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Forord 
Den 25. og 26. november 1993 blev der på Det erhvervssproglige Fakultet ved 
Handelshøjskolen i Århus arrangeret en konference med overskriften "Medie- 
sprog Medietekst Mediediskurs". Formålet med konferencen, der henvendte sig 
til sprogforskere, medieforskere og journalister, var at skabe opmærksomhed om 
mediernes sprogbrug og at belyse de problemstillinger, der knytter sig til forsk- 
ning og undervisning i mediesprog på universiteter, handelshøjskoler og Dan- 
marks Journalisthøjskole. 

Konferencen omfattede indlæg fra følgende personer: Torben Vestergaard fra 
Aalborg Universitet, Henrik Gottlieb fra Københavns Universitet, Amelie 
Oestreicher og Orla Vigsø fra Uppsala Universitet, Ebbe Grunwald fra Danmarks 
Journalisthøjskole, Karsten Pedersen fra Handelshøjskolen i København samt 
Anne Ellerup Nielsen, Winni Johansen og undertegnede fra Handelshøjskolen i 
Århus. 

Bortset fra Ebbe Grunwalds bidrag er indlæggene siden blevet udvidet og om- 
formet til artikler i denne bog. Som det fremgår af indholdsfortegnelsen, er me- 
diesprog et område, der rummer mange forskellige aspekter (sprogbrug i aviser, 
radio og TV, valgplakater, virksomhedsbrochurer), og som kan behandles fra 
mange forskellige synsvinkler (pragmatik, tekstlingvistik, diskursanalyse, over- 
sættelsesteori og semiotik). Forhåbentlig vil denne mangfoldighed være med til 
at gøre bogen interessant for læsere uden for den omtalte målgruppe. 

Til sidst vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for ADLA 
(Association Danoise de la Linguistique Appliquée), dekan Karen M. Lauridsen 
fra Det erhvervssproglige Fakultet samt Jubilæumsfonden på Handelshøjskolen i 
Århus for økonomiske støtte til afholdelsen af konferencen og udgivelsen af 
bogen. Der skal også lyde en stor tak til Aalborg Universitetsforlag for at have 
accepteret at udgive bogen og til sprogsekretær Marie-France Pors, HHÅ, der har 
taget sig af bogens layout. 

Finn Frandsen 
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Forskning i mediesprog 
- teorier, modeller og analyser 
af Finn Frandsen 

"Avis. Til fisk, til spejdere, til nyheder. Til papmache, til hatte, til søndage. Til at lægge 
over hovedet, når man skal sove, til at krølle sammen og slå fluer ihjel med, til at lægge i 
bunden af skraldespande, fuglebure og papkasser. Til at sælge i kiosker, til at smide ind 
gennem brevsprækker, til at samle i store bunker. Til at læse bagfra, til at bladre i, til at 
klippe ud fra. Til den offentlige mening, til journalister, til Cavlingprisen. Skriftkulturens 
sidste store frembringelse. De elektroniske mediers sidste fjende" (Frandsen 1994). 

1. Mediernes eget "medium": sproget 
Medier er mange ting - og kan bruges til mange ting, som det fremgår af oven- 
stående citat fra Brøndums Encyklopædi. De følgende sider handler dog ikke om 
nogen af disse underfundige funktioner, men derimod om mediernes eget "medi- 
um": sproget. 

Den newzealandske journalist og sprogforsker Allan Bell, som jeg skal vende 
tilbage til senere i artiklen, har i sin bog The Language of News Media hævdet, at 
mennesker i de vestlige lande i dag hører og læser mere sprog i medierne, end når 
de kommunikerer direkte med deres medmennesker (Bell 1991, 1). Påstanden 
kan forekomme uhyrlig, men sammenholder man den med vores daglige medie- 
forbrug, vil man hurtigt indse, at Bell udmærket kan have ret. I 1987 brugte dan- 
ske mænd og kvinder i alderen 45-59 år således i gennemsnit lidt over to timer af 
deres fritid på at læse avis, lytte til radio og se TV (ifølge Socialforsknings- 
instituttets tidsanvendelsesundersøgelse fra 1987). 

De store massemedier er med andre ord en af de institutioner i det moderne 
informationssamfund, som frembringer den største mængde sproglig kommuni- 
kation - hvad enten det er i form af avisartikler, radioprogrammer eller TV-udsen- 
delser. 
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2. Medieforskning og mediesprog 
På trods af dette har man hverken inden for medieforskning eller sprogforskning 
interesseret sig synderligt meget for at studere mediesprog som mediesprog, dvs. 
med fokus på de specifikke sproglige træk, der kendetegner sprogbrugen i mas- 
semedierne. Det er snarere som om man har fortrængt en dimension, som det 
ellers synes vanskeligt at komme uden om. 

