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Sammensatte substantiver i kognitiv grammatikk: ”domains all the way down” 

Eli Anne Eiesland, doktorgradsstipendiat i lingvistikk, UiO 

For å forstå et sammensatt substantiv, må man kjenne både betydningen til begge leddene, og 

relasjonen mellom dem. En barnefilm er en ’film for barn’ mens en dyrefilm er en ’film om dyr’. Noen 

sammensatte substantiver har en betydningsrelasjon som ikke er umiddelbart forståelig uten en 

kontekst, for eksempel samfunnsmenneske og fingerdysleksi. Sammensetting seg fra andre typer 

orddanning ved å være både svært produktiv og ved å ha en uforutsigbar semantikk. Jackendoff (2009: 

109) spør ”[h]ow is it possible to reconcile the productivity of compounds with their rampant 

idiosyncracy?”.  

 Litteraturen er full av forsøk på å beskrive semantikken til sammensetninger som uttømmende 

lister av semantiske relasjoner. Levi (1978) beskriver tolv relasjoner. Adams (1973) lister opp hele 27 

ulike, mens Ryder (1994: 5) mener derimot at det finnes ”an apparently unlimited range of semantic 

interpretations”. Til tross for store forskjeller i antall og måte å beskrive se semantiske relasjonene på, 

er det også fellestrekk. Relasjoner som har å gjøre med del/helhet, sammenligning, sted, kilde, og 

formål finnes i mange beskrivelser.  

Bauer og Tarasova (2013: 5) kommenterer at ”[i]t has not been shown – and possibly cannot be 

shown – that a particular set of semantic relationships gives a better overall coverage of the data […] 

than another. The ideal set of relationships would probably have to be motivated independently of the 

patterns existing in compounds”.  

Jeg mener at det er mulig å finne et sett med relasjoner som redegjør for data på en mest mulig 

uttømmende måte, og at det finnes et rammeverk for å beskrive de semantiske relasjonene der man 

kan gå ”utenfor” selve sammensetningene. Det rammeverket er kognitiv lingvistikk, mer spesifikt den 

kognitive grammatikken til Langacker (1987, 2008).  

I kognitiv grammatikk er betydning konseptuell og ensyklopedisk, og leksikalske enheter be-

skrives ved hjelp av konseptuelle domener, som er ”any kind of conception or realm of experience” 

(Langacker 2008: 47). Slike domener er for eksempel ”rom”, ”tid”, ”form” og ”funksjon”. Betydningen til 

et ord består av en konseptuell matrise av domener, noen sentrale og andre mindre sentrale. ”As part 

of its conventional semantic value, a lexeme not only gives access to a set of domains, but does so 

preferentally, making some especially likely to be activated.” (Langacker 2008: 48).  

I innleget mitt vil jeg vise at de semantiske domenene Langacker beskriver, i stor grad 

korresponderer med de semantiske relasjonene som går igjen i beskrivelser av sammensetninger. 

Funksjon, sted, materiale, sted og opprinnelse er alle eksempler på konseptuelle domener som også er 

navn på semantiske relasjoner i mange beskrivelser av sammensetninger. Jeg undersøker  hvordan 

semantikken til substantiv avgjør hva slags semantiske relasjoner de utviser når de inngår i 

sammensetninger. Jeg viser at de domenene som er sentrale i betydningen til et ord (i ordets 

domenematrise), vil forekomme ofte som semantiske relasjoner i sammensetninger med ordet. 

Domener som er mindre sentrale vil forekomme sjeldnere. Jeg bruker data fra korpuset NoWaC 

(Guevara 2010), et norskspråklig korpus med 700 millioner ord.  
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