systematik i placeringen af Subjekt og Finitum i umarkerede
sætninger.
Således identificeres imperativsætninger ved ikke at have et eksplicit Subjekt og desuden en
fusion af Finitum og Prædikator28 i form af et finit verbum i imperativ form: “¡Ven/ venga/ venid/
vengan aquí!”.
Indikativsætningerne kan have et eksplicit eller implicit Subjekt. Som nævnt er det implicitte
Subjekt smeltet sammen med Finitum og har derfor ikke en egen placering i sætningen.

28

Prædikator forklares i nedenstående afsnit 3.4.1.
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I deklarativsætninger med eksplicit Subjekt kan Subjektet optræde enten før eller efter Finitum. I
korte, simple sætninger er det tit konteksten, der afgør om Subjektet kommer før eller efter Finitum.
Der er således en tendens til at det led, som afsenderen har valgt at fokusere mest på eller det led
der udgør den kendte information i sætningen, vil optræde først. (Butt & Benjamin 1994:473-474). På
denne måde er den primære forskel på sætningerne “El rey ha muerto” og “Ha muerto el rey” at
afsenderen har valgt at fokusere på henholdsvis Subjektet i den første sætning og verbet i den
anden.
Hvis Subjektet udgøres af en meget lang gruppe, vil det ofte blive placeret efter verbet af hensyn til
rytmen i sætningen og mindre afhængigt af fokus. (Butt & Benjamin 1994:474). Dette er f. eks. tilfældet
i denne sætning, hvor det meget lange Subjekt (understreget) placeres efter verbalgruppen af hensyn
til rytme og overskuelighed:
”Ha llegado el momento en que los españoles votemos de una vez lo que queremos
tener entre manos” (Cambio 16, 01-30-95, s76)
I neutrale sætninger, hvor intet led fremhæves frem for det andet, vil Subjektet som regel optræde
før Finitum som i “El niño duerme”.
I sætninger med kopulaverberne ser og estar optræder Subjektet kun sjældent efter Finitum: “El
niño está enfermo”. Sætningen “Enfermo está el niño” er derfor meget markeret.
I sætninger med andre verber end kopulaverber kan Finitum uden problemer optræde før Subjektet,
hvis sætningen indledes af en anden sætningsledsfunktion, f. eks. en Adjunkt29: “Luego viene la
segunda parte” (Cambio16, 11-06-95, s99). Subjektet kan dog også sagtens optræde før Finitum selv
om sætningen indledes af en anden sætningsledsfunktion:”Nunca las oportunidades deben ser
últimas” (Cambio 16, 02-20-95, s91).
Imidlertid kommer Subjektet som regel efter Finitum i konstruktioner med gustar, doler og
interesar og lignende: “Me gusta este vino”, “Me duele la cabeza”, “Me interesa la literatura”.
Pronomen-interrogativer karakteriseres ved at de indledes af et interrogativ-pronomen eller af en
nominalgruppe, der indledes af et interrogativpronomen30. Herefter følger Finitum. “¿Quién irá a la
cárcel?” (Cambio16, 10-02-95, s81). I denne sætning udgøres Subjektet af interrogativpronomenet.
Hvis Subjektet ikke udgøres af interrogativpronomenet, vil det, hvis det optræder eksplicit, komme
efter Finitum:
”¿Qué ha pretendido ETA con el atentado contra José María Aznar?” (Tiempo 05-1595, s40).

“¿Dónde está Pedro?”

29

Adjunkter forklares i nedenstående afsnit 3.3.4.
Svarende til det engelske wh-element (Halliday (1994:85-86), Eggins (1994:175-177), Matthiessen & Halliday
(1997:10)) og det danske hv-konstituent (Andersen et al. (2001:61-63)).
30
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Polær-interrogativer er kendetegnede ved at de ikke indeholder et interrogativpronomen og at de
kan besvares med enten sí eller no. De vil ofte blive indledt af Finitum, hvorefter Subjektet
kommer: “¿Ha logrado usted la paz?” (Cambio 16, 20-2-95, s97), men meget ofte ses Subjektet også
før Finitum, især hvis afsenderen vælger at fokusere på dette. I så fald er det udelukkende den
stigende intonation eller brug af spørgsmålstegn før og efter sætningen (dvs. det fonologiske
stratum), der markerer, at sætningen er interrogativ:
“¿El pacto está roto?” (Cambio 16, 07-17-95, s21).
”¿El PSOE es igual que el PP?” (Cambio16, 12-11-95, s59).
I sådanne tilfælde kan sætningens modus altså ikke defineres ud fra leksikogrammatikken alene, og
det er nødvendigt at se på intonation eller tegn for at afgøre sætningens modus.
En netværksoversigt over sætningsmodi i umarkerede hovedsætninger på spansk samt Subjektets og
Finitums placering i sætningen vil se således ud:

Figur 3.2 Sætningsmodi i hovedsætninger. Tegnene læses således:
S = Subjekt.
F = Finitum.
P = Prædikator.
● betyder vilkårlig (men naturligvis ikke tilfældig) rækkefølge, afhængig af ko- og konteksten.
^ betyder fast rækkefølge. S^F betyder således Subjekt før Finitum.
/ mellem to funktioner betyder, at de to funktioner udtrykkes i ét ord.
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Det er dog langt fra altid, at den ovenfor skitserede rækkefølge for Finitum og Subjekt i hovedsætninger er endegyldig. Som nævnt er dette kun tilfældet ved umarkerede sætninger, og hvis man
vil fremhæve et led i sætningen, kommer rækkefølgen ofte til at se anderledes ud, idet man så
placerer det fremhævede led i starten af sætningen, så denne bliver markeret. Det er således muligt
at placere Subjektet før pronomenet i pronomen-interrogativer, hvis man ønsker at fremhæve dette:
“¿Usted qué piensa hoy?” (Tiempo, 01-30-95, s60)
Det er også muligt at lade Subjektet for gustar og doler optræde før Finitum for at fremhæve
dette31:
“A mí la política no me gusta” (Cambio 16, 03-20-95, s82)
“El tobillo me duele pero esto no importa” (El País, 01/08/1985)
Ligeledes kan man også vælge at gøre Subjektet i en imperativsætning eksplicit for at fremhæve
dette: ”Dime tú la verdad”. Det er dog altid muligt at genkende imperativsætninger pga. Finitums
bøjning i imperativ form.
Bisætninger er som nævnt altid deklarative, og ligesom i de deklarative hovedsætninger kan
Subjektet optræde både før og efter Finitum, ligesom det naturligvis også kan være implicit i
Finitum. Rækkefølgen af Subjekt og Finitum er vilkårlig, og afhænger ligesom i de deklarative
hovedsætninger af konteksten og af sætningsledsfunktionernes størrelse. Ligesom i de deklarative
hovedsætninger kommer Subjektet (fed) ofte før Finitum i neutrale, simple bisætninger hvor intet
led fremhæves frem for det andet:
”Dice que Mecano no se separa” (Tiempo, 01-09-95, s7).
“Todo el mundo dice que yo soy La niña” (Cambio 16, 08-07-95, s42).
“[...]quizá no se hacen igual porque la cocina ha evolucionado mucho” (Tiempo, 1030-95, s34)

Men på samme måde kan Finitum også uden problemer optræde før Subjektet hvis afsenderen
vælger at fokusere på verbets indhold i stedet for Subjektets:
“Creo que cuenta más el talento” (Cambio 16, 08-07-95, s15).
“Los que le conocen dicen que es usted una persona honesta. (Tiempo, 04-10-95, s63)
“Estamos en una nueva etapa en la que todo ha cambiado, porque ha evolucionado la
sociedad” (Cambio 16, 01-30-95, s15)

31

En søgning i VISL-korpus (http://corp.hum.sdu.dk) viser at me gusta(n) + el/la/los/las + substantiv optræder ca. 10
gange hyppigere end el/la/los/las + substantiv + me gusta(n).
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Ud over de finitte sætninger, som er kendetegnede ved at indeholde Modus, dvs. Subjekt og
Finitum, findes der også infinitte sætninger og minisætninger32. Infinitte sætninger er karakteriseret
ved at de ikke indeholder Finitum, og minisætninger ved at de ikke indeholder noget verbum overhovedet.
De infinitte sætninger indeholder derimod et infinit verbum i form af infinitiv, participium eller
gerundium.
Dette verbum fungerer så som Prædikator og hører dermed til sætningens Residual-del (Andersen et
al. 2001:68-69). Eksempler på infinitte sætninger:
”Al finalizar la Guerra Civil fue condenado a muerte” (Cambio 16, 01-16-95, s21).
“Seguimos sin saber si lo que se dijo era falso” (Cambio 16, 09-18-95, s89).
“Yendo solo, intimidas más con la gente” (Cambio 16, 09-18-95).
“Y luego, pasado el primer impulso, vino Trincado y me dijo que la había escrito
para mi.” (Cambio 16, 01-23-95, s71).
Som det fremgår af eksemplerne, kan infinitte sætninger godt indeholde et Subjekt, der (sammen
med eventuelle Modus- og Polaritetsadjunkter33) så vil udgøre sætningens Modus-del alene.
Infinitte sætninger kan ikke optræde alene og kan på grund af deres manglende Modus ikke
udtrykke de fire grundlæggende ytringsfunktioner (jf. afsnit 3.1) (Andersen et al. 2001:69). Det skyldes
at disse realiseres af bestemte sætningsmodi, der – som nævnt i tidligere i dette afsnit – på det
leksikogrammatiske stratum er defineret af Subjekt og Finitums indbyrdes konfiguration.
Minisætninger indeholder i modsætning til finitte og infinitte sætninger intet verbum overhovedet.
De udgøres af ord eller grupper, der har sætningsrang, dvs. de kan fungere alene og behøver ikke at
fungere som sætningsledsfunktioner i en sætning. De kan realisere ytringsfunktioner som hilsen,
kald, udbrud og lignende (Andersen et al. 2001:54-56; 228-232). Eksempler på minisætninger: ¡Hola!,
¡Buenas tardes!, ¡Adiós!, ¡Qué mierda! ¡Dios mío! osv.
En samlet netværksoversigt over alle sætningstyperne i spansk og deres forhold til hinanden vil se
således ud:

32

Udtrykket minisætning har jeg fra Andersen et al. 2001:54. Det svarer til begrebet minor clause som kendes fra de
engelsksprogede SFL-fremstillinger.
33
Modus- og Polaritetsadjunkter beskrives i afsnit 3.3.4.1 og3.3.4.2.

29

Spansk Leksikogrammatik - Malene Lysemose, Center for Spansk

Figur 3.3 Netværk over samtlige sætningstyper

3.3.4 Adjunkter
Adjunkter er sætningsledsfunktioner, som tilføjer information til sætningen, men som ikke kan
fungere som Subjekt, Finitum, Prædikator eller Komplement. Nogle adjunkter hører hjemme i
sætningens Modus-del, andre i Residual-delen og endnu andre helt uden for Modus/Residual34.
Der findes overordnet tre typer adjunkter: Interpersonelle, eksperientielle og tekstuelle adjunkter.
For en samlet oversigt over alle adjunkttyperne på spansk, se afsnit 3.7.
De interpersonelle adjunkter tilføjer interpersonel information til sætningen og bidrager til at
opretholde udvekslingen (dialogen) (Eggins 1994:166-167). Der skelnes mellem Modusadjunkter, som
tilfører sætningen modalitet og Polaritetsadjunkter, som giver sætningen positiv eller negativ polaritet. Disse to typer interpersonelle adjunkter har indvirkning på sætningens Modus-element
(Subjekt og Finitum) og har derfor deres placering i sætningens Modus-del. Desuden findes der
blandt de interpersonelle adjunkter også Kommentaradjunkter, Vokativadjunkter og Spørgeadjunkter, men disse tre sidstnævnte typer påvirker hele sætningen og placeres derfor uden for
Modus/Residual-systemet.

34

I nedenstående afsnit 3.3.4.1 og 3.3.4.2 vil jeg beskrive de adjunkter, der hører til i sætningens Modus-del. Adjunkter,
der hører til i Residual-delen vil blive beskrevet i afsnit 3.4.3 under Residual-delens funktioner, og adjunkter uden for
Modus/Residual vil blive beskrevet det selvstændige afsnit 3.6.
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De eksperientielle adjunkter tilfører sætningen eksperientiel information uden at de har muligheden for at fungere som Subjekt. Der er to typer eksperientielle adjunkter på spansk: Participantadjunkter, som udgøres af nominalgrupper, der i den eksperientielle metafunktion fungerer som
Participanter35, men som ikke har Subjektspotentiale i den interpersonelle metafunktion samt
Cirkumstantialeadjunkter, der beskriver nogle ydre omstændigheder omkring sætningens indhold
som f. eks. tid og sted. Begge typer eksperientielle adjunkter placeres i sætningens Residual-del, da
de ikke har interpersonel betydning.
De tekstuelle adjunkter tilfører sætningen tekstuel information, dvs. bidrager til tekstens interne
tekstlige organisering. På spansk er der to typer: Konneksionsadjunkter, som forbinder sætninger og
sætningskomplekser samt Tekstkommentaradjunkter, som primært findes i talesprog. Sidstnævnte
er små pausesignaler eller signaler om, at den talende vil sige noget mere, men først må tænke sig
om. Begge typer af tekstuelle adjunkter placeres uden for Modus-/Residual-systemet.
I dette afsnit vil jeg beskrive de interpersonelle adjunkter, der hører til i Modus-delen, nemlig
Polaritetsadjunkter og Modusadjunkter.
3.3.4.1 Polaritetsadjunkter
Polaritetsadjunkter giver sætningen positiv eller negativ polaritet, dvs. definerer sætningen som
enten positiv eller negativ. På spansk ligger den positive polaritet underforstået i det finitte verbum,
mens den negative polaritet udgøres af adjunkten no, som negerer ytringens Finitum og Subjekt.
Polaritetsadjunkten no placeres i sætningen før Finitum. Således markeres det også topologisk i
sætningen på spansk, at Polaritet er en funktion i Modusdelen.
Således har “El chico compra las manzanas” positiv polaritet mens “El chico no compra las
manzanas” har negativ polaritet, udtrykt gennem polaritetsadjunkten no.
3.3.4.2 Modusadjunkter
Modusadjunkter hører til i Modus-delen, da deres indhold er interpersonelt og altså er medvirkende
til at skabe de relationer mellem mennesker, som er kendetegnende for sætningens Modus-del.
Modusadjunkterne udtrykker modalitet, tid og styrke.36 Det er her vigtigt at bemærke, at Modus35

Begrebet Participant vil blive forklaret i afsnit 4.3 om den eksperientielle metafunktion nedenfor.
I de forskellige fremstillinger af SFL er der uenighed om opdelingen af adjunkter. Halliday opererer således med 10
forskellige typer modusadjunkter fordelt på tre grupper: Adjuncts of polarity and modality, adjuncts of temporality samt
adjuncts of mood (1994:82-83), Eggins med fem typer Mood adjuncts samt den selvstændige type af Polarity adjuncts
(1994:166-168), Andersen et al. med ni typer modusadjunkter samt polaritetsadjunkter som selvstændig gruppe
(2001:42-44). Det er dog overordnet de samme adjunkter, der blot opdeles forskelligt, og mine søgninger i VISLs og
Real Academia’s tekst-korpora viser at alle de beskrevne adjunkttyper hos de tre nævnte engelsk- og dansksprogede
fremstillinger også findes i spansk. I min beskrivelse af modusadjunkterne i spansk skelner jeg, ligesom Eggins og
Andersen et al., overordnet mellem modus- og polaritetsadjunkter, da jeg finder det fornuftigt at skille
polaritetsadjunkterne i spansk ud som en selvstændig gruppe, da de påvirker sætningen på en helt anden måde end
modusadjunkterne.
36
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adjunkter, der udtrykker tid handler om en relativ, uspecifik tid, der udtrykker den talendes
vurdering af hvornår noget sker/skete, f. eks. pronto, de repente og lign. De må ikke forveksles
med temporale cirkumstantialer, der udtrykker en mere specifik tid, f. eks. mañana, ayer, dos años
etc. De temporale cirkumstantialer kan genkendes ved at man kan spørge ¿cuándo? eller ¿cuánto
tiempo?, hvilket ikke er muligt ved modusadjunkter, der udtrykker tid.
Cirkumstantialer omtales kort i afsnit 3.4.3.1 og uddybes i detaljer i afsnit 4.4 under den eksperientielle metafunktion.

Modalitetsadjunkterne tilfører sætningen modalitet ligesom de modale finitte verbaloperatorer og
opdeles i undergrupperne sandsynlighed, vanlighed, villighed og forpligtelse og udtrykkes gennem
forskellige adjunkter:
•

Sandsynlighed: probablemente, quizá(s)...
Eks: “La política ha perdido a un escritor, pero la literatura ha ganado quizás a un
político” (Cambio16, 10-09-95 s16)

•

Vanlighed: normalmente, a veces...
Eks: “A veces hay que trabajar para comer” (Cambio 16, 01-09-95, s153)

•

Villighed: con gusto...
Eks: “Si vos deseáis algo, lo haré con gusto.” (Vallejo-Nágera, Juan Antonio: Yo, el rey, 1985)

•

Forpligtelse: absolutamente, definitivamente, naturalmente...
Eks: “Naturalmente los escondió” (La Vanguardia, 10/08/1994)

Modalitetsadjunkterne udtrykker som nævnt modalitet, dvs. alt det, der ligger imellem den positive
og den negative polaritet, jf. ovenstående afsnit om Polaritetsadjunkter. Modalitetsadjunkterne er
således medvirkende til at man kan udtrykke mere nuancerede ytringer end den entydigt positive
eller negative (Andersen et al. 2001:73). Således udtrykker modalitetsadjunkten a veces i sætningen “A
veces hay que trabajar para comer”, at sætningen ikke har 100% positiv polaritet, men derimod
udtrykker vanlighed. Således har sætningen “Hay que trabajar para comer” altså positiv polaritet,
mens “No hay que trabajar para comer” har negativ polaritet, og “A veces hay que trabajar para
comer” tydeligvis ligger et sted imellem disse to polariteter.
Modalitet opdeles i undergrupperne modalisation og modulation, hvor modalisation er propositioners modalitet, og modulation er proposalers modalitet. Således er modaliteterne Sandsynlighed
og Vanlighed modaliteter udtrykt gennem modalisation, mens modaliteterne Villighed og Forpligtelse er udtrykt gennem modulation (Halliday 1994:88-92, Eggins 1994:178-192, Andersen et al. 2001:73-81).
De samme modaliteter kan udtrykkes ved hjælp af de modale finitte verbaloperatorer, jf. afsnit 3.3.2
om Finitum, således at modaliteten Sandsynlighed kan udtrykkes gennem en modalt anvendt
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futurumform: “El niño tendrá tres años”, Vanlighed gennem verber som poder og soler: “Las
mujeres suelen estar mejor preparadas que los hombres” (Cambio 16,02-20-95, s74), Villighed gennem
modalverber som querer: “Quiero enseñarte a bailar” og Forpligtelse gennem tener que, deber
(de) og lignende: “Tienes que estudiar y viajar mucho” (Tiempo, 01-30-95, s61
I en netværksoversigt ser modalitet og dens undergrupper således ud:

Figur 3.4: Modalitet

Tid udtrykkes gennem adjunkter som pronto, de repente, todavía, ya. etc. Tid er i denne sammenhæng et relativt begreb, som udtrykker afsenderens subjektive opfattelse, og altså ikke har et
egentligt ideationelt indhold og derfor ikke kan præciseres nærmere. Det er altså den talendes egen
opfattelse af, hvornår noget f. eks. er ’snart’, der er afgørende.
Eks: ”Eso lo veremos muy pronto” (Cambio16, 10-09-95 s55).
Styrke kan opdeles i tre hovedgrupper og to undergrupper:
•

Grad: casi, apenas, completamente, bastante...
Eks: “En los últimos meses apenas ha descansado” (Cambio16, 10-16-95 s11).

•

Selvfølgelighed: obviamente, evidentemente, sin duda...
Eks: “Podría ocurrir y evidentemente no pasaría nada” (Tiempo, 11-27-95 s30).

•

Intensitet, som igen opdeles:
 Afsvækning: sólo, meramente...
Eks: ”Sólo pide un poco de esperanza” (Cambio16, 01-16-95 s6).


Forstærkning: aun, caramba, carajo, endemoniadamente...
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Eks: “¡Nuestras dos vidas de mierda por la de ella, carajo!” (G. García Márquez: Del amor y
otros demonios, (1994:79)).