At man ikke inden for medieforskning har interesseret sig særligt meget for 
mediesprog, har først og fremmest en historisk årsag. De allerførste former for 
mediestudier dukker op i USA i 40'erne og har deres teoretiske udgangspunkt i 
samfundsvidenskaberne (sociologi og politologi). Modeller og metoder som 
f.eks. Lasswells kommunikationsmodel ("Who says what in which channel to 
whom with what effect?") eller Berelsons indholdsanalyse ("a research technique 
for the objective, systematic and quantitative description of the manifest content 
of communication") - begge udarbejdet i slutningen af 40'erne - har haft meget 
stor indflydelse på den tidlige medieforskning. Fra begyndelsen af 70'erne og op 
gennem 80'erne kommer inspirationen så først fra Tyskland (Frankfurterskolen 
og kritisk teori) for derefter igen at svinge tilbage til USA og Storbritannien (cul- 
tural studies og Birmingham-skolen, the Glasgow University Media Group, 
receptionsanalyse eller kvalitativ indholdsanalyse inspireret af bl.a. semiotik- 
ken), men bortset fra nogle få undtagelser er forskningen stadig primært forankret 
i samfundsvidenskaberne. Konsekvensen af dette er, at man især har koncentreret 
sig om almene kommunikationsteorier og makrofænomener som medieinstitu- 
tioner og de bagvedliggende sociale-økonomiske og ideologiske-politiske struk- 
turer eller mediernes effekt på modtagernes virkelighedsopfattelse og adfærd som 
samfundsborgere. Set i dette perspektiv bliver mediernes sprogbrug let en 
uvæsentlig detalje. 

I en tidlig artikel fra slutningen af 60'erne "Le système des journaux (Théorie 
et méthodes pour 1'analyse de presse)" (1968) og i sin disputats Formes et stra- 
tégies des énoncés de presse (1979) viser Maurice Mouillaud, en af de franske 
pionerer inden for studiet af avisen som tekst og diskurs, hvordan de forskellige 
tilgange inden for medieforskningen enten har overset, reduceret eller opløst 
deres forskningsgenstand (i dette tilfælde avisteksten). 

I den pressehistoriske tilgang, hvor man studerer pressens historie (og ikke 
historien igennem pressen), opfattes avisen som et kortvarigt medium, der kun 
overlever fra dag til dag, og hvor økonomiske, sociale, politiske, juridiske og tek- 
niske forhold krydser hinanden under skabelsen af de daglige nyheder. Som den 
franske pressehistoriker Pierre Albert skriver: "Pressehistorikeren forsøger at re- 
konstruere det, som er specifikt ved pressens historie, men han vil aldrig nøjag- 
tigt kunne afgrænse sit forskningsområde" (Albert 1965). Pressehistorien er med 
andre ord ikke i stand til at definere sit objekt: avisen. Den kan kun studere avi- 
sen i dens forskellige historiske funktioner (som redskab for oplysning, opdra- 
gelse, politisk propaganda, børsspekulation, underholdning osv.). 
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I den sociologiske tilgang, hvor man studerer mediernes rolle i forhold til sam- 
fundslivet, reduceres avisen hurtigt til et sæt eksterne determinationer. To tradi- 
tionelle analyseformer inden for denne tilgang (i det mindste i mange af dens so- 
cialpsykologiske versioner) er effektanalysen og funktionsanalysen. I disse to 
analyseformer bliver avisen netop gjort til "bærer" af psykologiske motivationer: 
avisen er ikke noget i sig selv, den reduceres til en projiceret effekt eller funktion, 
og der sker en forskydning væk fra det oprindelige forskningsobjekt (avisen som 
avis) til et "subjekt" (avislæseren eller journalisten). 

I den indholdsanalytiske tilgang, der som allerede antydet er udarbejdet af for- 
skere inden for samfundsvidenskaberne, skulle man umiddelbart forvente, at den 
sproglige dimension ville træde tydeligere frem. Men sådan forholder det sig 
ikke. For det første er det kun det manifeste indhold, som beskrives; indholdsa- 
nalysen bygger med andre ord på en meget simpel semantisk model, der ikke 
omfatter semantiske fænomener som den afsender-orienterede betydning eller 
den implicitte betydning. For det andet behandles mediernes budskaber uafhæn- 
gigt af deres placering - for avisens vedkommende: avisteksternes placering på 
avissiden. Budskaberne løsrives altså fra det "tekstlandskab", de er en del af. Og 
for det tredje opløses budskaberne i analyseenheder ("items" som f.eks. ord eller 
sætninger), der korrelerer med et sæt af eksterne referenter, og hvis frekvens man 
analyserer statistisk. 

