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Forord

Denne bog hedder Fra Tegn til Tekst, men handler grundlæggende om den 
menneskelige kommunikation og om de forskellige former for sprog som 
gør netop den menneskelige kommunikation til noget særligt. Tegn, her-
under sprogtegn, og tekster er i denne sammenhæng midler, mens kom-
munikationen er målet. Kommunikation er i sig selv en målrettet aktivitet, 
men tjener en mangfoldighed af individuelle og kollektive mål. Noget der 
bl.a. afspejler sig i den mangfoldighed, kompleksitet og de nuancerings-
muligheder som vi finder i tegn, sprog og tekster.

Studiet af alt dette udgør ikke en enkelt faglig disciplin, eller for så vidt 
et enkelt fagområde, men finder sted i et bredt spektrum af videnskaber. 
De fleste, men ikke alle, ligger inden for det som vi normalt afgrænser 
som Humaniora. Der er dog mange overlapninger med samfundsviden-
skaberne, ligesom vigtige bidrag kommer fra naturvidenskaberne og de 
tekniske videnskaber.

Disse forhold er selvfølgelig interessante i sig selv, men medfører også 
en række problemer som en introduktion må forholde sig til, og finde en 
eller anden løsning på. Et centralt problem er selve omfanget af de mange 
bidrag til forståelsen af kommunikationen og dens midler. Men hertil 
kommer det store og varierede udbud af teorier, begreber og ikke mindst 
betegnelser. De forskellige fagområder låner fra hinanden, omfortolker 
begreber og betegnelser, og når frem til resultater og terminologier der 
ofte er indbyrdes modstridende eller ligefrem uforenelige.

Det er en udbredt opfattelse at en klar, entydig og dækkende termino-
logi er et tegn på et veludviklet videnskabsfag. Hvis det er rigtigt, må man 
slutte at studiet af kommunikation, tegn, sprog og tekster (endnu) ikke 
har nået et sådant stadium. Og bodemidlet burde så (bl.a.) være en robust 
terminologisk oprydning.

På den anden side kan man konstatere at fagområdet har rødder der går 
helt tilbage til det klassiske Grækenland og den videre udvikling af græsk 
tænkning inden for Romerrigets grænser. Store dele af terminologien har 
samme alder, omend den intensive diskussion i det 20. århundrede har 
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bidraget til såvel mangfoldigheden som til anvendelsen af kendt termino-
logi på nye fænomener og problemstillinger.

Der er også kommet helt nye fag til, og det er som sagt tydeligt at ter-
minologien er blevet adopteret på kryds og tværs af faggrænser, ofte uden 
respekt for de oprindelige sammenhænge som termerne indgik i. Legi-
time problemer med at kunne benævne og tale om relevante fænomener 
og distinktioner er desværre ofte blevet løst ved ubetænksom adoption og 
tilpasning af den eksisterende og tilgængelige terminologi. Og forskellige 
former for pædagogiske forenklinger og skematiseringer i lærebogsform 
har bestemt ikke gjort sagen bedre.

Der er imidlertid ikke meget der tyder på at “robust terminologisk 
oprydning” overhovedet vil have nogen effekt i den foreliggende situa-
tion. Og under alle omstændigheder kan en introducerende lærebog ikke 
have til formål at foretage noget sådant, men den må afspejle og forholde 
sig til den eksisterende mangfoldighed. Jeg har valgt den målsætning at 
prøve at bidrage til læserens terminologiske og begrebsmæssige bevidst-
hed, i håbet om at dette vil være et nyttigt værktøj ved mødet med fagom-
rådets kernetekster og den eksisterende babyloniske terminologi.

Men selve omfanget af en indføring som denne gør det nødvendigt at 
finde en passende afgrænsning af fremstillingen. Der må nødvendigvis 
foretages et udvalg – som altid på bekostning af noget andet.

Det udvalg jeg har foretaget i denne bog, er dels bestemt af min per-
sonlige baggrund og tilgang til emnet, dels – og i mindst lige så høj grad –  
af ønsket om at præsentere nogle grundlæggende principper bag den for-
virrende overflade og de på mange punkter modstridende opfattelser.

Jeg har valgt at fokusere på de naturlige sprog (verbalsprogene) og 
de tekstformer som primært er baseret på verbalsprog. Derfor får sprog-
videnskab (lingvistik) og forskellige former for studier af fag- og skøn-
litteratur en fremtrædende plads. Men jeg har bestræbt mig på at vise 
hvorledes den sproglige kommunikation spiller sammen med andre for-
mer for kommunikation. Jeg vil også søge at vise på hvilke afgørende 
punkter det sproglige tegn adskiller sig fra andre former for tegn, og 
hvad det betyder for sådanne bredere forskningsområder som semiotik 
og kulturstudier.

De centrale fagområder for studiet af tegn, sprog og tekster er tegnteori 
(semiotik) og sprogvidenskab (lingvistik) med dens mange forgreninger, 
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herunder ikke mindst fonetik/fonologi, grammatik, semantik, pragmatik 
og tekstlingvistik; hertil kommer fagområder som retorik; litteraturviden-
skab og andre former for tekststudier; samt billedteori. Vigtige tilgræn-
sende områder er sprogpsykologi, sprogsociologi, kognitionsforskning, 
logik og sprogfilosofi. Andre beslægtede fag er dramateori/teaterviden-
skab, filmvidenskab, massemedieforskning og journalistik.

Og så er der alle de fagområder som arbejder med produktion 
og/ eller analyse af tekster. Det gælder f.eks. for fag som jura, teologi  
og historie, ligesom forståelse af sproglig kommunikation spiller en 
vigtig rolle i fag som psykologi, pædagogik og de fleste samfundsvi-
denskaber.

Jeg har prøvet at lade den brede relevans afspejle sig i fremstillingen 
således at indføringen ikke kun er brugbar for studerende i kernefagene, 
men også for fagfolk inden for de øvrige fagområder som har behov for 
at forstå de grundlæggende vilkår for menneskelig kommunikation og de 
problemer der knytter sig til produktion og brug af dens mest komplekse 
produkter.

Hele billedområdet er, om man så må sige, et kapitel for sig. For semio-
tikken har billeder altid været en udfordring, både på det teoretiske og 
det praktiske plan. Ellers har billeder i høj grad været kunsthistoriens og 
kunstteoriens arena (hvor “kunst” normalt forstås som netop billedkunst). 
Det har givet en slagside over mod det æstetiske som dog i nyere tid er 
blevet opvejet af en stigende interesse for billedretorik og billeders rolle i 
faglig kommunikation. Hertil kommer historikeres, sociologers og andres 
inddragelse af billeder som kilder. Desværre har jeg måttet udskyde en 
grundigere behandling af netop billeder til senere.

Den terminologi der anvendes i bogen, er som hovedregel dansk, men 
jeg lægger vægt på at vise hvordan den danske terminologi hænger sam-
men med international terminologi – hvad der i dag er næsten ensbety-
dende med engelsk-amerikansk terminologi. Derfor har jeg på passende 
steder angivet hvad tingene hedder på engelsk, undertiden også på tysk 
og fransk. Emneregisteret bag i bogen henviser til de steder hvor termerne 
introduceres eller behandles indgående. De udenlandske termer findes 
også i emneregisteret.
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Termer, begreber og teorier er i høj grad historiske fænomener. Vi 
møder altid et fagområde under forandring. Jeg prøver at understrege 
dette aspekt ved at skitsere forhistorien, ikke mindst for den anvendte ter-
minologi. Forhåbentlig hjælper det læseren til at forstå hvorfor den indtil 
videre ser ud som den gør, med al sin flertydighed og modsigelsesfuld-
hed.

Fremtrædende personligheder der har bidraget til feltet, bliver intro-
duceret undervejs. Hvor der er væsentlige danske bidrag, bliver det natur-
ligvis noteret. Det afsluttende navneregister indeholder også en kortfattet 
karakteristik med angivelse af værker der er centrale i forhold til bogens 
emnekreds.

Bogen er tænkt som grundbog i et kursus hvor der ud over denne 
fremstilling anvendes et udvalg af eksempler til analyse og diskussion 
og et udvalg af fyldige uddrag af feltets nøgletekster. Hertil kommer den 
præsentation af stoffet som den enkelte lærer vælger ud fra egne præfe-
rencer og kursets specifikke formål. Det er tanken at læreren i vidt omfang 
kan henvise deltagerne til at læse fremstillingen på egen hånd, således at 
de timer hvor lærer og deltagere er sammen, kan udnyttes til andet end 
simpel kundskabsformidling.

Som hjælp til brugen af bogen som et opslagsværk er den som nævnt 
forsynet med et emneregister hvorfra der henvises til de steder hvor ter-
mer og begreber introduceres, eller hvor deres anvendelse (og anvende-
lighed) diskuteres. Det samme gælder navneregisteret som også kort angi-
ver hvad den pågældende er kendt for.

Efter hvert kapitel er der et afsnit med noter som fortæller hvor man 
kan læse mere om de enmer der er blevet behandlet i kapitlet. Sammen 
med de løbende henvisninger i teksten fungerer det også som angivelse 
af mine primære kilder til oplysningerne i kapitlet. Referencelisten efter 
hvert kapitel rummer dels sådanne kilder, dels værker der kan bruges til 
at fordybe sig yderligere i de behandlede emner. Den afsluttende referen-
celiste indeholder alene forslag til videre læsning samt en oversigt over 
nyttige opslagsværker.

Der er både i henvisningerne i teksten og i referencelisterne anvendt en 
tillempet udgave af MLA-systemet (Modern Language Association of Ame-
rica). Det indebærer at der ikke bruges henvisning med navn + årstal + evt. 
sidetal i parentes: “(Chomsky, 1957: 35)”. Men derimod henvisning med 



 11

forfatternavn, samt evt. sidetal: “Chomsky, s. 35.”. Er der mere end et værk 
af samme forfatter, tilføjes titel eller begyndelsen af titlen: “Chomsky: Syn-
tactic … s. 35.” Systemet er nærmere beskrevet i Gibaldi m.fl. (se forteg-
nelsen over håndbøger og opslagsværker bag i bogen). Det andet system, 
bedst kendt i humaniora-kredse i den variant som er fastlagt af American 
Psychological Association (APA), har efter min opfattelse en række uheldige 
egenskaber. Jeg henviser til den beskrivelse jeg har lavet af de forskellige 
bibliografiske systemer. Den findes også i fortegnelsen over håndbøger og 
opslagsværker sidst i bogen.

En lærebog som denne er aldrig resultatet af en enkelt persons arbejde. Ud 
over de tænkere og forskere hvis ideer direkte er fremstillet i bogen, har 
jeg gennem årene haft glæde af at diskutere emner og problemer af rele-
vans for bogen med mange forskellige studerende, kolleger og venner. Af 
de mange har jeg især lyst til at nævne følgende: Lærere, medstuderende 
og senere kolleger fra Københavns Universitet: Erik Hansen, (afdøde) 
Harald Steensig, Mogens Baumann Larsen, Niels Haastrup, Peter Harms 
Larsen, Mogens Løj, Jesper Hermann, Klaus Kjøller. De var alle med til at 
grundlægge den interesse som er kommet til udtryk i denne bog. Også 
mine senere kolleger i faget Kommunikation på Roskilde Universitetscen-
ter hvoraf jeg i denne forbindelse vil fremhæve Robin Cheesman, Søren 
Kjørup, Leif Becker Jensen, Simon Heilesen, Lisbeth Thorlacius og Kim 
Schrøder. Og Arne Thing Mortensen som har spillet en langt større rolle 
for mig end litteraturhenvisningerne lader ane.

Pragmatikkredsen må finde sig i at blive takket under ét, men det 
afspejler også den rolle den har spillet som netop et kollektivt diskussi-
onsforum. På samme måde har en lille studiekreds med Frans Gregersen 
og Jan Katlev bidraget til at skærpe og afklare en række faglige problem-
stillinger, men også været den fortsatte ramme om en uvurderlig venska-
belig meningsudveksling som rækker langt tilbage

Der er også grund til at nævne forlagsredaktør Thomas Bestle uden 
hvis langmodighed og tro på projektet det næppe var blevet ført til ende i 
en tid med komplekse arbejdsopgaver, øget tempo og presserende omlæg-
ninger i universitetsverdenen.

Endelig skal der gå en varm tanke til min nære familie, min kone 
Susanne og mine 4 børn, som hver på deres måde, og tit uden at de var 
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klar over det, har bidraget til projektet. De har også været en stærkt for-
sinkende faktor, men det skal de ikke bebrejdes. Samværet med dem har 
mere end opvejet besværet

Roskilde, den 20. dec. 2006
Niels Erik Wille

PS. Der er anvendt det af Sprognævnet anbefalede komma. Det indebærer 
at der ikke er sat komma foran ledsætninger medmindre de har en paren-
tetisk funktion. (”§45-51. Komma.” Retskrivningsordbogen. 3. udg., 4. oplag, 
2005, s. 693-716.)



1 · NoglE gruNdbEgrEbEr og gruNdaNtagElSEr | 13

KaPItEl 1

Nogle grundbegreber og 
grundantagelser

Denne bog er en indføring i teorier om tegn og tekst. Herunder ikke mindst 
menneskehedens vigtigste tegnsystem, sproget, og dets anvendelse i 
mange forskellige former for kommunikation. De komplekse sproglige 
dannelser som vi under et kalder for tekster, spiller en central rolle, men 
inden vi for alvor kan behandle dem, er vi nødt til at forstå hvad tegn og 
tegnsystemer er for noget. Og hvordan vores sprog – de såkaldte naturlige 
sprog – fungerer. Det er det råstof som tekster gøres af.

“Al begyndelse er svær” hedder det. Og det gælder om noget for en indfø-
ring i tegn, sprog og tekster. For overhovedet at kunne præsentere hvad det 
drejer sig om, må man indføre en række faglige begreber. Men begreberne 
og betegnelserne er ikke bare et uproblematisk middel til kommunikation 
med læseren. De er i høj grad et centralt problem for hele fremstillingen. 
Genstandsområdet kan ikke løsrives fra begrebsdannelserne og terminolo-
gien, og det hele kompliceres af at der ikke er tale om et enkelt, velafgræn-
set fagområde, men et genstandsfelt som studeres ud fra mange forskellige 
synsvinkler med hver deres begreber og termer. Med mangfoldige varian-
ter og en udpræget mangel på konsekvens og standardisering.

Det er en naturlig følge af den faglige udvikling på området, og noget 
som en indføring hverken kan ophæve eller ignorere. En forståelse for 
dette forhold og en bevidsthed om de deraf følgende begrebsmæssige og 
terminologiske vilkår er et af de ønskede resultater af læsningen af hele 
bogen, og ikke forudsætningen for at læse dem.

Derfor bliver det nødvendigt at starte med en kortfattet og forelø-
big præsentation af en række centrale begreber og den dertil hørende 
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terminologi. Den skal være udgangspunkt for den samlede fremstilling, 
en slags basis-ordforråd. Valget er bestemt ikke ukontroversielt, men nær-
mere redegørelser for hvorfor det er tilfældet, må vente til senere i bogen. 

Jeg begynder med en diskussion af nogle forhold som gælder enhver 
faglig terminologi, men som man nok i særlig grad skal være opmærksom 
på i forbindelse med bogens emnekreds.

betegnelse, begreb og fænomen

Alle fag, herunder ikke mindst de videnskabelige fag, betjener sig af et 
særligt fagsprog. Heri indgår forskellige komponenter, men en central 
rolle spiller under alle omstændigheder de ord eller udtryk som man 
betjener sig af for at kunne diskutere fagets genstandsområde og for at 
kunne formidle sin indsigt til andre. Men ordene og udtrykkene hænger 
nøje sammen med hvordan fagets udøvere forstår eller begriber de fæno-
mener som man beskæftiger sig med, eller sagt på en anden måde fagets 
kategorier eller begreber.

Fagenes nybegyndere kan naturligvis ikke færdes hjemmevant i fag-
sproget på samme måde som de gamle i gårde, men netop derfor er der 
behov for introducerende lærebøger og begynderkurser. Her beskæftiger 
vi os imidlertid med et fagligt felt hvor selv garvede udøvere fra tid til 
anden må opleve at det fagsprog som de troede var en selvfølgelighed, 
ikke deles af faglige kolleger, at ord og udtryk ikke bruges på samme 
måde, at man er uenige om centrale begreber og måske ligefrem også om 
karakteren af de fænomener som man vil eller kan beskæftige sig med.

For at kunne diskutere netop disse aspekter af vores fagsprog finder 
jeg det nyttigt at kunne skelne mellem:
n betegnelser (ord og udtryk)
n de begreber som betegnelserne repræsenterer, og
n de fænomener der refereres til med de pågældende betegnelser

En betegnelse er et sprogligt udtryk. Det kaldes også for en term, og en 
samling af faglige betegnelser kaldes for en terminologi. En betegnelse 
kan bestå af et enkelt ord (som f.eks. subjekt eller verbum), eller af flere ord 
i sammenhæng (som direkte objekt eller indirekte objekt).
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Begrebet er den viden og de forestillinger sprogbrugerne har om de fæno-
mener som betegnelserne “står for” eller bruges om.

