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1 HVAD ER EN HELMENING?

Helmeningen i traditionen
Grammatisk norm:

En helmening konstitueres af et finit
verbal og et subjekt.

Det semantiske grundlag:

Kombinationen realiserer et udsagn, dvs.
sandhedsbetingelser og assertionstegn.

Det pragmatiske grundlag: Kombinationen realiserer en talehandling
hvis den omfatter en IFID. Og det kan
den fx gøre ved ledstillingen.
Fundamental komponent: Det finitte verbum og de
kombinationsmuligheder det tilbyder.

Andre meningsenheder

(0:08,68) Ins.:
(0:09,75) Ins.:
(0:11,92) Ins.:
(0:12,64) Ins.:
(0:18,99) Ins.:
(0:39,44) Ins.:
(0:41,32) Elev:
(0:41,41) Ins.:
(0:43,03) Elev:
(0:43,31) Ins.:
(0:44,06) Elev:
(0:45,17) Ins.:
(0:45,23) Elev:
(0:47,81) Ins.:
(0:49,45) Ins.:
(0:51,92) Elev:
(0:52,47) Ins.:
(0:53,05) Elev:
(0:57,57) Ins.:

og opad opad
der er flyvefart
opad
op
træk lidt mere
super
[åhh]
[og så] ind over betonpladsen
yes
bagom bagved
ja
ligesom de andre
ja jeg skal lige ha (0.8) ro på
firehundrede meter
yes
skal lige ha noget mere [fart] på
[lyd] på
ja
rundt til højre

Handlingsanvisninger uden finitte verber
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En række udtryk kan anvendes som
selvstændige handlingsanvisninger
Retningsadverbier og retningsanvisende præpositionsforbindelser, fx:

ned, ud, opad, fremad, til højre

Adjektiver i komparativ, fx:

mere, hurtigere, længere

Mådesadverbier, fx:

roligt, stejlt

Adjektiver i grundform, fx:

sort, højt

Deiktiske stedsadverbier, fx:

dér, dertil

Spatiotemporale, deiktiske adverbier, fx:

nu, her

Substantiver i nøgen form, fx:

sideror, bagbremse, bagvægt

Verbalsubstantiver, fx:

udfladning

Stedsangivende adverbier og præpositionsforbindelser, fx:

bagved, på bordet

Iterative adverbier, fx:

igen, modsat

Tre forskellige karakteristikker af
meningsenheder uden finitte verber
Ellipse: reduceret sætning der kan rekonstrueres ud fra ko-teksten og
en sætningsgrammatik (Lyons 1977). Dvs. grammatisk ufuldstændig.
Ikke-finit enhed: størrelse der i konteksten kan bestemmes som et
udsagn ud fra pragmatiske principper (Heltoft 2015, Levinson 2000).
Dvs. semantisk ufuldstændig.
Empraktisches Reden: en ytring der optræder isoleret, er indlejret i
en aktivitet, imødekommer et akut behov for at differentiere og er
relativt ustruktureret (O'Connel & Kowal 2012, Bühler 1965/1934).
Dvs. grammatik og semantisk fuldstændig.

Det evolutionspsykologiske grundlag for at
betragte ikke-finitte enheder som fuldstændige
Sproget opstår i samarbejdet om
aktiviteter der er kendetegnet ved en
særligt fremtrædende og veletableret
common ground (Tomasello 2008)
“Common ground includes everything
we both know (and know that we
both know, etc.), from facts about the
world, to the way that rational people
act in certain situation to what people
typically find salient and interesting”
(Tomasello, 2008: 75)

Det kognitionspsykologiske grundlag for at
betragte ikke-finitte enheder som fuldstændige
I udøvelsen af en aktivitet søger den
kompetente udøver aktivt og
selektivt information der er
vejledende i forhold til den
umiddelbart forestående handling.
(Tatler & Land 2015, Thomas & Riley
2014, Hayhoe et al 2012, Buckley et
al. 2011, Pelz & Canosa 2001)
Den basale informationsenhed er en
enhed der imødekommer en udøvers
behov for at differentiere
handlemuligheder.
(Gibson 1979)

Den basale semantiske enhed i
aktivitetsindlejret sprogbrug
Sprogbrugssituationen er kendetegnet ved
1) en særligt fremtrædende og veletableret
common ground og 2) akutte behov for at
differentiere handlemuligheder.
I sådanne situationer er den basale
semantiske enhed et valg inden for et
paradigme som udøverne bruger til at
differentiere handlingsvejledende
information.
Fx valget af udtrykket op inden for
paradigmet PITCH[op, ned]
En ytring som op kan i sådanne situationer
anses for semantisk fuldstændig.
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2 KORTFORMER

Observerede former

Disse kan ikke anses for
ustrukturerede.
Det taler altså mod det
strukturelle kriterium for
Empraktisches Reden.