Mouillaud sammenfatter sin gennemgang med at sige, at medieforskningen i 
dag befinder sig i samme situation som lingvistikken i begyndelsen af århun- 
dredet: "pressestudiernes situation minder om den, Saussure beskrev inden for 
lingvistikken: synspunkternes sammenstykkede karakter og fraværet af teori; det 
er fordi man ikke har bekymret sig tilstrækkeligt om at definere det objekt, man 
havde med at gøre" (Mouillaud 1968, 61; se også Mouillaud 1979, 1). Efter 
Mouillauds egen opfattelse må definitionen af dette objekt tage udgangspunkt i 
"presseudsagnenes former og strategier", dvs. i de former, der definerer avisen 
som avis. Det er netop her, at mediernes sprogbrug kommer ind i billedet. 

3. Sprogforskning og mediesprog 
Heller ikke inden for sprogforskning har man udvist nogen større interesse for at 
studere mediesprog som mediesprog. Man kunne måske hævde, at denne kritik 
kun rammer de traditionelle lingvistiske discipliner, der har sætningen som forsk- 
ningsområde, og ikke nyere discipliner som pragmatik, tekstlingvistik og dis- 
kursanalyse, der studerer "sprogbrug i tekst og kontekst". Men tager man f.eks. 
den store firebinds Handbook of Discourse Analysis (1985), der ifølge redaktøren 
Teun van Dijk skulle udgøre "a coherent, representative, and up-to-date state of 
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the (new) art of discourse analysis" (van Dijk 1985a, xii), så er massekommuni- 
kation ikke repræsenteret som forskningsområde.1

Sprogforskningens opfattelse af området kan sammenfattes i to positioner, der 
ganske vist står i modsætning til hinanden, men som ikke desto mindre fører til 
samme slutresultat: a) en position, der indtager en sprogkritisk holdning til medi- 
ernes sprogbrug, og b) en position, hvor mediesprog opfattes som repræsentant 
for almensproget. 

Den sprogkritiske position er interesseret i massemediernes rolle i forhold til 
sprogenes eksterne historie.2 Denne position er fremfor alt kendt i sin puristiske 
eller normative version: journalisternes sprogbrug i aviser eller på TV og radio 
opfattes som den ofte direkte årsag til et påstået "sprogligt forfald", hvad enten 
dette kommer til udtryk i form af nye udtalemåder, nye syntaktiske former eller - 
hvad der er hyppigst - et stigende antal neologismer eller låneord (især fra 
engelsk). Mediernes sprogbrug - ofte nedsættende kaldet journalese - sættes i 
denne forstand lig med sprogmisbrug og som værende i modstrid med det "kor- 
rekte" eller "naturlige" sprog. Denne negative holdning til mediesprog er udbredt 
både inden for faglingvistikken og inden for "folkelingvistikken", dvs. den form 
for sproglig bevidsthed, der kommer til udtryk i læserbreve og forargede spørgs- 
mål til "sproghjørner", "sprogminutter" eller lignende faste rubrikker (i øvrigt 
ofte i medierne selv).3

Den anden position indtager ikke samme sprogkritiske holdning til mediernes 
sprogbrug. Her opfattes mediesprog i stedet som en repræsentant for al- 
mensproget, dvs. som en ikke-specifik sprogbrug, der bl.a. kan modstilles speci- 
fikke former for fagsprog. Baggrunden for denne opfattelse er en idé om, at medi- 
ernes sprogbrug tilhører et fælles offentligt rum, og at den er umiddelbart tilgæn- 
gelig for alle voksne danskere. Som eksempel på denne position kan nævnes nog- 
le af de tekstkorpora, der er blevet etableret i Danmark inden for de sidste 10 år, 
og som har dannet grundlag for bl.a. en række frekvensordbøger. F.eks. det 
eksemplariske korpus for det skrevne danske almensprog ved navn DK 87-91, 
der omfatter fem millioner ord hentet fra aviser, ugeblade, romaner og noveller, 
og som er blevet etableret af Henning Bergenholtz fra Handelshøjskolen i Århus 
(se Bergenholtz 1988).4

