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1. Indledning
Formålet i dette projekt er at undersøge metaforers funktioner i computerfagsprog. I kapitel 2 undersøges forudsætningerne for de moderne teorier om
metaforer. Herefter problematiseres den kognitive semantik i kapitel 3 for
med dette som udgangspunkt at kunne formulere en mere hensigtsmæssig
metodik. I kapitel 4 gøres der rede for, hvordan metaforerne i computerfagsprog undersøges, og i kapitel 5 foreligger denne undersøgelses resultater.
Afhandlingen afsluttes med kapitel 6, hvor der konkluderes og foretages
overvejelser, om hvorledes man fremover - på baggrund af denne undersøgelse - bør undersøge og forstå metaforer.
I starten af afsnit 2.1. Introduktion præciseres formålet, der dels er undersøgelsen af metaforer i fagtekster, dels er formuleringen af en sådan undersøgelses metodik. Ud over at undersøge metaforernes funktioner er formålet
også at udvikle en hensigtsmæssig metodik. Projektet er derfor ikke alene et
bidrag til fagsprogsforskningen - et bidrag, der undersøger metaforernes udbredelse og funktion - men også et bidrag til metaforforskningen.
1.1. Metaforer og kognitiv semantik
Metaforerteoriernes historie er lang. Teorien om metaforer blev i antikken
konstrueret. Efter en omflakkende tilværelse blev den i slutningen af dette
århundrede dekonstrueret. Tiden er igen moden til konstruktion. I dette arbejde anvendes en metodik, som jeg betegner empirisk konstruktivisme,
der dels giver mig mulighed for at demonstrere problemer i den hidtidige
metaforforskning, dels giver mig mulighed for at etablere et nyt vurderingsgrundlag.
En række moderne teorier om metaforer har i dette århundrede beskæftiget sig med metaforer ud fra helt forskellige videnskabelige positioner.
Den dominerende retning i dag er den kognitive semantik.
Med udtrykket kognitiv semantik henvises der her til den hovedsagelig
angloamerikanske lingvistiske forskning, hvis spydspids har været forfatterparret Lakoff og Johnson. Disse nævnes ofte sammen, selvom de også hver
især har markeret sig.
Den kognitive semantiske metaforforskning har forsøgt at placere sig et
sted midt imellem den logiske rationalisme og den humanistiske relativisme
8

med den såkaldte experientialistiske teori1, hvor kroppens erfaringer ses
som grundlæggende for sprog, erkendelse og sprogbrugsmønstre (se fx Lakoff og Johnson (1980a, 56 og 226) og Stjernfelt (1992, 119)). Denne experientialistiske teori anvendes til at forklare, hvordan vi anvender fx metaforer, og metaforerne betragtes som væsentlige for vores erkendelse. Dette relativt nye syn på metaforerne, som denne teori afspejler, har udbredt sig så
vidt og funderet sig så grundigt de sidste to årtier, at det må siges at have
etableret sig som forskningstradition. Desværre er denne nye forskningstradition ikke funderet på et solidt empirisk grundlag, hvad der ellers ofte hævdes.
Flere forskere har kritiseret den kognitive semantik og hævdet, at det
empiriske grundlag for den kognitive semantik kun er hypoteser og foreløbige antagelser. Det er dog - til trods for en række problematiseringer af den
kognitive semantiks grundlag - hidtil ikke eftervist.
Når vi tager i betragtning, at den kognitive semantik - eller den kognitive lingvistik, som den også betegnes – ikke kun har stor indflydelse på
sprogsynet i lingvistiske kredse, men også generelt inden for de humanistiske videnskaber, er det betænkeligt, at der kan sættes spørgsmålstegn ved
dens empiriske grundlag.
Den metodik, som den kognitive semantik har anvendt, har haft afgørende indflydelse på de problemstillinger, man her har behandlet. I takt med
at den kognitive semantik har haft succes inden for en række forskellige humanvidenskabelige fag, har den fået en stor udbredelse og dermed også anerkendelse og succes. Men denne succes kan siges at være uberettiget, når
der er problemer med den experientialistiske teoris empiriske grundlag.
Med ovenstående som indgangsreplik har jeg antydet et andet aspekt af formålet med denne afhandling: Den udgør også en kritik af den kognitive semantiks empiriske grundlag. Der er mulighed for også at komme videre og
for at gøre mere end blot at foretage en kritik at det nuværende forskningsparadigme. Idet den kognitive semantiks udbredelse på uberettiget vis gennem et par årtier har forblændet en stor del af den vestlige sprogforskning, er
der blevet forbrugt en masse unødig energi. Det har været besnærende ud fra
1

Udtrykket experientialisme er oversat og fordansket fra Lakoff og Johnsons begreb experientialism (se fx Lakoff og
Johnson 1999, 609). Her anvendes den stavemåde, som bl.a. Clark og Lind 1996 anvender og ikke experientalisme, som
anvendes af Stjernfelt 1992, 119 (der citeres nedenfor på side 83), hvor i'et før a'et mangler.