Man kunne her overveje, om ikke også adjunkter, der udtrykker f. eks. ønsker, forventninger eller
en persons vurdering af noget burde kategoriseres som modusadjunkter. Men som tidligere nævnt er
modusadjunkterne med til at skabe og opretholde de interpersonelle relationer i udvekslingen, og
deres indhold påvirker primært sætningens Modus-del. Adjunkter der udtrykker f. eks. ønsker,
forventninger eller vurderinger har derimod mere karakter af en kommentar til sætningen og
påvirker desuden i højere grad hele sætningen. Derfor kategoriseres de som Kommentaradjunkter
og har deres placering uden for Modus og Residual, da de ikke hører specifikt hjemme i den ene
eller anden del af sætningen. En beskrivelse af kommentaradjunkterne og en forklaring på forskellen mellem modus- og kommentaradjunkter (som i mange tilfælde er en glidende overgang) findes i
afsnit 3.6.1.

3.4 Residual-delens funktioner
3.4.1 Prædikator
Prædikator er verbalgruppens leksikalske del, og indeholder dermed verbalgruppens ideationelle
indhold. Det er således Prædikator, der definerer procestypen i den eksperientielle metafunktion37.
Da det som nævnt i ovenstående afsnit er Finitum, der ved hjælp af sin finitte form bærer verbalgruppens temporalitet, vil Prædikator i en sammensat verbalgruppe bestå af en infinit form, dvs.
infinitiv, participium eller gerundium eller en kombination af disse, da den netop ikke skal markere
tempus.
I simple verbalformer udgøres Finitum og Prædikator samt et evt. implicit Subjekt som nævnt af det
samme verbum. I så fald ligger Finitum-delen i verbets finitte endelse, mens Prædikator-delen
ligger i verbets leksikalske stamme. I disse tilfælde vil grænsen mellem sætningens Modus- og
Residual-del gå igennem verbet, da verbet således indeholder funktioner fra både Modus og
Residual (Andersen et al. 2001:45, Eggins 1994:163).
I eksemplet ”Antonio Muñoz Molina escribe como los ángeles” (Tiempo, 07-31-95 p72-73 s79) er
Finitum og Prædikator samlet i verbet escribe. Her er Prædikator repræsenteret i stammen escribmens Finitum repræsenteres af morfemet –e, der her fungerer som tempusmarkør og altså indikerer
præsens indikativ, 3. person singularis.
Antonio Muñoz Molina escribe
como los ángeles
Subjekt
Finitum/Prædikator
Modus
Residual

37

Procestyper vil blive gennemgået i afsnit 4.3 om den eksperientielle metafunktion.
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I det følgende eksempel ”Escribo una autobiografía”, er Prædikator ligeledes repræsenteret i
stammen escrib- og Finitum i morfemet –o, men i dette tilfælde er det implicitte Subjekt (yo) også
repræsenteret i tempusmarkøren, da denne endelse jo udelukkende kan anvendes om 1. person
singularis, præsens indikativ.
Escribo
Subjekt/Finitum/Prædikator
Modus
Residual

una autobiografía

I sammensatte verbalformer udgøres Prædikator af verbalgruppens infinitte del alene:
Amancio Prada ha
escrito
[...] un Oratorio en ocho tiempos38
Subjekt
Finitum Prædikator
Modus
Residual
He
escrito
sobre un medio que conozco muy bien39
Subjekt/Finitum Prædikator
Modus
Residual
I ovenstående eksempler er det participiet escrito, der udgør Prædikator, mens Finitum og evt.
Subjekt udgøres af den finitte form af hjælpeverbet haber.
Prædikator kan også udgøres af en kombination af infinitte verbalformer:
Cualquier persona […] puede haber incurrido en delito40
Subjekt
Finitum Prædikator
Modus
Residual
Ud over at rumme verbalgruppens leksikalske indhold og dermed definere procestypen, har Prædikator et par andre funktioner:
1) Som nævnt i afsnittet om Finitum, kan Prædikator tilføre ytringen en sekundær temporalitet
(Halliday 1994:79, Andersen et al. 2001:45). I ovenstående eksempel udtrykkes den primære
temporalitet, nutid, gennem Finitum, som er bøjet i 3. person singularis præsens, mens
Prædikator ved hjælp af hjælpeverbet haber + participium udtrykker noget afsluttet.
2) Det er også Prædikator, der tilføjer information om hvorvidt verbalgruppen er a) aktiv eller
b) passiv (Halliday 1994:79, Andersen et al. 2001:45). Således kan et participium både markere
aktiv og passiv afhængig af Finitum41:
a) “Amancio Prada ha escrito un Oratorio en ocho tiempos”
b) “[…] el libro El puente o la seducción, que fue escrito cuando el autor tenía 18 años”
(Tiempo,12-25-95, s32).
38

Cambio 16, 01-30-95, s15
Cambio16, 01-16-95, s49
40
Tiempo,06-26-95, s66
41
Dette gælder naturligvis kun for den perifrastiske passiv, da den refleksive passiv dannes uden participium (Nissen
(2001:29), Jensen (1990:43-44; 107; 224)).
39
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Prædikator kan desuden definere et bestemt aspekt, som f. eks. durativitet ved hjælp af gerundium:
Obviamente
yo
estoy
trabajando en televisión.42
Modusadjunkt: Selvfølgelighed Subjekt Finitum Prædikator
Modus
Residual
hemos
estado trabajando desde hace 25 años.43
Subjekt/Finitum Prædikator
Modus
Residual
sigue
interesando la política?44
Finitum Prædikator Subjekt
Residual- Modus- -Residual -Modus
¿Le

3.4.2 Komplement
Komplementer er nominalgrupper i sætningens Residual-del, som har potentiale til at være Subjekt,
men som ikke fungerer som Subjekt i den konkrete sætning og som derfor placeres i Residualdelen. Ved en passiv-omskrivning af sætningen vil Komplementet fra Residual-delen kunne komme
til at fungere som Subjekt i Modus-delen.
las manzanas
El chico compra
Subjekt Finitum/Prædikator Komplement
Modus
Residual
Hvis man vælger at omskrive denne sætning til en perifrastisk passiv, vil las manzanas optræde
som Subjekt i Modus-delen, mens el chico vil komme til at fungere som styrelse i en præpositionalfrase. El chico vil dog stadig bevare sin funktion som participant45 i sætningen og præpositionalfrasen vil derfor analyseres som Participantadjunkt. Samtidig vil Finitum naturligvis Kongruere i
person og numerus med sætningens ”nye” Subjekt, mens Prædikator, der i denne perifrastiske
passiv udgøres af et participium, vil kongruere i genus og numerus med Subjektet.
Las manzanas son
compradas por el chico
Subjekt
Finitum Prædikator Adjunkt>Participant
Modus
Residual
Det er dog ikke alle Residual-delens nominalgrupper, der har Subjektspotentiale og dermed kan
fungere som Komplement. Typiske Komplementer vil være de nominalgrupper, der inden for traditionel syntaktisk sammenhæng fungerer som direkte objekt. Ved særligt uspecifikke objekter som

42

Tiempo, 07-31-95, s17
Cambio 16, 09-11-95, s55
44
Cambio 16, 08-21-95, s70
45
Participanter vil blive beskrevet under den eksperientielle metafunktion fra afsnit 4.1. Analyseret eksperientielt vil el
chico i begge disse sætninger fungere som Aktør og las manzanas som Mål.
43
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hace sol, tengo hambre er det imidlertid ikke muligt at lade hhv. sol og hambre fungere som
Komplementer, da disse sætninger ikke kan omskrives til passiv og sol og hambre derfor ikke har
Subjektspotentiale. Ligeledes kan de indirekte objekter som regel heller ikke fungere som Komplement, da de ikke har mulighed for at fungere som Subjekt i en passivsætning. (En undtagelse herfra
er dog indirekte objekter der optræder sammen med et af verberne pagar eller robar, da disse
verber kan få det indirekte objekt som subjekt ved en passivomskrivning (Madsen 1989:114-115, Jensen
46
1990:154; 224) ).
Adjektiver eller nominalgrupper, hvis kerne er et adjektiv, der følger et af kopulaverberne ser eller
estar47 har heller ikke mulighed for komme til at fungere som Subjekt. Hvis kopulaverbet
imidlertid bliver fulgt af et substantiv eller en nominalgruppe med et substantiv som kerne, kan
sætningen være reversibel, så Subjekt og Komplement kan bytte roller uden den store forskel i
betydning48:
Para una ensalada lo ideal es
una buena copa de Jerez49
Subjekt Finitum/Prædikator Komplement
Modus
Residual
Para una
ensalada

una buena copa
de Jerez
Subjekt
Modus

es

lo ideal

Finitum/Prædikator Komplement
Residual

Nominalgrupper, der ikke kan fungere som Komplement vil man i stedet vælge at analysere som
Participantadjunkter i sætningens Residual-del:
Miguel está
enfermo
Subjekt Finitum/ Prædikator Adjunkt>Participant
Modus
Residual
Hvis et Komplement udgøres af en definit nominalgruppe med et substantiv eller pronomen som
kerne og placeres foran Finitum, er dobbeltrepræsentation ved hjælp af et pronomen obligatorisk.
Da nominalgruppen og pronomenet ofte adskilles af polaritetsadjunkten no, kan de ikke analyseres
som én samlet gruppe. Jeg vil derfor vælge at markere hvert af dem i analysen som en del af et

46

Butt & Benjamin (1994:365) afviser fuldstændigt muligheden for at lade indirekte objekter fungere som subjekt i en
perifrastisk passivsætning. Det har ikke været muligt for mig at finde et autentisk eksempel (uden for grammatikbøgerne) på en passivsætning med pagar eller robar.
47
Det drejer sig her om de attributive relationelle processer, som vil blive omtalt i afsnit 4.3.4.2.
48
Dette er tilfældet i de identificerende relationelle processer, som vil blive omtalt i afsnit 4.3.4.2.
49
Cambio 16, 01-02-95, s80
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diskontinuerligt Komplement, hvor jeg markerer sammenhængen ved hjælp af bindestreger for på
denne måde at markere, at de hører sammen50.
De to led har dog den samme funktion og refererer altid til den samme referent (Madsen 1989:113-114,
Jensen 1990:40).
La culpa
la
tiene
el público
Komplement- -Komplement Finitum/Prædikator Subjekt
ResidualModus- -Residual -Modus
Yo
a eso
lo
llamo
un acto de fe51
Subjekt Komplement- -Komplement Finitum/Prædikator Adjunkt>participant
Modus- Residual-Modus -Residual
Al Rey
no
lo
engaña
nadie52
Komplement- Adjunkt>polaritet -Komplement Finitum/Prædikator Subjekt
ResidualModus-Residual-Modus- -Residual -Modus
Aquello
no
lo
hacía53
Komplement- Adjunkt>polaritet -Komplement Finitum/Prædikator
ResidualModus-Residual-Modus -Residual

3.4.3 Eksperientielle adjunkter
Eksperientielle adjunkter er de sætningsledsfunktioner i Residual-delen, som ikke udgør Prædikator
og som ikke har Subjektspotentiale. Det drejer sig om cirkumstantialeadjunkter og participantadjunkter.
3.4.3.1 Cirkumstantialeadjunkter
Cirkumstantialeadjunkter tilføjer sætningen ideationel information ved at beskrive lokalitet
(¿dónde?), temporalitet (¿cuándo?), metodik (¿cómo?), kausalitet (¿por qué?), probabilitet (¿a
condición de qué?), addition (¿con/sin quién/qué?), rolle (¿como qué?), sag (¿sobre qué?) og synsvinkel (¿según quién?) (Andersen et al. 2001:47; 163-172). Disse adjunkter analyseres nærmere i afsnit
4.4 under den eksperientielle metafunktion, hvor deres funktion hører hjemme.
3.4.3.2 Participantadjunkter
Participantadjunkter er de sætningsledsfunktioner, der fungerer som participanter54 i den eksperientielle metafunktion, men som ikke har Subjektspotentiale. Det kan f. eks. dreje sig om
50

Dette er stort set den samme metode som anvendes i analysen af direkte objekter i traditionel syntaktisk analyse, jf.
betegnelsen dobbeltrepræsentation af objekt (Madsen 1989:113). Jeg har dog også overvejet andre muligheder for
analyse, som vil blive diskuteret i afsnittets afrunding/ delkonklusion (afsnit 3.8).
51
Cambio 16, 30-1-95, s58
52
Tiempo11-27-95, s77
53
Cambio 16, 01-09-95, s106
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præpositionalfraser som por el chico i sætningen “Las manzanas son compradas por el chico”
hvor el chico er sætningens Aktør, men ikke kan fungere som Subjekt eller nominalgrupper som me
i sætningen ”Miguel me dio un regalo”, hvor me fungerer som Beneficient, men ikke har Subjektspotentiale jf. ovenstående afsnit om Komplementer.

3.5 Forholdet mellem Modus- og Residual-delens sætningsledsfunktioner
Som tidligere nævnt, er der et tæt forhold mellem Modus-delen og Residual-delen, idet Residual er
det, der er tilbage af sætningen når man har defineret Modus. Som det fremgår af de ovenstående
afsnit, udgøres Modus-delens og Residual-delens sætningsledsfunktioner som regel af samme typer
ordklasser, og man kan illustrere deres sammenhæng på følgende måde55:

Figur 3.5: Forholdet mellem Modus og Residual

54

Participanter og begreberne Aktør og Beneficient vil blive forklaret i afsnit 4.1 om den eksperientielle metafunktion.
En lignende figur for henholdsvis engelsk og dansk er opstillet hos Matthiessen (1992:337); Matthiessen (1995:400)
og Andersen et al. (2001:53)
55
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Som det fremgår af tegningen, er der paralleller mellem Modus-delens og Residual-delens
funktioner. Finitum og Prædikator er således forbundet med hinanden ved at de begge udgøres af
verbalgrupper (hhv. finitte og infinitte verber), Subjekt og Komplement udgøres begge af nominalgrupper, mens både Modus-adjunkterne og Residual-delens cirkumstantialeadjunkter udgøres af
adverbialgrupper eller præpositionalgrupper. En undtagelse herfra er dog participantadjunkterne i
Residual-delen, der udgøres af nominalgrupper, som dog ikke har Subjektspotentiale og derfor
fungerer som adjunkter, jf. afsnit 3.4.2.

3.6 Sætningsledsfunktioner uden for Modus og Residual
Ud over de ovenfor nævnte sætningsledsfunktioner, der som nævnt hører hjemme i hhv. Modus- og
Residual-delen, findes der en række adjunkter, som befinder sig uden for Modus/Residual-systemet.
Det drejer sig om de interpersonelle adjunkter Kommentar-, Spørge- og Vokativadjunkter samt de
tekstuelle adjunkter Konneksions- og Tekstkommentaradjunkter.

3.6.1 Kommentaradjunkter
Kommentaradjunkter er interpersonelle adjunkter, der ligner modusadjunkterne, men adskiller sig
fra disse ved at knytte sig til hele sætningen og ikke kun til sætningens Modus-del. De udtrykker
desuden afsenderens subjektive kommentar til sætningen. Alligevel kan det være svært at skelne
dem fra hinanden og dermed definere klart, hvilke adjunkter der er kommentaradjunkter og hvilke
der er modusadjunkter. Kommentaradjunkter kan opdeles i 10 undergrupper, der hver udtrykker en
type kommentar (Halliday 1994:83, Eggins 1994: 168-169, Andersen et al. 2001:48-49):
•

Anmodning: Por favor.
Eks: “Por favor, dime la verdad”.

•

Anskuelse: Personalmente, en mi opinión....
Eks: ”Personalmente a mí no me gusta que el señor Hormaechea vaya a la cárcel” (Cambio
16, 10-30-95, s47).

•

Formodning: Evidentemente, sin duda...
Eks: “Sin duda, se trata de una gran experiencia” (Cambio 16,10-09-95, s51).

•

Forsikring: a decir la verdad, en efecto, en realidad... Eks: “En efecto, no hay años malos”
(Cambio 16, 10-02-95, s49).

•

Forventning: para mi sorpresa, contra lo supuesto...
Eks: “Pero, para mi sorpresa, Lagrimón llegó acompañado por varios miembros del
Grupo” (Bryce Echenique, Alfredo: La vida exagerada de Martín Romaña 1981).
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•

Gyldighed: en general, por lo común... Eks: “Las actrices, en general, empiezan muy
jóvenes” (Cambio 16, 01-09-95, s141).

•

Indrømmelse: Francamente, hablando en plata...
Eks: “Además, hablando en plata, yo no he hecho estas cosas” (Tiempo, 30/04/1990).

•

Pålidelighed: tentativamente, provisionalmente, con mirada/vista retrospectiva...
Eks: “considerando las cosas con mirada retrospectiva, resulta evidente que lo que yo
estaba necesitando aquel invierno era enamorarme.” (Martín Gaite, Carmen: Nubosidad variable
(1992)).

•

Vurdering: comprensiblemente, injustamente...
Eks: “Desperté comprensiblemente abrumado y ya no volví a dormirme” (Collyer, Jaime: Cien
pájaros volando (1995)).

•

Ønskelighed: afortunadamente, menos mal, desafortunadamente, ojalá...
Eks: “Menos mal que te vas acostumbrando poco a poco” (Tiempo, 07-31-95, s76), “Ojalá sea
así” (Tiempo, 05-22-95, s87.

Som det fremgår af ovenstående eksempler, minder flere af kommentaradjunkterne meget om visse
modusadjunkter. F. eks. kan det være svært at skelne mellem modusadjunkter, der udtrykker
sandsynlighed og kommentaradjunkter, der udtrykker formodning. I så fald må man se på, om
adjunkten har karakter af en kommentar, eller om den tilfører sætningen modalitet. Kommentaradjunkter i spansk kan desuden ofte identificeres ved at de er omgivet af kommaer, hvilket tydeliggør, at kommentaradjunkten er en slags indskud, som afsenderen sætter ind i sætningen for at
kommentere denne.
Da kommentaradjunkterne påvirker sætningen som helhed, dvs. både Modus-delen og Residualdelen, placeres de uden for Modus-/Residual-systemet:
Por favor
di-me
la verdad
Adjunkt>kommentar Finitum/Prædikator Adjunkt>participant Komplement
Modus Residual

3.6.2 Vokativadjunkter
Vokativadjunkter er tiltale af en persons navn for at fange dennes opmærksomhed. De har således
en interpersonel funktion, idet de er medvirkende til at holde udvekslingen af information i gang.
Navnet har i så fald ingen sætningsledsfunktion i sætningen, men står uden for den almindelige
sætningskonstruktion. Vokativadjunkten kan således fjernes uden at sætningen dermed bliver
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ukorrekt eller mangelfuld. Ligesom kommentaradjunkter påvirker de sætningen som helhed og
placeres derfor uden for Modus-/Residual-systemet (Eggins 1994:169):
Miguel,
¿has
comprado pan?
Adjunkt>Vokativ Subjekt/Finitum Prædikator Komplement
Modus
Residual
¿Eres
tú,
Pedro?
Finitum/Prædikator Subjekt Adjunkt>Vokativ
Modus- Residual -Modus

3.6.3 Spørgeadjunkter
Spørgeadjunkter er interpersonelle adjunkter, som man anvender til at få sin sætning bekræftet af
modtageren. De udgøres af ordene ¿no? og ¿verdad?, og da de viser tilbage til sætningen som
helhed, placeres de uden for Modus-/Residual-systemet:
Usted es
liberal
¿no?56
Subjekt Finitum/Prædikator Adjunkt>participant Adjunkt>spørge
Modus Modus
Residual
No
me
debe
creer
usted, ¿verdad?57
Adjunkt>polaritet Komplement Finitum Prædikator Subjekt Adjunkt>spørge
ModusResidual-Modus- -Residual -Modus
Som det fremgår af eksemplerne, anvendes ¿no? til bekræftelse af sætninger med positiv polaritet,
mens ¿verdad? anvendes til bekræftelse af sætninger med negativ polaritet.
Det er vigtigt ikke at forveksle spørgeadjunkten ¿no? med polaritetsadjunkten no, da spørgeadjunkten ikke siger noget om sætningens polaritet, men udelukkende fungerer som afsenderens
forsøg på at få en bekræftelse eller reaktion på sin ytring. Spørgeadjunkterne ¿no? og ¿verdad?
placeres til sidst, dvs. efter selve sætningen. Polaritetsadjunkten no placeres derimod initialt eller
inde i sætningen, og altid før Finitum.