Og fænomenerne er de genstande, begivenheder eller tilstande som 
sprogbrugerne har “begreb om”, og som de omtaler ved hjælp af termen.

Denne tre-deling gælder naturligvis ikke kun for fagsprog. Den kan også 
anvendes på vores almindelige hverdagssprog, og vi vil få lejlighed til at 
vende tilbage til den flere gange i løbet af bogen.

Man kan illustrere sammenhæn-
gen mellem de tre størrelser eller 
faktorer med en trekant som har 
begrebet som toppunkt, og de 
to øvrige placeret på yderpunk-
terne af trekantens bundlinje.

Det bliver også en figur vi 
kommer til at vende tilbage 
senere i bogen, og i forskellige 
varianter.

Vi har ikke adgang til andres bevidstheder eller andre mentale tilstande. 
Mens term og fænomen kan foreligge umiddelbart for os og i fællesskab, 
så har begrebet så at sige en anden tilstandsform. Trekantens bundlinje 
befinder sig tilsyneladende i én verden, “den ydre verden”, mens dens 
top hører til sprogbrugernes mentale sfære, “den indre verden.” Denne 
forskel vender vi tilbage til i det følgende kapitel. Her forfølger vi nogle 
andre aspekter af samspillet mellem de tre faktorer.

Vi kan belyse det med et eksempel: Ordet hund på dansk bruges om 
medlemmerne af en gruppe dyr der på mange måder er indbyrdes for-
skellige, fra dværgpudler til schæferhunde og grand danois’er. Der er 
mange forskellige hunderacer, men begrebsmæssigt kategoriseres de som 
en og samme art, »hunden«.

Alle de konkrete hunde er de fænomener som vi betegner som hunde. 
Mens begrebet »hund« er alle de forestillinger vi har om hunde, og om 
hvad der skal til for at noget med rette kan kaldes for en hund. Det vir-
ker måske indlysende, men der har tidligere været andre opfattelser af 
hvad man med rette kan kalde for en hund. Det vidner f.eks. en betegnelse 
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som sælhund om, altså det vi i dag slet og ret kalder for en sæl. Flyvende 
hunde er en form for store flagermus. Og en ølhund som i “Ølhunden 
glammer…” er i en kategori helt for sig selv.

Når vi lærer at bruge sproget, lærer vi også at foretage de nødvend-
ige skel mellem fænomenerne. Børn starter tit med at kalde en hund for 
vov eller vov-vov. Men det kan tage sin tid at lære at gråspurve, katte 
eller heste ikke hører med til kategorien. For de fleste lykkes det; det er en 
forudsætning for vellykket sproglig kommunikation.

Ser vi på andre sprog, finder vi andre termer for samme begreb og 
samme fænomener. På engelsk dog, på tysk Hund, på fransk chien, på 
spansk perro. I sprogene er det altså ikke givet at der er en en-til-en- 
relation mellem termer (sproglige udtryk) på den ene side og på den 
anden begreber og fænomener. Det gælder både på tværs af sprogene og 
inden for de enkelte sprog.

Vi skal senere se adskillige eksempler på at heller ikke opdelingen af 
fænomenerne er en given sag, hverken inden for det enkelte sprog eller 
på tværs af sprogene. Det må afspejle forskellige begrebsdannelser, og 
det viser sig som mere eller mindre uforenelige terminologier. Men lad 
os indtil videre holde os til det forholdsvis ukomplicerede eksempel med 
hundene.

Hunde er til at tage og føle på. De eksisterer uden for os – og prin-
cipielt uafhængigt af os. Ordene for hund, de sproglige termer, har det 
delvis på samme måde. Det er lyde eller skrifttegn som må realiseres 
materielt for at kunne opfattes af andre. Begrebet »hund« er straks noget 
mere diffust. Jeg kan forholde mig til hvad jeg selv mener med ordet 
hund, og hvilke forestillinger jeg har om hunde. Men jeg kan kun indi-
rekte slutte mig til andres begreber og forestillinger. Og selv mennesker 
som anvender termen hund med stor sikkerhed i deres dagligsprog, kan 
have svært ved at gøre rede for hvad der ligger i denne kategorisering. 
Alligevel er de sikkert enige om hvilke konkrete dyr der skal kategorise-
res som hunde, og hvilke der snarere skal kategoriseres som katte, ræve 
eller ulve.

Det er imidlertid ikke helt sikkert at alle der bruger det danske ord 
hund, har præcis det samme begreb om de fænomener som de betegner 
som hund. Forskellige sprogbrugere kan desuden have forskellige erfa-
ringer med hunde og knytte forskellige associationer eller følelser til 
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fænomenet. Men det må man ikke sammenblande med hvad der ligger 
i begrebet »hund«. Både for sprogsamfundet og for den enkelte er begre-
bet »hund« indbegrebet af alt det som gør at vi skelner mellem hunde og 
andre fænomener. Vi har i fællesskab etableret og vedligeholder i fælles-
skab et begreb om »hund« som gør det muligt for os at kommunikere om 
dette (og om meget andet) i det daglige.

Fagfolkene, zoologerne, har behov for et mere præcist, velafgrænset og 
eksplicit begreb. Det er normalt hvad der adskiller dagligsprogets begre-
ber fra fagsprogenes. Derfor er de nødt til at sikre sig dels at de faktisk har 
en fælles opfattelse af begrebet, dels at det er stabilt og velbeskrevet, samt 
passer ind i fagets øvrige terminologi. Det foregår gennem eksplicitte defi-
nitioner og faglige diskussioner hvor ny viden om det betegnede fæno-
men bliver inddraget i begrebsdannelsen. Zoologerne har derfor også 
deres egen betegnelse for arten, canis familiaris, dannet af det latinske ord 
for hund, canis. Den zoologiske betegnelse skal bl.a. vise at det vi kalder 
for hunde, er i tæt familie med ulve (canis lupus), prærieulve (canis latrans), 
sjakaler (canis aureus m.fl.) og længere ude med ræve (canis vulpes). De 
tilhører allesammen hundefamilien (canidae) som er rovdyr, og dermed 
tilhører de også pattedyrene. Det er et typisk eksempel på en såkaldt klas-
sifikation hvor fænomenerne indordnes i et hierarki af overbegreber og 
underbegreber (klasser).

Vi kan i øvrigt samtidig notere os at zoologer – som mange andre aka-
demiske fagfolk – bruger et fagsprog der i høj grad bygger på latin (og 
indirekte på græsk). Det hænger sammen med den rolle latin har haft i 
mange århundreder som internationalt fællessprog, ikke bare i den katol-
ske kirke, men også i den akademiske verden.

Men den proces til begrebsafklaring som bruges i videnskaberne, gæl-
der ikke i dagligsproget. Vi kan godt nok slå op i ordbøger og leksika 
under hund og få en slags definition på hvad vi forstår ved ordet. Men 
det er forfatterens forsøg på at sammenfatte sprogbrugernes forståelse af 
ordet, ikke en fagligt vedtaget standard. Og kilderne til det er den faktiske 
sproglige adfærd i sprogsamfundet således som sprogforskerne registre-
rer og opfatter den.

Og vi lærer heller ikke sproget ved at lære definitioner, sådan som 
kommende fagfolk kan lære et fags terminologi. Vi lærer det ved at bruge 
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det, og ved at blive “rettet” indtil vi til alle praktiske formål bruger det 
på samme måde som dem vi kommunikerer med. Og lige så præcist eller 
upræcist som de gør det.

I tilfældet hund er samspillet mellem term, begreb og fænomen relativt 
simpelt. Vi kunne dog konstatere at almindelige menneskers begreb og 
zoologernes nok er temmelig forskelligt. De dækker samme gruppe fæno-
mener; man siger også at de har samme begrebsomfang eller ekstension. 
Men begrebsindholdet er forskelligt, zoologernes komplekst, gennemar-
bejdet og præcist, almindelige menneskers mere diffust, og mest baseret 
på en opregning eller samling af alle de typer af hunde der regnes med til 
tamhundene. Begrebsindholdet kaldes også for begrebets intension1.

Det er imidlertid ikke altid sådan inden for et fagområde at der er  
god overensstemmelse mellem betegnelser, begreber og fænomener. Det 
er et ideal som i høj grad gælder inden for moderne naturvidenskab, men 
inden for mange humanvidenskaber er det modsatte nærmest tilfældet. 
Netop derfor er det vigtigt at kunne holde de tre ting ude fra hinanden.

Vi kan ikke gå ud fra at forskere inden for vores område taler om det 
samme, bare fordi de bruger de samme sproglige udtryk. Eller at de taler 
om forskellige ting, eller har forskellige opfattelser af fænomenerne, bare 
fordi de bruger forskellig terminologi.

Det er desværre sådan at næsten alle de centrale betegnelser har for-
skellige, og ofte uforenelige anvendelser når man ser på området som hel-
hed. Og en bestemt term kan være associeret med en bestemt skole eller 
teoretisk tilgang, så at man med brugen af dem kommer til at placere sig 
et bestemt sted i igangværende eller henlagte (men ikke afsluttede) stri-
digheder. Helt neutrale positioner findes stort set ikke.

Man kunne næsten tro at humanvidenskaberne befandt sig i en førvi-
denskabelig tilstand der mere ligner dagligsproget end de veludviklede 
fagsprog. Men så slemt står det faktisk ikke til i dagligsproget. De ter-
minologiske og begrebsmæssige forbistringer i humanvidenskaberne er 
resultatet af mange forskellige og hinanden krydsende faglige udviklin-
ger. Ikke af mangelen på faglig udvikling og afklaring.

1. Bemærk at intension staves med ‘s’; intention er noget helt andet, beslægtet med hensigt.
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Men problemet forsvinder jo ikke, bare fordi man konstaterer det. 
Den løsning jeg har valgt i det følgende, er at præsentere i næsten lek-
sikalsk form nogle betegnelser som vil blive brugt bogen igennem med 
den anførte betydning – medmindre jeg i en speciel sammenhæng gør 
opmærksom på at jeg gengiver andre opfattelser.

lidt notation

Skellet mellem term, begreb og fænomen giver sig i nogen sammenhænge 
af sig selv. I andre er der behov for at tydeliggøre det. Derfor vil jeg ind-
føre en særlig notation som kan aflaste fremstillingen for tydeliggørende 
forklaringer.

Hvis jeg i det følgende anvender et ord uden særlig markering,  
f.eks. ordet hund i en sætning som “hunden er et pattedyr” eller “den 
hund er en fare for sine omgivelser”, så taler jeg om det pågældende 
fænomen.

Hvis jeg derimod vil tale om det sproglige udtryk, så markerer jeg ord-
formen ved at sætte det i kursiv. Ordformen hund adskiller sig fra hunden 
ved at indeholde endelsen -en. På den måde kan jeg også tale om at hund, 
dog, Hund, chien og canis er forskellige sproglige udtryk som kan anven-
des til at betegne samme fænomen, en hund.

Hvis jeg i stedet for vil sætte fokus på den betydning, eller det begreb 
som ligger i ordet hund, så anvender jeg denne form for citationstegn:  
» … « Eksempel: tysk Hund betyder »hund«.

Dette svarer til de tre grundbegreber der blev introduceret i det fore-
gående:
n hund = termen, betegnelsen, ordet
n »hund« = begrebet, kategorien, betydningen
n  hund = fænomenet

De almindelige citationstegn (“ …” også kaldet “gåseøjne”) bruger jeg i 
forbindelse med citater, og når ord eller udtryk anføres eksemplificerende 
eller med en ikke-normal betydning. Jeg sætter også citationstegn om tit-
ler på artikler og lign. i forbindelse med litteraturhenvisninger. Citations-
tegn kan også – som sædvanlig – bruges til at markere ironi.



20 | INdlEdNINg

Kursiv bruges også til at markere fagudtryk samt til fremhævelser (når 
fremhævelsen sker med en vis diskretion, jf. næste afsnit). Titler på bøger 
og andre værker skrives også med kursiv, f.eks. i forbindelse med littera-
turhenvisninger.

Danske fagudtryk skrives med fed kursiv når de præsenteres eller defi-
neres. Fed bruges også til nogle få fremhævelser som helst skal springe i 
øjnene på læseren.

I forbindelse med den nærmere diskussion af sproget som tegnsystem 
(Kapitel 6–9) får jeg behov for nogle flere notationer, men det vil jeg vende 
tilbage til når det bliver aktuelt.

Efter denne lille “ekskurs” (latin for »omvej«) vil vi vende tilbage til 
introduktionen af grundbegreberne (og deres terminologi).

Kommunikation

Ordet kommunikation er afledt af et latinsk ord, communicare der 
betyder noget i retning af »at gøre fælles«. Det er den samme rod vi har 
i ordet kommune. I betydningen »at gøre fælles for mange, at videre-
bringe oplysninger« findes ordet i de fleste europæiske sprog fra omkring 
1400-tallet, altså slutningen af Middelalderen og begyndelsen af Renæs-
sancen. Fra 1700-tallet findes det – ikke mindst i militær sammenhæng – i  
udtrykket kommunikationslinjer som er veje ad hvilke oplysninger, men 
også tropper og forsyninger kan passere. Kommunikation kommer på 
den måde også til at omfatte stier og veje, jernbanelinjer, kanaler og flod-
veje, søruter og flyruter.

I nyere tid bliver ordet associeret med de nye kommunikationsmidler 
som aviser og ugeblade, film, radio og fjernsyn, senere også med Internet-
tet og World Wide Web, samt mobiltelefoni som de nyeste tekniske skud 
på stammen. De er hver på deres måde forbindelseslinjer der kan skabe og 
opretholde fællesskaber.

Som det ses, er det forskellige fænomener som gennem tiden er blevet 
betegnet som kommunikation. Og man kan ikke tale om et enkelt kommu-
nikationsbegreb der kan rumme alle disse fænomener, tværtimod.
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Betegnelsen er stort set den samme på engelsk, communication, tysk, 
Kommunikation og fransk, communication, omend udtalen er forskellig. 
Og de har den diffuse bredde tilfælles.

I denne bog anvendes kommunikation om overførsel og udveksling af 
meningsbærende tegn hvad der udelukker slet og ret transport af mate-
rielle genstande. I min terminologi omfatter kommunikation alle de pro-
cesser hvor mennesker meddeler sig til hinanden ved hjælp af tegn, f.eks. 
med det formål at give modtager(ne) information om et eller andet. Kom-
munikation implicerer for mig altid en kommunikativ intention, altså 
ønsket om at en modtager skal forstå at der kommunikeres, og hvad det 
er der søges kommunikeret.

Til begrebet knytter der sig en række underbegreber: Kommunikation 
omfatter både ansigt-til-ansigt-kommunikation (eng. face-to-face commu-
nication) hvor parterne er til stede samtidig og både kan se og høre hin-
anden, og medieret kommunikation (eng. mediated communication) hvor 
kommunikationen forudsætter et medium som telefon, radio, Internet-
tet m.v. (Vi vender tilbage til begrebet medium nedenfor). Medieret kom-
munikation kan også forstås som fjernkommunikation, og ansigt-til-an-
sigt-kommunikation som nærkommunikation. Kommunikation kan være 
samtidig (synkron). Eller den kan være forskudt (asynkron), dvs. at kom-
munikationen produceres (afsendes) på ét tidspunkt og modtages på et 
andet og senere tidspunkt.

Man skelner endvidere mellem envejskommunikation (eng. one-way 
communication), en asymmetrisk kommunikationsproces hvor der over-
føres meningsbærende tegn fra en afsender til en eller flere modtagere, 
men ikke den modsatte vej. Og tovejskommunikation (eng. two-way 
communication), en symmetrisk kommunikationsproces hvor parterne 
udveksler tegn indbyrdes (og derfor fungerer som afsendere og modta-
gere på skift). Udsendelser i radio og fjernsyn er typiske eksempler på det 
første, mens en almindelig samtale er eksempel på det sidste.

I brugen af ordet kommunikation ligger der normalt en uafklaret mod-
sætning mellem anvendelser der fokuserer på overførsel og distribution 
af meddelelser af forskellig art, og de anvendelser der fokuserer på det at 
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dele følelser, oplevelser, tanker og forestillinger i en tæt og gerne gensidig 
proces.2

Det sidste ses af nogle teoretikere som ægte kommunikation og det 
første som pseudo-kommunikation hvorved gensidigheden gøres til et 
definerende træk ved begrebet »kommunikation«. Og det første associe-
res ofte med envejskommunikation, mens det sidste associeres med med 
tovejskommunikation således at den formelle gensidighed ses som garant 
for en (ønsket) gensidighed af en højere orden.