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mindre sprogundersøgelser at lave konklusioner som fx, at sprog og tanker
er tæt integrerede. Og det er mindre sprogundersøgelser, man har holdt sig
til, idet man ikke har været interesseret i resultater, der miskrediterer den
sammenhængende teori. Ud fra et væsentligt større empirisk grundlag kan
der dog ikke blot stilles spørgsmålstegn ved den kognitive semantiks metodik, men også ved dens teori. Målet er ikke i sig selv at opstille en ny teori,
der modsat Lakoff og Johnson fx adskiller sprog og tanker. Det er derimod
hensigten at etablere en forståelse af metaforer, der undgår kortslutninger
som Lakoff og Johnsons, som de laver i deres direkte koblinger mellem
sprogbrug og tanke. Selvom Lakoff og Johnson selv eksplicit i deres arbejde
forsøger at undgå kortslutninger - hvilket bl.a. ses af deres afstandtagen fra
den anskuelse, som de betegner objektivisme, hvor de ser en kortslutning
mellem verden og sprog/erkendelse - foretager de blot kortslutninger et andet sted, nemlig mellem krop og sprog. Den retning, som dette arbejde går i,
baseres på et større empirisk grundlag, og det er hensigten her at vise, at
denne vej er mere farbar, idet den bedre kan komme omkring de nævnte teoretiske fejlskud. Hovedformålet er at undersøge metaforer og deres funktioner. Under dette arbejde foretages kritikken af uhensigtsmæssigheder i den
kognitive semantik.
1.2. Sprog, metaforer og computerfagsprog
Lad os se på, hvorledes ovenstående generelle formuleringer her udmøntes i
en hovedarbejdsopgave og en række antagelser. Hovedarbejdsopgaven er
empirisk at undersøge brugen af metaforer i computerfagsprog. Efter at denne arbejdsopgave er blevet gennemført, har jeg udformet en række konklusioner, som her af fremstillingsmæssige årsager fremstilles som antagelser.
Antagelserne har forskellig vægt, og dette skyldes, at der er gennemført empiriske undersøgelser af forskellige sproglige størrelser.
Metaforer anvendes primært i fagsprog. Dette er en antagelse, som er ny
i faglitteraturen om metaforer. I mere traditionelle semantiske sprogteoretiske opfattelser er denne antagelse også uhørt. Antagelsen er dog her taget
som en konsekvens af det empiriske arbejde. Når et vidensområde udvikler
sig, anvender man metaforer for at kunne sprogliggøre sig. Får vi et nyt produkt, eller skal vi sprogliggøre erfaringsmæssigt nye områder, sætter vi ikke
bare et nyt ord - en slags etiket - på det nye. Når de bestående leksikale enheder ikke slår til i sprogliggørelsen, sætter vi ikke ord på det nye på vilkår10

lig vis. Derimod vælger vi bestemte ord og udtryk, som i forvejen indgår i
en struktur i sproget. Vi tager bestemte typer metaforer i anvendelse, og de
nye ord og udtryk kan ses som en ekstension af vores dagligsprog, en ekstension, hvor der er stærke forbindelser mellem det nye og det gamle.
Computerfagsproget er interessant af flere grunde. Et af de områder, der
måske er i størst forandring i vores teknologiske verden, er computerindustrien. Produkterne udvikles her med noget der ligner eksponentiel vækst,
der ikke blot slår over i kvantitative forandringer af produkterne, men også
slår over i kvalitative forandringer, således at fx helt nye arbejdsopgaver kan
løses via produkterne. Produkterne i computerindustrien er også med til at
sætte dagsordenen for vores gøren og færden i arbejde og fritid. Computerfagsproget må derfor siges at være i stor udvikling, og nye produkter og tekniske løsninger skal kunne sprogliggøres: Man skal kunne formidle viden
om produkterne, man skal kunne kommunikere og dermed kunne løse problemer, og man skal kunne sælge produkterne og dermed sprogliggøre dem
på en måde, der får køberne, hverdagsmenneskene, til sprogligt at indpasse
sig i deres univers.
I det empiriske arbejde, hvor der her er undersøgt ca. 6000 metaforer i
PC Magazine Danmark, 1997-1998, har jeg fundet, at det ikke forholder sig
sådan, at metaforers tilstedeværelse i fagsprog gør fagsprog upræcist. Det er
ellers en udbredt opfattelse. Især fagsprog er fyldt med metaforer. Forskellige undersøgelser af fagsprog bekræfter dette (se også Stålhammar 1997, der
inden for en lang række fagsproglige områder har demonstreret metaforernes
store omfang, om end på en ikke særlig systematisk måde). I computerfagsprog gælder det samme. Her er mange metaforer. De ca. 6000 metaforer er
fundet på 1/3 million ord i tekstkorpusset, hvilket svarer til ca. en metafor
pr. 50 ord. Men disse mange metaforer medfører ikke, at fagsprogene bliver
upræcise. Når fx computernes funktioner indskrives i metaforiske ytringer,
sker der en meget nuanceret og præcis tilordning af ord. Jeg gør i den del af
afhandlingen, hvor den empiriske undersøgelse udlægges (kapitel 4, Computermetaforer i PC Magazine Danmark), rede for metaforernes funktioner og
drøfter her også problemstillingen om metaforers nødvendighed i fagtekster.
Når udtrykket ytringer anvendes (og ikke udtrykket sætninger), skyldes
det, at der findes metaforer, der ikke kun optræder i grammatiske helsætninger, men fx optræder i titler og i kortere udtryk (se fx analyserne på side
127, hvor udtryk som Stortest af Javaværktøjer og Månedens Webguide
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drøftes). Metaforer, der indgår i sådanne udtryk, medtages også i undersøgelsen her.
Nok så vigtigt er det dog, at det af undersøgelsen her fremgår, at metaforer er forudsigelige. Det er muligt - i et vist omfang - at pege på, hvilke
metaforer der vil bliver konstrueret ud fra bestående metaforer. Metaforer
kan siges at være produktive, hvilket skal forstås således, at eksistensen af
bestemte metaforiske typer inden for et fagområde danner grundlag for og
afstikker rammerne for produktionen af nye metaforer. Nye metaforer dukker altså ikke op ud af det blå, som det ofte hævdes. Metaforer ses ofte som
produktet af en særlig evne ved det menneskelige sind. Dette sind er kreativt, og sprogbrugeren tillægges ofte denne egenskab i sin produktion af metaforer. Men det kreative aspekt i metaforerne er stærkt overdrevet. Det er
også blevet hævdet, at metaforers oprindelse er mystisk og uforklarlig. Det
kan godt være, men i så fald er de ikke i forklaringsmæssig forstand mere
mystiske eller uforklarlige end såkaldt bogstaveligt sprog.