3.6.4 Tekstuelle adjunkter
Tekstuelle adjunkter tilfører sætningen tekstuel information og bidrager til tekstens interne tekstlige
organisering. Der findes på spansk to typer tekstuelle adjunkter, nemlig Konneksionsadjunkter og
Tekstkommentaradjunkter. Deres placering er uden for Modus-/Residual-systemet.

56
57

Tiempo, 12-11-95, s61
Tiempo, 09-04-95, s136
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3.6.4.1 Konneksionsadjunkter
Konneksionsadjunkter forbinder sætningskomplekser med hinanden på tværs af sætningsgrænser.
De udgøres af udtryk som por eso, por ejemplo, de todos modos, además, sin embargo...
Disse adjunkter forbinder en sætning eller et sætningskompleks logisk med det foregående:
“En gran parte escribo en trance. Por eso lo hago a mano” (Cambio 16, 10-23-95, s59)
Por eso
Adjunkt>tekstuel>konneksio
n

lo
Komplemen
t
Residual-

hago
a mano
Subjekt/Finitum/Prædikato Adjunkt>cirkumstantial
r
e
Modus
Residual

Internt i sætningskomplekset forbindes sideordnede sætninger af konjunktionaler som y og pero og
underordnede sætninger af subjunktionaler som que, cuando, si og lignende. Konjunktionaler og
subjunktionaler analyseres ikke som tekstuelle adjunkter, men markeres blot som Subjunktional
eller Konjunktional under den interpersonelle metafunktion:
ganó
el premio
Pedro compró
un billete de lotería y
Subjekt Finitum/Prædikator Komplement
Konjunktional Subjekt/Finitum/ Komplement
Prædikator
Modus
Residual
Modus Residual
Sætning 1
Sætning 2
Miguel se despierta
cuando
sale
el sol
Subjekt Finitum/Prædikator Subjunktional Finitum/Prædikator Subjekt
Modus
Residual
Modus- Residual -Modus
Overordnet sætning
Underordnet sætning

3.6.4.2 Tekstkommentaradjunkter
Tekstkommentaradjunkter findes primært i talesprog. De er små pausesignaler eller signaler om, at
den talende vil sige noget mere, men først må tænke sig om. De udgøres af småord som pues..., eh...
og placeres uden for Modus-/Residual-systemet.

3.7 Oversigt over adjunkter
Som det fremgår af de ovenstående afsnit, findes der mange forskellige typer adjunkter, som hver
har deres funktion og placering i sætningen. Jeg opstiller her en skematisk oversigt over alle
adjunkttyperne og deres placering i Modus-/Residual-systemet samt en henvisning til det/de afsnit,
hvor hver enkelt type er beskrevet:
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Overordnet
Undertype
type
Interpersonelle Polaritet
Modus

Undertype

Undertype

Placering

–
Modalitet

Modus
Modus

Vokativ

Anmodning
Anskuelse
Formodning
Forsikring
Forventning
Gyldighed
Indrømmelse
Pålidelighed
Vurdering
Ønskelighed
–

–
Forpligtelse
Sandsynlighed
Vanlighed
Villighed
–
Intensitet Afsvækning
Forstærkning
Grad
Selvfølgelighed
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Spørge

–

–

Tid
Styrke

Kommentar

Eksperientielle Cirkumstantiale Addition
Kausalitet
Lokalitet
Metodik
Probabilitet
Rolle
Sag
Synsvinkel
Temporalitet
Participant
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Tekstuelle

–

–

Tekstkommentar –

–

Konneksion
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Beskrives i
afsnit
3.3.4.1
3.3.4.2

Uden for 3.6.1
Modus/
Residual

Uden for 3.6.2
M/R
Uden for 3.6.3
M/R
Residual
3.4.3.1 og
4.4

Residual
Uden
M/R
Uden
M/R

3.4.2
og
3.4.3.2
for 3.6.4.1
for 3.6.4.2
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3.8 Afrunding/ delkonklusion
Jeg har i dette afsnit beskrevet de grundlæggende interpersonelle ytringsfunktioner og disses
leksikogrammatiske realisering i spansk. Antallet af interpersonelle sætningsledsfunktioner kan
forekomme overvældende, ikke mindst på grund af de mange forskellige adjunkttyper. Ikke desto
mindre giver disse talrige sætningsledsfunktioner muligheden for en nuanceret analyse af en
sætnings interpersonelle indhold.
Som ventet krævede især analysen af det implicitte Subjekt og dobbeltrepræsentationen af det
definitte, foranstillede Komplement nogle teoretiske overvejelser, da jeg som nævnt ikke har set
disse fænomener omtalt i SFL-sammenhænge tidligere. Jeg kom dog hurtigt frem til at det mest
hensigtsmæssige måtte være at analysere det implicitte Subjekt som en del af Finitum på samme
måde som det kendes fra den traditionelle syntaksanalyses verbal med implicit subjekt.
Dobbeltrepræsentationen af Komplementet gav anledning til lidt flere overvejelser, idet det er
muligt at se både pronomen og substantiv/ -gruppe som et samlet led (diskontinuerligt ved
negation) og som to selvstændige led, hvor pronomenets funktion primært er tekstuel, da det vil
falde bort hvis sætningen omskrives til passiv. I så fald ville det være nærliggende at analysere
pronomenet som en tekstorganiseringsadjunkt (på samme måde som Andersen et al. (2001:41; 50)
analyserer foreløbige subjekter). Jeg har dog slutteligt valgt at analysere både nominalgruppe og
pronomen som Komplement, da jeg mener at også pronomenet har et reelt indhold i modsætning til
tekstorganiseringsadjunkter, der er indholdstomme.
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4 Den eksperientielle metafunktion
Den eksperientielle metafunktion er en del af den ideationelle metafunktion, som er den metafunktion, der repræsenterer sprogets funktion til at gengive verden og vores erfaringer dermed samt
at konstruere denne verdensgengivelse sprogligt. På det leksikogrammatiske stratum, som jeg som
nævnt primært beskæftiger mig med i dette speciale, opdeles den ideationelle metafunktion i den
eksperientielle metafunktion (som jeg vil beskæftige mig med i dette afsnit) og den logiske metafunktion (hvis principper jeg vil gennemgå i afsnit 5). Den eksperientielle metafunktion handler om
hvordan man ved hjælp af sproget udtrykker sine oplevelser og erfaringer fra verden og dermed
skaber betydninger, mens den logiske metafunktion handler om hvordan disse verdensgengivelser
sættes sammen og struktureres i form af sætningskomplekser.
På sætningsniveau repræsenteres den eksperientielle metafunktion i spansk primært af systemet
TRANSITIVITET58, som gengiver verden i form af processer (sætningens mest centrale del, som
udgøres af verbalgrupper), participanter (deltagere i processen) og cirkumstantialer (ydre omstændigheder der vedrører processen).

4.1 TRANSITIVITET
Inden for systemet TRANSITIVITET skelnes der mellem de to samtidige systemer Kernetransitivitet og Cirkumstantiel Transitivitet. Kernetransitivitet beskæftiger sig med processerne og
deres participanter, mens den Cirkumstantielle Transitivitet beskæftiger sig med cirkumstantialerne.
Inden for Kernetransitiviteten findes der to systemer, som man betragter sætningen ud fra samtidig,
nemlig systemet AGENTIV og systemet PROCESTYPE.
I nedenstående netværksoversigt ses forholdet mellem disse tre systemer og deres undersystemer.
Alle elementer i netværket vil blive forklaret i de kommende afsnit.

58

TRANSITIVITET inden for SFL har intet at gøre med begrebet transitivitet, som det kendes fra traditionel
grammatik, hvor transitivitet handler om hvorvidt et verbum kan tage objekt eller ej. Inden for SFL er
TRANSITIVITET den leksikogrammatiske repræsentation af den eksperientielle metafunktion på sætningsniveau.
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Figur 4.1 TRANSITIVITET

Systemet PROCESTYPE handler om de forskellige typer af processer, der findes i sproget, mens
systemet AGENTIV går på tværs af de forskellige procestyper og angiver de ydre omstændigheder
omkring processen. Agentiv og Procestype vil blive forklaret nedenfor.
De enkelte procestyper har deres egne typer af participanter, som optager forskellige roller i
processen. Den mest centrale participant i hver proces betegnes overordnet processens Medium59,
og uden denne kunne processen ikke udspille sig. (Undtaget herfra er de ”meteorologiske” materi59

Betegnelsen Medium stammer fra systemet ERGATIVITET, som primært fokuserer på om en proces sker ’af sig
selv’ eller om den bliver udført af nogen. Indenfor ERGATIVITET skelner man ikke mellem de fire procestyper, men
har generelle participanter på tværs af alle fire procestyper. Sker processen af sig selv er Medium den Participant, som
noget sker med, men udføres processen af nogen, er Medium den participant der bliver berørt af handlingen. Af
pladshensyn vil jeg ikke komme yderligere ind på ERGATIVITET i dette speciale.
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elle processer som “llover”, “nevar“ og lignende, der udelukkende består af processen, og hvor
Medium indgår som en del af selve processen. Disse processer beskrives i afsnit 4.3.1.7.2 om
materielle processer nedenfor). Medium og processen udgør sætningens ”kerne” – heraf navnet
Kernetransitivitet – mens de øvrige participanter knytter sig til denne kerne afhængigt af processens
valens. Desuden kan en række Cirkumstantialer knytte sig frit til kernen uden at være afhængige af
valensen.
Man kan – med en lidt humoristisk tilgang til emnet – forestille sig denne anskuelse af sætningen
som et atom, hvor kernen består af to konstituenter, der under normale forhold ikke lader sig dele
og som udgør ’atomets’ centrale del. Tæt på kernen befinder sig de øvrige participanter, der er
afhængige af processens valens og som derfor ikke umiddelbart kan fjernes. I ’atomets’ yderste
’skal’ finder man så cirkumstantialerne, der knytter sig mindre tæt til kernen end participanterne, og
som derfor kan fjernes og tilføjes afhængigt af sætningens kontekst. ’Atom’-modellen kan illustreres således:

Figur 4.2. 'Atom'-model over sætningens Medium, proces, Participanter og Cirkumstantialer.

Hvilken participant, der udgør processens Medium, afhænger dog af systemet AGENTIV, som
handler om de ydre årsager til processen.

4.2 Kernetransitivitet: AGENTIV
Systemet AGENTIV opdeler processer i middelprocesser og effektivprocesser på tværs af procestyperne.
Middelprocesser er processer, der sker uden en ydre påvirkning, dvs. uden at nogen eller noget
sætter processen i gang. F. eks. “El vaso tumbó”. Middelprocesser kaldes også intransitive
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processer, hvilket ikke må forveksles med begrebet intransitiv fra den traditionelle grammatik, der
udelukkende handler om verber, der ikke tager objekt60.
Effektivprocesser er processer, der er forårsaget af nogen eller noget (en Agent), f. eks. “El niño
tumbó su vaso”. Effektivprocesser kaldes også transitive processer.

4.3 Kernetransitivitet: PROCESTYPE
Overordnet findes der fire procestyper:
•

Materielle processer er processer, der handler om materielle begivenheder, altså processer,
hvor en konkret, materiel handling udføres som i “El niño come una manzana”.

•

Mentale processer er processer, der handler om mentale begivenheder såsom tanker,
følelser og sanseoplevelser som i “El niño quiere una manzana”.

•

Verbale processer er processer, der handler om at tale og udveksle kommunikation. Ikke
kun talt sprog mennesker imellem, men også skrevet sprog og symbolsk sprog som “La
señal indica la velocidad máxima”.

•

Relationelle processer er processer, der identificerer eller klassificerer ting ved at beskrive
deres egenskaber som i “El gato es negro” eller ved at relatere dem til andre ting som i
“Miguel es el jefe”. De relationelle processer handler således om at være, blive, have og
lignende.

Derudover opererer nogle SFL-fremstillinger61 med to ekstra processer:
•

Behaviourale processer, som er adfærdsprocesser som “El niño llora”. Disse processer
betegnes som en mellemting mellem materielle og mentale processer.

•

Eksistentielle processer, som handler om en tings eksistens som i “Hay cerveza en la
nevera”. Disse processer vil på spansk meget ofte være udtrykt ved hjælp af konstruktioner
med haber.

Andre, især nyere SFL-fremstillinger62 lader disse to procestyper indgå som undergrupper i henholdsvis materielle processer og relationelle processer som hhv. materiel>adfærd og relationel>eksistentiel.

60

Både middel- og effektivprocesser kan være transitive og intransitive i traditionel grammatisk forstand, men som i
eksemplerne her vil der i mange tilfælde være et sammenfald, så middelprocesserne udgøres af traditionelt set
intransitive verber mens effektivprocesserne udgøres af transitive verber. Et eksempel på en middelproces, der i
traditionel grammatik vil analyseres som havende objekt kunne f. eks. være hace sol hvor sol vil analyseres som direkte
objekt. Inden for SFL vil sætningen dog analyseres som en intransitiv proces, idet den ikke forårsages af nogen/ noget.
61
bl. a. Halliday (1994:106-144) , Eggins (1994:220-266), Smedegaard (1999:20-38)
62
bl. a. Matthiessen (1995:187-326), Halliday & Matthiessen (1997:15-21), Andersen (2000:45), Andersen et al.
(2001:121-162), Steiner & Teich:154-164
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Det kan naturligvis diskuteres, hvor ”materiel” en adfærd er, og om den derfor hører hjemme under
de materielle processer. Men adfærdsprocesser som llorar, bailar, reír er uden tvivl fysiske handlinger og derfor snarere materielle end mentale, og holder man sig samtidig for øje, at materielle
processer også omfatter hændelser som meteorologiske fænomener, f. eks. “Llueve” og andre
fysiske begivenheder uden bevidst menneskelig indblanding og uden påvirkning af andre participanter, f. eks. “La puerta se abrió” forekommer det mig logisk også at inddrage adfærdsprocesserne i gruppen af materielle processer, da de på samme måde udtrykker en handling der ofte
sker uden at nogen eller noget nødvendigvis påvirkes af den.
Ligeledes forekommer det mig naturligt at se de eksistentielle processer som en del af de relationelle, da de eksistentielle og de relationelle processer ligger meget tæt på hinanden i betydning.
Således er “La cerveza está en la nevera” en relationel proces, mens “Hay cerveza en la nevera” er
en eksistentiel proces (ifølge de SFL-fremstillinger der opererer med 6 procestyper). Naturligvis er
der forskel på disse processer, men deres semantiske indhold ligger så tæt op ad hinanden, at jeg vil
vælge at se dem som to varianter af samme procestype i stedet for to selvstændige procestyper.
I de følgende afsnit vil jeg gennemgå de enkelte procestyper én ad gangen, men inden da vil jeg her
forklare overordnet hvad processer, participanter og Cirkumstantialer er.
Processer udgøres altid af verber, og procestypen defineres afhængigt af verbets betydning. Det
enkelte verbum kan godt fungere som forskellige procestyper afhængigt af de semantiske omgivelser i sætningen. Således udgør f. eks. verbet i sætningen “Miguel no sabe nada” en mental proces,
mens verbet i sætningen “La sopa no sabe a nada” er en relationel proces.
Participanter udgøres som regel af nominalgrupper eller i enkelte tilfælde af sætninger, der er nedrangeret til grupperang. Antallet af participanter afhænger som nævnt af processens (verbets)
valens. Hver enkelt procestype har sine egne participanttyper tilknyttet. Som regel kan en
participanttype kun optræde sammen med én bestemt proces, f. eks. er det kun mentale processer
der har participanten Sanser tilknyttet. Der er dog enkelte undtagelser, som vil blive forklaret under
de enkelte procestyper nedenfor.
Participanterne defineres ud fra deres semantiske funktion i sætningen, i modsætning til den interpersonelle metafunktions sætningsledsfunktioner, der defineres ud fra deres grammatiske funktion i
udvekslingen. Derfor er der ikke sammenfald mellem de eksperientielle participanter og de interpersonelle sætningsledsfunktioner. Én participant kan således fungere både som Subjekt og som
Komplement eller Participantadjunkt afhængigt af bl.a. sætningens struktur og diatese.
Cirkumstantialerne udgøres oftest af præpositionalfraser eller adverbialgrupper, og er mindre tæt
knyttet til processen end participanterne, da de som regel ikke er valens-betingede. Cirkumstantialerne knytter sig ikke til bestemte procestyper, og de enkelte Cirkumstantialer kan således optræde
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sammen med alle fire procestyper. Alle Cirkumstantialetyper vil blive beskrevet i afsnit 4.4
nedenfor.
Her følger en oversigt over de fire procestyper og de participanter, der har mulighed for at
optræde sammen med hver enkelt proces samt eksempler på participanterne. Hver enkelt procestype
og dens participanter vil bliver gennemgået i detaljer i de følgende afsnit.
•

Materiel proces (afsnit 4.3.1):
o Aktør – Pedro trabaja
o Mål – Pedro come el bocadillo
o Inkorporation – Pedro da una vuelta
o Beneficient med undergrupperne:
 Recipient – Pedro me dio un regalo
 Klient – Le corto las uñas
o Initiator – Pedro me hizo reír
o Attribut – Pedro pintó su coche rojo

•

Mental proces (afsnit 4.3.2):
o Sanser – Pedro piensa en su trabajo
o Fænomen – A Pedro le gusta su trabajo
o Forårsager – El problema me hizo pensar

•

Verbal proces (afsnit 4.3.3):
o Siger – Pedro me dijo la verdad
o Modtager – Pedro me dijo la verdad
o Verbalisering – Pedro me dijo la verdad
o Talemål – El pueblo critica al rey

•

Relationel proces (afsnit 4.3.4) med tre undergrupper:
o Attributiv relationel proces:
 Bærer – Pedro está enfermo
 Attribut – Pedro está enfermo
 Attributgiver – El examen le puso nervioso
 Beneficient – Eso me es igual
o Identificerende relationel proces
 Værdi – Pedro es el alcalde
 Fremtoning – Pedro es el alcalde
 Anviser – Los políticos nombraron alcalde a Pedro
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o Eksistentiel relationel proces
 Eksistens – Hay manzanas en el árbol
Ikke alle participanter optræder lige hyppigt, hvorfor visse SFL-fremstillinger (bl. a. Smedegaard
1999:21-38; Andersen et al. 2001:125-127, 136, 151) opdeler participanterne i primære og sekundære participanter. Dette vil blive uddybet nærmere under hver enkelt procestype i de følgende
afsnit.
Som tidligere nævnt kaldes den mest centrale participant i hver proces Medium. Medium er ikke en
selvstændig participant som f. eks. Aktør eller Siger, men en ekstra betegnelse som gives den
participant, som sammen med processen udgør sætningens kerne. Betegnelsen Medium, som går på
tværs af procestyperne og dermed findes i alle processer, fordeler sig på følgende participanter i de
enkelte sætninger afhængigt af om processen er middel eller effektiv:
Middelprocesser
Procestype Materiel Mental Verbal Relationel> Relationel>
Relationel>
attributiv
identificerende Eksistentiel
Medium
Aktør
Sanser Siger Bærer
Værdi
Eksistens
Effektivprocesser
Procestype Materiel Mental Verbal
Medium

Mål

Relationel> Relationel>
Relationel>
attributiv
identificerende Eksistentiel
Sanser Talemål Bærer
Værdi
Eksistens

Participanterne har naturligvis også funktioner i den interpersonelle metafunktion, nemlig som
Subjekt, Komplement og Participantadjunkter, jf. afsnittene 3.3.1, 3.4.2 og 3.4.3.2. Den Participant,
der i den interpersonelle metafunktion udgør Subjektet, kan naturligvis optræde implicit i processen,
og jeg vil i så fald vælge at analysere processen som indeholdende en Participant. Eksempel:
Sætning
Hemos
comprado un coche.
Interpersonel analyse/ MODUS
Subjekt/Finitum Prædikator Komplement
Eksperientiel analyse/ TRANSITIVITET Aktør/proces: materiel
Mål
Ud over at knytte participanter og cirkumstantialer til sig, har to procestyper, de mentale og de
verbale processer, muligheden for projektion. Det betyder at de i stedet for at lade participanterne
henholdsvis Fænomen (se afsnit 4.3.2.2) og Verbalisering (se afsnit 4.3.3.2) knytte sig til sig,
projicerer deres mentale eller verbale indhold over i en ny sætning. Den projicerede sætning kan
være enten en selvstændig hovedsætning (parataktisk projektion) eller en underordnet bisætning
(hypotaktisk projektion). Eksempler på projektion:
Mental projektion:
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Parataktisk: “Miguel pensó: “Mi trabajo es interesante””.
Hypotaktisk: “Miguel pensó que su trabajo era interesante”.
Verbal projektion:
Parataktisk: “Miguel dijo: “Mi trabajo es interesante””.
Hypotaktisk: “Miguel dijo que su trabajo era interesante”.
Den projicerede sætning fungerer ikke som participant i processen, men analyseres som en ny
sætning med sin egen procestype og sine egne participanter (i modsætning til den rekursive analyse
som anvendes i traditionel grammatik, hvor man vil analysere hele den projicerede sætning som
direkte objekt og først på næste analyseniveau vil analysere denne sætnings konstituenter). Mental
projektion markeres med tegnet ’ og verbal projektion med tegnet ”. Sætningerne i den parataktiske
projektion nummereres 1, 2, 3, 4 osv., mens forholdet mellem over- og underordnet sætning i den
hypotaktiske projektion markeres ved at den overordnede sætning benævnes α, mens de underordnede sætninger benævnes β, γ, δ osv. (Andersen et al. 2001:84, Matthiessen 1995:129-130):

Mental
projektion
Verbal
projektion

Paratakse
Miguel “Mi trabajo es interesante”
pensó:
1
’2
Miguel “Mi trabajo es interesante”
dijo:
1
”2

Hypotakse
Miguel
pensó
α
Miguel
dijo
α

que
su
trabajo
interesante
’β
que
su
trabajo
interesante
”β

era

era

Projektion behandles desuden i afsnit 5.2 under den logiske metafunktion, hvor der også findes en
mere uddybende forklaring på hvorfor sætninger i form af tale- eller tankegengivelser som regel
ikke fungerer som participanter i SFL.

