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Brug sproget er en bog om skriftlig fremstilling, der ifølge forlaget og forfatterne er skrevet primært med henblik på
danskundervisningen i gymnasiet og på HF. Der er imidlertid ingen tvivl om, at bogen også med fordel kan anvendes i
andre sammenhænge, hvor der arbejdes med principper for skriftlig kommunikation som f.eks. på seminarier og
universiteter.

Første udgave af Brug sproget udkom i 1981 og denne anden udgave er på enkelte justeringer nær (bl.a. ajourføring af
opgaver og tilføjelse af et afsnit om det nye enhedskomma) identisk med første udgave. Når forlaget vælger at nyudgive
Jensens og Togebys bog netop i 1994, er der næppe tale om en tilfældighed. Undervisningsministeriet har nemlig for nylig
sat ekstra fokus på skriftlig fremstilling i gymnasiet, idet alle gymnasieelever fra efteråret 1994 skal gennemgå et kursus i
netop skriftlig fremstilling af et omfang på 10-15 timer. Kursets sigte er med udgangspunkt i nye principper for
skriveundervisning (den såkaldte “procesorienterede skrivning”) at gøre gymnasieeleverne bedre til at skrive og at fjerne
den usikkerhed og angst, gymnasieelever ifølge ministeriets fagkonsulent Klaus Jensen føler over for at skrive (Berlingske
Tidende, d. 16/2 1994). Der er ikke tvivl om, at skriftlig fremstilling er oppe i tiden (omend emnet i disse år måske snarere
er kendt under betegnelserne “kommunikation” og “formidling”), og med Undervisningsministeriets nye initiativ i
gymnasiet må bogen siges at være højaktuel.

Det er naturligvis forfatternes hensigt, at bogens brugere skal blive bedre til at skrive. Den første betingelse for at blive
en god skribent er ifølge forfatterne, at man lærer at skrive bevidst. Om bevidst skrivning hedder det i indledningen bl.a.:

“At skrive bevidst vil sige at man forholder sig til nogle regler for komposition, at man overvejer de mange mulige
ledstillinger i en sætning, at man udnytter alle sprogets nuancer i ordvalget, og at man har gjort sig nogle forestillinger
om relevansen af det man skriver. Når man skriver bevidst, er der altså tale om at foretage et valg mellem de mange
muligheder der foreligger, ud fra formålet med det man skriver.” (p. 11)

Den bevidsthed forfatterne med rette lægger så meget vægt på vedrører primært teksters kommunikative dimension og
sekundært deres sætningsgrammatiske dimension. Forfatternes gennemgående perspektiv på sprog er, at sproget udfolder
sig i tekster, og at enhver tekst bærer præg af det samfund og den situation, hvori den er produceret. Denne erklærede
pragmatiske tilgang til tekster har som konsekvens, at forfatterne i indledningen slår et slag for, at tekstproduktion i
gymnasiet bør gøres mere realistisk og vedkommende for eleverne. Det skal være slut med udelukkende at skrive i den
kunstige meddelelsessituation, hvor eleverne henvender deres tekster (herunder især den klassiske danske stil) til læreren.
Det drejer sig derimod om at arbejde med meddelelsessituationer “hvor en skriftlig fremstilling kan udspringe af elevernes
egne behov, eller hvor modtager er en anden end læreren.” (p. 11). Derfor opfordres eleverne til “at skrive til hinanden
uden om læreren, eller til at skrive med udgangspunkt i deres egen situation, som elever, men også som aktive
samfundsmedlemmer der ønsker medindflydelse” (p. 11). Forfatterne opfordrer endvidere til, at der arbejdes med helt andre
typer af tekster, end gymnasieskolens bekendtgørelser og eksaminer lægger op til. Dette er formentlig begrundelsen for, at
beskrivelsen af udvalgte tekstarters karakteristika får en så relativt fremtrædende plads (100 af bogens 250 sider).

Bogens ideologisk begrundede (forfatternes eget udtryk) komposition går fra helhed til del : “Fra samfundet, der
fastlægger sproget, til institutionerne, der bruger det, over teksterne til tegnene og grammatikken.” (p. 12).