Det er nok nødvendigt at dvæle lidt ved denne særlige form for kate-
gorisering. Forekomsten af den slags værdiladede anvendelser af termer 
som kommunikation er med til at præge fagområdet, men gør også livet 
besværligt for dets udøvere. Hvis man begrænser brugen af ordet kom-
munikation til de situationer hvor der foreligger en sådan højt værdsat 
gensidighed, bliver det nødvendigt at finde på andre termer til at betegne 
de former for kommunikation som ikke lever op til de værdiladede krav. 
Og der er ikke rigtig nogen der byder sig til.

Det indebærer naturligvis ikke at kommunikation kun kan analy-
seres og diskuteres værdineutralt. Det er både legitimt og interessant 
at diskutere om bestemte former for kommunikation er mere vær-
difulde end andre. Problemet opstår først når man prøver at gøre det  
positivt værdiladede til et afgørende kriterium for i det hele taget at 
kategorisere noget som kommunikation og dermed mister muligheden 
for at stille spørgsmålet om givne kommunikationsformer er værdifulde 
eller ej.

Man løber ind i nogle tilsvarende problemer hvis man insisterer på 
at kommunikation altid skal opfattes som en kompleks og stadigt strøm-
mende proces som indebærer et samspil mellem flere personer eller aktø-
rer. Dette kaldes også for social interaktion, og kommunikation bliver i 
denne opfattelse næsten synonymt med social interaktion.

Mange beskrivelser af kommunikation fokuserer imidlertid på de 
enkelte led i denne proces, den enkelte kommunikative handling (eller 
på engelsk act of communication). En sådan fokusering bliver illegitim 

2.  Denne modsætning og dens historiske udvikling er grundigt diskuteret af John D. Peters i 

Speaking into the air. (Se referencelisten i slutningen af dette kapitel.)
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hvis man gør den samlede sociale proces til det eneste relevante ana-
lyseobjekt, og til et begrebsmæssigt kriterium. Der er klare fordele ved 
begge tilgange, og de supplerer hinanden; og derfor bør man ikke etablere 
en terminologi som på forhånd udelukker den ene tilgang.

I denne bog anvendes kommunikation, som sagt ovenfor, bredt dæk-
kende og så vidt muligt værdineutralt.

tegn

Ud over den kommunikative intention er den centrale forudsætning 
for kommunikation “noget”, en gestus eller anden adfærd, en genstand 
eller noget andet materielt, som kan fungere som det tegn eller kompleks 
af tegn der bærer kommunikationen. Direkte kommunikation mellem 
bevidstheder uden brug af en eller anden form for tegn er enten Science 
Fiction eller Fantasy.

Det danske ord tegn har samme sproglige oprindelse som det tyske 
Zeichen og det engelske token, og det kommer oprindeligt fra et indoeuro-
pæisk ord der betyder »pege« eller »vise«. Den normale betegnelse på 
engelsk er derimod sign; det kan føres tilbage til latin signum der betyder 
et »mærke« eller »tegn«. På fransk hedder det signe. Samme rod findes i 
øvrigt på dansk i signet (som i signetring) og signal. Det græske ord semeion 
som også kan betyde »tegn«, genfinder vi i betegnelserne for den gene-
relle tegnteori som kaldes for semiotik eller semiologi, og ligeledes i ordet 
semantik, »betydningslære«.

Tegn kan være sproglige, men de kan også være meget andet. Gestus 
og mimik kan fungere som tegn. Det kan være et mærke indridset i bark, 
et billede tegnet eller malet på en passende overflade, et flag, en bræn-
dende bavne på en bakketop, røgsignaler osv. osv.

Kapitel 2 udfolder grundtrækkene af en generel tegnteori, mens  
Kapitel 3 og 4 fremstiller en række vigtige teorier om tegn og deres rolle i 
tænkning og kommunikation. Kapitel 5 (Tegn er mange ting) giver eksem-
pler på forskellige former for tegn. Der er derfor ingen grund til en nær-
mere diskussion af tegnbegrebet på dette sted.

Men der kan måske være grund til at understrege at jeg med tegn 
mener det der med en anden sprogbrug kaldes for tegnudtrykket, altså 
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tegnets materielle aspekt, uden hensyn til dets indhold. Vi kan altså tale 
om at noget fungerer som tegn uden at vide hvad det i givet fald står for.

Dermed kommer jeg til at tage afstand fra en meget udbredt tegno-
pfattelse der stammer fra Ferdinand de Saussure. Han opfattede et tegn 
som en enhed af et tegn-udtryk og et tegn-indhold. I hans terminologi 
kan ordet tegn derfor ikke stå for tegn-udtrykket alene (mere om det i 
Kapitel 3). Når jeg foretrækker den anden terminologi, skyldes det at det 
for de fleste falder mest naturligt at tale på denne måde – det er bedst 
i overensstemmelse med dagligsprogets tegnbegreb. Det Saussureske 
tegnbegreb medfører ofte besværlige omskrivninger når man skal sikre 
sig mod misforståelser. Min sprogbrug lægger sig til gengæld tættere op 
ad den tegnopfattelse som stammer fra Charles Sanders Peirce (jf. ligele-
des Kapitel 3).

Der kan også være grund til igen at understrege at mens kommunika-
tion forudsætter brugen af tegn, så forudsætter brugen af tegn ikke hver-
ken kommunikation eller en kommunikativ hensigt. Det er meningsfuldt 
at tale om tegn som led i en helt individuel erkendelsesproces hvor der 
ikke medtænkes kommunikative behov. Det vender vi tilbage til i de føl-
gende kapitler.

Sprog og kode

Det danske ord sprog svarer til tysk Sprache. Det hænger sammen med 
sprechen (»at tale«). På engelsk hedder det language, svarende til fransk 
langue og latin lingua (som både betyder »sprog« og »tunge«)

Betegnelsen sprog kan anvendes på flere forskellige måder, og det er 
vigtigt at gøre sig klart hvordan det anvendes i en konkret sammenhæng.

Det er f.eks. almindeligt at tale om billedsprog, filmsprog, gestussprog 
eller klædedragtens sprog, og det er normalt uklart hvad der egentlig lig-
ger i det. Er der tale om et gennemarbejdet system af tegn med veldefine-
rede betydninger? Eller mener vi bare at det giver en vis mening at se de 
pågældende fænomener som en form for tegn der kan “aflæses” (forstås) 
af en modtager?

Jeg vil reservere ordet sprog til noget der har karakter af et sammen-
hængende og veludviklet system af tegn med tilhørende betydninger. Det 
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hører med til mit sprogbegreb at sprogtegnene skal kunne kombineres til 
stadigt nye tegn. Dermed bliver det vi kalder for de naturlige sprog eller 
natursprogene, centrale eksempler på sprog.

Nogle teoretikere foretrækker kode frem for sprog. Ordet, fra engelsk 
code, stammer oprindelig fra latin codex hvor det bl.a. kan bruges om en 
bog der består af blade heftet i ryggen. Det bliver så til fransk, code, hvor 
det er kommet til at betyde en lovsamling eller et regelsæt. Vi kender også 
kode fra udtryk som morse-kode og hemmelige koder som netop er regler for 
“oversættelse” fra et tegnsystem til et andet.

Som faglig term kan ordet kode optræde på nogenlunde samme måde 
som sprog, bortset fra at mange teoretikere (ligesom jeg) foretrækker at 
tale om kode som en generel term der omfatter både sproglige koder (= 
sprog) og ikke-sproglige koder. En kode forudsætter under alle omstæn-
digheder et antal velafgrænsede tegn med hver deres betydning, men i et 
fælles system. Vi kan sagtens have tegn som fungerer isoleret, ikke som 
led i et system af tegn, men så er der altså efter denne sprogbrug ikke tale 
om en kode (eller et sprog).

Et af de store stridsspørgsmål i semiotikken er spørgsmålet om billed-
tegnenes karakter. Eller sagt på en anden måde: Forudsætter vores for-
ståelse af et billede eksistensen af et særligt billedsprog eller en billedkode, 
er billeder kodede meddelelser? Svaret på det spørgsmål afhænger først og 
fremmest af hvordan vi definerer sprog og kode. Og det vil føre for langt at 
prøve at udrede den problemkreds på dette sted i bogen. Det bliver berørt 
flere steder senere i bogen, men der har ikke været plads til en mere til-
bundsgående diskussion i denne udgave.

Men mit udgangspunkt er altså at et sprog er et system af tegn af samme 
type som de naturlige sprog. Termen omfatter i hvert fald de naturlige 
talesprog, de heraf afledte skriftsprog, samt konstruerede sprog som 
esperanto og interlingua. Endvidere døve-tegnsprog og de amerikanske 
indianeres tegnsprog. Disse indeholder allesammen tegn på forskellige 
niveauer, og et af disse niveauer kalder vi for ord. Af den latinske beteg-
nelse for ord, verbum, har man afledt betegnelsen verbalsprog, som altså 
er en anden betegnelse for et natursprog. Verbalsprog omfatter således 
både talesprog og skriftsprog, men desværre kommer man ud for den 
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misforståelse at verbalsprog er det samme som tale og står i modsætning til 
skriftsproget. Det har altså ikke noget på sig.

Betegnelsen kode anvender jeg mere generelt om ethvert system af 
tegn med et velafgrænset inventar af basistegn og velafgrænsede regler 
for konstruktion af nye og sammensatte tegn. Hertil kommer regler for 
tilskrivning af betydning til de anvendte tegn, betydninger der forudsæt-
tes bekendte af både afsendere og modtagere. Systemer af matematiske 
symboler og kemiske symboler kan således opfattes som koder, ligesom 
samlingen af trafikskilte og trafiksignaler. Trafiksystemet vender vi tilbage 
til i Kapitel 5 (Tegn er mange ting).

Vi kan utvivlsomt også finde eksempler på kodede meddelelser i bil-
ledkommunikation, men det vil ikke være i overensstemmelse med denne 
sprogbrug at kalde alle billeder for kodede meddelelser.

Indhold, betydning og mening

Begreberne kommunikation, tegn, kode og sprog implicerer alle forestil-
lingen om et »indhold«. Kommunikationen kommunikerer “noget”, teg-
nene “står for” “noget”, og koden forbinder tegnudtryk med “noget” som 
vi (bl.a.) kalder for tegnindholdet.

Overfladisk set ligner dette de tre faktorer i trekanten på side 15: Tegn, 
begreb og fænomen. Men så enkelt er det ikke. En af de vigtige forskelle 
mellem forskellige tegnteorier er netop hvordan de håndterer begrebet 
indhold i forhold til disse tre basale faktorer. Det bliver nærmere udfoldet 
i Kapitel 2–4, samt i Kapitel 8–9.

Men dette er et af de mange områder som har givet anledning til bety-
delig begrebsforvirring, såvel som terminologisk forvirring. Og den er 
ikke blevet mindre af nogle vigtige forskelle mellem sprogene. Engelsk 
bruger termer som sense og meaning, mens tysk har Sinn og Bedeutung. 
Franskmændene har en helt tredje terminologi med ord som sens og sig-
nification.

Nogle af de terminologiske og begrebsmæssige problemer på dette 
område skyldes afsmitning mellem sprogene, andre at teoretikerne 
udnytter det eksisterende ordforråd til at foretage vigtige begrebsmæs-
sige distinktioner, men ender med at bruge ordene meget forskelligt. Det 
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vil dog føre for langt at redegøre for disse problemer på dette sted i bogen. 
De bliver for alvor taget op igen i Kapitel 8–9.

På dansk er den centrale term betydning: “Termen X betyder Y.”; 
“Betydningen af X på fransk er Y”; “Sætningen S betyder … “

Vi har naturligvis også ordene mening og mene, men med en noget 
anden betydning: “Hvad er meningen?”; “Hvad mener du?”; “Hvad 
mener du med S?”; “Det er helt meningsløst!”.

I dansk fagsprog synes det engelske meaning (= »betydning«) underti-
den at smitte af. Det gælder f.eks. i faget Filosofi hvor ordet mening optræ-
der som den normale term (men i forklaringer gengives som »betydning«). 
Det gælder også i sammensætninger som meningsteori der dækker gene-
relle teorier om fænomenet betydning.

Blandt sprogvidenskabsfolk synes der endvidere et være en tendens 
til at bruge betydning om indholdet af enkeltord og enkeltudtryk, mens 
mening knyttes til hele ytringer eller sætninger.

Men det gør naturligvis ikke sagen lettere at betydning og mening også 
har andre anvendelser på dansk. Betydning kan f.eks. oversættes til det 
engelske importance og mening til engelsk opinion.

I sprogvidenskaben sammenfatter man typisk alle disse spørgsmål 
som noget der er knyttet til det sproglige indhold i bred forstand. Og da 
jeg alligevel skal tale om tegns indhold eller indholdsside, og om indhol-
det i tekster og anden kommunikation, vil jeg også bruge termen indhold 
hvor ikke faglige eller stilistiske forhold taler for noget andet.

tekst

Tekst er naturligvis et af nøglebegreberne i denne bog. Det bliver disku-
teret i detaljer i Kapitel 10 og 11. Derfor er der ikke behov for en grundig 
præsentation på dette sted, men dog en bemærkning om bogens brug af 
betegnelsen tekst.

Betegnelsen kan føres tilbage til slutningen af kejsertiden i Rom og 
overgangen til Middelalderen, derfor er det en betegnelse som optræder 
i de fleste europæiske sprog med stort set samme form: på engelsk, text, 
fransk, texte, og tysk, Text. Og altså på dansk: tekst. Men tekst-begrebet 
blev ikke genstand for nogen større opmærksomhed før i anden halvdel 
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af det 20. århundrede hvor tekst fik en fremtrædende placering i litteratur-
forskningen og en bredere kulturforskning, samt i sprogvidenskaben, og 
gav anledning til udvikling af discipliner som tekstanalyse og tekstling-
vistik

Det medførte en væsentlig udvidelse af betegnelsens omfang, altså 
mængden af fænomener som med rette kan betegnes som tekst. Og der-
med også i begrebets indhold. I en nyere dansk indføring (Halskov Jensen 
& Anneberg Olsen) kan man f.eks. møde den opfattelse at næsten alt, selv 
en sten, med rimelighed kan kaldes for en tekst: En sten der kastes som 
led i en demonstration, bliver en meddelelse, et led i en kommunikation, 
og dermed efter denne opfattelse en tekst. En sten der fortolkes af en geo-
log som udtryk for landskabets oprindelse og udvikling, bliver ligeledes 
dermed en tekst.

På denne måde bliver tekst i praksis det samme som tegn, og tekstana-
lyse det samme som en semiotisk analyse i bredeste forstand. (Jf. Halskov 
Jensen & Anneberg Olsen, s. 7f. Det skal retfærdigvis siges at bogen ikke 
tager konsekvensen af denne radikale opfattelse, men stort set holder sig 
til tekster i den snævrere forstand.)

Der kan være gode grunde til en sådan udvikling mod et udvidet tekst-
begreb. Det vender vi tilbage til i Kapitel 10. Men det er også en uhensigts-
mæssig udvikling, efter min opfattelse, fordi den flytter opmærksomhe-
den væk fra det som er karakteristisk for tekster i den snævrere forstand. 
I denne bog bruges betegnelsen tekst derfor konsekvent om kortere eller 
længere verbalsproglige forløb, som kan være talte, skrevne eller trykte. 
Og tekstanalyse altså om analyse af tekster i denne snævrere betydning.

tekst og værk

Tekstanalyse er en betegnelse som typisk anvendes inden for litteraturvi-
denskaben om arbejdet med (skøn)litterære værker. Derfor bliver det i 
vidt omfang synonymt med litterær analyse. Selve litteratur-begrebet har 
også behov for en præcisering, men det vil jeg vende tilbage til nedenfor. 
Det som vi i første omgang må se nærmere på, er denne såkaldte tekstana-
lyse som normalt handler om andet og mere end netop teksten.
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En analyse er en form for beskrivelse hvor man gør rede for hvordan 
det beskrevne er opbygget, hvad det består af, og hvordan bestandde-
lene forholder sig til hinanden. Eftersom en tekst er et sprogligt forløb, 
ville man vente at en tekstanalyse handlede om de sproglige fænomener 
som udgør teksten. Og det er heller ikke helt forkert, men bestemt langt 
fra rigtigt. Det viser sig i praksis at tekstanalysen behandler mange ikke-
sproglige fænomener, typisk sådan noget som handlingsforløb, personer 
og deres egenskaber og motiver, scenerier: rum og landskaber, dyr og 
planter, genstande, stemninger, meninger, forklaringer. Altsammen noget 
som ikke i sig selv er sprogligt, selvom det er gennem den sproglige frem-
stilling, teksten, at vi får kendskab til dem.

Ordet tekstanalyse kan forlede os til at forveksle værket med dets tekst, 
eller omvendt. Den faglige udvikling – ikke mindst i det 20. årh. – viste at 
man ikke kan lave ordentlige analyser af litterære værker uden skærpet 
opmærksomhed omkring teksten. Men værket er andet og mere end sin 
tekst. Og teksten som sådan er normalt slet ikke målet for tekstanalysen, men 
derimod det litterære værk (i bred forstand – se nedenfor) som læsningen/ 
lytningen giver os adgang til. Teksten har ord og sætninger, værket har per-
soner og handlinger, meninger og motiver – men også ord og sætninger.