4.3.1 Materiel proces
Materielle processer handler om konkrete, oftest fysiske handlinger eller hændelser og handler
derfor ofte om hvad nogen eller noget gør og hvordan disse handlinger evt. påvirker andre.
De tilhørende participanter er Aktør, Mål, Beneficient, Inkorporation, Initiator og Attribut.
Der findes overordnet to forskellige typer af materielle processer, nemlig Handlinger og Hændelser.
Handlinger kan være enten Kreative eller Dispositive, dvs. at de enten skaber eller påvirker noget,
mens Hændelser har undergrupperne Adfærd, Begivenheder og Meteorologi. I nedenstående netværk ses en oversigt over de materielle procestyper. Alle participanter og materielle procestyper vil
blive beskrevet nedenfor.
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Figur 4.3 Materielle procestyper.

4.3.1.1 Aktør
Den participant, som udfører handlingen benævnes Aktør, og udgør i Middelprocesser (jf. afsnit
4.2) den mest centrale participant, Medium.
Aktivsætninger vil altid have en Aktør (undtagen de ”meteorologiske” processer, se afsnit 4.3.1.7.2
nedenfor), som i de fleste tilfælde i aktivsætninger vil svare til det interpersonelle Subjekt. Af denne
grund kan Aktøren optræde implicit i processen, men vil ikke desto mindre stadig være den, der
udfører handlingen. I passivsætninger kan Aktøren udelades, men realiseres ofte gennem en
præpositionalfrase med por og får dermed funktion som Participantadjunkt i MODUS (jf. afsnit
3.4.2 om Komplement). Eksempler på Aktør, både eksplicit og implicit i passiv- og aktivsætninger,
findes i følgende afsnit om Mål.
4.3.1.2 Mål
Den participant, som berøres direkte af processen benævnes Mål, og udgør som nævnt den mest
centrale participant i effektivprocesser. I aktivsætninger vil Mål ofte svare til det interpersonelle
Komplement, mens det i passivsætninger vil udgøre Subjektet. Eksempel:
Aktivsætning:
Sætning
Miguel come
la manzana
Interpersonel analyse/ MODUS
Subjekt Finitum/ Prædikator Komplement
Eksperientiel analyse/ TRANSITIVITET Aktør Proces: materiel
Mål
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Passivsætning
Sætning
La manzana es
comida
por Miguel
Interpersonel analyse/ MODUS
Subjekt
Finitum Prædikator Adjunkt>Participant
Eksperientiel analyse/ TRANSITIVITET Mål
Proces: materiel
Aktør
Da både Aktør og Mål kan fungere som interpersonelt Subjekt, kan de optræde implicit i processen
ved subjektsløb eller ved verbalformer, hvor der ikke er tvivl om hvem der udgør Subjektet, og
participanten må derfor i disse tilfælde analyseres med i processen:
Eksempel med finit verbum i 1. person (implicit Aktør):
He comido
la manzana
Aktør/proces: materiel Mål
Eksempel med subjektsløb (dialog):
1) Implicit Aktør
A: ¿Miguel ha comido algo hoy?
Sí ha comido
una manzana
Aktør/proces: materiel Mål
2) Implicit Mål
A: ¿Dónde está la manzana?
B: Fue comida
por Miguel
Mål/proces: materiel Aktør

En særlig type implicit Aktør findes i passivsætninger, hvor Mål fungerer som Subjekt, og den
implicitte Aktør derfor ikke er sammenfaldende med et implicit Subjekt. I den perifrastiske passiv
kan Aktøren udelades eller tilføjes afhængigt af konteksten:
La catedral fue construida por un arquitecto famoso
Mål
Proces: materiel Aktør
La catedral fue construida
Mål
Proces: materiel
I den refleksive passiv er det derimod normalt ikke muligt at tilføje en Aktør:
Se construyó
la catedral
Proces: materiel Mål
I aktivsætninger hvor Målet udgøres af en definit nominalgruppe og placeres foran Aktøren i
sætningen, vil man have obligatorisk dobbeltrepræsentation (jf. afsnit 3.4.2 om Komplement). Jeg
vælger her samme analysemetode som ved dobbeltrepræsentationen af Komplementet i MODUS,
nemlig at analysere de to led som dele af et diskontinuerligt Mål ved hjælp af bindestreger.
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La manzana la
comió
Miguel
Mål-Mål Proces: materiel Aktør
4.3.1.3 Inkorporation
I nogle tilfælde findes der en participant, der syntaktisk svarer til Mål, men som i stedet for at blive
direkte påvirket af processen snarere er en del af processen eller en videreudvikling af processen.
Denne participant kaldes Inkorporation – participanten er så at sige inkorporeret i processen. I
forholdet mellem Aktør og Mål kan der være en konkret, fysisk kontakt eller overførsel af energi
mellem de to participanter, hvilket ikke kan være tilfældet i forholdet mellem Aktør og Inkorporation. Mål er ofte en konkret ting eller person, mens Inkorporation som regel er mere abstrakt. I
følgende eksempler ses forskellen på det konkrete Mål og det mere abstrakte Inkorporation:
Miguel y Pedro juegan
un partido de ajedrez
Aktør
Proces: materiel Mål
al ajedrez
Miguel juega
Aktør Proces: materiel Inkorporation
I det første eksempel er un partido de ajedrez Mål, da det konkrete parti skak påvirkes direkte af
Aktørens handling. I det andet eksempel derimod er ajedrez snarere en specifikation af processen
jugar. Dermed kan sætningen omskrives til f. eks. “Miguel es ajedrecista” uden at betydningen
ændres væsentligt.
un bocadillo
Miguel come
Aktør Proces: materiel Mål
El conejo come
verduras
Aktør
Proces: materiel Inkorporation
I disse eksempler er un bocadillo i første sætning Mål, da den igen er direkte påvirket af processen
comer, mens det ubestemte verduras i sidste sætning fungerer som Inkorporation, da processen –
sammen med Inkorporationen – snarere definerer kaninen som ’grønsags-spiser’ end den udtrykker
en egentlig handling der udføres over for grønsagerne. Sætningen kan derfor omskrives til f. eks.
”El conejo es un animal herbívoro” uden større ændring i betydningen. En tilsvarende omskrivning
er ikke mulig for den første sætning. Handler sætningen derimod om bestemte grønsager, som
spises af bestemte kaniner, vil grønsagerne naturligvis optræde som Mål, da de så vil påvirkes
direkte af processen:
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El conejo blanco ha comido
las verduras viejas
Aktør
Proces: materiel Mål
Inkorporation udgøres som regel af en indefinit nominalgruppe, da den netop ikke defineres specifikt. Af samme grund kan proprier og personlige pronominer heller ikke fungere som Inkorporation,
og pronominalisering af Inkorporation er derfor heller ikke er mulig.
I modsætning til Mål, kan Inkorporation på spansk ikke fungere som interpersonelt Subjekt i en
passivsætning, og kan derfor heller ikke optræde implicit i processen. Af samme grund kan Inkorporation heller ikke være Komplement i MODUS, da Subjektspotentiale netop er en forudsætning
for Komplementer.
4.3.1.4 Beneficient
Ud over Aktøren, som udfører den materielle handling, og Målet, som påvirkes direkte af Aktørens
handling, findes der også participanten Beneficient, som er den participant til hvis fordel processen
udføres. Her skelnes mellem undergrupperne Beneficient>Recipient og Beneficient>Klient.
Recipient er den, der helt konkret modtager noget, mens Klient er den participant, som noget bliver
gjort for.
Eksempler med Recipient:
Pedro regala
el dinero
a los pobres
Miguel da
una manzana a su hijo
Aktør Proces: materiel Mål
Beneficient>Recipient
Ana me
mandó
una carta
Aktør Beneficient>Recipient Proces: materiel Mål
Eksempler med Klient:
El dentista le
sacó
una muela
El peluquero me
cortó
el pelo
Aktør
Beneficient>Klient Proces: materiel Mål
Som det fremgår af eksemplerne her, svarer Beneficient i reglen til det indirekte objekt fra traditionel grammatik. Recipienten er ofte den konkrete modtager ved trivalente verber som dar, regalar
og lignende, mens Klienten ofte svarer til det indirekte objekt der optræder i forbindelse med
interessens dativ og possessiv dativ.
Når Beneficienten udgøres af en definit nominalgruppe, der foranstilles processen, vil den – lige
som det foranstillede, definitte Mål – dobbeltrepræsenteres ved hjælp af et personligt pronomen:
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A Julio
no le
presto
yo
este libro
Beneficient>Recipient- 63 -Beneficient>Recipient Proces: materiel Aktør Mål
Beneficienter har som regel kun mulighed for at fungere som Participantadjunkter i MODUS, da de
ikke har Subjektspotentiale (jf. afsnit 3.4.2 om Komplement).
De fire ovennævnte participanter udgør de mest almindelige participanter i den materielle proces.
Der findes dog yderligere to participanter; disse kan benævnes sekundære participanter (Andersen et
al. 2001:127, 135). Det drejer sig om Initiator og Attribut.
4.3.1.5 Initiator
Initiator er den participant, der får en Aktør til at udføre en materiel proces. Den proces, som
Initiator udfører, er en kausalitetsproces, mens Aktørens handling udgør den egentlige materielle
proces (Andersen et al. 2001:135). I disse tilfælde fungerer Aktør ikke som interpersonelt Subjekt.
La madre le
hizo
comer
las zanahorias
Initiator Aktør Kausalitetsproces Proces: materiel Mål
El jefe me
incitó
a firmar
el contrato
Initiator Aktør Kausalitetsproces Proces: materiel Mål
hizo
dar
el dinero a la familia pobre
Su compasión le
Initiator
Aktør Kausalitetsproces Proces: materiel Mål
Beneficient>Recipient
4.3.1.6 Attribut
Participanten Attribut hører egentlig hjemme i de relationelle attributive processer (se afsnit
4.3.4.2.1 nedenfor), men dukker op som Participant i den materielle proces når denne skaber en
relation mellem Mål og Attribut:
Miguel pintó
la casa verde64
Aktør Proces: materiel Mål
Attribut
Attribut i de materielle processer svarer til objektsprædikativet fra den traditionelle grammatik.
Grunden til at Attribut optræder i den materielle proces, er at der er en ser- eller estar-relation
mellem Mål og attribut. Således svarer den ovenstående sætning indholdsmæssigt til “Miguel pintó
la casa, y ahora la casa es verde”, hvor den første sætning udgøres af en materiel proces og den
sidste af en relationel proces.
63

No analyseres ikke i den eksperientielle metafunktion, da det er en Polaritetsadjunkt, som hører hjemme under de
interpersonelle adjunkter. Dens indhold er altså primært interpersonelt og derfor uinteressant i den eksperientielle
analyse.
64
I sætninger som denne må konteksten afgøre om verde fungerer som Attribut eller som del af Mål, da den løsrevne
sætning her både kan betyde ’Miguel malede huset grønt’ og ’Miguel malede det grønne hus’.
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4.3.1.7 Materielle procestyper
Overordnet findes der som nævnt to forskellige typer processer, nemlig effektiv- og middelprocesser. Hos de materielle processer fordeler de sig således, at effektivprocesserne udgør den type
materielle processer, der benævnes handlinger, mens middelprocesserne udgør hændelser.
Handlinger har som den eneste type muligheden for at tilknytte et Mål.

4.3.1.7.1 Handlinger
Handlinger er de materielle effektivprocesser og kan endvidere inddeles i undergrupperne Kreativ
og Dispositiv (Andersen et al. 2001:128-131). Kreative processer er skabende og benævnes også
efficerende processer, mens dispositive processer, som også kaldes afficerende, påvirker nogen
eller noget. I begge typer er Mål processens mest centrale participant, Medium, som påvirkes udefra
af processens Aktør.
I de kreative processer er Mål resultatet af en proces, dvs. at Aktøren så at sige skaber Målet
gennem den materielle kreative proces:
Juan
Cervantes
Graham Bell
Aktør

construyó
escribió
inventó
Proces: materiel>handling>kreativ

una casa
“Don Quijote de la Mancha”
el teléfono
Mål

I de dispositive materielle processer eksisterer Målet i forvejen og bliver påvirket af Aktøren
gennem processen:
Juan
Miguel
Juan
Aktør

limpió
mandó
besó
Proces: materiel>handling>dispositiv

la casa
la carta
a Ana
Mål

Både de kreative og de dispositive materielle processer kan kombineres med Beneficient:
Pedro escribió
una carta a sus padres
Juan preparó
una cena para sus amigos
Aktør Proces: materiel>handling>kreativ Mål
Beneficient>Recipient
Juan dio
una rama de flores a Ana
Miguel prestó
el libro
a Pedro
Aktør Proces: materiel>handling>dispositiv Mål
Beneficient>Recipient
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4.3.1.7.2 Hændelser
Hændelser er de materielle middelprocesser, som kan inddeles i Adfærd, Begivenheder og Meteorologi. Disse processer kan ikke knytte Participanten Mål til sig, men har i stedet Aktøren som den
centrale Participant, Medium. I modsætning til handlinger, hvor Medium (Mål) bliver påvirket
udefra, sætter hændelsens Medium (Aktør) selv processen i gang.
Adfærdsprocesser handler om adfærd, og har derfor som regel levende væsner som Aktør:
El perro
Pedro
El niño
Miguel
Aktør

corre
baila
llora
se levanta
Proces: materiel>hændelse>adfærd

Selv om adfærdsprocesser ikke kan have Mål, kan de knytte participanten Inkorporation til sig, da
denne som nævnt ovenfor ofte blot specificerer processen:
Miguel fuma
cigarrillos
Juan juega
al fútbol
Aktør Proces: materiel>hændelse>adfærd Inkorporation
Adfærdsprocesser kan desuden optræde med participanten Beneficient:
Miguel sonrió
a María
Aktør Proces: materiel>hændelse>adfærd Beneficient>Klient
Begivenheder har i modsætning til adfærdsprocesser en inanimeret Aktør. Processen sættes ikke i
gang, men opstår nærmest internt i processens Aktør/ Medium.
La puerta
La luz
El edificio
El coche
El manzano
Aktør

se abrió
se apagó
se derrumbó
se paró
crece
Proces: materiel>hændelse>begivenhed

De fire første eksempler ovenfor svarer til inanimerede mediale konstruktioner som de kendes fra
traditionel syntaksanalyse. Refleksivpronomenet har i disse tilfælde ingen egen ledfunktion i
sætningen, men fungerer blot som medialmærke, der markerer at handlingen ikke rettes mod noget
(Nissen 2001:9-18). Derfor vælger jeg i denne sammenhæng at analysere refleksivpronomenet som en
del af processen, da dette netop i disse sætninger fremhæver processens karakter af begivenhed.
Flere af verberne, der udgør processen i denne slags begivenheder, optræder også i effektivsætninger, og ofte kan man tilføje en Agent til begivenheder, hvorved processen bliver til en
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dispositiv handling. I så fald kommer begivenhedens Aktør i stedet til at optræde som den dispositive handlings Mål og bevarer derved sin status som processens Medium:
Begivenhed
Handling
 Miguel
La puerta
se abrió
abrió
 Ana
La luz
se apagó
apagó
 Los terroristas derrumbaron
El edificio
se derrumbó
Aktør/ Medium Proces: materiel>
Aktør
Proces: materiel>
hændelse>begivenhed
handling>dispositiv

la puerta
la luz
el edificio
Mål/ Medium

I nogle tilfælde kan begivenheder knytte Participanten Beneficient til sig:
Se
Se
Se
Proces: materiel>
hændelse>begivenhed-

nos
me
me
Beneficient>Klient

ha averiado
derrumbó
cayó
-Proces: materiel>
hændelse>begivenhed

el coche65
parte de la casa66
el zarcillo67
Aktør

I disse eksempler svarer Beneficienten igen til ”interessens dativ” som kendes fra traditionel
grammatik.
Som en særlig type begivenhed vælger jeg at tilføje de meteorologiske processer, der på spansk
konstrueres med hacer + substantiv:
Hace
Hace
Hace
Hace
Proces: materiel>hændelse>begivenhed

sol
viento
frío
calor
Aktør

Meteorologi omfatter de vejrfænomener, der i sætningen udelukkende består af processen. Der
knytter sig ingen Participanter til denne type meteorologiske processer, og den centrale Participant
Medium indgår i stedet i selve processen. Det er dog ikke sådan, at Medium her blot er et implicit
Subjekt. Hvis det forholdt sig således, ville det nemlig kunne gøres eksplicit, hvilket ikke er
tilfældet ved de meteorologiske processer.

65

Eksempel fra Nissen 2001:17 og de Molina Redondo 1974:34.
Hoy, 18-24/03/1985.
67
El Universal, 08/09/1996.

66

61

Spansk Leksikogrammatik - Malene Lysemose, Center for Spansk

Llueve
Nieva
Graniza
Proces: Materiel>hændelse>meteorologi

4.3.2 Mental proces
Mentale processer handler om tanker, sanser og følelser, altså om hvad der sker i vores indre,
mentale verden. De tilhørende participanter er Sanser, Fænomen og Forårsager.
Der findes fem forskellige mentale procestyper, nemlig kognitive, affektive, perceptive, intentionelle og desiderative processer. I netværket ses de fem procestyper, som vil blive beskrevet nedenfor efter beskrivelsen af de enkelte participanter.