Leksikaliserede metaforer, de såkaldte døde metaforer, kan også være
særdeles produktive. Lakoff og Johnson har netop peget på at disse metaforer, som de kalder konventionelle metaforer, er særdeles aktive. De leksikaliserede metaforer er dog aktive på en anden måde end Lakoff og Johnson
hævder.
Mine konklusioner vedrørende de forudsigelige og ikkekreative metaforer bygger på det empiriske materiale. Metaforernes kilde kan derimod betragtes som et meget afgrænset område. Lakoff og Johnson karakteriserer
deres forskellige metaforiske typer som ubegrænsede. For dem drejer det sig
om at finde så mange som muligt på et todimensionalt areal. På dette todimensionale areal er der ingen grænser for, hvor mange man kan finde. I materialet her kan det dokumenteres at sfærebilledet er en mere adækvat beskrivelse på mulighederne: Sfærearealet strækker sig også ud i alle retninger,
men er begrænset og udgør et hele. Min bemærkning til Lakoff og Johnson
er, at de ikke har rejst så meget, at de har set, at metaforlandskabet er sfærisk
og derfor begrænset.
Den helhed, dvs. kildeområdet, som vores metaforer tager udgangspunkt i, er dagligsproglige ord og udtryk. Det eftervises, at der ud fra denne
opfattelse af dagligsproget, commonsensevirkelighedens sprog, kan opstilles 14 områder. Det er 14 erfaringsbaserede sproglige kategorier, der også
kaldes scenarier. Det er sådanne 14 scenarier, der udgør kilden for metafo12

rerne i computerfagsproget, og i generaliseringen udgør de kilden for enhver
metafor (begrebet introduceres senere, men se evt. siderne 25, 90, 133 og
138 - en oversigt over scenarierne findes på side 172).
Lakoff og Johnson hævder, at det er i dagligdagen, vi primært lever med
metaforer. Omvendt er det ofte blevet hævdet, at metaforer ikke har noget at
gøre i fagsprog. Alligevel mener jeg ud fra iagttagelser af dagligsproget og
på baggrund af min undersøgelse af computerfagsprog at kunne slutte, at
metaforer i højere grad forekommer i fagsprog end i dagligdagen. Dagligsproget er vores basale sprog, og det er hovedsagelig umiddelbart. Fagsproget er middelbart, indirekte og formidlet. Metaforerne gør det middelbare
umiddelbart. Så det sted, hvor vi virkelig lever med metaforer, er ikke så
meget i dagligdagen, der fremstår uformidlet for os, men i fagsprogene. At
man fejlagtigt har kunnet slutte modsat skyldes, at nogle metaforer er importerede til dagligdagen, til den umiddelbare livsverden, fra fagsprogene. Når
Wittgenstein taler om, at vi altid ser ting som noget eller taler om aspekter
(Wittgenstein 1995, 248 ff.), taler han om iagttagelser i den umiddelbare
dagligdags livsverden, og han har ikke fokus på metaforerne. Hvis Wittgensteins iagttagelse skal bruges om metaforerne, skal der foretages en omformulering. I fagsprogene ser vi også ting som noget, men det vil være mere
passende at sige, at vi sprogliggør noget, som noget andet: Vi bruger metaforer.
Der har været mindre heldige forsøg på at udlægge metaforerne som
aspektsyn (Brown 1976 og Hester 1966). For at kunne det har man bevæget
sig bort fra Wittgensteins oprindelige billeder til indre billeder, og man har
måttet inddrage skønlitteratur. En sådan forståelse af metaforerne, der indebærer en mentalisering af Wittgensteins aspektsyn, er ikke heldig, idet den
blot flytter metaforernes funktioner indad og ikke forklarer, hvorledes
aspektsynet skulle fungere efter flytningen.
Når vi adskiller sprog i bogstaveligt og metaforisk sprog, er det derfor
ikke immanente forskelle, det drejer sig om. Det drejer sig om kontekstuelle
forskelle og dermed sprogbrugsforskelle. Når vi bruger sproget i dagligdagen, kan vi bruge ordene og udtrykkene på en uproblematiserende måde,
idet vi bruger dem til at sprogliggøre forhold i verden, som den er. I fagsprogene, hvor vi skal tale om noget nyt, kan vi, da det nye netop ikke er
indgået i sproget og blevet konvensionaliseret, endnu ikke foretage denne
ukritiske og uproblematiserende sprogliggørelse. Dette medfører, at vi
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sprogliggør det nye som noget andet. Ved det såkaldte bogstavelige sprog
kan vi således forstå den brug, vi gør af ordene og udtrykkene i dagligdagen,
og vi kan sige, at ordene her har deres basale betydning. Der er dog ikke tale om en immanent egenskab her: Det drejer sig derimod om den basale eller
vigtigste brug af ordet eller udtrykket (se for en mere konkret drøftelse afsnit
4. 3. 10).
At fagsprog betragtes som det sted, metaforer primært har tilholdssted,
medfører, at i det omfang metaforer også findes i dagligsproget, må de betragtes som særtilfælde. Det fremgår også her, at jeg betragter dagligdagen
som det sted, hvor vi gør vores basale oplevelser og dermed også bruger
sproget basalt. Sproget er centralt i vores dagligdag, og det er udviklet som
et praktisk organ for mennesker. Sproget er et socialt praktisk fænomen og
udspringer ikke direkte af kroppen, som den experientialistiske teori siger.
