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SUBJUNKSJONER 
 
 

Subjunksjoner knytter sammen en helsetning og en leddsetning, og en 
subjunksjon innleder alltid en leddsetning.  
 
 
Indirekte tale 
 
at Han sier at han skal gjøre det. 

Det er sant at de er gift. 
He says that he will do it. 
It is true that they are married. 

om Jeg spør om du er sulten. 
Jeg vet ikke om det er sant 

I ask if you are hungry. 
I don’t know if it is true. 

 
 
Logiske relasjoner 
 
fordi Jeg er glad fordi sola skinner. I am happy because the sun is shining. 

hvis Jeg skal gå tur hvis sola skinner. 
Du må spise hvis du er sulten. 

I will go for a walk if the sun is shining. 
You must eat if you are hungry. 

siden Alle er glade siden sola skinner. Everyone is happy because/since the sun is 
shining. 

selv om De går tur selv om det regner. They go for a walk even if it is raining. 

så Han spiser så han ikke blir sulten. He eats so that he won’t be hungry. 

 
Subjunksjonen hvis betyr ”under the condition”. Det kan aldri introdusere et 
spørsmål. Da må vi bruke om: 
 
 Jeg spør om han er hjemme. = Jeg spør: ”Er han hjemme?” 
 Jeg spør hvis han er hjemme. = Er han hjemme? Da spør jeg. 
 
Vi kan bruke om når vi kan bruke hvis, men det er ikke så vanlig: 
 
 Jeg kommer på festen hvis/om det ikke regner. 
 
Så kan også være en konjunksjon eller et adverb. Derfor må vi ha korrekt 
syntaks etter så. Syntaksen bestemmer hva så betyr. Les mer om dette i 
dokumentet ”Så”. 
 
Hvis dette er vanskelig, kan det være en god idé å bruke derfor i stedet for 
subjunksjonen så. Det er lettere:  
 
 Han spiser så han ikke blir sulten.  

→ Han vil ikke bli sulten. Derfor spiser han. 
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Kronologi 
 
når Han sover når han er trøtt. 

Han spiste alltid når han kom hjem. 
He sleeps when he is tired. 
He used to eat when he came home. 

da Han spiste da han kom hjem i går. He ate when he came home yesterday. 

før Vi må kle på oss før vi går ut. We must get dressed before we go out. 

mens Jeg venter mens hun er på badet. I am waiting while she is in the bathroom. 

 
Da refererer til noe som skjedde bare én gang i fortida. Når refererer til nåtid, 
framtid eller noe som skjedde flere ganger i fortida. 
 
 Han gikk på skolen da han var barn. (Han var barn bare én gang.) 
 Han spiste is når det var varmt ute.  (Dette skjedde mange ganger.) 
 
 
Som-setninger (Relativsetninger) 
 
som Her er en mann som heter Tom. 

Her er en bil som er blå. 
Her er et brev som kom i går. 

Here is a man who is called Tom. 
Here is a car which is blue. 
Here is a letter that came yesterday. 

der Jeg liker byen der jeg bor. I like the city where I live. 

hvor Jeg liker byen hvor jeg bor. I like the city where I live. 

 
Subjunksjonen at kan ikke introdusere en som-setning. Den introduserer alltid 
et sitat eller en tanke. 
 
 
Spørsmål 
 
Spørreordene hva, hvem, hvor, hvordan, hvilken, hvorfor og når kan også være 
subjunksjoner og introdusere leddsetninger som er spørsmål. Les mer om 
disse setningene i dokumentet Spørrende leddsetninger. 

http://grammatikk.com/pdf/SprLeddsetning.pdf