1) og så ned med næsen
2) farten en smule af her
3) ikke ind over Junioren vel
4) lige en lille smule mere fart på
5) så heller ikke stejlere
6) så bare ganske stille og roligt
7) ikke så højt
8) så lidt sideror
9) og lidt krængning til højre så
10) bare hånden derover ikke

Kortformer – i mangel af bedre
Kortformer er grammatisk negativt kendetegnet ved at de ikke har et finit
verbum som konstituent, og positivt grammatisk kendetegnet ved at de udgør
en helmening og derfor kan optræde alene, fx:
ned
mere
indover
Kortformer er samtidig grammatisk kendetegnet ved at de som konstituenter i
en sproghandling tilbyder en række kombinationsmuligheder, fx:
og så ned med næsen
lige en lille smule mere fart på
ikke ind over Junioren vel

3 EMPIRISK GRUNDLAG

Empirisk grundlag for beskrivelsen af
handlingsanvisende kortformer
Resultaterne er baseret på 239
varianter af handlingsanvisninger der
for den langt den største dels
vedkommende er observeret i et
kognitivt etnografisk studium af
aktiviteten svæveflyvning.
En mindre del er observeret i små
feltstudier af sprogbrugen i
aktiviteterne bueskydning, klatring,
fodbold, mountainbike, slagtning og
landevejscykling.
Enkelte er erfaret tilfældigt i mere
almene, kortvarige aktiviteter.

4 HANDLINGSANVISENDE
KORTFORMERS PRAGMATIK

Handlingsanvisende kortformers
funktion
Handlingsanvisende kortformer er indlejret i en ikkekommunikativ aktivitet og må forstås som et bidrag til
udøvelsen af den ikke-kommunikative aktivitet; de har ikke
selvstændige, kommunikationsinterne – dvs. konversationelle
eller tekstuelle - funktioner, relevanskriterier eller
betingelser.
Handlingsanvisende kortformer tjener til at regulere en
igangværende aktivitet ved at indikere hvordan lytteren skal
handle.

Handlingsanvisende kortformers
vellykkethedsbetingelser
Indholdsbetingelsen
Ytringen omfatter et valg inden for et paradigme der bruges til at differentiere
handlemuligheder.
De forberedende betingelser
Lytteren er i gang med at udøve en aktivitet
Lytteren er i stand til at udføre den anviste handling
Taleren deltager i aktiviteten
Taleren besidder en evne til at udøve aktiviteten
Ærlighedsbetingelsen
Taleren ønsker at lytteren udfører den anviste handling
Den essentielle betingelse
Ytringen tæller som en regulering af lytterens kropslige handlinger
(Efter Searles (2001/1965) skema)

10 typer af handlingsanvisende
kortformer
1) Retningsanvisninger: ned, rundt, opad, til højre, indover
2) Intensitetsanvisninger: mere, hurtigere, længere
3) Mådesanvisninger: stille og roligt, en og en, to bølger
4) Tilstandsanvisninger: sort, halve, højt
5) Udpegninger af ønskelige tilstande: dertil, der
6) Timingsanvisninger: nu, her, lige om lidt, nede for enden
7) Identifikationer af styrevariabler: sideror, bagbremse
8) Stedsanvisninger: bagved, på bordet, herover
9) Faseanvisninger: udfladning
10) Ordrer om gentagelse: igen, modsat

5 HANDLINGSANVISENDE
KORTFORMERS TOPOLOGI

Observerede informationelle relationer

Topik

vingerne vandret, farten lidt af her, næsen ned, pinden lidt frem, mere fart på

Specifikation

ned bagi, op med næsen, op mod vinden, ned i fart, ind på banen,

Intensitet

mere til højre, længere op, længere ned, lidt mindre krængning, helt ud

Modifikation

lidt mere gas, en lille smule til venstre her, så bare ganske stille og roligt

Graduering

ikke for tæt på pladsen, ikke næsen så så stejlt ned

Måde

så lige så stille til højre, så direkte ind på snudeskaftet herfra, og så benene lige frem

