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Strukturalismen i sprogvidenskaben
Saussure

Strukturalismen har efter almindelig opfattelse sit udspring i bogen Cours de linguistique
générale (1916) - bogen bygger på noter fra foredrag holdt af den schweiziske sprogforsker
Ferdinand de Saussure (1857-1913), og det var hans studerendes fortjeneste, at disse noter
blev redigeret og udgivet i bogform efter de Saussures død i 1913.
De Saussure blev professor i den sprogvidenskabelige disciplin indoeuropæistik i 1901, men
skiftede interesse til den almene sprogvidenskab og blev fra 1907 professor i denne. Dette
skifte afspejler også de Saussures opgør med den historiske sprogvidenskab, hvis
hovedinteresse var rekonstruktionen af tidligere sprogtilstande gennem sammenligning af
de ældste kilder, til fordel for en mere almengyldig sprogbeskrivelse. Han skelner fra dette
Diakron og synkron

tidspunkt mellem (historisk) diakron og (funktionel) synkron sprogvidenskab.
Det synkrone sprog er sproget som et fungerende system i et givet tidsrum og dette er ifølge
Saussure vigtigere end sproget i dets fortsatte udvikling mellem forskellige fungerende
systemer, det diakrone sprog. Man kan skelne på følgende måde:
Fra sprog1 over sprog2 osv. sker en forandring i sprogets fonetik, morfologi, syntaks
og semantik og diakronisk sprogvidenskab interesserer sig for denne forandring

Diakroni

[sprog4]

[sprog3]

[sprog2]

[sprog3]

[sprog2]

[sprog1]

Sproget over tid
Synkroni

De Saussure anså det sproglige system i en synkron sprogtilstand for vigtigere i den
almindelige sprogbeskrivelse end beskrivelsen af de synkrone sprogtilstandes
udvikling fra en til en anden sprogtilstand

De Saussure opstiller dernæst en skelnen mellem sproget som et abstrakt tegnsystem (= fr.

Sprog som tegnsystem

langue) og eksempler på dette sprogsystem (fr. parôle), ”ord i almindelig tale”, altså
konkretiseringer af det abstrakte langue.
I det sproglige system peger de Saussure på, at det sproglige ”tegn” (fr. signe), for eksempel,

Signe (tegn)

et ”ord”, har den samme struktur i næsten alle tilfælde: det består af to hovedkomponenter:
1.

Signifiant ”betegneren”

2.

Signifié ”det betegnede”

Signe ”tegn”

Signifiant og signifié,
udtryk og indhold

Signifiant er det samme som et tegns fysiske udtryk, altså dets hørte, skrevne eller sete
form. Tegnet hus består således af signifiant’erne h-u-s, altså fonetisk lyd [ˈhuˀs] eller
grafemiske tegn <hus>. De mindste signifiant’er er de såkaldte fonemer, som i sig selv er

Fonemet - det mindste
signifiant

betydningsløse, men dog er betydningsadskillende: for eksempel kan fonemerne /m/ og /h/
adskille betydningerne i tegnene mus /ˈmuˀs/ og hus /ˈhuˀs/.
Disse er altså hver for sig betydningsløse - kun i sammenstillingen med andre lyd får hvert
enkelt signifiant (fx ˈ, h, u, ˀ eller s) betydning: De kombineres nemlig til et signifié, et
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indhold. Signifiant’erne sætter betegnere (= udtryk) på et signifié, det betegnede (=
indhold). Et signifié ”indhold” er en forestilling i sprogbrugerens tanke og tale, men har ikke
nogen direkte forbindelse til en referent i den fysiske verden: at for eksempel signifié’et hus

Arbitraritet

peger på en organiseret formation af mursten i den bygningsform, vi kalder hus, er ingen en
selvfølge.
I modsætning til signifiant og signifie, der får deres funktion i samspil med det sproglige

Leksemer,
konventionel betydning

system ([-ˈuˀs] ændrer sig afhængigt af det fonem, man placerer foran [-ˈuˀs]), kalder de
Saussure selve tegnet, for eksempel hus, arbitrært, det vil sige ”vilkårligt”. Hermed mener
han, at det kun har den betydning, vi tillægger det, fordi den betydning er blevet en vedtaget
betydning, en konvention, blandt sprogets brugere: det er blevet et såkaldt leksem og har
så en (leksematisk) grundbetydning. Saussure bruger selv følgende illustration:
Signifianterne

Tegn (signe)

Udtryk (signifiant)

udtrykker

[ˈhɛsd], <hest>
Indhold (signifié)

en signifié -

signifié’et

Reference

refererer til

Et fænomen i verden.