Figur 4.4 Mentale procestyper

4.3.2.1 Sanser
De mentale processers centrale participant, Medium, udgøres altid af participanten Sanser, uanset
om sætningen er middel eller effektiv. Sanser er den, der tænker/ føler/ oplever, og vil derfor altid
være et menneske eller evt. en menneskeliggjort størrelse i f. eks. poetisk sprog:
“Pedro cree en Dios” Pedro tror på Gud.
“Y el mar que está loco por Ana prefiere no mirar...” (Mecano: Naturaleza muerta (1991)).
Ved de perceptive processer (se afsnit 4.3.2.4 om mentale procestyper nedenfor) kan Sanser dog
også være et dyr: “El gato oyó los ratones”.
Flere eksempler på Sanser følger i næste afsnit om Fænomen.
4.3.2.2 Fænomen
Fænomen er den participant, som Sanser oplever/ tænker på osv. Fænomen kan både være personer, ting, abstrakte begreber og i enkelte tilfælde nedrangerede sætninger.
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Juan
Los niños
Miguel
Pedro
Sanser

ama
quieren
se interesa
piensa
Proces: mental

a Ana
dulces
por gramática
ir de vacaciones
Fænomen

I disse sætninger fungerer Sanser som interpersonelt Subjekt og Fænomen som Komplement eller
Participantadjunkt, men meget ofte har participanterne en anden interpersonel sætningsledsfunktion
afhængigt af sætningens struktur, nemlig i de særlige dativkonstruktioner som anvendes meget
hyppigt i spansk:
Me
¿Te
Nos
Le
Sanser

gusta
apetece
encanta
interesa
Proces: mental

el vino
ir al teatro?
la película
la gramática
Fænomen

Her er det Fænomen, der fungerer som interpersonelt Subjekt, mens Sanser på grund af den
specielle dativkonstruktion kommer til at fungere interpersonelt som Participantadjunkt. De to
forskellige slags sætninger får af denne grund en vidt forskellig struktur i MODUS, men en identisk
struktur i TRANSITIVITET (bortset fra den obligatoriske dobbeltrepræsentation af det foranstillede, definitte objekt):
Sætning
MODUS

Juan
ama
Subjekt Finitum/
Prædikator
TRANSITIVITET Sanser Proces:
mental

 A Juan le
a Ana
Komplement
Adjunkt>
participant
Fænomen
Sanser

gusta
Finitum/
Prædikator
Proces:
mental

Ana
Subjekt
Fænomen

Denne identiske struktur i TRANSITIVITET kan måske være medvirkende til en forståelse af at
Subjektet i de fleste tilfælde placeres efter Finitum i de specielle spanske dativ-konstruktioner med
gustar, doler, interesar osv., jf. afsnit 3.3.3 om sætningsmodus.
Et andet interessant fænomen i spansk, som TRANSITIVITETS-analysen kan være med til at
belyse er konstruktioner som “Se me ha olvidado la cartera”. De Molina Redondo (1974:31-32) og
Nissen (2001:17-18) opstiller en serie med de betydningsmæssigt beslægtede sætninger:
1. “He olvidado la cartera”,
2. “Me he olvidado de la cartera” og
3. “Se me ha olvidado la cartera”.
I den første sætning fungerer den talende (yo) ifølge traditionel syntaksanalyse som implicit subjekt
og la cartera som direkte objekt. I MODUS er yo implicit Subjekt og la cartera Komplement:
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He
olvidado la cartera
MODUS Subjekt/Finitum Prædikator Komplement
I sætning 2 er det stadig det implicitte yo der er traditionelt subjekt, mens de la cartera er præpositionalobjekt. I MODUS er yo Subjekt og de la cartera Participantadjunkt:
Me
he
olvidado de la cartera
MODUS Adjunkt>Participant Subjekt/Finitum Prædikator Adjunkt>Participant
I sætning 3 derimod er la cartera traditionelt subjekt og me indirekte objekt. I MODUS er la
cartera Subjekt og me Participantadjunkt:
Se
me
ha
olvidado
la cartera
MODUS Prædikator- Adjunkt>Participant Finitum -Prædikator Subjekt
De tre sætningers syntaktiske og interpersonelle struktur er altså meget forskellig, og i betydning
adskiller de sig fra hinanden derved, at den talende distancerer sig mere og mere fra det faktum, at
han egentlig er ansvarlig for at have glemt tegnebogen:
I sætning 1 indrømmes åbenlyst at den talende, yo, har glemt tegnebogen.
Det samme er tilfældet i sætning 2, men “la presencia de me implica un primer intento de diluir la
responsabilidad” (de Molina Redondo 1974:31, original fremhævelse).
Distanceringen kommer især til udtryk i sætning 3, hvor la cartera gøres til Subjekt, hvorved “la
disolución de la responsabilidad [...] se hace completa” (de Molina Redondo 1974:32).
Analyseret i TRANSITIVITET har de tre sætninger dog en temmelig ens struktur, idet den talende i
alle tre tilfælde nødvendigvis fungerer som Sanser (og dermed defineres som ”glemmeren”) og det
glemte, la cartera, som Fænomen:
(Yo)
He olvidado
la cartera
(Yo) Me he olvidado
de la cartera
Se
me
ha ovidado
la cartera
Proces: mental- Sanser -Proces: mental Fænomen
Med TRANSITIVITETS-analysen fremgår det med andre ord tydeligt, at den talende selv er
”glemmeren” og la cartera er det, som er genstand for hans glemsomhed.
Da både Sanser og Fænomen kan have Subjektsfunktionen, kan begge participanter komme til at
optræde implicit i processen, afhængigt af hvilken af dem der fungerer som Subjekt i den enkelte
sætning:
Te
quiero
Fænomen Sanser/Proces: mental
Me
gustas
Sanser Fænomen/Proces: mental
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I de ovenstående eksempler består Fænomen hovedsageligt af nominalgrupper, men infinitte
sætninger kan også fungere som Fænomen. I så fald er de nedrangeret til gruppeniveau.
Fænomen som nedrangeret infinit sætning:
Miguel
Juan y Ana
Me
Sanser

olvidó
piensan
gustaría
Proces: mental

[[comprar verduras]]
[[en casarse]]
[[vivir en España]]
Fænomen

Derudover kan de mentale processer projicere deres mentale indhold over i en ny, selvstændig finit
sætning. Denne sætning vil så ikke fungere som participanten Fænomen, men vil dog ofte have
samme indhold som Fænomen.
Mental projektion kan enten være hypotaktisk eller parataktisk. I den hypotaktiske projektion
projiceres det mentale indhold over i en underordnet bisætning, og i den parataktiske projektion
projiceres det over i en sideordnet hovedsætning.
Hypotaktisk projektion:
Juan
Miguel
Ana
Sanser
α

piensa
espera
teme
Proces: mental

que Ana es muy guapa
que apruebe el examen
que llueva en el día de su boda
Projektion
’β

Parataktisk projektion:
Juan piensa:
”Ana es muy guapa”
Miguel piensa:
”Ojalá apruebe el examen”
Sanser Proces: mental Projektion
1
’2
I enkelte tilfælde er det desuden muligt at lade en finit sætning nedrangeres til gruppeniveau og
dermed fungere som Fænomen. Dette kan i spansk kun lade sig gøre i konstruktioner med dativstyrende verber som gustar, extrañar, importar og lignende.
Eksempler på nedrangerede sætninger som Fænomen:
Nos
No me
Le
Sanser

extraña
gusta
importa
Proces: mental

[[que exista tanta maldad]]
[[que bebas tanto]]
[[que apruebe el examen]]
Fænomen

Forskellen på nedrangerede finitte sætninger og projicerede bisætninger er, at de projicerede
sætninger ikke har mulighed for at fungere som participant i sætningen. De nedrangerede finitte
sætninger vil derimod altid have mulighed for at fungere som sætningens interpersonelle Subjekt.
Nedrangerede sætninger repræsenterer et faktum og kaldes derfor også fakt-sætninger (Andersen et
al. 2001:112; 144). Ofte kan man derfor på spansk indlede den nedrangerede sætning med f. eks. el
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hecho de que eller lignende, hvorved sætningen bliver en del af en nominalgruppe, der tydeligvis
fungerer som participant. Dette er ikke muligt ved de projicerede sætninger:
"Nos extraña el hecho de que existe tanta maldad" men ikke *"Juan piensa el hecho de que Ana es
muy guapa".
4.3.2.3 Forårsager
De mentale processers participant Forårsager svarer til de materielle processers Initiator. Forårsager er nemlig den, der får Sanser til at udføre den mentale proces. Forårsagers proces er en
kausalitetsproces, mens det er Sanser, der udfører den egentlige mentale proces:
La música le
hizo
pensar
en su juventud
Forårsager Sanser Kausalitetsproces Proces: mental Fænomen
4.3.2.4 Mentale procestyper
De mentale processer kan opdeles i undergrupper afhængigt af hvilken type mentalt indhold de har.
Der skelnes mellem kognitive, affektive, perceptive, intentionelle og desiderative mentale
procestyper (Andersen et al. 2001:138-140, Matthiessen 1995:261-265).
De kognitive mentale processer handler om at tænke og tro, f. eks:
Miguel
Ana
Me
Sanser

suena
cree
extraña
Proces: mental>kognitiv

con un viaje
en fantasmas
el problema
Fænomen

De affektive mentale processer handler om menneskelige følelser:
Juan
Pedro
Me
Ana
Sanser

ama
odia
gusta
teme
Proces: mental>affektiv

a Ana
los exámenes
bailar
las fantasmas
Fænomen

De perceptive mentale processer handler om hvad man oplever med sanserne:
María
Pedro
Miguel
Los niños
Sanser

oyó
vio
sintió
escuchan
Proces: mental>perceptiv

la ambulancia
la película
el terremoto
la radio
Fænomen

De intentionelle mentale processer handler om beslutninger og lignende:
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Miguel
Ana
El niño
Juan y Ana
Sanser

se decidió
intentó
eligió
planearon
Proces: mental>intentionel

por el coche azul
abrir la puerta
la manzana más grande
su boda
Fænomen

De desiderative mentale processer handler om ønsker, håb osv.:
Pedro
El pueblo
El niño
Sanser

espera
desea
quiere
Proces: mental>desiderativ

ser futbolista
libertad
una bicicleta
Fænomen

4.3.3 Verbal proces
Verbale processer handler om udveksling af kommunikation og betydning. Den verbale udveksling
kan både være talt og skrevet sprog mellem mennesker som f. eks. “Miguel dijo la verdad” og
symbolsk sprog som “La flecha indica la dirección”.
De verbale processers participanter er Siger, Verbalisering, Modtager og Talemål.
4.3.3.1 Siger
Den participant, som afsender det verbale budskab kaldes Siger. I middelprocesser udgør Siger
processens Medium. Siger er ofte et menneske, men kan også i de symbolske verbale processer
udgøres af en ting som f. eks. una señal, un libro og lignende.
Siger svarer i aktivsætninger som regel til det interpersonelle Subjekt og kan derfor optræde implicit
i processen, f. eks. i “Te digo la verdad”, hvor Siger (yo) er underforstået pga. verbets form.
4.3.3.2 Verbalisering
Participanten Verbalisering er det, der bliver sagt, udtrykt gennem en nominalgruppe. Hvis det
sagte udtrykkes med direkte eller indirekte tale, optræder participanten Verbalisering ikke, da det
sagte i så fald vil blive projiceret over i en ny sætning (se nedenfor).
Eksempler på Siger og Verbalisering:
La abuela
Mi libro
Miguel
Siger

68

narra
cuenta
hizo
Proces: verbal

cuentos
las historias al revés68
una pregunta
Verbalisering
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El cuento
es narrado
por la abuela
La pregunta fue hecha
por Miguel
Verbalisering Proces: verbal Siger
Implicit Siger:
He explicado
las razones
¡No digas
tonterías!
Proces: verbal/Siger Verbalisering
Processens verbale indhold kan også projiceres over i en ny sætning ved direkte eller indirekte tale.
Ved direkte tale er projektionen parataktisk, mens den ved indirekte tale er hypotaktisk.
Parataktisk projektion (direkte tale):
Miguel
dijo:
La Biblia dice:
Siger
Proces: verbal
1

”No me gusta esa película”
”¡No matarás!”
Projektion
”2

Hypotaktisk projektion (indirekte tale):
Miguel
La Biblia
Ana
La señal
Siger
α

dijo
dice
escribió
indica
Proces: verbal

que no le gustaba la película
que no mates
que iba a casarse con Juan
que no podemos entrar
Projektion
”β

I nogle tilfælde optræder hverken participanten Verbalisering eller projektion, da det sagte i så fald
bliver udtrykt ved hjælp af et Cirkumstantiale:
de su juventud
Pedro habla
Siger Proces: verbal Cirkumstantiale
4.3.3.3 Modtager
I mange tilfælde er processens verbale indhold stilet mod en person, der i så fald udgør
participanten Modtager:
Miguel les
contó
un chiste
Siger Modtager Proces: verbal Verbalisering
Juan nos
dijo
que había comprado una casa grande
Siger Modtager Proces: verbal Projektion
α
”β
¡Te
digo
la verdad!
Modtager Proces: verbal Verbalisering
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4.3.3.4 Talemål
Den sidste verbale participant, Talemål, minder lidt om det materielle Mål, da det er den participant, som det verbale indhold ”går ud over” uden at være den egentlige Modtager af indholdet.
Sætninger der indeholder Talemål er effektivsætninger, og i disse sætninger udgør Talemål
processens Medium.
Los políticos
Los pescadores
Los niños
El jefe
Siger

critican
acusaron
fastidian
felicitó
Proces: verbal

al ministro
al Gobierno
a Miguel
al ganador
Talemål

Som det fremgår af eksemplerne, er det kun en bestemt type verber, der kan forbindes med Talemål.
I denne type processer er der ikke en egentlig udveksling af kommunikation.
Den type af verbale processer, der kan forbindes med Talemål, kaldes også verbal impact/ verbal
mening og kan ikke projicere. Verbale processer hvor der udveksles et budskab ved hjælp af
Verbalisering/ projektion og/ eller Modtager kaldes verbal udveksling og kan ikke forbindes med
participanten Talemål (Matthiessen 1995:285; Andersen et al. 2001:146).

4.3.4 Relationel proces
Den sidste type af processer er de relationelle processer, som er en stor og temmelig kompleks type,
der indeholder alle processer vedrørende at være, blive, hedde, have, osv. og udgøres derfor typisk
af verber som ser, estar, haber, llamarse, tener, poseer, pertenecer og lignende. De relationelle
processer kan altså skabe en relation mellem to participanter.
Helt overordnet skelnes der mellem to relationelle procestyper: Relationel eksistens og relationel
ekspansion69 (Matthiessen 1995:297-299, Andersen et al. 2001:150-154). Relationel eksistens omfatter kun
én type processer, mens Relationel ekspansion består af de to samtidige systemer Relationel
abstraktion og Relationstype, der igen hver har en række undergrupper, som det fremgår af
nedenstående netværk. I de følgende afsnit vil alle dele af netværket blive forklaret yderligere.

69

Visse SFL-fremstillinger ser disse to varianter som to selvstændige procestyper: Eksistentiel proces og Relationel
proces, jf. afsnit 4.3.
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Figur 4.5 Relationelle processer

4.3.4.1 Relationel eksistens
Procestypen relationel eksistens eller handler om en tings eksistens og har kun én Participant:
Eksistens.
Processen udgøres af verber som existir, ser og haber.
Dios
existe/ es
Eksistens Proces: relationel>eksistentiel
No existen
Hay
Proces:
relationel>eksistentiel

fantasmas
gente que se queja de que la televisión pública cuesta dinero al
contribuyente70
Eksistens

Meget ofte optræder de eksistentielle relationelle processer sammen med cirkumstantialer vedr. f.
eks. lokalitet eller temporalitet:

70
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Había
Hay

mucha gente
en la playa
animales de todo el en el zoo.
mundo
dinosaurios
en Europa

Hubo
Proces:
relationel>eksistentiel

hoy.

hace 100 millones de
años.
Cirkumstantiale> Cirkumstantiale>
lokalitet
temporalitet

Eksistens

4.3.4.2 Relationel ekspansion
Relationel ekspansion har altid to participanter, hvor den ene fungerer som en ekspansion af den
anden. Denne ekspansion kan komme til udtryk på tre forskellige måder:
1) Som en intensiv relation, hvor den ene participant siger noget om hvem eller hvad den
anden er. Processen er ofte kopulaverberne ser og estar.
2) Som en cirkumstantiel relation, hvor den ene participant fungerer som en slags
Cirkumstantiale i forhold til den anden. Det cirkumstantielle indhold er ofte udtrykt i selve
processen, der derfor udgøres af verber som cubrir, cruzar, durar, og lignende verber der
siger noget om tid, sted, måde, osv.
3) Som en possessiv relation, hvor den ene participant tilhører den anden. Disse relationer
udgøres typisk af verber som tener, poseer og pertenecer.
Disse tre undertyper benævnes samlet Relationstype (Andersen et al. 2001:153).
De tre relationstyper kan realiseres på to forskellige måder:
1) Som en attributiv relation, hvor den ene participant er en egenskab ved den anden.
2) Som en identificerende relation, hvor den ene participant definerer den anden.
Disse to undertyper benævnes samlet Relationel abstraktion (Andersen et al. 2001:153).
Relationstype og Relationel abstraktion optræder altid samtidig og giver således i alt seks forskellige slags processer inden for den relationelle ekspansion:
Relationel Attributiv
abstraktion
Relationstype
Intensiv
Cirkumstantiel

Possessiv

Identificerende

Attributiv intensiv proces
Miguel está enfermo
Attributiv
cirkumstantiel
proces
La guerra duró veinte años
Attributiv possessiv proces
Miguel tiene hijos
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Identificerende intensiv proces
Juan Carlos es el rey
Identificerende cirkumstantiel proces
La calle cruza el río
Identificerende possessiv proces
El museo posee la mayor colección de
cuadros
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Participanterne i de relationelle processer indenfor relationel ekspansion afhænger af den
relationelle abstraktion, altså af om processen er attributiv eller identificerende.

4.3.4.2.1 Relationel abstraktion: Attributive processer
De attributive processer har de primære participanter Bærer og Attribut.
Som nævnt udtrykker de attributive processer en egenskab ved en participant. Bærer er den participant, der har egenskaben, mens Attribut er den egenskab, som knyttes til Bærer. Bærer udgør altid
sætningens Medium.
Miguel
Pedro
El cuento
Ana
Bærer

está
es
trata de
tiene
Proces: relationel attributiv

enfermo
argentino
una familia pobre
dos hijos
Attribut

Attribut kan være enten klassificerende, dvs. markere at Bærer tilhører en bestemt klasse som i
eksemplet “Pedro es argentino” eller beskrivende, hvor det udtrykkes at Bærer i kortere eller
længere tid har en bestemt egenskab, f. eks. “Miguel está enfermo”.
I de attributive processer vil Bærer altid fungere som interpersonelt Subjekt, mens Attribut ikke har
Subjektspotentiale og derfor fungerer som Participantadjunkt i den interpersonelle metafunktion. På
grund af Attributtets manglende Subjektspotentiale, kan attributive processer ikke omskrives til
passiv.
Attributtet udgøres som regel af et adjektiv eller en gruppe med adjektiv som kerne eller et ubestemt
substantiv/ -gruppe.
Desuden har de attributive processer muligheden for at knytte participanten Beneficient til sig, som
kendes fra de materielle processer (jf. afsnit 4.3.1.4). Det sker i de tilfælde hvor den relationelle
attributive proces er til for nogen eller gør noget i forhold til nogen:
La idea
me
parece
buena
El problema le
resultó
difícil
Bærer
Beneficient Proces: relationel attributiv Attribut
Endelig kan de attributive processer have participanten Attributgiver, der minder om de relationelle processers Initiator (jf. afsnit 4.3.1.5) og de mentale processers Forårsager (jf. afsnit 4.3.2.3).
Attributgiveren bevirker at Attributtet knytter sig til Bærer gennem den attributive proces:
Estuvo
Estuvo
Bærer/Proces: relationel
attributiv

 La noticia
triste
le
hizo
nervioso  El examen
le
puso
Attribut
Attributgiver Bærer Proces: relationel
attributiv
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4.3.4.2.2 Relationel abstraktion: Identificerende processer
De identificerende processer har participanterne Identifikat og Identifikation71, som samtidig
fungerer som participanterne Fremtoning og Værdi. Den enkelte participant i de identificerende
processer har altså to funktioner samtidig, nemlig som enten Identifikat eller Identifikation og som
Fremtoning eller Værdi.
Identifikat er den participant, som bliver identificeret i processen, mens Identifikationen er den
participant, der anvendes til at identificere Identifikatet. Identifikatet er altid kendt, mens Identifikationen er ny information. Derfor kan det være svært at se på en løsrevet sætning, hvilken participant der fungerer som Identifikat og hvilken der fungerer som Identifikation, da dette ofte er
afhængigt af konteksten. I en sætning som f. eks. “Miguel es mi vecino” vil Miguel typisk være
Identifikat (og dermed det kendte) mens mi vecino fungerer som Identifikation (ny information) og
dermed definerer den kendte Miguel. Dette skyldes primært tendensen til at placere det nye i
sætningen efter det kendte (jf. Jensen: ”Først det kendte, så det nye” (1990:125) og Gutiérrez
Ordóñez: “En condiciones normales [...] el soporte ocupa la primera parte del enunciado
informativo, mientras que el aporte se coloca en la coda”72 (1997:22, original fremhævelse)). Man
kunne forestille sig ovenstående sætning som svar på spørgsmålet “¿Quién es Miguel?” hvor den
der svarer overtager det kendte fra spørgsmålet (Miguel) og efterfølgende tilføjer det nye (mi
vecino) for at definere det kendte.
Det er dog også muligt at den ovenstående sætning kunne fungere som svar på spørgsmålet
“¿Quién es tu vecino?” hvorved det er mi vecino der er det kendte som bliver defineret og dermed
fungerer som Identifikat mens Miguel er det nye i sætningen, som definerer det kendte, mi vecino,
og dermed fungerer som Identifikation. I så fald vil sætningen dog være markeret, da det ikke er
almindeligt at placere det nye først i sætningen. I talt sprog vil man formentlig lægge tryk på Miguel
for at understrege denne markering. I neutralt, umarkeret sprog vil man i det naturlige svar på
spørgsmålet nok snarere sige “Mi vecino es Miguel” hvorved man igen placerer det kendte, Identifikatet, først i sætningen og lader det nye, Identifikationen, følge efter.
Når Identifikatet svarer til det interpersonelle Subjekt, er det naturligvis også muligt at udelade
dette, da Subjektet allerede er kendt:
A: ¿Quién es Miguel?
B: Es mi vecino
A: ¿Quién es tu vecino?
B: Es Miguel

71

Svarende til de engelske betegnelser Identified og Identifier (anvendes bl. a. af Halliday (1994:122-124) og
Matthiessen 1995:304, 318-319).Generelt bruger jeg de danske betegnelser som anvendes hos Andersen et al. (2001),
men da de ikke omtaler de nævnte participanter, har jeg valgt disse danske betegnelser på baggrund af Smedegaard
(1999:34).
72
Gutiérrez Ordóñez anvender begrebet soporte om den kendte information og aporte om det nye.
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Men når det er Identifikationen der fungerer som Subjekt, kan det ikke udelades, netop fordi det
udgør den nye information i sætningen:
A: ¿Quién es tu vecino?
B: Miguel es mi vecino (og ikke: *Es mi vecino)
A: ¿Quién es Miguel?