Sproget udspringer af socialiteten og af de fælles erfaringer, mennesker gør
sig. Sproget udvikler og forandrer sig i denne socialitet, og hvor nye erfaringer drages, udvikler sproget sig ind i den nye verden ud fra den gamle. Hvis
kroppen var centrum for sproget, ville vi i langt højere grad sige det samme,
og vi ville sige det samme hele tiden. Kroppen er dog en del af vores samfundsmæssige virkelighed, og det er kun som sådan, at den kan betragtes
som konstituerende for sprog.
Opsplitningen af sprog i sprogbrug og sprogsystem har givet anledning
til forvirring om de såkaldte døde metaforer. Ses metaforerne i en mere traditionel semantisk synsvinkel, dvs. som system, vil kriteriet for metaforik
udgøres af sammenstillinger af forskelligt semantisk indhold og betydning.
Fx sammenstilles begreber fra kvalitativt forskellige entiteter eller områder i
metaforerne, og de kan i dette forskningsfelt derfor betragtes som ryleske
kategorifejltagelser. Men det ord eller udtryk, der på et tidligere tidspunkt
betød noget, betyder nu noget andet, og metaforen, som har de pågældende
ord og udtryk som kildeområde, karakteriseres derfor som død og uvirksom.
Men metaforer er, som så mange har påpeget, i højere grad et spørgsmål om
kontekst og om diakroni. Ordene og udtrykkene indgår i forløb gennem tid,
og udtryk går over i indhold, der går over i udtryk igen. Den traditionelle
semantiske synkrone synsvinkel har ikke blik for det, at nye orddannelser herunder metaforer - etableres ud fra sammenhænge, der i forvejen er i sproget, dvs. sammenhænge i såkaldte døde metaforer.
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Metaforerne er i den semantiske tradition især blevet undersøgt ud fra
sprogsystemsynspunktet. I den kognitive semantik er de i højere grad blevet
betragtet ud fra sprogbrugssynspunktet. Men det grundlag, som man har undersøgt metaforerne på baggrund af, har været for begrænset. I denne afhandling afdækkes, hvordan metaforer fungerer sammen i et system på baggrund af undersøgelser af sprogbrug i computerfagtekster. Denne undersøgelse fokuserer ikke primært på de diakrone forhold. Derimod er metaforernes strukturer 1997-1998 i højere grad undersøgt. Dette betyder, at metaforerne betragtes som dele af et større system, og de betragtes således ikke i
særlig høj grad som udtryk for kreativitet og sprogbrugerens frie valg. Metaforer er i langt højere grad udtryk for tvungne sprogforløb, hvor nyt indhold
sprogliggøres via gamle udtryk på en forudsigelig måde.
1.3. Afgrænsninger
Denne afhandling har således som formål at tage metodisk og teoretisk kritisk stilling til den pågående dominerende forskning i metaforer, nemlig den
kognitive semantik. Den vil etablere et empirisk grundlag ud fra et stort antal computermetaforer, hvoraf en stor del er leksikaliserede. Litteraturen om
metaforer vil også blive drøftet. Litteratur af forskellig observans inddrages.
Det sker dog primært fra humanvidenskaberne lingvistik, filosofi og psykologi. Men også litteratur fra andre videnskabelige områder, som fx vedrører
kognitiv computerteknologi, inddrages. Metaforforskerne kan ikke med rimelighed siges at se metaforer under ét; dertil er deres normative antagelser
for forskellige.
I det omfang jeg inddrager dele af den omfattende metaforlitteratur, kan jeg
dog kun være loyal over for mit eget materiale og over for værkernes forfattere ved at medtænke de forskellige forudsætninger med de begrænsninger
og muligheder, de giver. At eksplicitere og drøfte alle de forskellige videnskabelige paradigmer, der måtte ligge bag, er heller ikke muligt her.
Det er her heller ikke muligt at løse hverken sprogets eller metaforernes
mysterium. Metaforerne betragtes ofte som et mysterium i faglitteraturen.
Dette gælder især i den filosofiske, hvor man forsøger at løse forholdet mellem sprog, erkendelse og virkelighed. Et mysterium bliver metaforerne dog
først, når de skal begribes som enkeltstående tilfælde og som idealiserede
størrelser, der logisk skal transformeres til normalsprog, som kan bruges til
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udsigelser om virkelighed. I en sådan forståelsesramme bliver metaforernes
mekanik uforståelig. Boyle skriver således som indledning til sin artikel:
"Among the mysteries of human speech, metaphor has remained one of the
most baffling." (Boyle 1954, 257).

Boyle bliver herved udgangspunktet for en drøftelse, som Black (1998, 21
ff.) fører under overskriften What is the 'mystery' of metaphor?, og Black ser
netop problematikken i adskillelsen mellem et uproblematisk bogstaveligt
sprog og et problematisk metaforisk sprog. Og det kan han have ret i. Se fx
Quines problemer med metaforerne inden for religion:
"Exegete succeeds exegete, ever construing metaphor in further metaphor.
There are deep mysteries here. There is mystery as to the literal content, if
any, that this metaphorical material is meant to convey. And there is then a
second-order mystery: Why the indirection?" (Quine 1979, 160, min fremhævelse).

Quine afslutter sin analyse med en anprisning af videnskab:
"The neatly worked inner stretches of science are an open space in the tropical jungle, created by clearing tropes away." (Quine 1979, 160).