Helt enkelt er det altså ikke at forstå, hvordan det sproglige system fungerer som struktur,
men påstanden er, at den struktur, der findes i sproget på dette helt grundlæggende
mikroplan, også gør sig gældende, når man taler om større sproglige udtryk i teksterne. At
vi overhovedet forstår, at teksternes signifiants (ord) danner signifié (forestillinger), kan
afkodes som signe (betydningsladet tegn) og endelig skaber en strukturel semantik ”en
betydningsstruktur”, skyldes derfor i sidste ende de Saussures arbejde med de
grundlæggende sprogegenskaber i den synkrone sprogtilstand.

Strukturalismen og tekstanalysen
Hvor strukturalismen i rent lingvistisk forstand beskæftiger sig med de mindste sproglige

Teksters tegnsystem

elementers struktur og system, bliver strømningen med tiden mere optaget af teksters
betydning og strukturer - strømningen bliver til en semiotik, altså tekster som et
Semiotik

tegnsystem, der ligesom sproget selv er bygget op omkring udtryk og indhold. I denne type
litteraturforskning kommer tekstens sproglige udtryk til at spille en afgørende rolle, og det

2

Fra tegn til tekst - strukturer på tværs af lingvistik og litteratur

får som konsekvens, at de forhold der ikke kan føres direkte tilbage til tekstens sproglige
udtryk selv, ofte heller ikke tages i betragtning i en strukturel analyse, det gælder både
tekstens kontekst og dens referencer til en dimension uden for teksten selv.

Den strukturalistiske analyse sigter ofte mod enten en værkanalyse eller en afkodning af

Værkanalysen

generelle strukturer i litteraturen, og her helt særligt genrekonventioner, hvis man i øvrigt

Genrekonventioner

ser bort fra det store felt i narratologien. Derfor foretager en strukturalistisk analyse nogle

Narratologi

almindelige greb, og her først og fremmest en inddeling af teksten i en række sproglige
platforme:
1.

fonetiske og/eller metriske udtryk

3.

syntaktiske udtryk

2.

morfologiske udtryk

4.

semantiske udtryk

Gennemgangen af disse platforme i teksten har til formål at afkode det indhold, teksten
etablerer ved at bruge disse udtryksmidler: det bliver et spørgsmål om at finde frem til,

Binære/kontrære oppositioner

hvilke mindsteelementer teksten benytter til at frembringe sin egen betydning, ofte ved at

Leksikon

udpege en række ligheder, forskelle, paralleller og symmetrier i det, der kan kaldes
(binære/kontrære) oppositioner; disse bliver til tekstens grundbetydning, dens leksikon.
Man kan i princippet arbejde med teksten helt nede på fonetisk, morfologisk og syntaktisk
udtryksniveau, og det kan da også give gode analyser, men det lønner sig for en mindre
erfaren strukturalist først at tage fat på de semantiske udtryk, gerne de mere
betydningsbærende ord i teksten.
Det er en gængs metode at opstille en liste over disse begreber og at gøre dem til
udgangspunkt for at afkode tekstens betydning; typiske oppositioner kunne være:

Positiv Signifiant

Negativ Signifiant

Liv
Lys
Gud
Glæde
Magt
Aktivitet
Frihed
Bevægelse

Død
Mørke
Menneske
Sorg
Magtesløshed
Passivitet
Tvang
Stilstand

Signifianterne i oppositionerne er i sig selv uden
betydning: kun fordi modsætningen også er til
stede i teksten, bliver der tale om betydning, at
de to modsætninger altså tilsammen danner et
signifié

Når disse modsætninger dernæst fremstår tydeligt i tekstens struktur, kan man gå videre til
en analyse af signifié’et: hvad betyder det, når en tekst skaber et betydningsfelt mellem for
eksempel glæde og sorg, hvilken dybere mening kan der være med det? Hvad betegner det?
For at svare på det, anvender man ofte den såkaldte sommerfuglemodel.
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Sommerfuglemodellen
Betydning, altså egentligt det samme som tekstens indhold, kan beskrives ved hjælp af modellen:

S1 (konstruktion)

S2 (destruktion)

Tegnforklaring
S: semem, svarer til signifié, indhold eller betydning.
Opposition: modsætning mellem S1 og S2
Kontrært udtryk: et negeret semem
Implikation: logisk følgebegreb

~S2 (ikke-destruktion)
(construction)