I kapitel 1:“Samfundet” (30 sider) argumenteres for forfatternes overordnede sprogopfattelse, ifølge hvilken samfundets
indretning (produktionsmåde, klasseforhold, medieforhold m.m.) har en afgørende inflydelse på sprogets udvikling og
anvendelse. I kapitlet behandles bl.a. følgende emner: “socialisation”, “sproglig socialisation”, “sprog og bevidsthed”,
“sprog og diskrimination” og “klassesprog”. I dette stærkt ideologisk markerede kapitel leverer forfatterne en beskrivelse af
det danske samfund, som i sig selv er en bekræftelse af deres pragmatiske tilgang til tekster, ifølge hvilken
meddelsessituationen (tid, sted, afsender-/modtagerrelationer m.m.) determinerer tekstens indhold og udformning.
Beskrivelsen bærer således et umiskendeligt præg af at være produceret i et venstreorienteret universitetsmiljø i 70’erne.
Der tegnes et ensidigt billede af det danske samfund som et stærkt klassedelt samfund, hvor grådige kapitalister udbytter
forsvarsløse arbejdere, som medierne fylder med borgerlig propaganda. Følgende passager giver et indtryk af den
verdensopfattelse og den sprogbrug, der præger kapitlet:

“(...) Det betyder en undertrykkelse af arbejderklassens opdragelsesnormer fordi arbejdere sjældent eller aldrig ser
deres form for opdragelse bekræftet i det omgivende samfund. En af konsekvenserne kan blive at normen om solidaritet
med andre arbejdere svækkes til fordel for de mere individualistiske middelklassenormer. Derved kan arbejderklassen
miste noget af sin styrke. Den stærke solidaritetsfølelse mellem arbejdere har hjulpet dem til en lang række forbedringer
af deres kår gennem tiderne.” (p. 16)



og

“I Danmarks Radio og i de fleste aviser udtrykker sproget en accept af de herskende forestillinger om samfundets
indretning, og sprogbrugen er med til at udbrede den opfattelse i befolkningen at Danmark er et klasseløst samfund
hvor de forskellige grupper indgår kontrakter med hinanden. For at sætte det i relief kan man sige at Danmarks Radios
nyhedsformidling er borgerlig, liberalistisk indoktrinering fordi udsendelserne opdrager til en bestemt fortolkning af
begivenhederne i verden.” (p. 19).

I kapitel 2: “Institutionen” (27 sider) uddybes nogle af de aspekter, der berørtes i kapitel 1. Især beskrives
situationsbegrebet, og det knyttes sammen med institutionsbegrebet. Der opereres med 5 typer af institutioner: de
økonomiske, de politiske, de statslige, de kulturelle og familieinstitutionerne. Den teoretiske ramme for fremstillingen er
offentlighedsteorien, som den fremstilles i F. Mortensen og J. Møllers: Offentlighed og massekommunikation. Den særlige
offentlighedsstruktur som vi ifølge Jensen og Togeby finder i vores industrialiserede kapitalistiske samfund beskrives. Der
lægges bl.a. vægt på at skelne mellem 3 forskellige samfundsområder: det private, det offentlige og det statslige.

Offentlighedsteorien anvendes til at beskrive forskellige kommunikationstyper - f.eks. breve tilhørende det private
område og avisartikler tilhørende det offentlige - , og forfatterne redegør for deres opfattelse af, hvordan indholdsmæssige
og stilmæssige konventioner gør sig gældende i forskellige kommunikationstyper.

Som læser af kapitlet får man det indtryk, at forfatternes ærinde ikke kun er skriftlig fremstilling, men også kritik af det
borgerlige, kapitalistiske samfund, som vi lever i. Samme indtryk havde man efter læsningen af bogens første kapitel. Men
mens der i kapitel 1 ikke var nogen forbindelse fra det store samfundsperspektiv og til de konkrete tekstmanifestationer, og
kapitlet derved oplevedes som uvedkommende i forhold til bogens emne, så lykkes det forfatterne i kapitel 2 at knytte
beskrivelsen af sprogets anvendelse i institutionerne og inden for de forskellige samfundsmæssige områder til det konkrete
tekstuelle niveau. Kapitel 2 forekommer derfor væsenligt mere vedkommende for bogens erklærede emne (skriftlig
fremstilling) end kapitel 1.

Kapitel 3 “Teksten” (118 sider) fremstår som bogens væsentligste kapitel. Efter en seks sider lang indledning, hvor den
klassiske kommunikationsmodel kort skitseres, og der kort introduceres til den efterfølgende teksttypologisering, følger
kapitlets fire delafsnit: A. Informerende tekster (52 sider), B. Argumenterende tekster (38 sider), C. Regulerende tekster (9
sider) og D. Komposition (13 sider).