Teksten er et gennemgangsled til værket, men et uomgængeligt led, 
idet værket ikke har nogen eksistens uafhængigt af teksten. Metaforisk 
kan vi opfatte teksten som en slags vindue ind til det der foregår i værket. 
Men det er et vildledende billede, for vi kan ikke gå udenom og ind i den 
verden vi ser gennem vinduet. Det er i virkeligheden mere som en film 
hvor lys, skygge og farver projiceret på en skærm giver illusionen af kik 
ind i en verden “bag” skærmen. For overhovedet at få adgang til værket 
og dets univers må vi forstå ordene og sætningerne, forstå den sproglige 
fremstilling.

Vi skal senere se hvorledes det litterære værk kan forstås som en lag-
delt struktur hvor sprog, fremstilling, handling og sceneri indgår i en 
kompleks sammenhæng der tilsammen udgør værket. Et af formålene 
med tekstanalysen/værkanalysen er netop at gøre rede for denne kom-
plekse struktur.

Man kunne spørge om man så ikke burde være konsekvent og erstatte 
ordet tekstanalyse med ordet værkanalyse. Der er to grunde til at lade 
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være, den ene er at betegnelsen på nuværende tidspunkt er indarbejdet, 
tæt forbundet med den form for tekstnær værkanalyse som vi foretrækker 
i dag. Den anden er at der findes andre former for værker end tekstbase-
rede værker, og dermed andre former for værkanalyse end det vi kalder 
for tekstanalyse.

Ordet værk hører således naturligt med i det faglige ordforråd. På 
engelsk finder vi formen work, mens tysk har Werk. På fransk hedder det 
oevre, afledt af latinsk opera (der nærmest kan oversættes med »arbejde«). 
Et værk er i denne sammenhæng resultatet af en selvstændig skabende og 
intellektuel indsats. Det omfatter foruden litterære værker også billeder, 
skulpturer, musik, film, teaterstykker, balletter, tegneserier, bygningsvær-
ker og meget mere. I ophavsretten er værket det centrale begreb, det som 
ophavsmændene frembringer, og som skal beskyttes af lovens regler. At 
tale om værker i denne forstand gør ideen om det udvidede tekstbegreb over-
flødig.

litteratur og litterære værker

Tekster er som nævnt, knyttet til den form for værker som vi under et kalder 
for litterære værker. Ordet litterær (og litteratur) er afledt af latin littera 
som betyder ‘bogstav’. Det latinske litteratura betød oprindelig en ‘skriftlig 
fremstilling’, men ordet litteratur anvendes nu også om de mundtlige for-
mer, altså reelt det samme som en sproglig fremstilling. Eller med andre ord, 
en tekst. Det hele løber i ring. Litteratur er tekster, og tekster er litteratur.

Heraf følger at litterær analyse egentlig er det samme som tekstana-
lyse. Og dermed kunne vi lade det ligge hvis ikke det var fordi sprogbru-
gen i praksis spænder ben for os.

I dagligsproget (og i litteraturvidenskaben) er litteratur ikke alle tek-
ster, men en særlig afgrænset del af dem. Det er sådan noget som romaner, 
noveller, skuespil, digte og sange (sangtekster). I nogle tilfælde medreg-
nes visse former for essays samt erindringer. Det er altså netop den type af 
tekster som litteraturvidenskaben beskæftiger sig med, for slet ikke at tale 
om det som “rigtige” forfattere skriver (i hvert fald dem der selv definerer 
sig som “rigtige” forfattere).
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Men som det fremgår ovenfor, er der tale om en radikal indskrækning 
af den oprindelige betydning. Og ordet litteratur indgår da også i sam-
mensætninger som skønlitteratur og faglitteratur som viser at litteratur 
er andet og mere end litteratur i den snævre betydning.

I andre faglige sammenhænge forekommer et langt bredere litteratur- 
begreb, typisk f.eks. inden for ophavsretten hvor litterære værker er alle 
tekstbaserede værker, skriftlige såvel som mundtlige. Det omfatter et 
bredt spektrum af værker: Statsministerens nytårstale, en pensioneret 
overlæges erindringer, vaskemaskinens brugsanvisning, bilforsikringens 
labyrint af bestemmelser med stort og småt, et ansættelsesbrev, Romtrak-
taten og udkastet til ny EU-forfatning. Altsammen noget der kan gøres til 
genstand for tekstanalyse.

Men ordet uden nærmere bestemmelse er altså systematisk flertydigt. 
Man er nærmest nødt til at fortælle hvad man mener med det hver gang 
man bruger det. Især hvis man har behov for den brede betydning og ikke 
kun den indsnævrede.

I denne bog bruges litteratur og litterære værker imidlertid i den brede 
betydning, medmindre der udtrykkeligt gøres opmærksom på andet. Og 
der skelnes derfor eksplicit mellem skønlitteratur og alle de andre former 
for litteratur.

afsender

Enhver tekst, og i øvrigt enhver kommunikativ handling, har i praksis en 
afsender, dvs. en eller flere personer som er ansvarlig for formuleringen 
af den kommunikative handling. Den engelske betegnelse er sender, den 
tyske ligeledes Sender. På fransk emetteur. I Roman Jakobsons engelske 
terminologi kaldes det for addresser (= »den der henvender sig«. Mere om 
dette i Kapitel 4).

De forskellige kommunikationsformer har givet anledning til en række 
specialbetegnelser for afsendere: forfatter, fortæller, digter, taler, tegner, maler, 
illustrator, fotograf, instruktør osv. I ophavsretten hvor man har behov for en 
enkelt, sammenfattende betegnelse, taler man om ophavsmand eller autor.

Den egentlige afsender er altså en eller flere personer som eksisterer 
uden for og uafhængigt af tegnet og teksten. (Mens tegn og tekst bestemt 
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ikke eksisterer uafhængigt af deres afsendere!) Den egentlige afsender 
kaldes også for den faktiske afsender.

Og når afsenderen fremtræder som en virksomhed, institution eller 
organisation, taler vi om en korporativ afsender. Her bliver der altså tale 
om et dobbelt afsender-forhold, den korporative afsender, og den eller de 
personer som har udarbejdet kommunikationen i praksis. Det kan være et 
nyttigt skel i mange sammenhænge, ikke mindst ved analyse af institutio-
nel kommunikation, men også af massekommunikation.

Det er også nyttigt at kunne skelne mellem faktiske afsendere og afsen-
deren som noget der fremtræder i selve kommunikationen. Der kan f.eks. 
være tale om at den faktiske afsender, bevidst eller ubevidst, i teksten 
giver en selvfremstilling som afviger fra de faktiske forhold. Eller frem-
hæver visse forhold frem for andre. En afsender som fremtræder indi-
rekte i den måde kommunikationen er formuleret på, kalder man for den 
implicitte afsender, mens den eksplicitte afsender, som det fremgår af 
betegnelsen, fremtræder direkte, ekspliciteret i teksten. I begge tilfælde 
refererer udtrykkene til afsenderen i teksten, som altså er noget andet end 
afsenderen af teksten (den faktiske afsender).

Det ligger i min forståelse af begrebet kommunikation at kommuni-
kation altid er bestemt af en hensigt, en intention. I moderne kommu-
nikationsforskning har der været en tendens til at fornægte relevansen 
af afsenderintentionen, ligesom man i litteraturteori og kulturteori taler 
om afsenderens eller forfatterens død, og hermed mener noget i retning 
af at afsenderens hensigt med værket, eller de nærmere omstændig-
heder omkring dets tilblivelse, ikke kan tillægges nogen særlig betyd-
ning i forbindelse med forståelsen eller fortolkningen af værket (se også  
kapitel 10).

Men det giver efter min opfattelse slet ikke mening at prøve at igno-
rere eller demontere afsenderintentionen. Det indgår simpelthen i vores 
forståelse af noget som kommunikation at der er en sådan intention. Hvis 
vi ikke kan opfatte intentionen, oplever vi kommunikationen som man-
gelfuld eller gådefuld. Og vi føler trang til at spørge “Hvad mener du med 
det?” Intentionalitet er også en fundamental forudsætning for tilskrivning 
af betydning til sproglige udtryk og dermed for forståelse af tekster.

Vi kan selvfølgelig tage fejl i vores tolkning af afsenderintentionen. Det 
er slet ikke sikkert at vi forstår alle de motiver der driver afsenderen.
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Måske er de heller ikke bevidste for afsenderen selv. Og afsenderen kan 
også søge at forlede os med hensyn til den egentlige hensigt, og det kan 
meget vel lykkes. Men det sker netop fordi vi som modtagere oplever en 
anden intention som vi tager for gode varer.

I nogle sammenhænge kan det være en fornuftig strategi at se bort fra 
den reelle afsenderintention og i stedet koncentrere sig om teksten som 
den foreligger for os. Men hvis man gør det til et generelt princip som 
også skal gælde for f.eks. fortolkning af en historisk kilde, indebærer det 
en påstand om at det er lige meget hvad afsenderen af dokumentet mente 
med det, bare fortolkeren kan fremanalysere et interessant synspunkt som 
kan siges at ligge i “værket selv”. Det er ikke i længden en holdbar tilgang.

Vi vender tilbage til teksters afsenderforhold i kapitel 10.

Modtager

Ligesom al kommunikation har en afsender, så er der altid en tilsigtet 
modtager. Det ligger igen i det kommunikationsbegreb jeg anvender. Den 
engelske term for modtager er receiver, omend Roman Jakobson foretræk-
ker addressee (= »den man henvender sig til«). På tysk bruges Empfänger 
eller Rezipient. På fransk recépteur.

Ligesom med afsendere giver forskellige kommunikationsformer 
anledning til mere specielle betegnelser som læser, lytter, seer, tilskuer, tilhø-
rer osv. En større samling af faktiske modtagere kan kaldes for et publikum 
(eng. audience).

Om der også i praksis er nogen der hører efter, er en anden sag. I for-
bindelse med massekommunikation og fjernkommunikation er det ikke 
en given sag at der faktisk er en modtager. Eller at modtagerne er dem 
man prøver at nå.

Derfor er betegnelsen modtager (receiver, Empfänger mv.) flertydig. Jakob-
sons addressee understreger netop at der er tale om en målrettet henvendelse 
til en mere afgrænset gruppe af modtagere. Måske kun en enkelt. På dansk 
kan vi på samme måde tale om adressaten (med en betegnelse hentet fra 
postvæsenet), eller den tilsigtede eller intenderede modtager. Og vi bliver 
på den måde i stand til at skelne mellem adressater og den eller dem der i 
praksis tager imod, de faktiske modtagere. Er kommunikationen henvendt 
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til en større gruppe, taler vi ofte om målgruppen i stedet for adressaten. Og 
det er vigtigt at huske at målgruppen er de intenderede modtagere som 
altså ikke nødvendigvis er de faktiske modtagere.

Moderne kultur-og kommunikationsforskning har i første omgang flyttet 
interessen væk fra afsenderne og derefter væk fra form og indhold i vær-
kerne “i sig selv”. Fokus er i stedet den måde værkerne bliver forstået og 
brugt af modtagerne (de faktiske modtagere). Dette kaldes normalt for 
receptionsforskning (eng. audience analysis). Denne tilgang til kommuni-
kationsforskningen bliver især behandlet i Kapitel 12 (Tilbageblik og afrun-
ding. Modtagerne i centrum).

Den der analyserer og fortolker et tegn, en sproglig ytring eller en hel 
tekst, er altid i modtagerens position. Vores forståelse af analyseobjektet 
kan være professionelt kvalificeret, men basalt set underlagt samme vilkår 
som enhver anden modtager. Der findes ikke en objektiv tilgang til f.eks. 
litterære værker, film, fjernsynsudsendelser, historiske kilder, kun subjek-
tiv konstruktion der går via en forståelse af tegnene, de sproglige ytringer 
og tekstens struktur af sproglige og ikke-sproglige tegn. Det er et erken-
delsesteoretisk vilkår som man ikke kan sætte sig ud over, og et vilkår som 
man altid må medtænke i sit professionelle arbejde.

Der er formentlig en reel fare for at receptionsforskningen kan komme 
til at erstatte forskerens egen forståelse (fortolkning) af værket med et 
empirisk studium af de mange mulige og faktiske forståelser af værket. I 
stedet for at levere en kritisk og begrundet fortolkning, henviser forskeren 
til faktiske modtageres fortolkninger (herunder ofte åbenbare misforståel-
ser og fejllæsninger), og resultatet af det kan være at værkets identitet og 
egenskaber opløses, både for forskeren selv og for modtagerne af dennes 
undersøgelser.

Men denne indirekte kritik overser en vigtig forskel mellem de forskel-
lige tilgange til arbejdet med værkerne. Det er selvfølgelig både legitimt 
og relevant at interessere sig for hvordan et bestemt publikum forstår og 
bruger et værk, uafhængigt af om de har forstået værket rigtigt eller ej, 
eller om deres forståelse svarer til afsenderens intentioner. Det bliver kun 
en fejlslutning hvis man til enhver tid sætter lighedstegn mellem værket 
og modtagernes forståelse af værket. Og det rejser en række vigtige pro-
blemer som vi må udskyde til Kapitel 10 (Hvad er tekst og tekster?).
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Kontekst og situation

Kontekst er endnu en af de mange flertydige betegnelser i vores fagsprog. 
Etymologisk set kommer det af latin contextus som igen er en afledning 
af verbet contexere som betyder at sammenflette. Den brede betydning af 
kontekst er derfor »sammenhæng hvori noget finder sted«. Den engelske 
betegnelse er context, den tyske Kontext, og den franske contexte.

I forbindelse med tekster og tekstanalyse er der typisk to former for 
relevant sammenhæng. Den ene er den tekstlige sammenhæng, altså de 
tekstlige omgivelser for et givet tekstligt udtryk = »den tekstlige kon-
tekst«. Det andet er den situation som teksten er udsprunget af eller bliver 
brugt i = »den situationelle kontekst«.

Som vi ser senere i Kapitel 4, er context en af de faktorer der indgår i 
Roman Jakobsons “model” af strukturen i sproglig kommunikation. Af 
Jakobsons tekstlige kontekst fremgår det at der primært tænkes på den situa-
tionelle kontekst, formentlig i en meget bred betydning = »det der tales om«.

Man er selvfølgelig nødt til at anvende Roman Jakobsons egen ter-
minologi når hans model skal præsenteres eller omtales. Men i de fleste 
tilfælde falder det øjensynlig mere naturligt at reservere betegnelsen kon-
tekst til den tekstlige kontekst, og anvende ordet situation (eller kommu-
nikationssituation) når det er den situationelle sammenhæng der er på 
tale. Det er derfor den terminologi der anvendes i denne bog, medmindre 
andet klart fremgår af konteksten.

Medium, modalitet og kanal

Ordet medium kommer af latin medius der betyder »midterst«, »i mid-
ten«. Det betegner altså en eller anden form for mellemled eller forbin-
delsesled og i kommunikationsteorien et mellemled mellem afsender og 
modtager. De øvrige sprog bruger samme udtryk: engelsk medium, tysk 
Medium og fransk medium.

Der er først og fremmest behov for at kunne tale om de mellemled der 
er en nødvendig forudsætning for kommunikation når afsender og modta-
ger ikke er inden for høre- eller synsvidde af hinanden (fjernkommunika-
tion i modsætning til nærkommunikation). Derfor bruges medium normalt 
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om de tekniske hjælpemidler som muliggør kommunikation over længere 
afstande og over tid: telegraf og telefon, film og fjernsyn, trykte medier 
som bøger, aviser og tidsskrifter. Hertil kommer i dag en række datamat-
baserede kommunikationsformer som chat, e-post, konferencesystemer, 
web-sider m.v. Man taler også generelt om medieret kommunikation.

I nogle anvendelser af ordet kommer mediet imidlertid til at omfatte 
ikke bare de tekniske hjælpemidler som sådan, men også hele den organi-
sation som skal til for at det kan virke. Derved bliver avisen som medium 
ikke bare de producerede tryksager, men hele produktionsapparatet, med 
dets beslutningsprocesser, ideologiske grundlag, ledelse og økonomi.

I en anden generel forståelse af medium kan man sige at også talespro-
get i ansigt-til-ansigt-situationer har sit medium, nemlig de lydbølger der 
bærer talesignalet, og de lysbølger der bærer de visuelle signaler (gestus, 
mimik m.v.). Men det forekommer ikke særlig hensigtsmæssigt at ind-
drage dette under begrebet medium. Det er mere praktisk at kunne skelne 
mellem ikke-medieret kommunikation som i normal talesprogskom-
munikation/nærkommunikation, og medieret kommunikation som vi 
bl.a. finder det i forbindelse med telefon, fjernsyn og videokonferencer 
hvor talesprogskommunikation transmitteres med tekniske hjælpemid-
ler fra afsender til modtager, og hvor mediet sætter særlige grænser og 
muligheder for kommunikationens form og forløb.