Med denne metaforiske udgangsreplik - hvis erfaring er den modsatte af de
erfaringer, som denne undersøgelse af fagsprog har gjort, nemlig at der i videnskab er fyldt med metaforer - viser Quine indirekte og uden at ville det
hen til en mere frugtbar vej, nemlig at videnskab ikke kan undslå sig for metaforer. Mac Cormacs antager at metaforer fungerer på samme måde inden
for såvel videnskab som religion (Mac Cormac 1976, side XI). Og det ser
plausibelt ud (se evt. også Berg 1998, 87 og Olesen 1992, 128 for metaforernes magi). Spørgsmålet om sprogets eller metaforernes mysterium bliver
ikke løst. I det arbejde, der skal laves i denne undersøgelse af metaforer, er
det ikke en synsvinkel, der befordrer en sådan afklaring. Arbejdet bliver i
højere grad en afklaring af, hvorledes metaforer fungerer og er produktive i
konkrete tekster.
De store spørgsmål om sprog, virkelighed og erkendelse vil ikke blive
løst her. Det er dog vigtigt at pointere, at i flere af de ovenforstående anskuelser, jeg har gjort mig om metaforer, ligger kimen til yderligere drøftelser.
Når den kognitive semantik undersøger sproget, er det for at udrede menneskers tanker. Og det er principielt et godt sigte. De store gåder kan dog ikke
løses her. Der kan peges på nogle problematiske aspekter i den pågående
forskning, og det kan konkret vises, hvordan metaforisk sprog fungerer,
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hvor kreative computerfagfolk er eller ikke er. Og det skal her påvises, at en
empirisk konstruktivisme, hvor teorien om, hvad metaforer er, ikke opbygges ud fra fragmenterede enkeltiagttagelser, men derimod ud fra mere
omfattende betragtninger af et større tekstkorpus, er mindre selvmodsigende,
mere konsistent, et bedre argument og dermed et bedre erkendelsesgrundlag
for sprogforskning. Selvom de nævnte spørgsmål om sprogets og metaforernes mysterium foregår uden for disse papirers regi, er det dog vigtigt at gøre
opmærksom på, at nogle af de arbejder, der deltager i deres løsning, fx den
kognitive semantik, p.t. er på vej i en gal retning (og at betragte noget som
mystisk eller magisk kan i sig selv betragtes som metaforisk, jf. de irrationelle scenarier på side 216). Mit bidrag kan være at rette kursen ind.
Det var et gennembrud, da Lakoff og Johnson hævdede, at metaforer
var altdominerende i vores sprog og var dominerende for vores måde at tænke og resonere på. Men de har gjort os en bjørnetjeneste ved at fastholde
perspektivet gennem de sidste mange år. Metaforer er særdeles udbredte og
centrale i mange sprogdiskussioner. Sagen er blot, at de er centrale på en anden måde, end Lakoff og Johnson hævder. Der kan heller ikke herske tvivl
om, at de to forfattere har ret i, at hverken den såkaldte objektivistiske eller
den ekstreme relativistiske sprogtilgang er uhensigtsmæssig. Sproglige størrelser og relationer afspejler ikke logiske kategorier i en verden, der findes
uden for og uden os (objektivisme) - og alt er ikke metaforer (relativisme).
Derfor kan mennesker også med succes tænke, erfare, tale og gebærde sig i
en kompliceret verden, der forandrer sig hurtigt.
Verden, som vi kender den, eksisterer, men ikke i sig selv, men derimod
via vores erfaringer, vores socialitet, vores sprog - og verden er på den anden side ikke fritsvævende, for vi er forbundet til den via vores kroppe, men
især via vores fælles samfundsmæssige erfaringer. Derfor kan jeg som Lakoff og Johnson tilslutte mig en fænomenologisk tilgang til sproget. Sprog
og verden hænger sammen. Men den måde, som Lakoff og Johnson får det
til at hænge sammen på, er for simpel. Mennesker tænker ikke, som Lakoff
og Johnson påstår, at de gør. For hvis de gjorde det, tænkte de ikke ret meget! Spørgsmål, der vedrører, hvordan de så tænker, vil ikke blive besvaret
her. Derimod vil det blive undersøgt, hvordan nogle computerfagfolk bruger
metaforer i tvungne forløb. Der vil blive peget på, hvordan disse forløb er
forudsigelige, og hvordan de er mulighedsbegrænsende. Det kan bestemt ikke betvivles, at disse personer i høj grad tænker, føler og erkender. Men vi
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kan ikke vide, hvad de tænker (og dettet synspuner er i opposition til Lakoff
og Johnsons synspunkt). Ud fra en talehandlingskonceptualisering vil vi
nemlig kunne sige: Mennesker kan sige og skrive hvad som helst - og mene
og tænke hvad som helst andet. Sprog giver nogle muligheder og nogle begrænsninge. Nogle af disse muligheder og begrænsningg undersøges her.

1.4. Konstruktion
Arbejdet udmønter sig i en række antagelser, som der argumenteres for.
(1) Lakoff og Johnsons arbejde bygger på et svagt empirisk fundament. Det
forholder sig sådan, at mange faktisk mener, at Lakoff og Johnson har empirisk belæg for deres teori. Nogle har dog betvivlet dette. Det er dog ikke
sandsynliggjort. Jeg vil her give en række eksempler på arbejder og forskning, der bygger på den antagelse, at Lakoff og Johnson er empirisk velfunderede. Via undersøgelser af større tekstkorpus på bl.a. Internettet demonstreres, at nogle af de eksempler på metaforiske ytringer, som Lakoff og
Johnson lægger til grund for deres teori, kun bruges i meget lille omfang.
Det sandsynliggøres, at de ikke har belæg for at sige, at deres metaforer fungerer på den måde, som de antager.
(2) I en vestlig tradition, der udgår fra bl.a. Hobbes og Locke, fremføres det
synspunkt, at fagtekster ikke bør indeholde metaforer. Det er en tradition,
der stadig visse steder er fremherskende. Der vil her via det empiriske materiale fra computerfagtekster blive demonstreret, at metaforer ikke kun er
særdeles udbredte i denne kulturuafhængige fagtekst, men også at de er
uundværlige. Dette skyldes, at de har som funktion bl.a. at muliggøre sprogliggørelse af ny faglig viden.