                                                           
1 Stor var derfor også overraskelsen, da Teun van Dijk selv, tre år efter udgivelsen af Handbook 
of Discourse Analysis, udgav to store værker om netop massekommunikation: News as Discourse 
(1988a) og News Analysis (1988b). 
2  Vi kan skelne mellem sprogenes eksterne historie, dvs. den udvikling, som skyldes eksterne fak- 
torers indflydelse på sprogene (f.eks. den politiske magt, skolen eller massemedierne), og sproge- 
nes interne historie, hvormed der sigtes til specifikke sproglige mekanismer som f.eks. analogidan- 
nelser, der får sprogene til at udvikle sig uafhængigt af enhver ydre påvirkning (se i øvrigt Cerqui- 
lini 1994, 17-18). 
3  Litteraturen om emnet (sprogkritik og sprognormer) er meget omfattende. Jeg vil nøjes med at 
henvise til Hagège (1987, 83-89 og 138-139). 
4  Jeg skal ikke her komme nærmere ind på begreberne almensprog/fagsprog, men blot fremhæve, 
at der efter min mening er tale om en asymmetrisk distinktion (se Frandsen 1990b for en diskussi- 
on). 
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4. Teorier, modeller og analyser: 
en kritisk oversigt 

Inden for de sidste ti år er der dog sket et nybrud: både inden for medieforskning 
og inden for sprogforskning er man for alvor begyndt at få øjnene op for, at medi- 
ernes sprogbrug er et interessant og relevant forskningsområde. Medieforskerne 
er begyndt at indse, at traditionelle metoder som f.eks. indholdsanalyse må, om 
ikke erstattes med, så dog i det mindste suppleres med nye former for diskurs- 
eller tekstanalyse (se f.eks. van Dijk 1985c og Mancini 1988). Og sprogforsker- 
ne er begyndt at indse, at mediernes sprogbrug ikke blot er en repræsentant for 
almensproget, men er kendetegnet ved særlige sproglige træk, som man ikke gen- 
finder i andre former for sprogbrug (se f.eks. Bell 1991, 3). 

Denne nye interesse for mediesprog har allerede givet sig udslag i en række 
resultater af såvel institutionel som forskningsmæssig art. På de nordiske konfe- 
rencer for massekommunikationsforskning, der afholdes hvert andet år, har man 
allerede i en årrække haft en arbejdsgruppe med titlen "Mediernes sprog og reto- 
rik", hvor mange deltagere fra især Norge og Sverige mødes. Og inden for AILA 
- den internationale forening for anvendt lingvistik - har man fra 1996 oprettet en 
videnskabelig kommission med titlen "Media and Language". Men hvad der 
måske er allermest interessant er, at den gryende forskning i mediesprog også har 
givet sig udslag i nye teorier og modeller, udarbejdet på grundlag af eller afprøvet 
i konkrete forskningsprojekter. Jeg skal i det følgende give en kritisk oversigt 
over fire af disse teorier eller modeller, udarbejdet af henholdsvis Teun van Dijk, 
Allan Bell, Roger Fowler og Norman Fairclough med udgangspunkt i forskellige 
sprogteoretiske tilgange. Som det fremgår af flere af de nævnte forskeres navne, 
hidrører disse teorier eller modeller især fra det angelsaksiske sprogområde. Jeg 
skal dog til sidst i artiklen også kort omtale studier af mediesprog inden for ger- 
manske og romanske forskningstraditioner.5

4.1. Teun van Dijk: sociokognitiv teori 
I sin introduktion til Discourse and Communication. New Approches to the Ana- 
lysis of Mass Media Discourse and Communication (1985) kommer Teun van 
Dijk med følgende programmatiske opremsning: 

"Det siger sig selv, at en adækvat analyse af relationerne mellem me- 
dietekster og kontekster kræver en mere systematisk tilgang til mediernes 
diskurs. Vi må være opmærksomme på alle analyseniveauer og -dimensioner, 
fra 'overflade'-egenskaber" som præsentation, layout og grafisk form i de 
trykte medier, eller intonation, paraverbale og nonverbale træk i de talte 
medier på den ene side, over en analyse af syntaktiske strukturer, leksikalsk 

                                                           
5  Man kan finde lignende kritiske oversigter hos såvel Graddol & Boyd-Barrett (1994, 25-38) og 
Fairclough (1995, 32). Min oversigt adskiller sig dog fra disse ved også at inddrage den kritiske dis- 
kursanalyse. 
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stil eller retoriske mekanismer, til 'underliggende' betydninger, konnotatio- 
ner, associationer eller de udførte sproghandlingers pragmatik. Og sådanne 
systematiske analyser skal foretages på en bred vifte af diskurstyper i medi- 
erne, ikke kun af nyheder, men også af reklame, film, TV-programmer (talk 
shows osv.) og så fremdeles. En sammenligning af de forskellige mediegen- 
rer kan så afsløre specifikke egenskaber ved forskellige genrer, men også 
nogle fælles træk, f.eks. hvad angår stil, retoriske mekanismer, beskrivelser 
af begivenheder eller aktører, implicitte betydninger eller former for 
kohærens" (van Dijk 1985c, 5). 