A: ¿Quién es tu vecino?

B: Miguel
es
mi vecino
Identifikat Proces: relationel Identifikation
identificerende

B: Miguel
es
mi vecino
Identifikation Proces: relationel Identifikat
identificerende

Participanterne Fremtoning og Værdi optræder som nævnt samtidig med Identifikat og Identifikation, og både Fremtoning og Værdi kan fungere som både Identifikat og Identifikation.
Fremtoning er den participant, som bliver defineret, mens Værdi definerer Fremtoning.
Sætningens Medium udgøres af Værdi. I modsætning til de attributive processer hvor Attribut er en
egenskab ved Bærer, er Værdi i de identificerende processer en definition af Fremtonings rolle,
status, m.m. I eksemplet ovenfor “Miguel es mi vecino” er Miguel Fremtoning, da det er ham, der
defineres som vecino. Vecino er derimod Værdi, da det definerer Miguels ’rolle’ i forhold til den
talende. Dette forhold er uafhængigt af, om Miguel fungerer som Identifikat eller Identifikation:
A: ¿Quién es tu vecino?
A: ¿Quién es Miguel?
B: Miguel
es
mi vecino
B: Miguel
es
mi vecino
Identifikat Proces Identifikation
Identifikation Proces Identifikat
Fremtoning Proces Værdi
Fremtoning Proces Værdi
I modsætning til de attributive relationelle processer, hvor kun den ene participant, Bærer, har
Subjektspotentiale, er de identificerende processer reversible, så begge participanter kan komme til
at fungere som Subjekt (jf. afsnit 3.4.2). Således kan både Miguel og mi vecino fungere som interpersonelt Subjekt og som Komplement i sætningerne Miguel es mi vecino og Mi vecino es Miguel.
Miguel
es
TRANSITIVITE Identifikat/ Proces
T
Fremtonin
g
MODUS
Subjekt
Finitum/
Prædikato
r

 Mi vecino es
mi vecino
Identifikation
Identifikat Proces
/ Værdi
/ Værdi
Komplement

Subjekt

Miguel
Identifikation
/ Fremtoning

Finitum/ Komplement
Prædikato
r

Hvis man til sammenligning prøver at vende en sætning, som udgøres af en attributiv proces, vil det
stadig være Bærer der fungerer som Subjekt, og sætningen vil virke noget unaturlig, da Subjektet
sjældent optræder efter kopulaverberne ser og estar:
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Miguel está
TRANSITIVITET Bærer Proces
MODUS
Subjekt Finitum/
Prædikator

enfermo
Attribut
Adjunkt>
Participant

 Enfermo
Attribut
Adjunkt>
Participant

está
Proces
Finitum/
Prædikator

Miguel
Bærer
Subjekt

Ud over de nævnte participanter, har de identificerende processer også participanten Anviser, som
svarer til de attributive processers Attributgiver: Den forårsager relationen mellem Fremtoning og
Værdi:
 El
eligió
alcalde a Miguel
el
pueblo
alcalde
Pedro
es
el jefe  El
nombró
jefe
a Pedro
consejo
Fremtoning Proces: relationel
Værdi
Anviser Proces: relationel
Værdi Fremtoning
identificerende
identificerende
I relationelle processer, både de attributive og de identificerende, svarer forholdet mellem Bærer og
Attribut eller mellem Fremtoning og Værdi ofte til forholdet mellem subjekt og subjektsprædikativ
fra traditionel syntaksanalyse. Men når processerne tilføjes participanten Attributgiver eller
Anviser, svarer forholdet oftest til forholdet mellem objekt og objektsprædikativ.
Miguel

es

4.3.4.2.3 Relationstype: Intensiv
De intensive relationer skaber en relation mellem to participanter ved hjælp af kopulaverberne ser
eller estar eller lignende verber. Den intensive relation ved attributive processer er beskrivende eller
klassificerende, mens den ved de identificerende processer er definerende.
De attributive intensive processer kan ud over ser og estar udtrykkes gennem verber som parecer,
resultar og lignende:
El abuelo
Luisa
El trabajo
La sopa
Bærer

es
parece
resultó
sabe
Proces: rel. attributiv intensiv

viejo
simpática
difícil
mal
Attribut

Disse konstruktioner kan som nævnt ikke omskrives til passiv. Det skyldes at Attributtet ikke er en
lige så selvstændig participant som Bærer, men snarere kan ses som en del af processen (Andersen et
al. 2001:157).
De identificerende intensive processer har derimod to lige selvstændige participanter, der spiller
sammen ved hjælp af processen. Derfor er denne type processer reversible og kan omskrives til
passiv når de udtrykkes gennem andre verber end ser og estar. Disse verber er f. eks. simbolizar,
representar, constituir og lignende:
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Pedro
es
el mejor futbolista
Fremtoning Proces: rel. identificerende intensiv Værdi
La paloma
El río
El PP
Fremtoning

simboliza
constituye
representa
Proces: rel. identificerende intensiv

la paz
la frontera
la derecha intolerante73
Værdi

Disse processer kan, i modsætning til de attributive, vendes om eller omskrives til passiv, hvorved
participanterne bytter plads i sætningen og bytter deres interpersonelle sætningsledsfunktioner så
Værdi bliver Subjekt og Fremtoning Komplement eller Participantadjunkt:
El mejor futbolista es
Pedro
Værdi
Proces: rel. identificerende intensiv Fremtoning
Subjekt
Finitum/Prædikator
Komplement
La paz
La frontera
La derecha intolerante
Værdi
Subjekt

es
simbolizada
es
constituida
es
representada
Proces: rel. identificerende intensiv
Finitum Prædikator

por la paloma
por el río
por el PP
Fremtoning
Adjunkt>Participant

4.3.4.2.4 Relationstype: Cirkumstantiel
I de cirkumstantielle relationelle processer udtrykkes et cirkumstantielt indhold, dvs. vedrørende tid,
sted, måde og lignende. Det cirkumstantielle indhold i de relationelle processer kan ligge enten i
participanterne eller i selve processen.
Når det cirkumstantielle indhold ligger i participanterne, vil processen som regel være intensiv, dvs.
udgøres af et af verberne ser eller estar.
I de attributive cirkumstantielle processer er det Attributtet, der bærer det cirkumstantielle indhold
når dette ikke ligger i selve processen:
El niño estaba
en el jardín
La leche es
de ayer
Bærer
Proces: rel. attributiv intensiv Attribut/Cirkumstantiale
Når det cirkumstantielle indhold er en del af selve processen er det denne der bærer hele det
cirkumstantielle indhold, og participanterne bevarer deres oprindelige funktioner, det vil i de
attributive processer sige, at Attributtet beskriver en egenskab ved Bærer:

73

Cambio16, 20-2-95 s55
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La fiesta
El libro
La clase
Bærer

tiene lugar
trata de
dura
Proces: rel. attributiv cirkumstantiel

a las seis
gramática
45 minutos
Attribut

Processerne i disse eksempler indeholder således både et relationelt og et cirkumstantielt indhold.
Ofte kan processen omskrives med et intensivt verbum (dvs. ser eller estar) + en præpositionalfrase
der udtrykker det cirkumstantielle indhold, hvorved det tydeligt fremgår at processen indeholder
begge indhold: La fiesta es a las seis, el libro es de gramática osv.
På samme måde som de attributive cirkumstantielle processer kan de identificerende cirkumstantielle processer også udtrykke det cirkumstantielle indhold enten gennem participanterne eller
processen: Når det cirkumstantielle indhold ikke udtrykkes gennem processen, vil det i stedet ligge
på participanterne, og i modsætning til de attributive processer hvor det cirkumstantielle indhold
alene ligger i Attributtet, ligger det i de identificerende processer på begge participanter:
Mañana
es
el 21 de marzo
Hoy
es
el día de mi cumpleaños
Fremtoning/Cirkumstantiale Proces: rel. identificerende intensiv Værdi/Cirkumstantiale
Det cirkumstantielle indhold kan naturligvis også ligge i selve processen i de identificerende
processer, hvor Værdi definerer Fremtoning gennem processen:
La carretera
La manta
La madre
Fremtoning

cruza
cubre
acompaña
Proces: rel. identificerende cirkumstantiel

la frontera
los muebles
a los niños
Værdi

Denne type processer kan, ligesom de attributive cirkumstantielle processer, i mange tilfælde
omskrives til et intensivt verbum + præpositionalfrase: La manta está por encima de los muebles, la
madre está con los niños osv., hvorved både det relationelle og det cirkumstantielle indhold
fremhæves.
I de cirkumstantielle identificerende processer er det, i modsætning til de cirkumstantielle attributive processer, muligt at vende sætningerne om eller omskrive sætningerne til passiv hvorved det
interpersonelle Subjekt svarer til den modsatte participant:
Hoy

es

Fremtoning/
Proces: rel.
Cirkumstantiale identificerende
intensiv
Subjekt
Finitum/
Prædikator

 El día de mi es
el día de mi
cumpleaños
cumpleaños
Værdi/
Værdi/ Cirk. Proces: rel.
Cirkumstantiale
ident.
intensiv
Komplement
Subjekt
Fin./Præd.
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La
carretera
La manta

cruza

la frontera

cubre

los muebles

La madre
acompaña
a los niños
Fremtoning Proces:
rel. Værdi
ident. cirk.
Subjekt
Fin./Præd.
Komplement

 La
frontera
 Los
muebles
 Los niños
Værdi
Subjekt

es

cruzada

son cubiertos

por la carretera
por la manta

son acompañados por la madre
Proces: rel.
Fremtoning
ident. cirk.
Fin. Præd.
Adjunkt>Participant

De attributive cirkumstantielle processer kan ikke omskrives til passiv, og vender man sætningen
om, vil Subjektsfunktionen som i de andre attributive processer forblive på Bærer:
El niño estaba
Bærer Proces: rel.
attr. intensiv
Subjekt Fin./Præd

en el jardín
Attribut/Cirk.
Adjunkt>
participant/Cirk.

 En el jardín
Attribut/ Cirk.

Adjunkt>
participant/Cirk.

estaba
Proces: rel. attr.
intensiv
Finitum/Prædikator

el niño
Bærer
Subjekt

4.3.4.2.5 Relationstype: Possessiv
I de possessive relationelle processer udgør relationen et ejerforhold mellem participanterne. Den
ene participant er ejet af den anden. Participanten, der ejer, benævnes Ejer mens den ejede
participant benævnes Ejet (Andersen et al. 2001:161-162). Det possessive forhold kan udtrykkes enten
gennem selve processen eller gennem participanterne alene. I så fald er verbet intensivt, dvs. et af
kopulaverberne ser eller estar.
I de attributive possessive processer, hvor det possessive indhold udtrykkes gennem participanterne
alene, vil Ejer udgøres af Attributtet mens Ejet vil udgøres af sætningens Bærer:
El coche es
mío
La casa
es
tuya
Bærer/Ejet Proces: rel. attributiv intensiv Attribut/Ejer
Når det possessive indhold udtrykkes gennem selve processen, kan både Attribut og Bærer fungere
som Ejer og Ejet, afhængigt af verbet:
Miguel
Pedro
Madrid
Bærer/Ejer

tiene
tiene
tiene
Proces: rel. attributiv possessiv

dos coches
una casa muy grande
muchos museos importantes
Attribut/Ejet

La casa grande pertenece
a Pedro
Bærer/Ejet
Proces: rel. attributiv possessiv Attribut/Ejer
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Som alle andre attributive processer, er de possessive attributive processer kendetegnet ved at
Subjektsfunktionen fra den interpersonelle metafunktion forbliver på processens Bærer hvis participanterne bytter plads i sætningen samt at det ikke er muligt at omskrive sætningerne til passiv.
I de identificerende possessive processer fungerer Fremtoning altid som Ejer og Værdi som Ejet. De
identificerende possessive processer forekommer sjældnere end de attributive i spansk. Den
primære forskel på attributive og identificerende processer er som tidligere nævnt, at de identificerende processer kan vendes om eller omskrives til passiv. Efter adskillige opslag i ordbøger og
søgninger i forskellige tekst-korpora er jeg kommet frem til at verbet poseer, fulgt af en definit
nominalgruppe, sandsynligvis er det eneste verbum der kan udtrykke den identificerende possessive
relation på spansk:
El museo
posee
la mayor colección de cuadros
Este corredor
posee
el récord mundial
Fremtoning/Ejer Proces: rel. identificerende intensiv Værdi/Ejet
Sætninger med poseer + definit nominalgruppe kan, i modsætning til f. eks. sætninger med tener,
omskrives til passiv hvorved den interpersonelle Subjektsfunktion flyttes over på participanten
Værdi74:
La mayor colección de cuadros es
poseída
el récord mundial
es
poseído
Værdi/Ejet
Proces: rel. identificerende
intensiv
Subjekt
Fin.
Præd.

por el museo
por este corredor
Fremtoning/Ejer
Adjunkt>Participant

4.4 Cirkumstantiel transitivitet
Den cirkumstantielle transitivitet beskæftiger sig som nævnt med cirkumstantialerne, som er de
eksperientielle elementer i sætningen, som ikke knytter sig så tæt til processens kerne som de øvrige
participanter, jf. Figur 4.2. Cirkumstantialerne knytter sig (i modsætning til de enkelte participanter)
ikke til en bestemt procestype, men kan optræde i sætninger med alle fire procestyper.
Cirkumstantialerne beskriver de ydre omstændigheder omkring processen og dennes participanter
og er oftest ikke afhængige af verbets valens på samme måde som participanterne er det.
Cirkumstantialerne udtrykker omstændigheder vedrørende tid, sted, måde, synsvinkel m.m. og
udgøres som regel af adverbier/ -grupper eller præpositionalforbindelser. Af denne grund svarer
cirkumstantialerne ofte til Adverbialer, som de kendes fra traditionel syntaksanalyse, men det er her
vigtigt at bemærke, at bisætninger, som ofte fungerer som adverbialer i form af adverbielle
74

Søgninger i VISL-korpus (corp.hum.sdu.dk) og Real Academia’s korpus (cronos.rae.es/creanet.html) giver meget få
eksempler med poseer i passiv i betydningen ”eje”. Dette er muligvis for at undgå forvirring da poseer også har
betydningen ”besætte” der meget ofte anvendes i passiv: Está poseído por el demonio.
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bisætninger, ikke kan fungere som Cirkumstantialer i SFL. De analyseres i den eksperientielle
metafunktion i stedet som en ny sætning, mens man i den logiske metafunktion (se afsnit 5) analyserer dem som en ekspansion75 af den hovedsætning de knytter sig til:
Miguel se despierta
a las seis
Aktør Proces: materiel>hændelse>adfærd Cirkumstantiale
Miguel se despierta
Aktør Proces:
materiel>hændelse>adfærd
Overordnet sætning

cuando sale
Proces:
materiel>hændelse>begivenhed
Underordnet sætning (ekspansion)

el sol
Aktør

Der findes overordnet ni forskellige typer cirkumstantialer, hvoraf nogle har undergrupper. De
enkelte typer og deres undergrupper fremgår af nedenstående netværk76. Oftest udgøres
Cirkumstantialerne i spansk af adverbier/ adverbiumgrupper eller præpositionalfraser. I de følgende
afsnit vil jeg give eksempler på alle de overordnede Cirkumstantialetyper samt de vigtigste undergrupper i spansk. Cirkumstantialerne svarer i langt de fleste tilfælde til adverbialer som kendes fra
traditionel syntaksanalyse. Dog specificeres Cirkumstantialerne i grupper og undergrupper i højere
grad end man som regel gør det med adverbialer med det formål at få en så nuanceret analyse af det
enkelte Cirkumstantiales indhold som muligt.
Inddelingen af Cirkumstantialer i grupper og undergrupper kan naturligvis diskuteres, idet man med
et netværk altid har muligheden for at specificere mere eller mindre. Nogle vil måske mene at det er
tilstrækkeligt blot at kunne identificere et Cirkumstantiale og så stoppe analysen dér, mens andre vil
finde det relevant at opdele i typer efter temporalitet, lokalitet osv. På den anden side kan man også
specificere undergrupper af alle Cirkumstantialetyper helt ud i de mindste detaljer, så den mest
specificerede undergruppe til sidst kun kan repræsenteres af nogle få udtryk. Cirkumstantialetypen
Lokalitet>Distance (se nedenfor) kunne man f. eks. opdele videre i bevægelse væk fra noget,
bevægelse hen i mod noget og strækning, ligesom typen Temporalitet>Varighed kunne opdeles alt
efter om den udtrykker varigheden fra eller til et bestemt tidspunkt. Jeg har dog valgt at følge
opdelingen i det nedenstående netværk, da jeg mener at denne opdeling giver en grundig oversigt
over de forskellige typer af Cirkumstantialer, man kan støde på i det spanske sprog, uden dog at
blive unødigt detaljeret.

75
76

Begrebet ekspansion vil blive forklaret i afsnit 5.2.2 under den logiske metafunktion.
Efter Andersen et al. (2001:165).
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Figur 4.6 Cirkumstantialer

4.4.1 Lokalitet
Cirkumstantialer vedrørende Lokalitet handler om rummet omkring processen og dens
participanter. Inden for Lokalitet skelnes der mellem Sted, som er det sted hvor noget foregår (stilstand) og Distance, som udtrykker en bevægelse til, fra eller hen imod noget.
Eksempler på Cirkumstantiale>Lokalitet>Sted:
Miguel vive en Granada.
Tomamos una copa en el restaurante 'Cocodrilo'.
El libro está aquí.
La iglesia está al lado del hospital.
Eksempler på Cirkumstantiale>Lokalitet>Distance:
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Mi hermana fue a Londres.
¡Ven aquí!
Miguel viene de Madrid.
Det er her interessant at bemærke, hvordan det samme ord, aquí, kan angive både Sted og Distance,
idet man i sætningen el libro está aquí går ud fra at den talende og modtageren befinder sig på
samme sted, mens man i sætningen ¡Ven aquí! går ud fra at den talende er nødt til at bevæge sig
over en vis afstand for at komme til den talende. Derimod angiver præpositionalfraser med en ofte
Sted, mens præpositionalfraser med a angiver Distance i forbindelse med Lokalitets-cirkumstantialerne.

4.4.2 Temporalitet
Cirkumstantialer vedrørende Temporalitet handler om den tid, som udtrykkes i processen. Det
drejer sig om konkrete tidsangivelser, som er medvirkende til den verdensgengivelse, der udtrykkes
i den eksperientielle metafunktion. De kan derfor genkendes ved at man kan spørge cuándo, cuánto
tiempo og lignende. Relative eller subjektive tidsangivelser fra afsenderen som pronto, todavía m.
fl. hører hjemme under modusadjunkterne i den interpersonelle metafunktion (jf. afsnit 3.3.4.2).
Temporalitet opdeles i Tid og Varighed. Tid er det konkrete tidspunkt hvor noget foregår, mens
Varighed udtrykker et tidsinterval, der angiver hvor længe noget foregår eller hvornår noget starter
eller slutter.
Eksempler på Cirkumstantiale>Temporalitet>Tid:
Ayer compré un coche.
Mañana va a llover.
Cervantes nació en 1547.
Eksempler på Cirkumstantiale>Temporalitet>Varighed:
“Trabajo desde hace 15 años para la compañía y he vivido bastantes cambios”.
(Cambio 16, 08-21-95, s74).