Kvalificering

bare halve luftbremser, lidt mindre stejl, meget mere stille drej

Tilstandsindikation en lille smule hurtigere endnu, ikke mere end det, ikke længere end dertil
Timing

lidt til højre her, ind på base nu, og så til venstre nede for enden,

Gentagelse

ned på halvfems igen, ud igen, ud mod vinden altid

Observerede normative relationer
Rigtighed

sgu da ikke på bordet Magda, o oh ikke mere sideror, ja ned med næsen, ja da rundt med den,
så heller ikke stejlere, nej så mere rundt til højre

Skematik

og så ind over betonpladsen, og så til venstre nede for enden, så derfor fra starten opad med hovedet

Rigiditet

så bare ganske stille og roligt, lige en llile smule mere fart på, så heller ikke stejlere, og bestemt ikke
længere

Afvisning

ikke for tæt på pladsen, ikke ind over Junioren vel, ikke længere end dertil, kun til kanten,
og ikke hånden foran kniven

Observerede intersubjektive relationer
Bekræftelsesanmodning:

godt herover ikke også, ikke indover Junioren vel, bare hånden derover ikke

Evaluering

der ja, bare rundt her ja, og lidt krængning til højre så,

Patos

ned for helvede, kun til kanten tak

Adressering/epitet

sgu da ikke på bordet Magda, væk din idiot

Observerede konnektive relationer

Konneksion

og rundt, og lidt op, men så rundt igen, så derfor fra starten opad med hovedet
op med næsen og farten af, dertil og bestemt ikke længere

Handlingsanvisende kortformers topologi

Skemaet
- er en påstand om hvilke funktioner man kan realisere med en ytringstype, og om
den rækkefølge man kan realisere funktionerne i
- er baseret på et pragmatisk princip om hvad der konstituerer en handlingsanvisning
- indebærer at konstituenten realiseres i informationsfeltet
- er udelukkende baseret på de 239 varianter; jeg har ikke testet hypoteser om
funktioner og kombinationer ved hjælp af konstruerede eksempler.
- er et bruttoskema; det omfatter ti typer af handlingsanvisninger med hver sin
konstituent. Det kan have den konsekvens at der ikke findes en ytring der udfylder
samtlige pladser. Det er således en – stadig uafkræftet – hypotese at begge
topikpladser ikke kan være udfyldt.
- er foreløbig, og analysen af felterne er givetvis utilstrækkelig

Informationsfeltet
Her står de udtryk taleren
anvender til at dele den
handlingsanvisende information
med lytteren. Det er således
også her at handlingsanvisningens
konstituent er placeret.
Feltet vil altid omfatte et fokus,
men kan desuden omfatte en
identifikation af emnet, en eller
flere fokusrelaterede
specifikationer, en indikation på
hvor eller hvornår den anviste
handling skal udføres, og en
indikation på om handlingen er
en gentagelse af tidligere
handlinger eller ligner handlinger
der tidligere er udført.

Feedbackfeltet
Her står de udtryk som taleren anvender til
at tilkendegive den aktuelle handlings relation
til normen for handlingsforløbet med hensyn
rigtighed, rækkefølge og vigtighed.
Det er samtidig det sted hvor taleren
indikerer om anvisningen er en reaktion på
en netop udført handling med henblik på at
korrigere lytteren, eller om anvisningen er
proaktiv i forventningen om hvordan
begivenhedsforløbet vil udvikle sig hvis det
igangværende forløb fortsættes uændret.
Begge dele markeres i feltet. Men
udfyldningen er vel at mærke fakultativ.

Appelfeltet
Her står de udtryk der henvender sig til den
handlende med henblik på at opnå gensidig forståelse
af det normative grundlag for anvisningen. Det
omfatter intersubjektive anmodninger om bekræftelse
på den norm der danner grundlag for anvisningen, og
bekræftelser eller afvisninger af den udførte handlings
rigtighed.
Feltet omfatter desuden normative tilkendegivelser af
en mere subjektiv karakter. Det er dels emotive
appeller ved anvendelse af udråbsord, dels
benævnelser af den handlende med skældsord eller
nedladende, ofte patroniserende kælenavne.
Alle fire appeltyper forekommer her; men
udfyldningen er fakultativ.

Helheden (uden specifikke funktioner)

6 PERSPEKTIVER

Less is more
Hvis vi antager at der er andre, mere simple, basale semantiske enheder
end subjekt-verbal (eller reference-prædikat), bliver vi i stand til at lave
informative analyser af en række ytringsmønstre vi ikke hidtil har kunnet
analysere informativt og retvisende.
Handlingsanvisende kortformer er et eksempel på sådanne mønstre.
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