Som det fremgår af delafsnittenes overskrifter, har forfatterne valgt at behandle de tre vel nok bedst beskrevne teksttyper.
Der er tale om en meget grundig behandling, idet forfatterne ikke nøjes med at behandle de tre typer på et overordnet
niveau, men vælger (for de informerende og de argumenterende teksters vedkommende) at skelne mellem flere forskellige
tekstarter. Om de informerende tekster (eller sprogbrugstyper, som er den betegnelse Jensen og Togeby benytter) hedder det:
“(...) man kan skelne mellem flere forskellige tekstarter afhængigt af hvad der informeres om; er det noget der forløber i tid
eller er det noget der er statisk eller helt uden for tiden; er det noget begrebsligt eller noget anskueligt?” (p. 75). På denne
baggrund skelner forfatterne mellem følgende informerende teksttyper: deskription (beskrivelse af en ting),
personkarakteristik (beskrivelse af en person), miljøkarakteristik (beskrivelse af et miljø, f.eks. et sted, et rum eller en by),
beretning (beskrivelse af en række ikke-fiktive begivenheder og handlinger), fortælling (beskrivelse af en række fiktive
begivenheder og handlinger), reportage (beskrivelse af en række ikke-fiktive begivenheder og handlinger, hvor afsender
beskriver begivenhederne samtidig med at de sker), referat (beskrivelse af indholdet af en anden tekst) (referaterne
underinddeles yderligere), redegørelse (beskrivelse af ikke-anskuelige ting eller begivenheder, dvs. beskrivelse af
begrebsmæssige forhold) og definition (beskrivelse af begrebsmæssige forhold, der er uden for tiden). Hver af disse typer af
beskrivende tekster karakteriseres (bl.a. med velvalgte eksempler), og bogens brugere opfordres til at arbejde med de
øvelser, der er knyttet til de enkelte teksttyper.

Afsnittet om argumenterende tekster indeholder, foruden en tilsvarende beskrivelse af de enkelte argumenterende
tekstarter, en udmærket gennemgang af nogle generelle karakteristika ved argumenterende tekster. Fra afsnittets
overskrifter kan nævnes “argumentation og logik”, “spørgehorisont”, “modtagerrelevante spørgsmål”, “tidstypiske
spørgehorisonter”, “det enkelte argument” og “dårlige argumenter”.

I afsnittet om regulerende tekster, som virker noget kortfattet i forhold til de to foregående, tager fremstillingen
udgangspunkt i den såkaldte virkningstrappe. Herved forstår forfatterne en række psykologiske faser som afsenderen må
sørge for, at modtageren gennemløber. I forbindelse med regulerende tekster må afsender ifølge forfatterne  således sørge
for:

- at påkalde sig opmærksomhed,

- at vække interesse for det problem som ikke er løst eller det behov som ikke er dækket



- at skabe kendskab til den løsning på problemet som afsender foreslår
- at skabe overbevisning for at den løsning, afsender foreslår er den bedst mulige
- at opfordre til handling.

Det sidste afsnit i kapitel 3 handler om komposition. I afsnittet skitseres de gængse principper for skrivning af tekstens
indledning, krop (tekstens midterste del) og afslutning.

Kapitel 4 “Afsnittet” (32 sider) handler om informationsstruktur. Forfatterne anlægger to perspektiver på dette tema, et
mikroperspektiv og et makroperspektiv (Mine termer. BL). Under mikroperspektivet behandles sammenhængen mellem
syntaktisk struktur og betydning (dvs. sætningsplan), og under makroperspektivet gives der principper for, i hvilken
rækkefølge man bør placere sine informationer inden for afsnittet (dvs. afsnitsplan).

Først et par ord om mikroperspektivet. Det er forfatternes udgangspunkt, at “(...) det samme indhold kan organiseres i
sætninger i et afsnit på næsten uendelig mange måder.” (p. 195).  Når man som tekstproducent står overfor at skulle
formidle et indhold, bør man altid vælge den syntaktiske struktur, som passer bedst til indholdet. Og vurderingskriteriet er
sætningernes læsbarhed. Forskellige syntaktiske strukturer og teksteksempler præsenteres, og deres læsbarhed
kommenteres. Forfatterne, der baserer deres fremstilling på den klassiske sætningsanalyse, understreger, at der ikke er tale
om en lærebog i dansk grammatik. Det forudsættes da også, at læseren kender sætningsanalysens principper.

Også emnet konneksion får nogle ord med på vejen. Konneksion er semantisk sammenkædning af udsagn ved hjælp af
“forbindere” (konnektorer) som f.eks. nemlig, altså, følgelig osv.

Under makroperspektivet behandles afsnittets informationsstruktur bl.a. ud fra begreberne nøglemening og delmening.
Et afsnit siges at bestå af et antal meninger. Som oftest vil - hævder forfatterne - én af disse fremstå som den vigtigste:
nøglemeningen. Denne er den vigtigste, fordi den “(...) formulerer meningen med hele afsnittet mere generelt end de andre
meninger, eller fordi den beskriver helheden mens de andre beskriver delene, eller fordi den giver tesen som de andre er
argumenter i forhold til, eller fordi den omtaler selve begivenheden mens de andre omtaler biomstændigheder som årsager
og forudsætninger eller virkninger.” (p. 205). Delmeningerne (dvs. de andre meninger i afsnittet) “(...) angiver (...) mindre
vigtige sider af den sag, der fremstilles som en enhed i afsnittet. Her omtales specifikationerne, eksemplerne, argumenterne
eller delene og omstændighederne.” (p. 205). I umiddelbar forlængelse af begreberne nøglemening/delmening gennemgås
principper for disponering af afsnit.