(3) Der vil blive argumenteret for det synspunkt, at metaforer ikke nødvendigvis hænger så meget sammen med forståelse og tænkning som antaget i
den kognitive semantik. Vi kan fint tale om computere og håndtere dem
praktisk, uden at vi af den grund kan siges grundlæggende at forstå hovedparten af, hvad der sker inde i dem. Lakoff og Johnson ville her hævde, at vi
forstod computerne ubevidst, hvilket er vanskeligt at se som andet end foreløbige antagelser, idet de ikke har empirisk belæg for det (se Lakoff og
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Johnson 1999, 13, hvor de taler om det kognitivt ubevidste). Der er heller
ikke nogen direkte sammenhæng mellem den måde, vi taler om computere
på, og den måde, vi tror, de fungerer på.
(4) De metaforer, vi anvender, er hovedsagelig konsekvenser af forudsigelige forløb. Mulighederne for metaforiske konstruktioner er begrænset af et
endeligt kildeområde. Der opstilles et skema - en tesaurus - for mulige metaforer. Dette skema er funderet i vores commonsensevirkelighed, vores
umiddelbare ureflekterede og stereotypiserede måde at kategorisere virkelighed på. Skemaet afspejler vores samfundsskabte virkelighed i Berger og
Luckmanns forstand (Berger og Luckmann 1979). Det er i denne commonsensevirkelighed - i vores dagligdag - vores sprog er basalt. Metaforer er
ekstensioner af vores dagligsprog og ikke afspejlinger af kroppens rumerfaringer.
(5) Denne afhandling er en generel kritik af Lakoff og Johnsons metodik både, hvad angår empirisk basis, og hvad angår argumentation og følgeslutning. Metoden empirisk konstruktivisme, der hverken bygger på en logisk
realistisk filosofisk verdensanskuelse eller en absolutistisk relativisme, introduceres. Det er en konstruktion af teorien ud fra en analyse af et empirisk
stort materiale.
Der er faktisk ikke lavet større systematiske korpusundersøgelser af metaforer før. I faglitteraturen er undersøgelser af metaforer, som betegner sig
selv som empiriske, meget sjældne. De viser sig imidlertid ved nærmere eftersyn ofte blot at være baseret på introspektion (se nedenfor på side 43).
Platen anmelder Hönigspergers doktordisputats, hvor der er foretaget undersøgelser af metaforer i franske og italienske korpora (Platen 1998). Undersøgelsen drejer sig dog om kun knap 300 metaforer (Platen 1998, 577). I
faglitteraturen har det ikke været muligt at finde større korpusbaserede undersøgelser end Hönigspergers arbejde.
Der findes forskellige opstillinger af forskellige begrebsmetaforer (fx Lakoff 1995) inden for skønlitteratur, dagligsprog og områder som fx politik.
Stålhammars arbejde afspejler undersøgelser af mange hundrede metaforer,
men det er ikke foretaget særligt systematisk. Metaforerne anvendes i stedet
for som eksempler på den kognitive semantiks begrebsmetaforer. Den sam19

me kommentar gælder Deignans arbejde (Deignan 1995), hvor der er tale
om eksempelmateriale til understøttelse af begrebsmetaforer i højere grad
end systematiske undersøgelser af metaforer i konkrete tekster. Der er til dato ikke lavet systematiske undersøgelser af mere end ganske få hundrede
metaforer, og det er dette forhold, som giver mig anledning til at forvente, at
denne undersøgelse på ca. 6000 metaforer kan blive baggrunden for nogle
nye indsigter inden for dette forskningsfelt.
(6) Metaforer lever og har det godt. Og de er langt mere aktive og produktive end sågar Lakoff og Johnson har formuleret det: De er nemlig hele tiden
basis for nye metaforer. De er aktive i fagsprogene og er helt basale for, at vi
kan sige noget som helst nyt.
Det bemærkes, at disse seks punkter ikke har lige stor vægt i afhandlingen.
Den empiriske undersøgelse af computerfagsproget udgør hele grundlaget
for de nævnte antagelser 2-6. Det er ud fra denne undersøgelse, at de såkaldte scenarier kan opstilles, og det er herfra, det godtgøres, at scenarierne kan
sammensættes til et afgrænset kildeområde. De undersøgelser, der er med til
at sandsynliggøre, at forholdene også dækker andre fagområder, udgør under
en tiendedel af dokumentationsgrundlaget vedrørende computerfagsprog.
Større diakrone undersøgelser har der ikke været mulighed for at gennemføre - men det har været muligt at lave mindre tests og estimater vedrørende,
hvordan bestemte metaforer ville dannes inden for kortere tid, og disse har
kunnet bekræftes.
Undersøgelsen vedrørende punkt 1, Lakoff og Johnsons empiriske
grundlag, består af nedslag i en lille del af deres mange metaforer. Formålet
er alene at demonstrere, at det empiriske grundlag er tyndt, og dette gøres
ved at eftervise, at det er tilfældet for en lang række af deres metaforer.
En stor del af faglitteraturen om metaforer inddrages. Det er ikke muligt
for en enkeltperson i dag at overskue hele litteraturen, ganske enkelt fordi
den vokser dagligt. Når jeg derfor tager den udvalgte litteratur til indtægt for
at godskrive Lakoff og Johnson empirien, er det alene tendenserne i den udvalgte litteratur, der kan lægges til grund for iagttagelserne. Selvom jeg har
haft adgang til mindre end en tiendedel af faglitteraturen, mener jeg dog, at
den, som jeg har haft adgang til, er repræsentativ for den centrale del af faglitteraturen. Det vigtigste af den nyere litteratur er repræsenteret, og det vil
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sige den, der er kommet inden for de sidste par år. Den øvrige er udvalgt selektivt ud fra de store bibliografier (bl.a. MLA). Dette gælder både artikler
og bøger.