I nogle sammenhænge har vi brug for at fokusere på de materialer og 
de perceptionsformer som er på spil i kommunikationen. Vi taler da om 
auditive, visuelle og audiovisuelle medier. Med blindeskrift udvides dette 
til taktile medier, og med en eventuel udnyttelse af smags- og lugtesansen 
til kommunikative eller bredere semiotiske formål kunne vi tale om gusta-
toriske (smagsorienterede) og olfaktoriske (lugtorienterede) medier.

I nyere forskning er der en tendens til i stedet for medium at anvende 
betegnelsen modus eller modalitet (engelsk mode og modality), ofte i sam-
mensætningen sansemodus eller sansemodalitet. Og det er den sprogbrug jeg 
vil benytte mig af i det følgende. Altså taler jeg om auditiv modus, visuel modus 
osv. Og om multimodal kommunikation eller multimodale medier. (Desværre 
findes der også inden for sprogvidenskaben en helt anden brug af ordet 
modalitet. Den kommer vi tilbage til i Kapitel 8.)

Ordet kanal bruges sommetider som synonym til medium (engelsk 
channel). I denne sprogbrug skelner man altså ikke terminologisk mellem 
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f.eks. avisen som medium for nyhedsinformation og avisen som kanal for 
det samme. Men f.eks. i radio- og tv-verdenen er det praktisk at kunne 
skelne mellem f.eks. radioen som medium mere generelt og de forskel-
lige kanaler ad hvilke radioudsendelser kan nå frem til lytterne. Og det 
samme kan man gøre med aviser, ugeblade, tidsskrifter m.v. Her bliver 
kanalen så det enkelte blad med dets særlige profil og læserskare. Distink-
tionen gør det også muligt at tale om de forskellige kanaler som veje til at 
nå forskellige modtagergrupper eller målgrupper.

Med denne terminologi bliver medium og kanal betegnelser for to 
forskellige aspekter af samme sag. Med medium fokuserer vi på mediets 
egenskaber, herunder den dominerende modalitet, med kanal på diffe-
rentieringen inden for og mellem medierne, ikke mindst med hensyn til 
målgrupper og modtagergrupper.

Man kan i litteraturen komme ud for at kanal i stedet defineres som de 
fysiske aspekter af kommunikation, det fysiske medium i hvilket signa-
lerne/tegnene transmitteres. Så bliver lysbølger, lydbølger, radiobølger, 
elektriske strømme i telefonkabler, ja sågar nervesystemets transmissions-
former, til kanaler (f.eks. i Fiske: Introduction to Communication Studies, 
s. 18). Mig forekommer det ikke hensigtsmæssigt at bruge kanal på denne 
måde, først og fremmest fordi jeg dermed kommer til at savne et ord for 
det som jeg her har kaldt for kanal.

afsluttende bemærkninger

Diskussionen af de forskellige anvendelser af ordet kanal kan være  
en passende anledning til at vende tilbage til de indledende advars-
ler om den ofte forvirrende og modsigelsesfulde terminologi inden for  
fagområdet.

Og samtidig minde om at det sidste ord ikke er sagt om de termer 
som er blevet introduceret i de foregående afsnit. Terminologien og dens 
forgreninger vil også blive diskuteret i resten af bogen, begyndende med 
næste kapitel som behandler spørgsmålet “Hvad er et tegn?

Jeg vil afsluttende gengive I.A. Richards’ advarsel om ikke at forveksle 
det vi kan med tegn, sprog og tekster, med det vi mener at vide om det vi 
kan. Han henviser til psykologen William James’ bon mot om psykologens 
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fejlslutning (the Psychologist’s Fallacy) som består i at forveksle de psykolo-
giske teorier med det de handler om, den menneskelige psykologi.

Som Richards bemærker, er vores evne til at skabe og bruge kommuni-
kation omfattende og næsten uforklarlig. Vores refleksive bevidsthed om 
disse færdigheder er derimod ufuldstændig, til dels misvisende, ofte over- 
forenklet og fejlbarlig. Teorier kan ikke erstatte praksis, eller fortælle os 
hvordan vi skal gøre noget som vi ikke allerede kan. De skal derimod 
beskytte vores naturlige færdigheder mod unødvendigt enkle opfattel-
ser af dem og hjælpe os til at lære af hinanden. Når det drejer sig om at 
omsætte færdigheder til analyse og teori, består fremskridtet først og frem-
mest i at opdage og udnytte vores misforståelser. (Efter The Philosophy of 
Rhetoric, s. 116.)

Noter til Kapitel 1
Der henvises til den mere indgående behandling i resten af bogens kapitler, og 

til de detaljerede referencer i forbindelse hermed. Specielt behandles Charles 
Sanders Peirce og Ferdinand de Saussure i Kapitel 3 og Roman Jakobson i 
Kapitel 4.

I det følgende anføres blot de bibliografiske oplysninger om værker der er 
henvist til i det foregående, samt et udvalg af opslagsværker som har været 
brugt ved udarbejdelsen af kapitlet.

Referencer til Kapitel 1
Fiske, John. Introduction to Communication Studies. London: Routledge. 1982.  

2. udg. 1990. 203 s.
Halskov Jensen, Elisabeth & Jenny Anneberg Olsen (red.): Tekstens Univers – en 

introduktion til tekstvidenskab. Århus: Klim. 2003. 228 s.
Peters, John Durham. Speaking into the air. A history of the Idea of Communication.
Chicago & London: University of Chicago Press. 1999. 293 s.
Richards, I.A.: The Philosophy of Rhetoric. Oxford: Oxford University Press. 

1936, genoptryk 1967. 138 s.

Opslagsværker
Cobley, Paul (red.): The Routledge Companion to Semiotics and Linguistics. Lon-

don: Routledge. 2001. 326 s.
Crystal, David: The Penguin Dictionary of Language. Harmondsworth: Penguin 

Books. 2. udg. 1999. 390 s. [Tidl. udgivet som An Encyclopedic Dictionary of 



1 · NoglE gruNdbEgrEbEr og gruNdaNtagElSEr | 39

Language and Languages. Harmondsworth: Penguin Books. 1994 (opr. udg. 
1992). 428 s.]

Crystal, David: The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge: Cambridge 
University Press. 2. udg. 1997. 480 s.

Cuddon, J.A.: The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory.  
4. udg. ved C.E.Preston. Harmondsworth: Penguin Books. 1999 (opr. udg. 
1998). 991 s.

Harmer, Henning & Thomas Jørgensen: Gyldendals Litteraturleksikon I–IV. Køben-
havn: Gyldendals Forlag. 1974.

Katlev, Jan: Politikens Etymologisk Ordbog. Danske ords historie. København: Politi-
kens Forlag. 2000. 698 s.

Lübcke, Poul (red.): Politikens Filosofileksikon. København: Politikens Forlag. 1983. 
472 s.

Politikens Nudansk Ordbog med Etymologi. Bd. 1–2. (Redigeret af Christian 
Becker-Christensen m.fl.) København: Politikens Forlag. 1999. 1611 s.

O’Sullivan, Tim, John Hartley, Danny Saunders, Martin Montgomery & John 
Fiske: Key Concepts in Communication and Cultural Studies. London & New 
York: Routledge. 2. udg. 1994. 367 s.

Rasmussen, Henrik, Kamilla Hygum Rasmussen & Jeanne Berman (red.): Gads 
Litteraturleksikon. København: Gads Forlag. 1999. 351 s.

699 varme termer. Leksikon til sprogkundskab. Af Jens Cramer, Lars Anton  
Henriksen, Mette Kunøe, Erik Vive Larsen, Ole Togeby & Peter Widell. 
Århus: Århus Universitetsforlag. 1996. 176 s.

Williams, Raymond: Keywords. A vocabulary of Culture and Society. London: Fon-

tana. 1976. 286 s.





2 · Hvad Er tEgN? | 41

KaPItEl 2

Hvad er tegn?

Det er sagt mange gange før, og det må gentages også her: Den menneske-
lige kommunikation og dens mangfoldige former er på én gang en selv-
følgelighed – noget vi alle tager for givet – og et dybt mysterium. Vi ved at 
det finder sted, hele tiden og til alle tider, men vi har svært ved at give en 
præcis og dækkende forklaring på hvad der foregår.

Fænomenet kommunikation bliver undersøgt ud fra mange forskellige 
synsvinkler. Det indgår som allerede nævnt i fag som sprogvidenskab, reto-
rik, litteraturvidenskab, filmvidenskab, massemedieforskning, og kultur-
studier, fag der beskæftiger sig med kommunikationens konkrete former. 
Men også i fag som filosofi, psykologi, pædagogik, sociologi, antropologi, 
etnografi, fordi kommunikation er et centralt element i alle de menneske-
lige livsytringer; fra vores forståelse af os selv og vores omverden til den 
måde vi organiserer det fælles liv i sociale strukturer.

I forsøg på at gribe de mest generelle karakteristika ved kommunika-
tionen og de midler der gør den mulig, har der i løbet af de sidste godt 
hundrede år udviklet sig et par forskningsområder som vi her vil kalde 
for tegnteori og kommunikationsteori.

Tegnteori går også under de mere internationale betegnelser semio-
tik eller semiologi, men disse betegnelser bruges også om forskning der 
næsten udelukkende fokuserer på ikke-sproglige tegn, som f.eks billeder, 
tøj, møbler, mad, adfærdsformer m.v., og den rolle de spiller i en social og 
kulturel sammenhæng. Der er også mange der insisterer på at skelne mel-
lem semiotik og semiologi på en måde så man ved at vælge den ene af de 
to betegnelser risikerer at vælge side i en konflikt som vi i virkeligheden 
ikke behøver at forholde os til i første omgang. Derfor foretrækker jeg at 
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anvende den generelle term: tegnteori, og den omfatter både sproglige og 
ikke-sproglige tegn.

Kommunikationsteori og tegnteori kan ses som to tilgange til samme 
fænomen. Kommunikationsteorier fokuserer på kommunikationen som 
en proces, en af flere former for samspil mellem mennesker. Mens tegn-
teorier fokuserer på de tegn som er en vigtig forudsætning for at kom-
munikationen kan finde sted. Det er tvivlsomt om der kan eksistere  
kommunikation uden en eller anden form for tegn. Men der er ingen tvivl 
om at tegn også anvendes til mange ikke-kommunikative formål, så der er 
god mening i at opfatte de to forskningsområder som overlappende, men 
ikke identiske.

I det følgende vil vi først se på tegnteoriens grundtræk og nogle af de 
begreber der knytter sig til arbejdet med tegn og tegnsystemer.

Derefter ser vi i Kapitel 3 nærmere på de to teoretikere som regnes 
for dens grundlæggere: Charles Sanders Peirce og Ferdinand de Saussure. 
Hertil kommer nogle teoretikere som bl.a. er inspireret af Peirce.

I Kapitel 4 vil vi så i store træk følge den videre udvikling af tegnteori-
erne gennem det 20. årh. og deres gradvise fusion med kommunikations-
teorierne. I Kapitel 4 forlader vi udviklingen lige efter Anden Verdenskrig, 
men tråden genoptages senere flere gange, og genoptages i Kapitel 12  
(Tilbageblik og Afrunding. Modtagerne i centrum).

Kapitel 5 (Tegn er mange ting) giver et udvalg af praktiske eksempler 
på tegn, med særlig vægt på de ikke-sproglige tegn.

den semiotiske trekant

I forrige kapitel indførte jeg et 
skel mellem termer (betegnel-
ser), de betegnede fænomener 
og de begreber vi har om fæno-
menerne og som er termernes 
”indhold”.

Relationerne mellem de tre 
”faktorer” blev afbildet som en 
trekant der står på den ene kant.



2 · Hvad Er tEgN? | 43

Dengang blev det understreget at det var vigtigt at holde de tre ting ude 
fra hinanden. Det skete fordi de i både den daglige og den faglige termi-
nologi ikke nødvendigvis fulgtes ad. Men man kan ud fra en anden syns-
vinkel hævde at de tre udgør en enhed hvor hver af delene forudsætter 
hinanden.

Fænomenerne får deres identitet som eksemplarer af en kategori. Kate-
gorien afgrænses dels af begrebet som omfatter de egenskaber der hører 
til kategorien, dels af betegnelsen som markerer kategorien som forskellig 
fra andre kategorier.

Termerne får deres identitet gennem det de ”står for”, som dels er 
begrebet, dels de fænomener som termen kan anvendes på. Altså kate-
goriens indhold (intension) og omfang (ekstension), med de betegnelser 
som blev indført i Kapitel 1 (s. 18).

Begreberne er begreber om bestemte fænomener og ikke om andre, 
og de får i høj grad deres identitet gennem de termer som er deres ydre 
udtryk.

Termerne kan ses som special-  
tilfælde af tegn, og begreberne 
som specialtilfælde af tegn-ind-
hold. Dermed kan trekant-mo-
dellen opfattes som en model af 
såvel sproglige tegn som andre 
tegn.

Der er tradition for at anvende betegnelsen objekt for det eller de kon-
krete fænomener som tegnet henviser til.

Denne trekant går under navnet den semiotiske trekant. Den er – som 
vi skal se senere – især knyttet til Charles Sanders Peirces tegnteori som 
han netop kaldte for semiotik. Den har mange både teoretiske og pædago-
giske kvaliteter, men er også egnet til at føre tegnteorien på vildspor. Det 
vender vi også tilbage til senere. Men lad os se lidt nærmere på modellen.

Det er ikke tilfældigt at modellen står på den kant der har tegn og objekt 
som endepunkter. Hvis tegn skal have en kommunikativ funktion, må de 
nødvendigvis have en eksistensform der ligger uden for den enkelte tegn-
bruger og er tilgængelig både for denne som afsender og for modtageren 
af ”tegngivningen” eller kommunikationen. Tegnet må være eller indbe-
fatte en eller anden form for materialitet, i modsætning til begreber og 
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tegn-indhold som er mentale 
størrelser – om man så må 
sige ”inden i” tegnbrugerne. 
Det er også sædvanligt at 
forestille sig fænomener eller 
objekter som noget der har 
materiel eksistens – uden for 
tegnbrugernes bevidsthed. 
Trekantens bund befinder 

sig derfor i den ”ydre”, materielle verden, mens toppen befinder sig i den 
”indre”, mentale verden.

Trekant-modellen fungerer godt når vi ser på sprogets betegnelser for 
mennesker, dyr, planter og ting og lignende fænomener: Ordet hund ”står 
for” en konkret kategori af dyr og kan anvendes på konkrete eksemplarer 
af denne kategori. Og ordets indhold »hund« er sprogbrugernes begreb 
om hunde, det som karakteriserer dem som hunde i modsætning til andre 
dyr m.v.

Indhold og reference

Med modellen følger endvidere et vigtigt betydningsmæssigt skel, nem-
lig skellet mellem indhold og reference (eller henvisning). På engelsk 
taler man om sense og reference, men reference kaldes også for denotation 
(både på dansk og engelsk). (Der findes også andre varianter, hvoraf nogle 
vender mere eller mindre op og ned på terminologien. Mere om det i kapi-
tel 9.) Den vigtige pointe er imidlertid at der er forskel på en uspecifik og 
en specifik anvendelse af ordene. En reference indebærer altid en henvis-
ning til et eller flere specifikke eksemplarer af den relevante kategori, eller 
sagt med en typisk logisk formulering, reference implicerer eksistensen af 
konkrete objekter som der henvises til i den aktuelle situation. Reference 
er konkret, mens indhold ikke behøver at være det.

Modellen kan også anvendes på andre former for tegn end lige de 
sproglige. F.eks. passer afbildninger af konkrete fænomener, som f.eks. 
personer, fint ind i modellens logik.
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I forbindelse med billeder 
kan det opleves som vanske-
ligt at fastholde skellet mellem  
(billed) indhold (= billed- 
fremstilling) og det afbildede 
objekt. Det er lettest at se hvis 
man sammenligner med andre 
billeder af samme person, her 
altså filosoffen Descartes. Men 
ved nærmere eftertanke kan 
vi nok under alle omstændig-
heder konstatere at billedet 
fremstiller sit ”objekt” på en 
bestemt måde, i en bestemt 
synsvinkel, med en bestemt 
belysning, og at mange andre 
ville have været mulige. Og vi 
kan også se at valget af farver 
og linjeføring giver billedets genstand et særligt præg. Det er altså muligt 
at skelne mellem fremstillingen (indholdet/betydningen) som ligger i bil-
ledet selv, og objektet for billedet. Hvis vi opfatter billedet som et tegn, 
har det altså begge disse aspekter og passer ind i modellen.