Kapitel 5: “Sætningen” (32 sider) handler om sprognormer. Altså om sprogbrug der befinder sig et eller andet sted på
skalaen mellem egentlige fejl (ex. et tons vs. et ton) og større/mindre afvigelser fra den alment udbredte sprognorm (ex.
pigen som der gik på trappen vs. pigen som gik på trappen). Dette traditionelle og efterhånden noget fortærskede emne
behandler forfatterne på en utraditionel og perspektivrig måde. I stedet for at opstille regler for “korrekt” sprogbrug søger
de således at vurdere konsekvenserne af forskellige typer af fejl og uhensigtsmæssigheder i forskellige situationer. Herom
skriver forfatterne bl.a.:

“For den der skriver studentereksamensstil eller en ansøgning er det meget vigtigt at der hverken er stavefejl,
fraseologiske fejl, kommafejl eller sætningsbygningsfejl. Det kan få overvældende konsekvenser hvis man har det: man
får ikke sin eksamen, eller man får ikke stillingen. (...). For dem der skriver i en offentlig sammenhæng eller på arbejdet,
rapporten, breve til politiet, læserbrevet, gælder det at en enkelt fejl næppe har nogen betydning, men mange fejl, så
mange at der bliver lagt mærke til dem, ikke får drastiske konsekvenser, men trods alt nogle. (...). I private breve og
mere uformelle sammenhænge synes korrekthed ikke at spille nogen som helst rolle. Man kan måske blive lidt til grin
hvis man laver for mange fejl i et privat brev, men det skal være meget slemt før nogen gider at reagere.” (pp. 236-237).

Ud over at vurdere konsekvenserne af mere eller mindre normafvigende sprogbrug gør forfatterne en del ud af at diskutere,
hvad en sprognorm er for noget, hvorvidt man kan begrunde den, og hvorfor det kan være fornuftigt at have en sådan. Disse
meget relevante diskussioner fremstilles klart og giver læseren en glimrende indsigt i væsentlige aspekter af, hvordan sprog
fungerer. Afsnittet afsluttes med en gennemgang af principperne for brugen af pausekommatering, grammatisk
kommatering og det nye “enhedskomma”.

Brug sproget er en overordentligt vidtfavnende bog: afstanden mellem det meget overordnede og tekstfjerne perspektiv i
kapitel 1 (samfundets organisation, menneskets socialisation og bevidsthed) og det meget specifikke og tekstnære i f.eks.
kapitel 5 (stavefejl og kommasætning) er enorm. For den læser som anskaffer sig Brug sproget med den hensigt at blive
bedre til at skrive, vil de første par kapitler formentlig forekomme overflødige. Der er meget langt fra den kapitalistiske
produktionsmåde til f.eks. et læserbrevs udformning.



Som en konsekvens af forfatternes stærke betoning af teksters situationsafhængighed optager beskrivelsen af udvalgte
tekstarter meget stor plads i bogen (100 af bogens 250 sider). Det ligger i sagens natur, at forfatterne her lægger vægt på at
beskrive de enkelte arters specifikke karakteristika. Denne stærke fokusering på det specifikke sker bl.a. på bekostning af en
grundigere behandling af tekstuelle fænomener af mere generel karakter. Således afsættes kun ca. 12 sider til et så centralt
emne som komposition. Når komposition er så væsentligt et emne, er det naturligvis fordi overvejelser vedrørende
komposition er uomgængelige, hver gang man skal forfatte en tekst, uanset hvilken tekstart den måtte tilhøre.

Mens Brug sproget primært fokuserer på tekststruktur, så anlægger store dele af den nye litteratur inden
for det tekstpædagogiske område i stadig højere grad et procesperspektiv på tekstproduktion.
Procesperspektivet har vist sig pædagogisk værdifuldt, og det ville have beriget bogen, hvis den havde
indeholdt en samlet beskrivelse af skriveprocessens faser (forberedelse, formulering og revision). Og dette
så meget desto mere, når man ser bogen i lyset af det nye skrivetiltag på gymnasieområdet, der netop
anlægger procesperspektivet på tekstproduktion (cf. ovenfor).

Til trods for disse indvendinger er Brug sproget en overordentlig nyttig bog, idet den indeholder et væld af oplysninger,
der gør den til et godt værktøj i forbindelse med tekstproduktion. Især skal forfatterne roses for hele vejen gennem bogen at
lette læserens arbejde med stoffet ved mange og velvalgte eksempler og opgaver.

Bo Laursen