~S1 (ikke-konstruktion)

I sommerfuglemodellen er det interessante især at finde i de to nederste områder, når man
først har udpeget tekstens oppositioner - det er de såkaldte non-S1 og non-S2: Her opstår
der en slags mellemposition mellem S1 og S2, hvor for eksempel modellens ”ikkedestruktion” hverken er ”konstruktion” eller ”destruktion”: I en tekst, hvor for eksempel
oppositionen liv-død spiller en betydelig rolle, kan man på samme måde tale om ”liv”, ”ikkeliv” og ”død”, og ud fra mellempositionen ”ikke-liv” kan man forklare, hvordan en person i
teksten undgår døden, men ikke lige præcist lever sit liv på en ønskelig måde, for eksempel
ved ikke at være integreret, socialiseret eller på anden vis at være udsat for en forskydning
væk fra sin ideelle tilstand, det vil sige: lever et ”ikke-liv”. På lignende måde kunne denne
person beskrives ud fra signifiant’erne ”død”, ”ikke-død” og ”liv”, hvor en persons tilstand i
”livet” snarere er en form for ”ikke-død” end egentligt ”liv”. Mellempositionen får dermed
kun betydning, fordi den indgår i et system med to oppositioner.
Altså kan man med sommerfuglemodellen give en overordnet beskrivelse af de begreber og
modsætninger, der præger en tekst, når de står i et indbyrdes forhold til hinanden. Ofte kan
disse begreber tilmed knyttes til bestemte handlende personer i teksten, og derfor bør man
være opmærksom på, hvordan den indbyrdes relation mellem dem afspejler den indbyrdes
relation mellem begreberne; her bruger man ofte den såkaldte aktantmodel som en
skematisk opstilling over personernes indbyrdes relationer.
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Aktantmodellen
Aktantmodellen er en nyttig model, når man skal afkode funktionen af aktanter i en
fortællings plot, dvs. den struktur, der ligger i relationen mellem aktanterne - det er
karakteristisk for modellen, at aktanterne får betydning gennem deres plads i den samlede
struktur, der skabes med øvrige aktanter, men ikke ellers ville have nogen tydelig betydning.
Modellen fordeler aktanterne på seks funktioner og tre akser i fortællingens (tematiske)
udvikling: 1) subjekt-aktanten er omdrejningspunktet for et grundlæggende ønske om at
blive koblet sammen med eller afkoblet fra 2) objekt-aktanten; 3) afsender-aktanten sætter
plottets handling i gang, 4) modtager-aktanten nyder godt af afsender-aktantens funktion,
og 5) hjælper-aktanten understøtter subjekt-aktanten. Endelig findes der en 6) modstanderaktant.

Modellen stilles op på følgende måde
Afsender

Objekt

Modtager

Hjælper

Subjekt

Modstander

Akserne
De tre akser i plottets udvikling udgør kernen i fortællingens handling. Konfliktaksen, hvor
vi finder subjektet, hjælperen og modstanderen, bliver på den måde modellens fundament,
og fremdriften i plottet skyldes ofte relationen mellem subjektet og modstanderen, ikke
mindst i forskellene mellem den symbolske værdi, de bærer. Her er det mere end
almindeligt nyttigt at stille signifianterne for de symbolske værdier op.
Modsætningen mellem subjektet og modstanderen fremkaldes først og fremmest af
subjektets begær efter at opnå/undgå det objekt, der udgør kernen i den såkaldte
projektakse.
Endelig omfatter modellen også en kommunikationsakse, og her udgøres den væsentligste
rolle af afsenderen; han/hun ses almindeligvis som den komponent, der sætter handlingens
fremskridt i gang: dette sker hovedsagligt, fordi afsenderen ønsker at forbinde subjektet
med eller afskære subjektet fra objektet; overfor afsenderen finder vi omvendt
modtageren.
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Det er værd at bemærke, at aktanterne med undtagelse af subjekt- og objekt-aktanterne
kan udfylde forskellige funktioner sådan, at afsenderen eksempelvis også kan fungere som
hjælper/modtager.

Samlet set udgør dels de Saussures tegnlære, oppositionerne, sommerfugle- og
aktantmodellen et sæt af tilgange til en tekstanalyse, der kan blotlægge tekstens
grundlæggende struktur og betydning, og i den forstand er det en stærk analyse. Hvordan
denne sammenhæng så indgår i en bredere kontekst, har strukturalismen som regel ikke
noget godt bud på. Det kræver en anden metodisk tilgang.
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