Der opstår imidlertid problemer når modellen anvendes på tegn for 
noget som vi som sprogbrugere nok kan forestille os, men som ikke eksi-
sterer i den virkelighed som vi kender. I filosofiske diskussioner er der 
tradition for at bruge enhjørninge som eksempel:

Stik efter Frans Hals:
Portræt af Descartes (1649).
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Der findes mange billeder af enhjørninge (et større udvalg findes i Lis 
Gotfredsen: Enhjørningen), og alle de europæiske sprog har betegnelser for 
dette mytiske eller fiktive fænomen: Dansk: enhjørning; engelsk: unicorn; 
tysk: Einhorn; fransk: licorne. Men vi kan dårligt hævde at enhjørninge rea-
listisk set er ydre, materielle fænomener; de eksisterer kun i vores fantasi 
som klart har hjemme i den indre, mentale sfære. Vi kan lave den red-
ningsmanøvre at hævde at enhjørningene er ydre, materielle fænomener 
i vores forestillinger. At vi kan tale eller skrive om dem som noget der 
eksisterer uafhængigt af os og vores fantasi. Sådan optræder de på bille-
der og fortællinger og myter. Det indebærer at vi kan referere til fiktive 
fænomener ”som om” de er virkelige – uden nødvendigvis at forudsætte 
at de er det.

For at rumme dette må vi modi-
ficere modellen lidt. F.eks. ved at 
stiple de dele der ”sættes” som 
eksisterende, uden at være det. 
 
 

Forudsætter tegnet et objekt i den ydre verden?

Men det løser ikke alle problemer at stiple objektet hvis vi stadig forud-
sætter at det er noget der reelt eller forestillet eksisterer i den ydre verden 
uden for tegnbrugeren. Meget af det vi taler om, har nok en form for eksi-
stens, men ikke i den ydre, materielle verden. F.eks. indgår der i modellen 
et fænomen som »indhold« som vi altså har ord for, men som vi netop for-
udsætter er en indre, rent mental størrelse. Og der er mange andre af den 
slags fænomener i den verden vi lever i: tanker, ideer, holdninger, mod, 
angst, glæde, sult, osv. Det må fremtvinge overvejelser over modellens 
generalitet. Er det faktisk en generel model for tegn, eller må vi snarere se 
den som en model af en række specialtilfælde?

I de skilte som angiver herre- og dametoiletter, findes en figur, et bil-
lede, som fungerer som et tegn for henholdsvis en mand og en kvinde. 
Og i en mere abstrakt, international udgave kan de to billedtegn erstattes 
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af henholdsvis en trekant og en cirkel, som har samme tegnfunktion og 
samme tegnrelationer som de to skematiske billeder. Figuren/billedet er 
det materielle tegn hvis indhold er begrebet mand henholdsvis kvinde, 
men man kan ikke sige at tegnene refererer til konkrete mænd og kvinder.

Tegnene indgår i stedet i en større helhed som vi kalder for et skilt. Og 
skiltet betyder ikke »mænd« henholdsvis »kvinder«, men »herretoilet« og 
»dametoilet«, eller måske snarere: »Dette er et toilet som er forbeholdt 
for mænd« henholdsvis »kvinder«. Hvis vi opfatter skiltene som tegn, så 
kan vi altså ikke forstå dem som tegn der ”står for” et nærmere angivet 
fænomen eller objekt, men som anvisninger for eller reguleringer af tegn-
brugernes handlinger.

Og når vi løfter blikket fra sprogets mange betegnelser for kategorier 
af mennesker, dyr, planter, genstande, scenerier, begivenheder, mentale 
forestillinger osv., opdager vi hurtigt at sproget indeholder mange tegn 
der ikke svarer til logikken i den semiotiske trekant.

Tag f.eks. ordet og. Det er et sprogligt tegn, både når det bliver sagt og 
det bliver skrevet, men det fungerer ikke som et betegnelse for en kate-
gori, eller som en henvisning til eksemplarer af en sådan kategori. Det har 
et indhold som måske er svært at formulere, men som indebærer at vi ved 
hvad forskellen er på de to løsrevne sproglige tegn mænd og kvinder og det 
sammensatte tegn mænd og kvinder.

Ordet gå er en ordre om at begynde at gå når det bliver sagt af én 
person til en anden. Hvis det står på det nederste af de to lys i en lyskurv, 
bliver det til en tilladelse til at gå når det begynder at lyse grønt. Men 
i ingen af tilfældene står det for et allerede eksisterende fænomen. Det 
kan medvirke til at udløse en handling, og i andre sammenhænge, som 
i udtrykket at gå, kan det bruges til at betegne en sådan handling. Men 
ordet kan ikke reduceres til en betegnelse for et konkret objekt der passer 
ind i trekant-modellen.

En generaliseret tegnmodel

Der er altså behov for en grundig revision af tegn-modellen, hvis den skal 
svare til de virkelige vilkår i tegnbrugen. En mere generel model kunne se 
således ud, jf. næste side:
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Vi har nu fået modellen reduceret 
til 2 grundlæggende faktorer, nemlig 
tegnudtryk (det ydre, materielle tegn) 
og tegnindhold (det indre, mentale 
indhold eller betydning). At forstå 
noget som tegn indebærer at forstå 
det som betydningsbærende, noget 
der har en eller anden form for ind-
hold. Tegnet kan i bedste fald siges at 
”stå for” sit indhold, eller sagt med 

lidt andre ord: tegnet ”tæller som” sit indhold. Når det grønne gå lyser i 
lyskurven, tæller det som en tilladelse for gående til at passere gaden.

Med denne formulering kan vi vende tilbage til den oprindelige model 
og sige at den netop repræsenterer et specialtilfælde: I nogle tilfælde bru-
ger vi tegn til at referere til konkrete fænomener i den ydre verden. I andre 
bruger vi tegn på en måde så de så at sige ”lader som om” vi henviser 
til noget med en ydre eksistens selvom det faktisk ikke er tilfældet. Det 
kan være fiktive eller mytiske fænomener som enhjørninge, eller mentale 
fænomener som sorg og mod. Og endelig er der tegn som må forstås på 
en helt anden måde.

Kommunikation og symptom

Men vi er ikke helt færdige med at gøre op med trekant-modellens nor-
male præmisser. Den semiotiske trekant siges at omfatte alle former for 
tegn, og skelner derfor ikke mellem kommunikative tegn (eller intende-
rede tegn) og andre tegn. Men det er også en problematisk forudsætning.

Lad os se på et fænomen som et smil. Den der smiler, giver udtryk for 
en bestemt følelsesmæssig tilstand. Man kan sige at smilet betyder glæde 
eller i hvert fald noget der ligner. Ikke fordi vi har vedtaget at det skal 
betyde glæde, men fordi glæde (bl.a.) kommer til udtryk gennem smil.

Ordet hund er derimod et konventionelt tegn, en del af det sproglige 
tegnsystem. Og det gælder også for og og gå. Selvom det fortaber sig i en 
uklar fortid hvordan det gik til, så har vi som sprogbrugere en fælles kon-
vention eller ”aftale” om hvad disse tegn ”tæller som” når de bliver brugt. 

Generel tegnmodel (“tokant”).
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Nye sprogbrugere – børn eller mennesker fra andre sprogsamfund – må 
lære hvad tegnene tæller som.

Smilet er derimod en naturlig følge af glæden; vi smiler uvilkårligt når 
vi er glade, og vi kan forstå hvad andres smil betyder, uden særlig ind-
læring. Man kan sige at vi umiddelbart opfatter smilet som et spontant 
symptom på følelsestilstanden.

Selvfølgelig kan man simulere glæde, bl.a. ved at smile. Og dermed 
give andre det indtryk at man er glad, både når man er det, og når man 
ikke er det. Smilet er altså ikke et sikkert tegn på glæde, men en god indi-
kator. Det kan være konventionelt at smile – at holde gode miner til slet 
spil – men selve smilet er ikke et konventionelt tegn på samme måde som 
hund, og og gå er.

Yderligere eftertanke fører frem til at der findes en lang række tilfælde 
hvor vi slutter fra noget vi kan iagttage eller sanse på anden måde, til 
noget der kommer til udtryk i det sansede. Vi siger at feber er tegn på 
sygdom; røg er tegn på brand; mørke skyer og en pludselig, kraftig vind 
er tegn på et tordenvejr i anmarch – især hvis vi tidligere har set mange 
lavtflyvende svaler og følt en trykkende varme. Vi ”læser” tegnene som 
symptomer, ikke som kommunikative meddelelser.

Her er det ikke mere eller mindre medfødte forståelsesformer der 
hjælper os til at fortolke tegnene, men praktisk erfaring, måske ligefrem 
understøttet gennem eksperimenter og ”teoretisk” refleksion over syste-
matiske iagttagelser. Det kan forudsætte indlæring, men en helt anden 
form for indlæring end tilegnelsen af et system af konventionelle tegn.

Det som nu er sket, er at vi har flyttet fokus fra de faktorer der indgår 
i tegnfunktionen, og til selve relationen mellem tegnudtryk og tegnind-
hold. Her viser det sig at vores tegnbegreb skal rumme to fundamentalt 
forskellige relationer mellem udtryk og indhold. Det kaldes ofte for kon-
ventionelle tegn versus naturlige tegn, men jeg foretrækker at tale om kon-
ventionelle tegn og symptomale tegn.

På dansk svarer forskellen mellem de konventionelle tegn og de symp-
tomale tegn til forskellen mellem udtrykkene tegn for og tegn på. Egent-
lig er det besværligt at vi har valgt at bruge samme ord, tegn, for begge 
kategorier, men sådan er det nu engang. I hvert fald i dag (jf. Kapitel 3). 
Og de to tegnformer sameksisterer og spiller sammen i den menneske-
lige kommunikation: Mimik, gestus, tonefald – som er stærkt symptomalt 
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orienterede – spiller nøje sammen med ord og sætninger som er prototy-
pen på konventionelle tegn. Og vi kan udnytte de symptomale tegn mål-
rettet og bevidst, ligesom den måde vi vælger ord og udtryk på kan tolkes 
symptomalt, f.eks. som udtryk for usikkerhed og angst, eller for bestemte 
politiske eller sociale holdninger.

Som vi skal se i næste kapitel, spiller forskellen mellem konventionelle 
tegn og symptomale tegn en stor rolle i tegnteorien. Og det er en forskel 
som giver anledning til mange problemer både i teorien og i den praktiske 
anvendelse af den. Den moderne tegnteori er i en vis forstand vokset frem 
af refleksioner over netop dette skel.

og hvad med de ikoniske tegn?

I de fleste fremstillinger af semiotikken opererer man også med en tredje 
type af tegn som kaldes for ikoniske tegn. Det stammer fra Charles San-
ders Peirces tredeling af tegn i indekser (eng. indexes), ikoner (eng. icons) 
og symboler (eng. symbols). Denne inddeling bliver taget op i Kapitel 3,  
men når den nævnes på dette sted er det fordi det er almindeligt at sættes 
lighedstegn mellem Peirces indekser og de symptomale tegn (tegn på) og 
mellem Peirces symboler og de konventionelle tegn (tegn for). Jeg mener ikke 
at det hænger sammen på den måde, men at der er tale om to helt forskel-
lige måder at kategorisere tegn på. Men det rejser jo under alle omstæn-
digheder spørgsmålet om hvor Peirces ikoner hører hjemme i billedet. Og 
netop billeder og deres status som tegn eller eventuelt noget helt andet 
kommer til diskussion fordi billeder normalt opfattes som de prototypiske 
eksempler på ikoniske tegn.

Som det er fremgået tidligere i dette kapitel, finder jeg at det giver god 
mening at diskutere netop billeder og afbildning i en tegnteoretisk sam-
menhæng, men billeder adskiller sig på mange afgørende måder fra de 
sproglige tegn og fra de tekster som dannes ved hjælp af verbalsproget. 
At belyse dette kræver imidlertid mere plads end det har været muligt at 
sætte af i denne bog. Jeg giver dog en række eksempler på visuelle tegn i 
Kapitel 5 (Tegn er mange tegn). Den der vil vide mere om denne problem-
stilling, kan jeg henvise til afsnittet om ”Billeder” i Søren Kjørups Semiotik  
og hans Hvorfor smiler Mona Lisa?
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Her går vi videre (i Kapitel 3) til de store linjer i udviklingen frem til 
den moderne tegnteori, med særlig vægt på de to personer som alminde-
ligvis opfattes som dens grundlæggere: Charles Sanders Peirce og Ferdi-
nand de Saussure.

Noter til Kapitel 2
Kapitlet bygger først og fremmest på mit eget arbejde med tegnteori gennem 

mange år og er et forsøg på at uddestillere et fælles grundlag som de for-
skellige øvrige tilgange kan holdes op imod. Derfor er referencerne til dette 
kapitel som hovedregel ikke kilder til fremstillingen, men snarere forslag til 
videre læsning ”for begyndere og let øvede”.

Der findes mange indføringer i tegnteori (også under betegnelserne semiotik 
eller semiologi). Et godt sted at starte er Kjørup: Semiotik. Bøgerne af Alston, 
Barthes, Chandler, Cobley, Clarke, Fiske, Gall Jørgensen og Johansen &  
Larsen udmærker sig dels ved deres tilgængelighed, dels ved at belyse emnet 
fra forskellige positioner.

Clarke giver et historisk overblik med mange fyldige citater. Chandler behandler 
især den Saussureske tegnteori og dens brug i litterære studier og kulturstu-
dier, mens Cobley som titlen angiver, har en slagside mod sprogvidenskaben. 
Alston har rod i moderne anglo-amerikansk filosofi, den såkaldte analytiske 
filosofi. Fiske har været meget brugt i medieforskningen og de beslægtede 
kulturstudier (eng. Cultural Studies). O’Sullivan m.fl. er et alfabetisk ordnet 
opslagsværk inden for samme tradition.

Barthes repræsenterer i højeste grad den franske semiologi, men her i det  
pædagogiske hjørne, mens Eco arbejder på en syntese af europæiske og 
amerikanske tilgange, og sigter på både skønlitteratur og faglitteratur. Men 
resultatet er vanskeligt tilgængeligt, så det er nok ikke den første bog for en 
begynder i faget. Det gælder også for Harris som bl.a. er et opgør med en 
grundtanke i den Saussureske lingvistik og semiotik, nemlig at man er nødt 
til at skelne mellem (tegn)system og (tegn)brug, og at brugen forudsætter 
systemet.

M.h.t. Peirce og Saussure henvises i øvrigt til referencerne i Kapitel 3.

Referencer til Kapitel 2
Alston, William P.: Philosophy of Language. (Foundations of Philosophy Series).

Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall. 1964. 113 s.
Barthes, Roland: Elements of Semiology. London: Cape editions. 1967. (Reprint 

1969) 112 s.
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Chandler, Daniel: Semiotics. The Basics. London & New York: Routledge. 2002. 
273 s.

Clarke Jr., D.S.: Sources of Semiotics. Readings with Commentary from Antiquity to 
the Present. Caborndale and Edwardsville: Southern Illinois University Press. 
1990. 209 s.

Cobley, Paul (red.): The Routledge Companion to Semiotics and Linguistics.  
London & New York: Routledge. 2001. 326 s.

Eco, Umberto: A Theory of Semiotics. (Advances in Semiotics). Bloomington: Indi-
ana University Press. 1976 (og senere genoptryk). 354 s. [Forfatterens eget 
bud på en engelsk version af hovedværket La struttura assente (1968).]

Fiske, John: Introduction to Communication Studies. London: Routledge. 2. udg. 
1990. 203 s.

Gall Jørgensen, Keld: Semiotik. En introduktion. (Gyldendal Filosofi). København: 
Gyldendal. 1993. 188 s.

Gotfredsen, Lise: Enhjørningen. København: Samlerens Forlag. 1992. 198 s. 
[Enhjørningen som den fremtræder i myter og billeder.]

Harris, Roy: Signs, Language and Communication. Integrational and segregational 
approaches. London & New York: Routledge. 1996. 279 s.

Johansen, Jørgen Dines & Svend Erik Larsen: Tegn i brug. Odense: Forlaget 
Amanda. 1994. 329 s.

Kjørup, Søren: Hvorfor smiler Mona Lisa? – en bog om billeder og deres brug. Ros-
kilde: Roskilde Universitetsforlag. 2. udg. 1995. 167 s.

Kjørup, Søren: Menneskevidenskaberne. Problemer og traditioner i humanioras videnskab-
steori. Roskilde: Roskilde Universitetscenter. 1996. 409 s. [Ikke mindst afsnittene 
om ”Semiotikken” (s. 240-264) og ”Strukturalismen” (s. 333-355).]

Kjørup, Søren: Semiotik. (Problemer, positioner, paradigmer. 3). København:  
Samfundslitteratur/Roskilde Universitetsforlag. 2002. 93 s.
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KaPItEl 3

tegnteoriens grundlæggere
Peirce og Saussure

Teorierne om tegnene og deres rolle i vores tænkning og kommunikation 
udkrystalliserer sig i slutningen af det 19. årh. hos to meget forskellige 
forskere som i øvrigt arbejdede helt uafhængigt af hinanden, en i USA og 
en i Schweiz. Men der har selvfølgelig været forløbere.