Afhandlingen falder herefter i følgende hovedkapitler:
Kapitel 2, Forudsætningerne for de moderne teorier om metaforer, danner
med udgangspunkt i den klassiske retorik og med hovednedslag i metaforteorien i dette århundrede dels et overblik over moderne klassikere som Richards, Black og Ricoeur, dels et overblik over baggrunden for den kognitive semantik. Der opstilles et overblik over de væsentligste metaforteorier,
nemlig substitutionsteorien, sammenligningsteorien og interaktionsteorien.
Fokus er her at fremstille de vigtigste begreber og de væsentligste positioner. Teorierne fremstilles med udgangspunkt i primærlitteraturen, men da refleksionerne over teorierne om metaforer er store blandt mange nyere metaforforskere, indrages også disse.
I kapitel 3, Kritik af den kognitive semantiks empiriske grundlag og metodik,
redegøres der primært for den kognitive semantiks spydspidser Lakoff og
Johnson. En række anmeldelser og kritikpunkter i forbindelse med udgivelsen af deres Metaphors we live by lægges til grund for, at deres empiriske
grundlag allerede i starten af 1980'erne blev problematiseret. Deres hovedsynspunkter drøftes dels ud fra dem selv og via deres medkognitivister, dels
via anmeldelserne af Metaphors we live by og den efterfølgende drøftelse af
dem i 1980'erne og 1990'erne. Jeg dokumenterer her det forhold, at deres
empiri i litteraturen ofte tages for givet, og det demonstreres, at Lakoff og
Johnsons teori hviler på et tyndt empirisk grundlag. Deres metaforiske ytringer kan ikke findes som homogene størrelser, selv ikke i meget store korpora
(fx Internettet), og dette forhold er en motivation for egen empiri og for at
undersøge, hvordan metaforerne empirisk fungerer (se også Grevy 2001a).
I kapitel 4, Computermetaforer i PC Magazine Danmark, redegøres der for
metoden og undersøgelsen af de ca. 6000 metaforer. Der opstilles kriterier
for, hvad der medtages som metaforer, og hvad ikke. Endvidere redegøres
der for en række begreber som integrerede metaforer, potentielle metaforer og scenarier, der udgør kildeområdets struktur. Den empirisk kon21

struktivistiske metodik og dennes begreber sættes i dette kapitel i anvendelse
over for en del af det empiriske materiale, nemlig det materiale, der vedrører
motorvejs- og rejsemetaforik (se også Grevy 1999).
I kapitel 5, Scenarierne, drøftes scenarierne, der betragtes som samfundsmæssige konstruktioner. I dette kapitel udlægges det empiriske materiale systematisk, og scenarierne er baggrunden for denne systematik. Kapitlet afsluttes med en drøftelse af metaforernes funktioner. Metaforer forstås bl.a.
som bindeleddet mellem dagligsproget - med dets basale erfaringer - og det
faglige område.
Afhandlingen afsluttes med kapitel 6, Konklusion og udblik, der er en vurdering af resultaterne af den empiriske undersøgelse og en drøftelse af forskellige antagelser i det hidtidige forskningsparadigme. Det konkluderes bl.a., at
en metodik som den empirisk konstruktivistiske, der tager udgangspunkt i en
empirisk undersøgelse af sprog, har mulighed for at afdække sammenhænge
og strukturer, som andre metodiske tilgange ikke har. Her gives tillige nogle
bud på, hvor en sådan forskning kan føre hen.
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2. Forudsætningerne for de moderne teorier om metaforer
2.1. Introduktion
I dette kapitel præsenteres først min egen opfattelse af metaforer. Idet denne
opfattelse på en række punkter afviger fra såvel objektivistiske som relativistiske positioner, introduceres den her for at sætte fremstillingen af det, som
betegnes som forudsætningerne for metaforopfattelserne - det epistemologiske grundlag eller den filosofiske tradition, om man vil - i perspektiv. Min
opfattelse af metaforer bygger som andres på en række forudsætninger. Ved
at fremstille tendenserne i forudsætningerne og dermed i metaforopfattelserne får jeg mulighed for at præcisere standpunktet i denne afhandling. Jeg vil
samtidig gøre opmærksom på svagheder ved andres. Metaforopfattelsen
fremstår her i dette kapitel som en tese, en udokumenteret antagelse, men
den bygger på det empiriske grundlag, som af fremstillingsmæssige grunde
er placeret i kapitlerne 4 og 5. Det samme gælder metafordefinitionen på
side 31.
Metaforer kan opfattes som dagligsproglige ekstensioner, eller om
man vil: De er udvidelser af dagligsproget. Det er et synspunkt, som også
Nietzsche havde. Man kan sige, at han var tilhænger af det imperialistiske
princip. Cantor udlægger ham således:
"Words extend their meaning the way the amoeba extends a pseudopod to incorporate and digest foreign matter." (Cantor 1982, 75).

Men hvor Nietzsches synspunkt var, at der ikke var noget naturligt meningshierarki (jf. Cantor 1982, 77), er synspunktet her, at der er tale om hierarkiske strukturer. Metaforerne er i høj grad systematiserbare, og herved
opstår muligheden for at ordne den måde, meninger udtrykkes på. Men der
er ikke tale om meningshierarki i traditionel semantisk forstand. Der er derfor ikke tale om en overførsel af noget.