”En TVE trabajamos ocho horas al día” (Cambio 16, 01-23-95, s19).
“Alrededor de 120 esculturas y sesenta dibujos se exponen en las diez salas del
Palacio Forti hasta el 22 de octubre.” (Tiempo, 08-07-95, s6).
Undergrupperne Tid og Varighed er på sin vis parallelle til de temporale Cirkumstantialers undergrupper Sted og Distance, idet Tid og Sted angiver et punkt i henholdsvis tidens udstrækning og det
fysiske rum, mens Varighed og Distance angiver en udstrækning i tiden eller rummet. Og ligesom
hos Lokalitets-cirkumstantialerne kan præpositionalfraser med en anvendes til at markere dette
punkt hos de temporale Cirkumstantialer, mens udstrækningen (Varighed) må udtrykkes ved hjælp
af andre præpositionalfraser.
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4.4.3 Metodik
Metodik handler om den måde eller metode med hvilken processen udføres. Der skelnes mellem
Middel, som angiver de konkrete midler, der anvendes til at udføre processen, Kvalitet, som
angiver eller specificerer fremgangsmåden omkring processen, og Komparativ, der sammenligner
metoden med en anden metode.
Eksempler på Middel:
Miguel abre el bolso con unas tijeras.
“El actor bilbaíno Iñaki Miramon sorprende con su obra escultórica”. (Cambio16, 0220-95, s4)

Eksempler på Kvalitet:
Enrique canta bien.
Trabajas demasiado.
Lo sabe perfectamente.
Eksempler på Komparativ:
”Dicen que usted en esa lucha entró como un elefante en una cacharrería”. (Cambio16,
10-23-95, s105)

”¿Cuando una mujer triunfa en política es porque se comporta como un hombre?”
(Tiempo, 11-13-95, s25).

4.4.4 Kausalitet
Cirkumstantialer vedrørende Kausalitet beskriver årsagen til processen. Der skelnes mellem Grund,
som er baggrunden for processens udførelse, Formål, som er formålet med at processen udføres og
Vegne, som beskriver på hvis vegne processen udføres.
Eksempler på Grund:
“Probablemente, existe un interés grande por la realidad virtual debido a la pobreza
cultural de hoy” (Cambio16, 02-20-95, s44)
Se murió de hambre.
Eksempler på Formål:
Miguel se fue a Granada para ver la Alhambra.
Se fue a casa a comer.
Eksempler på Vegne:
Me alegro por ti.
El periodista Juan Manuel Cao habló en representación de todos los periodistas y en
nombre del Canal 51, donde trabaja. (Diario de las Américas, 21/04/1997).
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4.4.5 Probabilitet
Probabilitet handler om betingelser, indrømmelser og mangel og inddeles derfor i undergrupperne
Konditional, der handler om hvilke betingelser der er til stede for processen, Koncessiv, der
handler om indrømmelser og omstændigheder på trods af hvilke processen alligevel udføres samt
Mangel, der beskriver hvilke manglende omstændigheder der fører til processen.
Eksempler på Konditional:
“En caso de respuesta negativa, estos equipos amenazaron con abandonar la Liga y
crear una competición alternativa”. (La Voz de Galicia, 13/12/2000).
Eksempler på Koncessiv:
“El protagonista de la novela, a pesar de las difíciles circunstancias que le rodean y
de la crisis que atraviesa, se mantiene fiel a sus principios hasta el final”. (Cambio16,
09-25-95, s68).
“El correo seguirá creciendo a pesar de las nuevas tecnologías”. (Tiempo, 03-20-95, s6).
Eksempler på Mangel:
A falta de pan, buenas son tortas.
“El proyecto está detenido por falta de dinero”.(Cambio16, 12-04-95, s80)

4.4.6 Addition
Cirkumstantialer vedrørende Addition handler om at processen udføres sammen med eller uden
nogen eller noget. Eksempler på Addition:
Miguel baila con Ana.
Escuchamos la conferencia con los abrigos puestos.
Fue de vacaciones sin dinero.

4.4.7 Rolle
Rolle specificerer hvilken rolle en bestemt participant har eller får i processen. Eksempler på Rolle:
”Vengo a usted como amigo, como colega”. (Volpi, Jorge: En busca de Klingsor, México
1999).

4.4.8 Sag
Cirkumstantialer vedrørende Sag handler om et emne, der bliver taget op i processen. Det er især
mentale og verbale processer, der knytter et Cirkumstantiale vedrørende Sag til sig i stedet for
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participanterne Fænomen og Verbalisering eller i stedet for at projicere indholdet over i en ny
sætning (jf. afsnittene 4.3.2 og 4.3.3). Eksempler på Sag:
Pedro piensa en su trabajo.
Miguel habla de la película.

4.4.9 Synsvinkel
Cirkumstantialetypen Synsvinkel refererer til den, der oprindeligt har sagt det, der udtrykkes
gennem processen. Synsvinkel udgøres som regel af forbindelser med según og svarer i mange
tilfælde til en verbal proces. Således kan Según el Partido Socialista i følgende sætning omskrives
til en verbal proces uden at betydningen ændres ret meget:
Según el Partido Socialista, esa comisión es un circo (Tiempo, 12-11-95, s105)  El Partido Socialista
dice que esta comisión es un circo.
Flere eksempler på Synsvinkel:
”Según ese análisis, a los españoles no les molestan del todo los dictadores”. (Tiempo,
12-25-95, s52)

“Los empresarios, según los estudios que hemos hecho, sólo tienen interés por tres
empresas: Telemadrid, el Canal de Isabel II y el Metro”.
(Cambio16, 10-09-95, s46).

4.5 Afrunding/ delkonklusion
I dette afsnit har jeg beskrevet hvordan verdensgengivelsen via den eksperientielle metafunktion
kommer til udtryk gennem det leksikogrammatiske system TRANSITIVITET og beskrevet hvordan
sætninger, som har en vidt forskellig struktur i MODUS (og i traditionel syntaksanalyse) kan have
næsten identiske strukturer i TRANSITIVITET.
Som diskuteret i afsnit 4.3 har jeg valgt at tilslutte mig den del af SFL-teoretikerne der opererer med
fire procestyper i stedet for seks, da jeg mener at man med de fire procestyper samt nogle ekstra
undertyper kan foretage en lige så nuanceret og præcis analyse som med de seks. Samtidig opnår
man at der er lidt færre participanttyper at holde styr på, og man kan dermed undgå at gøre analysearbejdet unødigt kompliceret.
Jeg har følgende beskrevet de fire procestyper og deres participanter samt Cirkumstantialerne som
de kommer til udtryk i spansk.
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5 Den logiske metafunktion
Den logiske metafunktion udgør som nævnt sammen med den eksperientielle metafunktion den
ideationelle metafunktion, som er den metafunktion der handler om verdensgengivelse. I den
logiske metafunktion beskæftiger man sig med hvordan de enkelte sætninger sættes sammen til
sætningskomplekser gennem systemerne TAKSIS og LOGIKOSEMANTIK.
TAKSIS handler om hvorvidt sætningerne er sideordnede (paratakse) eller underordnede (hypotakse) i forhold til hinanden.
LOGIKOSEMANTIK handler om de semantiske forbindelser mellem de enkelte sætninger.
Denne forbindelse kan enten være en projektion, som det ses ved de mentale og verbale processer,
hvor sætningens mentale eller verbale indhold projiceres over i en ny sætning (jf. afsnittene 4.3.2 og
4.3.3) eller en ekspansion hvor en sætning uddyber indholdet af den foregående sætning, som jeg
kort var inde på i afsnit 4.4.
Som det fremgår af nedenstående netværk, optræder systemerne TAKSIS og LOGIKOSEMANTIK
samtidig, dvs. man må tage stilling til begge på én gang. Alle begreber i netværket vil blive uddybet
nedenfor.

Figur 5.1. Den logiske metafunktion

5.1 TAKSIS
TAKSIS handler om forskellen på paratakse og hypotakse.
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I parataktiske relationer sideordnes ligestillede sætninger i sætningskomplekset ved hjælp af
konjunktionaler som y og pero. I analysen nummereres de sideordnede sætninger 1,2,3, osv.
Eksempel: 1)Miguel duerme 2)y su hijo ve la tele.
I hypotaktiske relationer underordnes en eller flere bisætninger en hovedsætning ved hjælp af
subjunktionaler som que, porque, cuando, mientras, antes de que, osv. Den overordnede hovedsætning benævnes α og de underordnede bisætninger β, γ, δ, osv.
Eksempel: α)Miguel duerme β)mientras su hijo ve la tele. Bisætningen kan naturligvis også komme
før hovedsætningen som i β)Cuando seas viejo, α)te acordarás.
Hypotakse og paratakse kan naturligvis også optræde samtidig i det samme sætningskompleks, hvor
en sætning har en hypotaktisk relation med én sætning og en parataktisk relation med en anden:
α1)Miguel duerme α2)y su hijo ve la tele β)antes de que salga el sol. Her er hovedsætningerne 1 og
2 sideordnede i forhold til hinanden, men begge overordnede bisætningen β. Dette markeres ved at
begge hovedsætninger benævnes α. To bisætninger kan også være sideordnede som det er tilfældet i
denne sætning: α)La gente piensa β1)que eres un muñeco que se mueve β2)y que no sabes lo que
dices (Cambio16, 01-30-95 s119). I dette sætningskompleks er bisætningerne que eres un muñeco que se
mueve og y que no sabes lo que dices en mental projektion af hovedsætningen La gente piensa og er
underordnede denne i en hypotaktisk relation og benævnes derfor β. Samtidig er de to bisætninger
sideordnede med hinanden og benævnes derfor hhv. β1 og β2.

5.2 LOGIKOSEMANTIK
Logikosemantikken handler om de semantiske relationer, der binder sætningerne sammen. Denne
forbindelse kan komme til udtryk gennem projektion og ekspansion.

5.2.1 Projektion
Som omtalt under mental og verbal proces, har man projektion i de tilfælde hvor processen skaber
en ny sætning. Den nye sætning gengiver så det mentale eller verbale indhold. Mental projektion
markeres med tegnet ’ og verbal projektion med tegnet ”. Projektion kan både være hypotaktisk og
parataktisk, som nævnt ovenfor i afsnit 4.3:
Hypotaktisk verbal projektion: α)Ana dijo “β)que hacía mal tiempo.
Parataktisk verbal projektion: 1)Ana dijo: “2)“Hace mal tiempo”.
Hypotaktisk mental projektion: α)Ana pensó ‘β)que hacía mal tiempo.
Parataktisk mental projektion: 1)Ana pensó: ‘2)“Hace mal tiempo”.
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5.2.2 Ekspansion
Ekspansion forbinder sætninger internt i et sætningskompleks eller evt. på tværs af sætningskomplekser ved at en sætning uddyber indholdet af den/ de foregående sætninger. Der skelnes
mellem tre typer ekspansion: Elaboration, Ekstension og Cirkumstantion (Andersen et al. 2001:94).
Elaboration uddyber den foregående sætning uden at tilføje egentlig ny information til sætningen.
Elaboration kan være en gentagelse eller en omskrivning af sætningen med andre ord. Uddybning af
sætningen ved hjælp af eksempler er også Elaboration. I analysen markeres Elaboration med et
lighedstegn (=) (Halliday 1994:219, Andersen et al. 2001:94). Elaboration kan være både parataktisk og
hypotaktisk.
Den parataktiske Elaboration markeres 1… =2… og udtrykkes ofte gennem konjunktioner som es
decir, en otras palabras, o sea og por ejemplo, mens den hypotaktiske Elaboration markeres α…
=β… Den hypotaktiske Elaboration kan også indledes af konjunktioner som o sea og es decir og
udgøres derudover ofte af parentetiske relativsætninger (De restriktive relativsætninger fungerer
derimod som regel som nedrangerede sætninger på gruppeniveau som en del af en nominalgruppe).
Eksempler på parataktisk Elaboration:
1)[...] he sido básicamente feminista, =2)es decir, creo en la igualdad de derechos
(Tiempo, 07-17-95, s63).
1)Aquí conviene recordar que en 1984 la deuda total de la ciudad era de 54.000
millones, =2)o sea, se ha multiplicado durante el mandato de Maragall casi por diez.
(La Vanguardia, 24/10/1994).
Eksempler på hypotaktisk Elaboration:
α)La comida viene en bolsas deshidratadas, =β)o sea, que hay que echarle agua
(Tiempo, 12-18-95, s45).
α-)Ana, =β)que estaba segura de que iba a tener gemelos, -α)puso dos camas en la
habitación.
Ekstension udvider den foregående sætning ved at tilføje helt ny information. Den nye information
der tilføjes kan være positiv (konstruktioner med f. eks. y), negativ (konstruktioner med f. eks. sin
que) eller adversativ (konstruktioner med f. eks. pero). Ekstension markeres med et plus (+)
(Halliday 1994:219, Andersen et al. 2001:94).
Den parataktiske Ekstension markeres således 1… +2… og indledes af konjunktioner som y (e),
pero og o (u). Den hypotaktiske Ekstension markeres tilsvarende α… +β… og indledes af
konjunktioner som sin que, en tanto que og lignende.
Eksempler på parataktisk Ekstension:
1)Miguel duerme +2)y su hijo ve la tele.
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1)Alguno gana un poco más, +2)pero la vida es la misma. (Cambio16, 01-16-95, s61).
Eksempler på hypotaktisk Ekstension:
α)Invitó a sus amigos a comer +β) sin que tuviera dinero para ello.
α)Greenpeace rebosa de satisfacción +β)en tanto que las fuerzas del orden se tragan
el bochorno. (El Mundo, nº 1792, 06/10/1994).
Cirkumstantion er en uddybning af den foregående sætning med cirkumstantiel information i form
af en sætning, der angiver temporalitet, lokalitet, kausalitet og lignende. Sætninger der som en
ekspansion af en anden sætning udtrykker Cirkumstantion minder ofte om Cirkumstantialer, men i
sætningsform. Som nævnt i afsnit 4.4 svarer denne type sætninger ofte til de adverbielle bisætninger, der kendes fra traditionel grammatik, men analyseres ikke som participant.
Cirkumstantion markeres i analysen med et gangetegn (x) (Halliday 1994:219, Andersen et al. 2001:94).
Cirkumstantion internt i sætningskomplekset i spansk er formentlig udelukkende hypotaktisk77 (α…
xβ…) og indledes af subjunktioner som cuando, donde, porque, si, ya que, para que og lignende.
Eksempler på Cirkumstantion:
α)Me levanté xβ)cuando amanecía.
xβ)Antes de que llegara Pablo, a)ya estábamos todos listos.
α)No te he llamado xβ)porque no tengo tiempo.
α) Canto xβ)para que el niño no tenga miedo.

Som det fremgår af de ovenstående beskrivelser og eksempler på projektion og ekspansion, analyserer man inden for SFL sjældent en sætning som led i en anden sætning (i modsætning til traditionel
syntaksanalyse, hvor man som regel lader en talegengivelse indgå som direkte objekt for et
verbum). Dette skyldes at man inden for SFL betragter sproget fra flere forskellige vinkler samtidig.
Jeg fokuserer i dette speciale primært på leksikogrammatikken og dermed på sprogets grammatiske
strukturer i de enkelte sætninger. Men hvis man betragter sproget fra et semantisk perspektiv, består
sproget af tekster, som er betegnelsen for sprog i brug (jf. beskrivelsen af de sproglige strata i afsnit
2.1). Disse tekster realiseres af sætninger på det leksikogrammatiske stratum, og begrundelsen for at
man ikke lader en tale- eller tankegengivelse indgå som del af en sætning, er at der fra et semantisk
perspektiv faktisk er tale om en projektion af én tekst inden i en anden tekst. Som talende/ skrivende
skaber man en tekst, og i det øjeblik man citerer eller refererer, lader man en andens tekst indgå i

77

Det har ikke været muligt for mig at finde eksempler på parataktisk Cirkumstantion i spansk. Til sammenligning
forekommer parataktisk Cirkumstantion i dansk i forbindelse med Konjunktionaler som for, thi og så (Andersen et al.
2001:97).
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sin egen. Derfor analyserer man tale- eller tankegengivelsen i sætningsform som en projektion af en
anden sætning i stedet for som en del af en sætning. På denne måde bevarer man perspektivet med
de to forskellige tekster i leksikogrammatikken.
På samme måde er ekspansionens β-sætning ikke en del af α-sætningen (som man kender det fra
traditionel syntaksanalyse, hvor en adverbiel bisætning ofte analyseres som adverbial i en overordnet sætning). De to sætninger udgør i stedet to indholdsenheder, der er semantisk/ ekspansivt
forbundet med hinanden, men ikke del af hinanden.
Desuden er sætningen den mest centrale og højst rangerende enhed i leksikogrammatikken, og
indgår af denne grund ikke som konstituent i en anden enhed, med mindre den i særlige tilfælde
nedrangeres til grupperang (jf. afsnit 2.3 om rang).

5.3 Afrunding/ delkonklusion
Jeg har i dette afsnit redegjort for principperne i den logiske metafunktion, dvs. hvordan sætninger i
sætningskomplekset kobles sammen via systemerne TAKSIS og LOGIKOSEMANTIK i spansk. I
det følgende analysekapitel viser jeg eksempler på de taktiske og logikosemantiske relationer i mere
avancerede sætningskomplekser.
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6 Analyse
I de tre foregående kapitler har jeg gjort rede for de leksikogrammatiske ressourcer og værktøjer
man har til rådighed inden for den interpersonelle, den eksperientielle og den logiske metafunktion
til analyse på sætningsniveau i den spanske Systemisk Funktionelle Lingvistik. Som en afslutning
herpå vil jeg i dette afsnit foretage analyser af lidt længere tekststykker for at vise hvordan de
enkelte metafunktioner spiller sammen i beskrivelsen af sproget.
I analysen markerer jeg de taktiske/ logikosemantiske relationer umiddelbart over sætningen, den
interpersonelle metafunktions sætningsledsfunktioner under sætningen og den eksperientielle metafunktions participanter og Cirkumstantialer nederst i skemaet.