Man peger ofte på den græske læge og forfatter Hippokrates (5. årh. 
f.v.t.) som et tidligt eksempel. Det hænger sammen med at han brugte det 
græske ord for tegn, semeîon, som betegnelse for patienternes symptomer. 
Han opfattede med andre ord symptomerne som tegn som det var lægens 
opgave at tyde, ikke som sygdommen selv. Her har vi således et godt eksem-
pel på en opfattelse af tegn som slet ikke knytter dem til en kommunikativ 
funktion. Vi må forstå symptomlæsningen som et led i en erkendelsespro-
ces hos lægen, ikke som en kommunikation mellem patient og læge (eller 
for den sags skyld mellem sygdommen og lægen). (Clarke, s. 11–12.)

Denne tegnopfattelse genfindes også hos Aristoteles (384–322 f.v.t.) og 
senere retoriske tænkere. Hos Aristoteles omtales fænomener der kan bru-
ges som tegn på (indikatorer for) at ting er sket eller vil ske, eller på at 
noget forholder sig på en bestemt måde. Altså som led i logiske ræson-
nementer og retorisk argumentation. Om dette bruger Aristoteles ordet 
semeia, mens han i andre sammenhænge bruger ordet symbola om sprog-
lige udtryk og deres betydning. Eller sagt på en anden måde: han synes 
ikke at opfatte disse to forskellige slags tegn som noget der i en eller anden 
henseende er det samme, eller bare nært beslægtet. (Clarke, s. 13–15.)

Den kristne tænker Augustin (354–430) anses normalt for den første 
der taler om tegn som et fællesbegreb for symptomale tegn og kommuni-
kative tegn. Han bruger den latinske udgave af semeion, nemlig signe og 
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skelner dernæst mellem signa naturalia (»naturlige tegn«) og signa data 
(»givne tegn«). Det sidste er tegn ”som levende væsener viser hinanden 
med det formål at tilkendegive, i det omfang de formår det, sindets bevæ-
gelser eller noget som de har bemærket eller forstået.” Augustin lader det 
henstå uafklaret om dyr kommunikerer bevidst eller signalerer ubevidst, 
f.eks. når en hane der har fundet føde, udstøder en lyd der får hønsene til 
at opsøge stedet. (Clarke, s. 23ff.)

En anden forløber er den engelske filosof John Locke (1632–1704) som 
i værket An Essay Concerning Human Understanding (1689) skelner mellem 
tre former for viden: Fysikken, Praktikken og Semiotikken. Fysikken dre-
jer sig om naturen, Praktikken om de sociale handlinger og deres etiske 
aspekter og Semiotikken om forståelsen af tegn, herunder ord. For Locke 
var Semiotik imidlertid mere eller mindre det samme som det vi i dag ville 
kalde for logik. Det er Locke som lancerer selve termen semiotik (eng. semi-
otics.) Etymologisk3 set består ordet af elementerne semeion (græsk »tegn«) 
og en endelse -ot + tik som blot angiver at ordet har med tegn at gøre, en 
oversættelse kunne være tegnmæssig.

Kjørup (Menneskevidenskaberne, s. 245f.) nævner som yderligere en 
forløber for den moderne semiotik den tysk-schweiziske filosof og mate-
matiker Johann Heinrich Lambert (1728–1777) som i hovedværket Neues 
Organon (1764) har et større afsnit (3. bog) med titlen: ”Semiotik oder 
Lehre von der Bezeichnung der Gedanken und Dinge.” Men for Lambert 
som for Locke er hovedsagen de sproglige tegn.

Roman Jakobson bekræfter i en kortfattet oversigt (”Et blik på semio-
tikkens udvikling”, 1974) ovenstående fremstilling af semiotikkens forhi-
storie, men fremhæver at Lambert også interesserer sig for det han kalder 
for de naturlige tegn på følelser (natürliche Zeichen von Affekten), herunder 
gestus. Og han har, ifølge Jakobson, blik for tegn baseret på ligheder og 
efterligning. På disse områder foregriber han, igen ifølge Jakobson, 2 af 
Peirces grundkategorier, indekser og ikoner.

Roman Jakobson føjer desuden 3 navne til listen over semiotiske 
forløbere: den polsk-fødte franskmand Joseph Marie Hoene-Wronski 

3. Etymologi er læren om ordenes oprindelse, udvikling og indbyrdes slægtskab. Ordet selv 
kommer af græsk étymos, »virkelig, sand«, og endelsen -logi.



3 · tEgNtEorIENS gruNdlæggErE: PEIrcE og SauSSurE | 55

(1778–1853), tjekken Bernard Bolzano (1781–1848) og tyskeren Edmund 
Husserl (1859–1938). Bolzano behandler i sin Wissenschaftlehre (1837) bl.a. 
Zeichenlehre oder Semiotik, og denne diskussion inspirerer Husserl til et 
ungdomsarbejde, Zur Logik der Zeichen (Semiotik), som er skrevet i 1890, 
men forbliver uudgivet indtil 1970. Husserl fortsætter sine semiotiske 
overvejelser i Logische Untersuchungen (1900–19001) som var en af mange 
inspirationskilder for Karl Bühlers Sprachtheorie (1934) (jf. Kapitel 4, s. 
76f.).

Tiden var således på mange måder moden for en udskillelse af semio-
tikken som et særligt videnskabsområde. Men det egentlige gennembrud 
henføres normalt til Charles Sanders Peirce og Ferdinand de Saussure som 
begge var aktive omkring århundredeskiftet.

Peirce og semiotisk erkendelse

Charles Sanders Peirce4 (1839–1914) var en amerikansk filosof og natur-
forsker som kun fandt varig ansættelse ved United States Coast and  
Geodetic Survey (1861–91). Men gennem sine bidrag til samtidens intel-
lektuelle tidsskrifter og gennem sine efterladte papirer opnåede han stor 
indflydelse på det amerikanske åndsliv. Han er kendt som grundlægger 
af pragmatismen, en filosofisk retning der prægede amerikansk psyko-
logi gennem William James (1842–1910) og amerikansk pædagogisk teori 
og praksis gennem John Dewey (1859–1952). Betegnelsen pragmatisme  
er afledt af græsk pragma som igen er afledt af et verbum der betyder  
»at gøre«; ordene er også beslægtet med ordet praksis, og netop praksis 
spiller en central rolle i pragmatismens erkendelsesteori.

I vores sammenhæng er det dog Peirces bidrag til tegnteorien der 
er mest interessant. Han brugte selv betegnelsen semiotic i lighed med 
John Locke. Peirces tilgang til tegnteorien var præget af hans interesse for 
erkendelsesteori. For ham var tegn et vigtigt og uomgængeligt led i vores 
opfattelse og forståelse af verden.

4. Navnet Peirce udtales i dag normalt så det rimer på det engelske ord purse. I Gyldendals 
Tibinds Leksikon, bd. 7 (1978) er udtaleangivelsen dog [piəs] (somi pierce), mens den i Den 
Store Danske Encyklopædi, bd.15 (1999) er [peɹs] (altså som purse).
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I Peirces papirer og offentliggjorte arbejder findes der adskillige tilløb 
til en fastlæggelse af de grundlæggende begreber og terminologien. Den 
følgende indkredsning af tegnbegrebet er den der normalt citeres:

Et tegn, eller representamen, er noget der for nogen står for noget 
[andet] i en eller anden henseende eller egenskab.

Det henvender sig til nogen, dvs. at det i denne persons bevidst-
hed [mind] fremkalder et tilsvarende tegn, eller måske et mere udviklet 
tegn. Det tegn som det fremkalder, vil jeg benævne det første tegns 
interpretant.

Tegnet står for noget, dets objekt. Det står for dette objekt, ikke i 
enhver henseende, men med hensyn til en form for idé som jeg under-
tiden har kaldt for representamens grundlag [ground].

Manuskript fra 1897. Philosophical Writings, s. 99. (F.O.)

En mere kompakt version er følgende:

Et tegn er en ting som tjener til at videregive viden om en anden ting 
som det siges at stå for eller repræsentere. Denne [anden] ting kaldes for 
tegnets objekt; den ide som tegnet fremkalder, og som er et mentalt tegn 
for samme objekt, kaldes for tegnets interpretant.

Der findes tre klasser af tegn: ikoner (eller billeder), indekser og sym-

boler.
”Of reasoning in General.” (Manus, 1895). S. 13. (F.O.)

Det er karakteristisk for Peirce at han har en tilbøjelighed til at arbejde 
med tredelinger, triader. Ovenstående opfattes således normalt som et tri-
adisk tegnbegreb.

Tredelingen synes at udgøre en næsten uimodståelig fristelse til at 
visualisere Peirces tegnbegreb ved hjælp af en trekant. Det har imidlertid 
ingen basis hos Peirce selv. Trekant-modellen kan derimod med rette hen-
føres til Ogden & Richards som vi møder sidst i dette kapitel.

Der indgår selvfølgelig tre faktorer i Peirces karakteristik: Tegnet selv 
(representamen, det repræsenterende element), objektet og interpretan-
ten (fortolkningen af tegnet). Men som det ses af citaterne, taler Peirce 
også om at tegnet står for (repræsenterer) sit objekt i form af en sort of 
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idea, tegnets ground. Det er uklart hvilken sammenhæng der er mellem 
interpretant og ground, men da Peirce netop siger at ground er den sær-
lige henseende i hvilket tegnet repræsenterer objektet, kunne man for-
tolke det som en form for betydning, den opfattelse af objektet som tegnet 
bliver bærer af. Men den mest almindelige fortolkning er at ground har 
at gøre med motivationen for at vælge et bestemt tegn som repræsenta-
tion for objektet, og det relaterer sig dermed til Peirces inddeling af tegn i  
ikoner, indekser og symboler. Det ser vi nærmere på om lidt.

Hvis man alene fokuserer på disse 3 faktorer: tegn, objekt og fortolk-
ning, overser man den faktor som holder sammen på det hele, den næsten 
usynlige nogen (somebody) for hvem tegnet er et tegn. Det som gør en 
genstand eller et fænomen til et tegn, er for Peirce netop at nogen opfatter 
det sådan. Tegnet forudsætter en tegnbruger som dog ikke behøver at 
være et bevidst væsen, f.eks. et menneske med et højt udviklet intellekt. 
Og det er netop styrken ved Peirces tegnbegreb at det kan rumme alle 
tænkelige tegnformer og tegnanvendelser, fra primitive organiske reakti-
oner hos f.eks. amøber til komplekse (mester)værker som en filmatisering 
af Shakespeares Macbeth.

Peirces opfattelse af tegnet er dog som nævnt tæt knyttet til hans opfat-
telse af den menneskelige erkendelse som han netop forstår som præget af 
en i bred forstand semiotisk tilgang til verden. De ting og fænomener som 
vi umiddelbart opfatter, ses (fortolkes) som udtryk for eller tegn på for-
hold som ikke umiddelbart kan iagttages, som når vi fortolker feber som 
tegn på sygdom og røde pletter som tegn på mæslinger eller røde hunde. 
Eller med Peirces egne eksempler:

[…] et lavt barometertryk i fugtig luft er et indeks for regn; Det vil 
sige at vi antager at naturens kræfter etablerer en sandsynlig forbin-
delse mellem barometertrykket i fugtig luft og et kommende regnvejr.  
En vejrhane er et indeks for vindretningen; for det første fordi den peger 
i samme retning som vinden så der er en reel forbindelse mellem de to; 
og for det andet fordi vi er sådan indrettet at når vi ser en vejrhane pege 
i en bestemt retning, så henleder den vores opmærksomhed på denne 
retning; og når vi ser vejrhanen dreje sig efter vinden, så tvinger vores 
tankelove os til at slutte at retningen er forbundet med vinden. […]

”Of reasoning in General.” (Manus, 1895). s. 14. (F.O.)
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Ikon, indeks og symbol

I citatet ovenfor omtales tegnet som indeks (eng. index). Til arven fra Peirce 
hører inddelingen af tegnene i tre kategorier: ikon, indeks og symbol. Ind-
delingen er baseret på forholdet mellem tegnet (repræsentationen) og det 
som tegnet står for, objektet.

Et ikon (eng. icon) fungerer som tegn i kraft af egenskaber ved tegnet som 
gør at det i en eller anden forstand ligner objektet. Et typisk eksempel på 
et ikonisk tegn er et billede eller et diagram, men ikoniske tegn behøver 
ikke at være visuelle. Ligheden kan også have med lyden at gøre eller med 
en abstrakt struktur (som f.eks. en matematisk formel).

Selve termen ikon trækker dog på associationen til billeder, idet den er 
afledt af det græske ord for billede, eikón.

Et indeks fungerer ifølge Peirce bl.a. som tegn i kraft af en umiddel-
bar sammenhæng med det betegnede objekt. I mange eksempler svarer  
det til hvad jeg ovenfor har kaldt for symptomale tegn. Men Peirces 
mange forsøg på at karakterisere denne tegntype må give anledning til 
stor usikkerhed om hvad han egentlig mener med et indeks. Han anfø-
rer bl.a. de henførende stedord i en tekst (han, hun, den, det osv.) som 
eksempel på indices fordi de henviser til (peger på) et andet udtryk i 
teksten, men det er svært at begribe det som noget der sammen med 
spor i sneen og symptomer på sygdom kan sammenholdes som én, fæl-
les tegntype.

I andre sammenhænge understreger Peirce den etymologiske bag-
grund for valget af termen indeks, idet den kommer af den latinske beteg-
nelse for en pegefinger; og måske er pegehandlingen i virkeligheden det 
centrale i Peirces indeksbegreb. Vejskilte, vejrhaner og henførende stedord 
peger på det de ”står for”; det samme kan man i overført betydning sige 
om sygdomssymptomer og målestreger på termometre og barometre. I 
”What is a Sign?” taler han om indications, som her også omfatter bank 
på døre. Han siger at alt hvad der får os til at rette opmærksomheden mod 
noget bestemt, eller får os til at forbinde to oplevelser med hinanden, er 
indications, altså indekser. (”What is a Sign?”, s. 8. Se også ”Of Reasoning 
in General”, f.eks. s. 14ff.).
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Den almindelige tendens er dog at ignorere denne del af Peirces diskus-
sion, og at anvende termen indeks i overensstemmelse med de prototypi-
ske betydninger: spor, symptomer, konsekvenser m.v. William P. Alston 
giver således følgende eksempler på typisk indeksikalsk tegnforståelse:

n Kampesten af denne type er tegn på en istidsgletcher
n  Den summen er tegn på at der er en løs forbindelse i det elektriske 

system.
n Det ansigtsudtryk er tegn på problemer

(Alston, s. 50. F.O.)

Denne forståelse passer imidlertid godt med et andet af Peirces mange 
tilløb til en definition:

”Et indeks er et tegn som øjeblikkeligt ville miste sin karakter af tegn 
hvis det ikke havde noget objekt, men ikke ville miste den hvis der ikke 
var nogen interpretant. Det gælder for eksempel for en afstøbning5 af 
et skudhul opfattet som tegn på et skud, for uden skuddet ville der 
ikke være noget hul; men hullet er der hvad enten nogen indser at det 
skal tilskrives et skud eller ej.

Philosophical Writings. s. 104. (F.O.).

Peirces tredje tegntype er symbol. Peirce anvender symbol som beteg-
nelse for et tegn der hverken er et ikon eller et indeks, men hvor sam-
menhængen mellem tegnudtryk og det betegnede objekt er helt igennem 
konventionel (eller med et Saussuresk udtryk, arbitrær). I Peirces termi-
nologi omfatter symboler alle tegn der består af skrevne eller talte ord:

Alle almindelige ord som ’give’, ’fugl’, ’bryllup’ er eksempler på sym-
boler. De kan anvendes på alt hvad der kan opfattes som en virkelig-
gørelse af den idé der er forbundet med ordet; de identificerer ikke i 
sig selv disse genstande. De viser os ikke en fugl, de udfolder ikke for 
vores øjne det at give eller et bryllup, men de antager at vi selv kan 

5. Peirce tænker her på en afstøbning (eng. mould) som er lavet i forbindelse med en krimi- 
nalteknisk undersøgelse.



60 | gENErEl tEgNtEorI

forestille os disse ting eller handlinger, og at vi har associeret ordet 
med dem.

”Of Reasoning in General.” s. 9. (F.O.).

Men også andre former for konventionelle tegn kan ifølge Peirce katego-
riseres som symboler.

Kategorien symbol er formentlig den mindst problematiske af Peirces 
tre kategorier hvis det ikke havde været for valget af netop termen sym-
bol. Det var Peirces opfattelse at han brugte termen helt i overensstem-
melse med normal sprogbrug:

Ordet symbol har så mange betydninger at det ville være skadeligt for 
sproget at føje endnu en til. Jeg mener ikke at den betydning jeg tillæg-
ger det, et konventionelt tegn, eller et tegn der afhænger af vane (tillært 
eller medfødt), er en ny betydning, men snarere en tilbagevenden til 
den oprindelige betydning.

”Of Reasoning in General.” s. 9. (F.O.).

