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1. 
FORORD 
Formålet med denne bog 'Kommunikation - tekst i kontekst' er at give læse- 
ren indblik i, hvordan man i teori og praksis kan analysere tekster med 
Systemisk Funktionel Lingvistik som teoretisk grundlag. Bogen fokuserer 
på tekstanalyse af forskellige former for kommunikation i kontekst. Bo- 
gen afdækker sprogbrug, tekstfunktion, teksttype, register og genre i for- 
skellige typer af tekster1, fx nyheder, anmeldelser, reklamer, historier af 
enhver art, beretninger, politiske kommentarer, propaganda, læserbreve, 
brugsanvisninger, instruktioner, lærebøger, fagbøger, videnskabelige og 
populærvidenskabelige tekster osv. Trods dette fokus kan teorien og de 
analytiske redskaber anvendes på alle former for verbal kommunikation, 
såvel skriftlige som mundtlige former for verbal kommunikation i forskel- 
lige medierede kontekster, fx skrift, radio, telefon, TV, Internettet, ansigt- 
til-ansigt-samtaler. Det overordnede mål med bogen er at udstyre læseren 
med en samlet teoretisk optik, som sætter læseren i stand til at analysere 
alle former for verbal kommunikation i deres kontekster og i den bre- 
dere kulturelle kontekst. Den systemisk funktionelle teori er en holistisk 
tilgang til sprog, der betragter sproget som en resurse. Den beskæftiger 
sig med forholdet mellem den brede kulturkontekst og den konkrete ud- 
veksling af tekst mellem deltagere i en konkret situation. Teorien skaber 
sammenhæng mellem et globalt og lokalt niveau, dvs. sammenhængen 
mellem menneskers brug af sprog og omverdenen, mellem tekst og situa- 
tion og mellem tekst og kultur. På sin egen måde er teorien 'glokar’ ved at 
insistere på at erkende sammenhængen mellem den mindste betydnings- 
bærende enhed og den brede kulturkontekst. Ved at læse bogen, bliver 
man i stand til at analysere verbale betydninger og strukturer i tekster 
samt relatere tekster til de kontekster, de indgår i, som man ellers ikke 
har adgang til. Dette kan illustreres med en parallel til Freuds isbjerg. 
 
 

                                                           
1 Primært skriftlige non-fiktive tekster analyseres i bogen, hvilket udelukkende er et spørgsmål om 
fokus. Fiktion og samtaler kan også analyseres med teorien. 



Forord 

 
Figur 1 

Normalt opfatter og forstår vi spontant betydningen i en tekst. En tekst 
fremstår almindeligvis som en helhed for os, uden at vi kan forklare, 
hvorfor eller hvad, der gør, at teksten betyder dét, den gør. Det svarer til 
den del af isbjerget, der er oven over vandet i illustrationen. Vi er sædvan- 
ligvis ikke opmærksomme på det, der er under 'Vandoverfladen' i illustra- 
tionen. Almindeligvis lægger vi ikke mærke til, hvilke sproglige valg, der 
er foretaget fra sprogsystemet til at konfigurere betydningen i den tekst, 
vi møder i situationen. En tekst er oftest konfigureret eller 'skruet sam- 
men', så den passer perfekt i konteksten. Tekster kommunikerer ofte ef- 
fektivt, dvs. de udfører en funktion eller tjener et formål i situationen. De 
bagvedliggende konstituerende træk for teksttypen og genren i den kul- 
turelle kontekst er vi normalt heller ikke bevidste om. Teksttyper og gen- 
rer giver muligheder og sætter rammer for udformningen af en konkret 
tekst i forhold til modtageren. De sætter rammer for hvordan, i hvilken 
rækkefølge og hvad man kan, bør, skal og bør undgå at skrive eller sige 
i en bestemt kontekst i et bestemt medie i en bestemt genre, i en bestemt 
kultur på et bestemt tidspunkt i den historisk samfundsmæssige udvik- 
ling. Bogen giver læseren redskaber til at analysere tekster i bredden og i 
dybden, hvilket svarer til hele illustrationen; hele 'isbjerget i sin kontekst'. 
Der er flere formål med at udgive denne bog i en dansk sammenhæng. 
For det første findes der ikke en bog, der i en dansk sammenhæng an- 
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vender systemisk funktionel lingvistik og tekstlingvistik som teoretisk 
udgangspunkt for tekstanalyse. For det andet er formålet at fremme 
kendskabet til den diskursanalytisk orienterede del af SFL i Danmark. 
På danske universiteter, seminarier og endda i gymnasieskolen har der 
de seneste år været en stigende interesse for SFL på det grammatiske, 
det diskursanalytiske og det pædagogiske område. Denne bog er et bi- 
drag til det diskursanalytiske, diskursgrammatiske og tekstlingvistiske 
område. For det tredie er kritisk diskursanalyse og samfundsvidenska- 
belige tilgange til diskursanalyse blevet poplulære i Danmark de seneste 
år (se fx Jørgensen & Phillips, 1999). Norman Fairclough anvender fx 
SFLs sprogteori som grundlag for den kritiske diskursanalyse. Gene- 
relt forsøger disse tilgange at skabe en sammenhæng mellem konkret 
sprogbrug på mikroplan og samfundsmæssige og kulturelle forhold 
på makroplan, hvor makroplan ofte vægtes højere end mikroplan. I 
denne bog vægtes den funktionelle sprogbrugsanalyse af tekster på 
mikroplan højere end makroplanet. Derfor vil det være muligt at kom- 
binere den funktionelle tilgang med andre diskuranalytiske tilgange, 
som har et bredere samfundsorienteret, kritisk og/eller kulturelt sigte. 

Den polskfødte filosof og semantiker Korzybski er kendt for udsag- 
net 'Map is not the territory' (Korzybski, 1994). Netop dette udsagn er re- 
levant i forbindelse med sproganalyse af tekst. Udsagnet rummer to vig- 
tige pointer. For det første er en tekst ikke virkeligheden, men et billede 
eller en repræsentation af virkeligheden. Vi kan ikke have virkelige ele- 
fanter, skyskrabere og brandbiler inde i hovedet, men vi kan repræsentere 
dem og hurtigt referere til dem med sprog. For det andet kan kort have 
forskellige målestoksforhold. Hvis et korts målestoksforhold nærmer sig 
terrænet, bliver detaljen meget synlig på bekostning af overblikket. Hvis 
et korts målestoksforhold nærmer sig et totalt kort over landskabet, som 
eksempelvis en globus, så er overblikket stort på bekostning af terrænet. 
Et korts målestoksforhold må svare til det formål, man har med at anven- 
de kortet. Metaforen kan overføres på sprogbrugsanalyse af tekster. Ana- 
lyser af sprogbrug i tekster må ikke udelukkende fortabe sig i sproglige 
detailanalyser af tekstens mindste enheder på mikroniveau, uden blik for 
det globale niveau, dvs. den samlede tekst, situationskonteksten og den 
kulturelle/samfundsmæssige kontekst. Faren ved den detaljerede sprog- 
lige analyse på mikroniveau er, at man kommer alt for tæt på detaljen på 
bekostning af overblikket. Sprogbaserede analyser af tekster lider ofte af 
den skavank, at de bliver for atomistiske, fordi det primære fokus ligger 
på form inden for sætningen, mens indholdssiden og de større sammen- 