Som van Dijk understreger, viser denne programmatiske opremsning, at langt det 
meste af dette arbejde stadig ligger foran os. Men hvordan har han selv bidraget 
til analysen af mediernes diskurs? 

Van Dijk udgav i slutningen af 80'erne to værker med titlerne News as Dis- 
course (1988a) og News Analysis (1988b), der med deres forsøg på at opstille en 
"ny tværvidenskabelig teori om nyheder i pressen" har haft meget stor betydning 
for forskningen i mediesprog. Den overordnede ramme for disse to værker er en 
teori om sociokognitive processer, en teori om, hvordan kognitive modeller eller 
skemata er med til at forme såvel produktion og reception som deres fælles møde- 
sted: teksten. Van Dijk har i øvrigt især anvendt sin teori til analyse af racisme i 
massemedierne (se van Dijk 1991). 

Det forskningsområde, som van Dijk først og fremmest har koncentreret sig 
om siden begyndelsen af 70'erne, er tekstens globale organisation - den organi- 
sation, der sikrer, at en række af enkeltsætninger eller enkeltafsnit afkodes som en 
kohærent tekst på såvel et semantisk, et syntaktisk som et pragmatisk makroplan 
(se f.eks. van Dijk 1980). det er derfor naturligt, at dette område også står i cen- 
trum for hans teori om nyhedsdiskursens tekstuelle strukturer. 

Van Dijk skelner imellem to former for global organisation: de tematiske 
makrostrukturer på det semantiske plan og de skematiske superstrukturer på det 
syntaktiske plan. 

De tematiske makrostrukturer defineres som "semantiske eller begrebslige 
strukturer, som organiserer diskursens 'lokale' mikrostrukturer" (van Dijk 1980, 
V). Grundlaget for disse strukturer er sprogbrugerens evne til at organisere og 
reducere selv meget komplekse informationsmængder til en eller få makropropo- 
sitioner, som udtrykker eller resumerer temaet for en hel tekst - kort sagt "det, 
teksten handler om". 

Denne organisering eller reduktion af komplekse informationsmængder fore- 
går under anvendelse af tre rekursive makroregler, der styrer overgangen fra 
mikropropositioner til makropropositioner: 1) sletning, hvor alle irrelevante 
informationer i mikropropositionerne fjernes (f.eks. angivelse af tid og sted), 2) 
generalisering, hvor der skabes en generel makroproposition ved abstraktion fra 
dele af tekstens mikropropositioner, og 3) konstruktion, hvor mikropropositioner 
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sættes sammen til en sekvens og erstattes af en "ny" makroproposition, der refe- 
rerer til en global 'kendsgerning', hvis normale komponenter, betingelser eller 
konsekvenser sekvensens mikropropositioner refererer til.6 De tre makroregler 
kan illustreres med følgende eksempler: 

 

 Mikroproposition(er) Makroproposition 
 (lavere semantisk niveau) => (højere semantisk niveau) 

SLETNING Mødet fortsatte i det 
uendelige. Udenfor sneede det. 

Mødet trækker ud. 

GENERALISERING Mads legede med sin bold. Mette 
byggede et sandslot. Camilla 
soppede i vandkanten. 

Børnene leger. 

KONSTRUKTION Peter følte sig dårligt tilpas. 
Han ringede til lægen. 

Peter er syg. 

Van Dijk bruger en slags "trædiagram" som formel repræsentation for de temati- 
ske makrostrukturers hierarkiske opbygning (p og M svarer til henholdsvis pro- 
position og makroproposition): 

 

(gengivet efter van Dijk 1988a, 33) 

                                                           
6  I van Dijk (1980, 48-49) omtales der også en fjerde makroregel, den såkaldte nul-regel, der lader 
mikropropositioner forblive intakte ved overgang til makroplanet. Denne regel skal redegøre for 
tilfælde, hvor mikro- og makroproposition falder sammen, f.eks. i korte tekster à la togkupeernes 
"Læn Dem ikke ud af vinduet". Reglen omtales ikke i van Dijk (1988a og 1988b), hvad der godt 
kan overraske, fordi van Dijk hermed kunne redegøre for mellemrubrikker i avistekster, der ofte gør 
direkte brug af den sproglige overfladestruktur. 