6.1 Tekst 1, fiktion: De første sætninger af Juan José Millás: La soledad era esto
(1990)
Sætningskompleks 1)
α
Elena estaba

depilando-

Subjekt Finitum

Prædikator

Aktør

Proces:
materiel>handling>dispositiv

-se

las piernas

en el cuarto de
baño
Adjunkt>participant Komplement Adjunkt>
cirkumstantiale
Beneficient>Klient Mål
Cirkumstantiale>
Lokalitet>Sted

xβ 1
cuando
sonó
el teléfono
Subjunktional Finitum/Prædikator
Subjekt
Proces: materiel>hændelse>begivenhed Aktør
+2 α
y
le
comunicaron
Konjunktional Adjunkt>participant Subjekt/Finitum/Prædikator
Modtager
Siger/Proces: verbal
”β
que
su madre acababa
de morir.
Subjunktional Subjekt Finitum
Prædikator
Aktør
Proces: materiel>hændelse>adfærd
Sætningskompleks 2)
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1
Miró
el reloj
instintivamente
Subjekt/Finitum/Prædikator
Komplement Adjunkt>Cirkumstantiale
Sanser/Proces: mental>perceptiv Fænomen
Cirkumstantiale>Metodik>Kvalitet
+2 α
y
procuró
retener
la hora
en la cabeza;
Konjunktional Subjekt/Finitum Prædikator Komplement Adjunkt>Cirkumstantiale
Sanser/Proces: mental>kognitiv Fænomen
Cirkumstantiale>Lokalitet>Sted
=β
las seis y media de la tarde.
minisætning
Sætningskompleks 3)
xβ
Aunque
los días habían
comenzado a alargar,
Adjunkt>Tekstuel>Konneksion Subjekt Finitum
Prædikator
Aktør Proces: Materiel>Hændelse>Begivenhed
α
era

casi

de noche

por efecto de unas nubes que
desde el mediodía se habían
ido colocando en forma de
techo sobre la ciudad.
Subjekt/Finitum/Prædikator Adjunkt>Modus> Adjunkt>Participant Adjunkt>Cirkumstantiale
Styrke>Grad
Proces:
Relationel
Attribut
Cirkumstantiale>Kausalitet>
attributiv intensiv
Grund
Sætningskompleks 4)
α
La mejor hora de la tarde para pensó
irse de este mundo,
Komplement
Subjekt/Finitum/Prædikator
Fænomen
Sanser/Proces:
mental>kognitiv
xβ α
mientras
escuchaba
a su marido
Subjunktional Subjekt/Finitum/Prædikator Komplement
Proces: mental>perceptiv
Fænomen
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=β
que,

desde el otro lado de la intentaba resultar
línea,
Subjekt Adjunkt>
Finitum Prædikator
Cirkumstantiale
Bærer Cirkumstantiale>
Proces: Relationel
Lokalitet>Distance
attributiv intensiv

eficaz
cariñoso
Adjunkt>
Participant
Attribut

y al mismo tiempo.
Adjunkt>
Cirkumstantiale
Cirkumstantiale>
Temporalitet>Tid

6.2 Tekst 2, avistekst fra www.elpais.es78, 3. april 2002
Sætningskompleks 1) (Overskrift)
1
las casas de 2.000 personas
La tromba de Tenerife destrozó
Subjekt
Finitum/Prædikator
Komplement
Aktør
Proces: materiel>handling>dispositiv Mål
+2
y
desalojó
Konjunktional Subjekt/Finitum/Prædikator
Aktør/Proces:
materiel>handling>dispositiv

a 120
por grietas en una presa.
Komplement Adjunkt>Cirkumstantiale
Mål
Cirkumstantiale>Kausalitet>Grund

Sætningskompleks 2) (Under-overskrift)
1
Dos
permanecen
desaparecidos
hombres
Subjekt
Finitum/Prædikator
Adjunkt>Participant
Bærer
Proces: relationel attributiv Attribut
intensiv

desde el domingo
Adjunkt>Cirkumstantiale
Cirkumstantiale>
Temporalitet>Varighed

+2
y
5.000 vecinos siguen
sin electricidad
Konjunktional Subjekt
Finitum/Prædikator
Adjunkt>Participant
Bærer
Proces: relationel attributiv cirkumstantiel Attribut
Sætningskompleks 3)
1
Más de 2.000 personas de Santa Cruz han
perdido
de Tenerife
Subjekt
Finitum Prædikator
Beneficient>Recipient
Proces:
Materiel>Handling>Dispositiv

78

su vivienda
Komplement
Mål

Nøjagtig url:
http://www.elpais.es/articulo.html?d_date=20020403&xref=20020403elpepinac_12&type=Tes&anchor=elpepinac
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+2 α
o

ésta

ha

quedado

gravemente dañada,

Konjunk- Subjekt Finitum Prædikator Adjunkt>
tional
Cirkumstantiale
Bærer
Proces:
Cirkumrelationel stantiale>
attributiv Kvalitet
intensiv
xβ
cuando

cayeron

según
el
primer
informe del
Ayuntamiento

Adjunkt> Adjunkt>
Participant Cirkumstantiale
Attribut
Cirkumstantiale>
Synsvinkel

sobre la capital

Subjunktional Finitum/Prædikator

Adjunkt>
Cirkumstantiale
Proces: materiel>
Cirkumstantiale>
hændelse>begivenhed Lokalitet>Sted

sobre siete de las
15
zonas
afectadas
tras
las lluvias del
pasado domingo
Adjunkt>
Cirkumstantiale
Cirkumstantiale>
Sag

más de 224 en menos de dos horas.
litros
por
metro
cuadrado
Subjekt
Adjunkt>
Cirkumstantiale
Aktør
Cirkumstantiale>
Temporalitet>Varighed

6.3 Tekst 3: Uddrag af en opskrift på Paella valenciana79
Sætningskompleks 1)
1
Cortaremos
el pollo y el conejo en 8 trozos regulares cada uno,
Subjekt/Finitum/Prædikator
Komplement
Adjunkt>Cirkumstantiale
Aktør/Proces: materiel>handling>dispositiv Mål
Cirkumstantiale>Rolle
+2
los
salaremos,
Komplement Subjekt/Finitum/Prædikator
Mål
Aktør/Proces: materiel>handling>dispositiv
+3
pondremos
el aceite
Subjekt/Finitum
Komplement
Aktør/Proces: materiel> Mål
handling>dispositiv-

79

a calentar
en la ”paellera”
Prædikator
Adjunkt>Cirkumstantiale
-Proces: materiel> Cirkumstantiale>Lokalitet>Sted
handling>dispositiv

Opskrift fra internet: http://www.valencity.es/htm/receta_pv.htm
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+4
y

sofreímos

muy bien y lentamente

los trozos de
pollo y conejo.
Konjunktional Subjekt/Finitum/Prædikator Adjunkt>Cirkumstantiale
Komplement
Aktør/Proces: materiel>
Cirkumstantiale>Metodik>Kvalitet Mål
handling>dispositiv
Sætningskompleks 2)
α
Una vez bien sofrita la carne,
se hecha
Adjunkt>Cirkumstantiale
Finitum/Prædikator
Cirkumstantiale>Temporalitet>Tid Proces:
materiel>Handling>Dispositiv

la verdura
Subjekt
Mål

=β
dándoPrædikator
Aktør/Proces:
materiel>Handling>Dispositiv

-le
igualmente
un sofrito.
Adjunkt>Participant Adjunkt>Cirkumstantiale Komplement
Beneficient>Recipient Cirkumstantiale>
Mål
Metodik>Komparativ

+Sætningskompleks 3)
A continuación

se añade

Adjunkt>Cirkumstantiale
Finitum/Prædikator
Cirkumstantiale>Temporalitet>Tid Proces:
materiel>Handling>Dispositiv
+Sætningskompleks 4)
Seguidamente

se ponen

Adjunkt>Cirkumstantiale
Finitum/Prædikator
Cirkumstantiale>Temporalitet>Tid Proces: materiel>
Handling>Dispositiv

el ajo, el pimentón y el
tomate.
Komplement
Mål

2 litros de agua y las ”vaquetas”
engañadas anteriormente al sol.
Subjekt
Mål

Sætningskompleks 5)
cocer
durante 10 minutos.
Todo esto se deja
Subjekt Subjekt/Finitum
Prædikator
Adjunkt>Cirkumstantiale
Mål
Aktør/Proces: materiel>Handling>Dispositiv Cirkumstantiale>Temporalitet>Varighed

6.4 Afrunding/ delkonklusion
Med disse analyser har jeg vist hvordan de redskaber, som jeg er kommet frem til i de foregående
afsnits gennemgang af de enkelte metafunktioner, spiller sammen i analysen. Mine resultater fra de
foregående afsnit giver dermed mulighed for at analysere spanske sætninger leksikogrammatisk
med udgangspunkt i de tre gennemgåede metafunktioner samtidig. Når man på denne måde
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analyserer spanske sætninger gives der altså mulighed for en nuanceret tekstanalyse, som betragter
sætningen ud fra forskellige anskuelsesvinkler samtidig, i modsætning til traditionel sætningsanalyse, der udelukkende fokuserer på det enkelte sætningsleds syntaktiske funktion i sætningen.
Selv om tekststykkerne, som jeg har analyseret ovenfor, er meget korte og dermed ikke nær
omfattende nok til at drage endegyldige og generaliserende konklusioner ud fra, viser de alligevel at
der er tydelige leksikogrammatiske forskelle på de tre forskellige teksttyper. Det er tydeligt at i tekst
3) (opskriften), er alle processer materielle og langt de fleste sætninger er parataktisk forbundne
hovedsætninger. Tekst 1) (fiktionsteksten) og til dels også tekst 2) (avisteksten), har nogle
væsentligt mere avancerede sætningskomplekser med både hoved- og bisætninger, hvor flere
sætninger har både hypotaktiske og parataktiske relationer til andre sætninger. Desuden er der en
langt større variation af processer i disse to tekster, og på trods af sin beskedne længde indeholder
tekst 1) eksempler på alle fire overordnede procestyper.
Analyserne viser altså at de beskrevne redskaber er egnede til analyse af forskellige typer af autentiske spanske sætninger, samt at denne type analyse, der tager udgangspunkt i flere metafunktioner
samtidig, kan være medvirkende til at definere en bestemt teksttypes leksikogrammatiske karakteristika. For en præcis definition af f. eks. avisteksters leksikogrammatiske karakteristika er det dog
naturligvis nødvendigt at analysere på flere og længere tekster end jeg har gjort i de ovenstående
analyser, der blot tjener til eksempel på analyse.

96

Spansk Leksikogrammatik - Malene Lysemose, Center for Spansk

7 Konklusion
Min hensigt med dette speciale har primært været at opstille en oversigt over leksikogrammatikken
som den ser ud for det spanske sprog, for på denne måde at gøre leksikogrammatisk analyse af
spanske tekster mulig. Ud fra denne oversigt og de efterfølgende analyser er det så muligt at
vurdere om den Systemisk Funktionelle Lingvistik er et egnet redskab til beskrivelse af spansk.
For at opstille oversigten over leksikogrammatikken har jeg efter en kortfattet gennemgang af
grundbegreberne i SFL (afsnit 2) beskrevet henholdsvis den interpersonelle (afsnit 3), den
eksperientielle (afsnit 4) og den logiske metafunktion (afsnit 5) som de kommer til udtryk på det
leksikogrammatiske stratum i specialets tre hovedafsnit. Den tekstuelle metafunktion har jeg af
hensyn til begrænsningen af specialets omfang valgt at udelade. Da jeg har opsummeret de enkelte
hovedafsnit i en afrunding/ delkonklusion, vil jeg her blot skitsere det vigtigste indhold i de tre
afsnit:
I afsnit 3 har jeg forklaret hvordan udvekslingen af kommunikation mellem mennesker er baseret på
de fire forskellige typer af grundlæggende interpersonelle ytringsfunktioner og hvordan disse
ytringsfunktioner realiseres gennem systemet MODUS i leksikogrammatikken på spansk. Herefter
har jeg i detaljer beskrevet hver enkelt af den interpersonelle metafunktions sætningsledsfunktioner
som de kommer til udtryk i det spanske sprog.
I afsnit 4 har jeg beskrevet hvordan den eksperientielle metafunktions verdensgengivelse på det
leksikogrammatiske stratum realiseres gennem systemet TRANSITIVITET og dettes fire procestyper. Efterfølgende har jeg beskrevet de fire procestypers participanter og Cirkumstantialerne.
I afsnit 5 har jeg redegjort for principperne i den logiske metafunktion, der gennem systemerne
TAKSIS og LOGIKOSEMANTIK forbinder sætninger i sætningskomplekser gennem såvel deres
taktiske som semantiske relationer.
Endelig har jeg i afsnit 6 benyttet de foregående afsnits resultater til analyse af lidt længere,
sammenhængende tekststykker, for dermed at vise at de redskaber jeg har beskrevet rent faktisk
fungerer i den praktiske analyse og sammen giver et nuanceret billede af sætningen ud fra de
forskellige anskuelsesvinkler, som de enkelte metafunktioner repræsenterer.
For at beskrive de enkelte metafunktioner og deres elementer som de fordeler sig i sætningen og
sætningskomplekset i spansk, har jeg været nødt til at tage udgangspunkt i litteratur, der beskæftiger
sig med SFL i engelsk, dansk og tysk for herefter at overveje hvordan det tilsvarende forholder sig
for spansk. I flere tilfælde har dette krævet længere teoretiske overvejelser, idet visse fænomener i
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det spanske sprog adskiller sig væsentligt fra de fremstillinger som opstilles for engelsk af bl. a.
Halliday (1994), Matthiessen (1992, 1995, 1997) og Eggins (1994) og for dansk af bl. a.
Smedegaard (1999) og Andersen et al. (2001). Det drejer sig som tidligere nævnt primært om det
implicitte subjekt og dobbeltrepræsentationen af objekter som de kendes fra traditionel syntaksanalyse, og som de nævnte SFL-fremstillinger ikke tager højde for, men som er vigtige at tage i
betragtning i beskrivelsen af både den interpersonelle metafunktions sætningsledsfunktioner og den
eksperientielle metafunktions participanter. Omvendt er der fænomener i dansk og engelsk som de
nævnte SFL-fremstillinger tager for givet, men som ikke fungerer i det spanske sprog. F. eks. er der
kun et enkelt spansk verbum der i visse tilfælde har potentiale til at fungere som possessiv
identificerende relationel proces (afsnit 4.3.4.2.5), og den parataktiske Cirkumstantion under den
logiske metafunktion (afsnit 5.2.2) er heller ikke mulig i spansk.
Jeg har derfor måttet give mit eget bud på, hvordan man mest hensigtsmæssigt kan tilpasse den
Systemisk Funktionelle Lingvistik til også at tage højde for de pågældende fænomener inden for det
spanske sprog.
Ikke desto mindre mener jeg, at jeg med de redskaber jeg har defineret i dette speciale har givet det
nødvendige grundlag for at man kan foretage en nuanceret leksikogrammatisk analyse af spanske
sætninger og sætningskomplekser med udgangspunkt i såvel den interpersonelle som den eksperientielle og den logiske metafunktion.
Jeg kan derfor konkludere at den Systemisk Funktionelle Lingvistik, eller rettere sagt: den del af
SFL, der udgøres af den interpersonelle, den eksperientielle og den logiske metafunktion på det
leksikogrammatiske stratum – med de justeringer jeg har foretaget – er en metode der egner sig til
beskrivelse af spansk i lige så høj grad som den egner sig til beskrivelse af engelsk, dansk og tysk.
Det er derfor mit håb at man i fremtiden vil yde SFL en større opmærksomhed inden for spanskfaget og at der med tiden vil blive udformet mere fyldestgørende fremstillinger af den spanske
Systemisk Funktionelle Lingvistik, som jeg med denne specialeafhandling om leksikogrammatikken på sætningsniveau kun har behandlet en del af.
Afslutningsvis vil jeg dog understrege, at selv om jeg er meget fascineret af den Systemisk
Funktionelle Lingvistik og ser SFL som et redskab, der åbner helt nye perspektiver i sprogbeskrivelsen, mener jeg dog ikke at SFL hverken kan eller bør erstatte den traditionelle syntaksanalyse. Jeg er nemlig overbevist om at den traditionelle syntaksanalyse er et uundværligt redskab i
forbindelse med indlæringen af et nyt sprog og et nødvendigt fundament for forståelsen af spansk
grammatik som den fremstilles i de fleste lærebøger. Selv om den Systemisk Funktionelle
Lingvistik giver et væsentligt mere nuanceret billede af sproget end traditionel syntaksanalyse, har
den dog også nogle svagheder i forhold til traditionel syntaksanalyse. F. eks. har man ikke inden for
SFL den traditionelle syntaksanalyses konsekvente, entydige skelnen mellem direkte og indirekte
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objekter, som er en nødvendig forudsætning for blandt andet forståelsen af forskellen på brugen af
pronominerne lo(s)/ la(s) og le(s), og netop derfor er det vigtigt ikke at glemme den traditionelle
syntaksanalyse til fordel for SFL. Til gengæld mener jeg at man med SFL i kombination med
traditionel grammatik og syntaksanalyse vil kunne opnå et meget nuanceret og fuldkomment billede
af det spanske sprog.

Odense, maj 2002 Malene Lysemose
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8 Resumen
El presente trabajo toma como base la Lingüística Sistémica Funcional. Se han escrito varios libros
y artículos sobre la Lingüística Sistémica Funcional en inglés, pero sólo existen unos pocos
artículos sobre este tema en español. A pesar de esto, me he decidido a escribir una tesina en la que
describo la lengua española usando la terminología de la Lingüística Sistémica Funcional.
Según la teoría de la Lingüística Sistémica Funcional, el lenguaje está dividida en tres niveles o
estratos:
El estrato más concreto es el estrato fonológico donde se encuentran la fonología y la grafología, es
decir las expresiones físicas del lenguaje.
Sobre este estrato está el estrato léxico-gramatical. Este estrato está compuesto por la gramática y el
léxico. En la Lingüística Sistémica Funcional, el léxico es parte de la gramática puesto que la
función de la léxico-gramática es formular significados con palabras y estructuras gramaticales. Los
elementos de la gramática tradicional como sintaxis y morfología también forman parte del estrato
léxico-gramatical.
El estrato siguiente es el estrato semántico. En este estrato se construyen los significados. Con la
semántica se puede dar significado a las experiencias, y con la léxico-gramática se puede formular
estos significados gramaticalmente.
Sobre tres estratos lingüísticos está el contexto. El contexto es el estrato no lingüístico en donde se
encuentran los entornos que rodean el lenguaje.
Con estos cuatro estratos, la Lingüística Sistémica Funcional es una teoría muy amplia, y por eso
sólo se trata el estrato léxico-gramatical en este trabajo.
En el estrato léxico-gramatical se puede dividir el lenguaje en cuatro metafunciones. Cada
metafunción representa un punto de vista desde el que se observa el lenguaje. Se distingue entre la
metafunción interpersonal, la metafunción experiencial, la metafunción lógica y la metafunción
textual. A causa de la limitación de la extensión de este tipo de trabajos, no ha sido posible incluir
las cuatro metafunciones, y por eso he elegido dejar de describir la metafunción textual, que se trata
del orden interno de los elementos de la oración.
De esta manera, mi propósito de esta tesina es describir la metafunción interpersonal, la
metafunción experiencial y la metafunción lógica en el estrato léxico-gramatical con el fin de
comprobar si la Lingüística Sistémica Funcional sirve para la descripción de la lengua española.

100

Spansk Leksikogrammatik - Malene Lysemose, Center for Spansk

Después de una breve presentación de la terminología de la Lingüística Sistémica Funcional en el
capítulo 2, describo en el capítulo 3 la metafunción interpersonal. En ese capítulo se explica que el
lenguaje es utilizado para crear relaciones interpersonales. En el intercambio lingüístico hay cuatro
tipos de enunciados: declaración, pregunta, petición y ofrecimiento. Estos cuatro tipos de
enunciados se formulan gramaticalmente en el estrato léxico-gramatical en forma de oraciones: la
declaración se formula en forma de una oración declarativa, la pregunta y el ofrecimiento en forma
de oraciones interrogativas, y la petición en forma de una oración imperativa. Se divide la oración
en dos partes: una parte de modo que contiene los elementos de la oración que tienen más
importancia interpersonal (el Sujeto, la parte finita del verbo y los elementos que definen la
polaridad y la modalidad de la oración), y una parte de residuo que contiene el resto de los
elementos de la oración cuyo significado se analiza más detenidamente en la metafunción
experiencial. En el capítulo describo todos los elementos de la oración de la metafunción
interpersonal y su expresión en la lengua española.
En el capítulo 4 se describe la metafunción experiencial. Esta metafunción se trata de la manera en
que utilizamos el lenguaje para describir el mundo y nuestras experiencias. En el análisis de
oraciones en la metafunción experiencial, se toma como base el proceso (el verbo). Hay cuatro tipos
de procesos: material, mental, verbal y relacional. Cada tipo de proceso tiene sus propios
participantes, que son los elementos de la oración que participan en el proceso. Además de procesos
y participantes, la oración en la metafunción experiencial tiene circunstancias que añaden a la
oración información sobre tiempo, lugar, modo etc. En esta oración: “A las diez, Pedro comió una
manzana”, comió es el proceso (material), Pedro y una manzana son participantes, y A las diez es
una circunstancia temporal. Describo en el capítulo los procesos, participantes y circunstancias que
existen en español.
El capítulo 5 es una explicación de la metafunción lógica. Esta metafunción se trata de la manera en
que se combinan las oraciones en conjuntos de oraciones. Se describe la relación entre las oraciones
en el conjunto a partir de sus relaciones semánticas y hipotácticas o paratácticas.
Después de la presentación de las tres metafunciones hay un capítulo de análisis. En ese capítulo
analizo unos conjuntos de oraciones de tres textos (un texto ficticio de una novela de Juan José
Millás, un texto de periódico y una receta culinaria) usando los recursos de las tres metafunciones a
la vez. De esta manera muestro que los elementos de la oración descritos en los capítulos 3, 4 y 5
sirven para análisis de textos de lengua española y que la Lingüística Sistémica Funcional así
posibilita un análisis de oraciones detallado.
Por eso, mi conclusión es que la Lingüística Sistémica Funcional, con un cierto ajustamiento a la
lengua española, es un método apropiado para la descripción del español.
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