Men i praksis viser det sig jo at dagligsprogets symbol betyder nærmest 
det modsatte af Peirces symbol. Der er i øvrigt også mange fremtrædende 
teoretikere, både på Peirces egen tid, og senere, der anvender termen sym-
bol om tegn i al almindelighed. Det gælder bl.a. Ogden og Richards (jf. s. 
68f.). I de fleste tilfælde vil det være fornuftigt at bruge konventionelt tegn 
i stedet for Peirces symbol.

Det som ovenfor blev karakteriseret som en styrke ved Peirces semiotik, 
er også dens vigtigste svaghed, nemlig at den sammenfatter et meget 
bredt spektrum af tegnanvendelser under en fælles hat. Søren Kjørup 
peger f.eks. på at den såkaldte zoosemiotik der bl.a. behandler dyrs 
instinktive reaktioner på bestemte stimuli, passer dårligt sammen med 
den tegnforståelse som ikon og symbol forudsætter. (Se også Kapitel 4, 
s. 90) 

Det som Kjørup her har fat i, er den udvidelse af tegnbegrebet som lig-
ger latent i indeks-begrebet. Det er jo helt foreneligt med Peirces fremstil-
ling at opfatte et handyrs reaktion på de ydre tegn på et hundyr i brunst 
som en fortolkning af et indeksikalsk tegn. Det kan også under en bestemt 
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synsvinkel være ligegyldigt om denne fortolkning er instinktiv eller til-
lært, eller eventuelt resultatet af en intellektuel indsats.

Men som Kjørup bemærker i en lidt anden sammenhæng:

Fodsporet i sneen som tegn for en person er af en radikalt anden karak-
ter end tegningen af ham og beskrivelsen af ham. Mens de to sidste 
er skabt af mennesker med henblik på kommunikation, på at være 
bærere af meddelelser, bliver det første ikke betydningsbærende før 
nogen stiller spørgsmål til det, så at sige. Det indeksikalske tegn følger 
altså en helt anden logik end de to andre typer – eller sagt på en anden 
måde: Det er meningsløst at diskutere det indeksikalske tegn inden for 
samme begrebsmæssige rammer som billeder og verbalsprog.

Menneskevidenskaberne, s. 248.

Kjørup anlægger her en klart kommunikationsorienteret synsvinkel på 
tegn og tegnbrug, og i det lys er de to tegnformer radikalt anderledes end 
den tredje. Men anlægger vi en individuelt, erkendelsesorienteret syns-
vinkel, som Peirce jo gør, kan alle tre tegntyper siges at tjene individets 
orientering i verden, eller sagt på en anden måde: Alle tre typer af tegn 
kan give individet relevant information om verden og dens øjeblikkelige 
tilstand, og alle tre forudsætter at tegnbrugeren gør en tolkende indsats – 
bevidst eller ubevidst, instinktivt eller tillært.

Om den tilsyneladende modsætning mellem indeksikalske tegn og en 
kommunikativ anvendelse har Alston følgende bemærkninger: Han siger 
at det er fuldt ud muligt at anvende indeksikalske tegn kommunikativt, 
som når en sømand der er strandet på en øde ø, holder et bål gående i 
håbet om at et forbipasserende fly eller skib vil få øje på det og slutte sig til 
at der er et menneske på øen. Men den væsentligste forskel på et symbol 
(i Peirces forstand) og et indeks er efter Alstons opfattelse alligevel at et 
indeks ikke behøver blive brugt i kommunikation. Et tegn kan fortolkes 
korrekt indeksikalsk uden at fortolkeren behøver at opfatte at tegnet var 
produceret bevidst. Et bål kan fortolkes som tegn på menneskelig tilste-
deværelse, uden at forstå det som en meddelelse om menneskelig tilste-
deværelse. Men hvis røgen bliver brugt til at sende S.O.S., ville man ikke 
kunne fortolke det som et S.O.S. uden samtidig at forstå at røgsignalerne 
har en kommunikativ funktion.
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type – token (eksemplar)

Før vi forlader Peirce og hans bidrag til tegnteoriens udvikling, vil jeg kort 
nævne et andet væsentligt bidrag. Det er dobbelt-begrebet typetoken, eller 
på dansk type og eksemplar.

Peirce introducerer begrebsparret type-token for at kunne skelne mel-
lem to forskellige måder at tale om tegn på. Vi kan referere til tegnet som 
en abstrakt størrelse (type) eller til det enkelte eksemplar af tegnet (token). 
Med en let omskrivning af Peirces egne ord: Som vi anvender ordet ord i 
de fleste tilfælde så er den ét ord og en et andet ord, uanset hvor mange 
gange de forekommer. Ord er typer. Men når så vi konstaterer at der er 250 
ord på en trykside og at 20 af dem er den, så tæller vi ikke ord som typer, 
men vi tæller de enkelte eksemplarer. Nu betegner ordet ord en token, et 
eksemplar af en type.

Det er en distinktion som har vist sig meget nyttig både i sprogviden-
skaben og i den almindelige semiotik, og vi vil komme tilbage til den ved 
flere lejligheder senere i bogen.

Saussure og det sprogvidenskabelige tegn

Ferdinand de Saussure (1857–1913) var en schweizisk sprogforsker der 
arbejdede på universitetet i Geneve. Han startede som de fleste af dati-
dens sprogforskere med en klart historisk tilgang til studiet af sprogene og 
deres indbyrdes relationer, men udviklede med årene en helt ny opfattelse 
af sprogvidenskaben, dens genstand og metoder.

Saussures hovedværk er en serie af forelæsninger som han holdt på 
universitetet, og som blev udgivet efter hans død under titlen Cours de 
linguistique générale (1916). Forelæsningerne blev i første omgang udgi-
vet af hans kolleger på grundlag af hans elevers notater, og er senere gen-
udgivet med mindre revisioner, sidste gang i 1972.

De studerendes oprindelige noter er i mellemtiden også blevet udgi-
vet, og det fremgår klart heraf at der på mange punkter er uoverensstem-
melse mellem elevernes notater og udgivernes behandling af dem. Der 
er gode grunde til at tro at både de oprindelige noter og redaktionen af 
dem indeholder misforståelser af Saussure. Men uanset hvilken af disse 
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udgaver der kommer tættest på Saussures egne opfattelser, så er det udga-
ven fra 1916 som kom til at sætte sig afgørende spor i det 20. århundre-
des sprogvidenskab, og samtidig gav stødet til en konkurrerende skole 
inden for semiotikken, ofte benævnt med det navn som Saussure foreslog: 
semiologi.

Saussures egentlige anliggende var de naturlige sprog og den  
videnskabelige udforskning af dem. Men det var ham meget om 
at gøre at forstå sproget som et system af tegn, et system med sær-
lige egenskaber. Og dette system så han så som et særtilfælde af alle 
mulige og faktisk forekommende tegnsystemer, omend et særlig vigtigt  
særtilfælde.

Han skitserer dette bredere fagområde med følgende ord:

[Tale]sproget er et tegnsystem der udtrykker idéer, og dermed sam-
menligneligt med skriften, døvstummes tegnsprog, symbolske ritua-
ler, høflighedsformer, militære signaler osv. Det er blot det vigtigste 
af disse systemer. Man kan altså forestille sig en videnskab der studerer 

tegnenes liv som en del af det sociale liv; den ville udgøre en del af social-
psykologien, og følgelig af den almene psykologi. Vi vil kalde den for 
semiologien (efter græsk sémeîon, ”tegn”). Den vil kunne lære os hvori 
tegnene består, og hvilke love der gælder for dem. Da den endnu ikke 
eksisterer, kan man ikke sige hvordan den vil blive; men den har livets 
ret, dens plads er bestemt på forhånd. Sprogvidenskaben er kun en del 
af denne almene videnskab, og de love som semiologien vil finde, vil 
være anvendelige på sprogvidenskaben, der altså vil finde sig forbun-
det med et veldefineret område inden for helheden af menneskelige 
fænomener.

Cours de linguistique générale, 1973. s. 33. (F.O.)

Dette er Saussures bidrag til semiotikken i bredere forstand. Et godt 
eksempel på at der sommetider skal meget lidt til for at tilskrive en for-
sker fadderskabet til et helt forskningsområde. Alle de reelle bidrag til 
den Saussureske semiotik (uden for det sproglige område) er leveret af 
hans efterfølgere, ofte i et forsøg på at tilpasse Saussures analyse af det 
sproglige tegn til andre tegnformer, f.eks. billeder, klædedragt, madvaner, 
sociale ritualer mv.



64 | gENErEl tEgNtEorI

Hans eget bidrag til semiotikken er i praksis tæt knyttet til hans udvik-
ling af et nyt grundlag for sprogteorien og sprogvidenskaben. Hans tegn-
begreb er baseret på en analyse af det sproglige tegn og indføres som 
sådan i Cours de linguistique … . Saussure gør således hverken eksplicit 
eller implicit krav på mere universel gyldighed for andre former for tegn.

For Saussure var et tegn (fr. signe) en enhed af et tegnudtryk (fr. sig-
nifiant, »det betydende«) og et tegnindhold (fr. signifié, »det betydede«). 
Det kaldes ofte for et dyadisk (to-sidigt) tegnbegreb i modsætning til Peir-
ces triadiske, og det adskiller sig i øvrigt på flere afgørende punkter fra det 
Peircianske:

1. For Saussure er forholdet mellem tegnudtryk og tegnindhold princi-
pielt arbitrært, dvs. at udtrykket ikke afspejler indholdet, men er ”valgt” 
helt vilkårligt. Dette synspunkt anfægtes ikke af enkeltstående eksem-
pler på det modsatte, f.eks. de såkaldte onomatopoetiske udtryk som kykke-
liky, vov-vov mv. Tværtimod er der her tale om nogle få undtagelser som 
bekræfter den altdominerende hovedregel. Det er netop styrken ved spro-
get som tegnsystem at der kan skabes betegnelser for hvad som helst ved 
hjælp af en kombination af et begrænset sæt af sproglyd, fonemerne. Man 
kan sige at Saussures tegn nærmest svarer til Peirces symbol.

2. For Peirce er tegnet og dets reference (objektet) noget der eksisterer 
uden for tegnbrugeren, kun interpretanten kan siges at være noget psy-
kologisk. Saussure siger derimod eksplicit at tegnudtrykket og tegnind-
holdet ikke må opfattes som et forhold mellem et navn og en genstand, 
men som et forhold mellem et begreb og et lyd-mønster der begge er psy-
kologiske størrelser. Der skelnes mellem lyden (som er et fysisk fæno-
men) og lyd-mønsteret som er sprogbrugerens opfattelse og forståelse af 
lyden. Det sproglige tegn er derfor en to-sidet psykologisk størrelse som 
kan repræsenteres ved hjælp af følgende diagram:

Efter Saussure: Cours … 1972-udgaven, s. 99.
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Saussure understreger desuden at det eneste som er relevant for analysen, 
er de relationer mellem tegnudtryk og begreber som er institutionaliseret 
i sproget. Derfor er det enheden af udtryk og indhold som understreges. 
Saussure siger selv at hans tegnbegreb er i modstrid med den normale 
sprogbrug som alene opfatter tegnudtrykket som tegnet. Han mener dog 
at der er store fordele ved at bruge tegn om helheden, og han foreslår der-
for at kalde tegnudtrykket for signifiant og analogt hermed begrebet (ind-
holdet) for signifié.

3. Endvidere er Saussures tegn et socialt tegn. Tegn er forankret i et 
sprogsamfund og kan ikke frit vælges eller ændres af de enkelte individer. 
De adækvate tegn er ”valgt” på forhånd af sproget, og det er et vilkår den 
enkelte sprogbruger må underkaste sig. Samtidig består sproget af et stort 
og sammenhængende system af tegn, og det enkelte tegns rolle bestem-
mes i lige så høj grad af dets relationer til de andre tegn i systemet som af 
dets individuelle egenskaber.

Sprogsystemet er på en gang statisk og variabelt. Det forandrer sig 
over tid og er i stand til at optage nye former og forkaste andre. Men den 
enkelte har kun begrænset indflydelse på forandringsprocesserne og må i 
høj grad affinde sig med at udtrykke sig inden for det til enhver tid givne 
systems præmisser.

Det Peircianske tegn er ikke på samme måde bundet til et system af 
tegn, og det kan vælges frit af den enkelte tegnbruger så længe det er ”til 
eget brug”, så at sige.

4. For Saussure er det endelig et grundlæggende faktum at tegnet (det 
sproglige tegn) er lineært, at det har et forløb i tid. Tegnets elementer 
præsenteres efter hinanden i en kæde; det gælder både det talte sprog 
og skriften. Det sproglige tegn er endimensionalt. Hermed adskiller det 
sproglige tegn sig fra f.eks. visuelle tegn der præsenteres i flere dimen-
sioner, i fladen og/eller rummet som billeder, modeller, skulpturer og 
lign.

5. Det er ofte uklart om Saussure med det sproglige tegn mener de 
enkelte ord, eller sætninger og andre udtryk der er dannet ved at sætte 
ord sammen, eller endda hele tekster. Men en samlet læsning af Cours 
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de linguistique … viser at han mener alle tre ting. Heraf følger at han 
forstår det sproglige tegn som en kompleks struktur hvor et sammensat 
tegn kan analyseres som en følge af tegn, der igen kan analyseres som en 
følge af tegn, indtil man når et niveau af mindstetegn. En yderligere opde-
ling fører her til størrelser der ikke længere opfylder kravet om at der en 
enhed mellem tegnudtryk og tegnindhold. Det gælder f.eks. for de enkelte 
sproglyd (eller bogstaver) som tegnudtrykket er opbygget af.

Det er altsammen noget vi kommer tilbage til i afsnittene om sproget og 
sprogene (Kapitel 6 til 9). Saussures største betydning ligger utvivlsomt 
inden for sprogvidenskaben. Hans opfattelse af såvel sprogtegnet som 
sprogsystemet som en struktur (en helhed af elementer der gensidigt 
determinerer hinanden) gav navn til såvel den strukturelle lingvistik som 
til strukturalismen som en bred kulturvidenskabelig teoretisk og meto-
disk tilgang

Som det ses, svarer Saussures model af tegnet på en måde til den gene-
relle tegn-model som blev præsenteret ovenfor i Kapitel 2 (s. 47f.). Men 
samtidig giver Saussures illustrationer anledning til den opfattelse at det 
typiske sproglige tegn ”står for” konkrete objekter: træer og heste og lign.

Det viser at Saussure på mange måder er blevet hængende i en tegn-mo-
del hvor relationen mellem tegn og objekt er det centrale. Men samtidig 
insisterer han på at både tegnudtryk og tegnindhold må forstås som 
indre, mentale størrelser. I det sproglige tegn for hest har tegnudtrykket  
hest mange forskellige ydre, materielle manifestationer, både talte og 
skrevne, men i sidste ende er der tale om eksemplarer af en fælles type, 
som er en abstraktion, en mental kategori. Hermed bliver der en parallelitet 
mellem tegnudtryk og tegn-
indhold som ikke er til stede 
i den simple trekant-model  
(jf. Kapitel 2, s. 43).
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Og da vi heller ikke i Saus-
sures tegnteori kan skille os 
helt af med tegnenes materi-
elle manifestation, får vi i den 
generaliserede tegnmodel en 
asymmetrisk version, som er 
vist her til højre (svarende til 
modellen i Kapitel 2, s. 48).

At også Peirce undervejs i sine funderinger var blevet opmærksom på 
at tegnet måtte analyseres som en mental størrelse (tegnet som type) og 
med forskellige mulige manifestationer, vidner følgende citat om:

Ordet Tegn vil blive brugt til at angive et objekt, som kan sanses, eller 
som man blot kan forestille sig, eller tilmed i en vis forstand ikke kan 
forestille sig – for ordet ’hane’ som er et Tegn, kan man ikke forestille 
sig, eftersom det ikke er dette ord selv, som man kan skrive ned på 
papir eller udtale, men kun en instans af det, og eftersom det er det 
samme ord, når det bliver skrevet, som når det bliver udtalt, men er ét 
ord, når det betyder en fugl, og et andet, når det betyder en vandhane.

’Tegn og dets objekter”, s. 95.

Før vi forlader Saussure i denne omgang, kan der være grund til at gøre 
opmærksom på en risiko der ligger i Saussures terminologi og dens engel-
skprogede versioner. Saussure benævner de to aspekter af tegnet (signe) 
som henholdvis signifiant og signifié. Dette gengives på engelsk i Saussu-
resk inspireret semiotik og kulturteori som signifier og signified. Faren 
ligger øjensynlig i at det er fristende at identificere signifier med selve det 
materielle fænomen som er ”bærer” af tegnet. Og at identificere signified 
med de objekter eller sagforhold som tegnet henviser til. Det indebærer 
i praksis en tilnærmelse til den sædvanlige opfattelse af det Peircianske 
tegnbegreb, således at sign = signifier og object = signified. Men det forplum-
rer netop vigtige forskelle mellem de to tegn-opfattelser. Og som det er 
fremgået tidligere i denne bog (s. 23f.), har jeg forståelse for at identificere 
tegn og tegnudtryk, men finder det afgørende at man holder tegnindholdet 
adskilt fra det betegnede.