Når betegnelserne objektivisme og subjektivisme anvendes som betegnelser for henholdsvis positivistiske, rationalistiske og mere traditionelle
semantiske tilgange til sprog henholdsvis relativistiske og konstruktivistiske
tilgange til sprog, er det som polære størrelser, hvor der ses bort fra en række nuancer. Jeg henviser til to hovedstrømningers yderpunkter, hvorimellem
en række detaljer lades ude. Jeg er opmærksom på, at Lakoff og Johnson i
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deres fremstilling (bl.a. Lakoff og Johnson 1980a, 1980b og 1998) anvender
objektivismebegrebet som modsætning til deres eget experientialistiske
synspunkt, hvorved de kommer til at slå en række mere nuancerede fremstillinger i hartkorn med fx Locke. De kritiseres for på denne måde at skabe sig
et kunstigt fjendebillede, som derefter er let at forholde sig til (se fx en række danske metaforforskere: Hauge 1993, Johansen 1997, Lyngsø 1993, May
1993, Stjernfelt 1992 og 1993 - se også afsnit 3.1.2 nedenfor). Jeg anvender
de to polære begreber på en anden måde, idet argumentationen her vil gå på,
at der kan drages nogle konklusioner ud fra et grundlag, der udspænder sig
mellem disse yderpunkter. At grundlaget kan nuanceres er en anden sag.
Betegnelser kan i den aristoteliske opfattelse ses som noget, man påhæfter emner. Spørgsmålet er, om man påhæfter emnet en fremmed eller en anderledes betegnelse (alt efter hvordan man læser Aristoteles, se også note 9
på side 70). Så man kan sige, at man enten blot påhæfter en anderledes
hjemlig betegnelse, eller man påhæfter en fremmed betegnelse, når man anvender metaforer. Man bevæger sig altså enten rundt indenlandsk eller udenlandsk, når noget skal betegnes metaforisk, hvor man overfører betegnelser.
En sådan betragtning forudsætter dog, at vi kan se de størrelser, der tales om,
udefra. Skal geografiopfattelsen anvendes, drejer det sig i højere grad om at
sproget dvs. ordene og udtrykkene – udvides, ved at landet intervenerer dele
af nabolandene og etablerer nye grænser. I denne opfattelse - som ikke er
den mest adækvate for Aristoteles' opfattelse - udvides ord og udtryk metaforisk således ved udvidelse i nye territorier. Ord og udtryk vil i denne opfattelse hænge sammen i territorier, og grænseflytningen vil betyde, at den måde, som ordene og udtrykkene hænger sammen på, bibeholdes, men nu anvendes på det nye territorium.
Mac Cormac taler om, at metaforerne udvider vores viden via en skabelse af nye metaforer:
"Metaphors perform the cognitive function of creating new meanings through
the juxtaposition of referents in language. Without them, humanity would
find it difficult to extend its knowledge into the unknown, and language
would be largely static." (Mac Cormac 1985, 50, mine fremhævelser).

Dette creating anvendes i flere sammenhænge, når metaforen skal forklares.
At metaforerne skaber mening, er en formulering som afspejler manglende
årsagssammenhæng. Der er tale om en skabelsesproces ud af den blå luft. Fx
skriver Ricoeur: "Contextual action creates a word meaning" (Ricoeur 1975,
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99), hvilket ikke forklarer, men kun beskriver (citatet er metaforisk og indgår i metaforiske strukturer, hvor også det mystiske og magiske hører til, jf.
drøftelserne på side 17 og 216). I Mac Cormac-citatet skaber metaforerne
derfor heller ikke noget, som ordvalget ellers udtrykker. Der kan sættes et
stort spørgsmålstegn ved, hvori denne skabelse skulle bestå, eller hvor den
skulle komme fra. Det er ikke menneskets viden, der udvides. Der er derimod tale om en sproglig ekstension, hvorved Mac Cormac netop får ret i,
at såfremt en sådan ikke kunne finde sted, ville sproget forblive statisk. Vi
udvider ikke vores viden ind i det ukendte - vi beholder derimod vores viden
og lader ordene betegne nye forhold, således at det nye indskrives i det gamle, og således at det nye forbindes med det gamle.
Metaforerne skal forstås på baggrund af, at ord og udtryk hænger sammen i scenarier, dvs. situationer og begivenheder baseret på dagligdags erfaringer. Disse scenarier er en basis, som samlet anvendes til at sprogliggøre
noget nyt ud fra. Vi kender fx til trafik, spil og sport, og ord og udtryk inden
for hvert af disse scenarier hænger sammen med henholdsvis kørsel, biler,
accelerationer, holde kortene tæt til kroppen, have gode kort, foretage sit
udspil og komme ud af starthullerne, score og stå godt på mål. Det er alle
udtryk, der kan bruges til at betegne helt andre erfaringer med, end de vi
kender i dagligdagen. Disse udtryk bruges til at tale om, hvordan fx computere fungerer, eller hvorledes nogle computerprodukter er bedre end andre.
Ord og udtryk fra fx trafikscenariet bliver i dag brugt til at betegne et
nyt område - eller et nyt territorium - nemlig computerne. Heraf fremgår, at
metaforer altid vil skulle forstås ud fra den dagligdags scenariosammenhæng, som de optræder i, hvorfor man ikke vil kunne tale om enkeltmetaforer. Hvis vi støder på udtrykket, en computer er kommet ud af starthullerne,
og vi vil forstå, hvorledes dette giver mening, er det uhensigtsmæssigt fx at
undersøge spændingen eller interaktionen mellem computer og starthullerne. Derimod giver det god mening at undersøge forholdet mellem trafikscenariet og computerne (der henvises til en mere detaljeret drøftelse af interaktionsteorien i afsnit 2.5.3.3). Metaforer optræder aldrig helt isolerede,
med mindre da at enkeltudtryk i særlige og i helt isolerede tilfælde kan tilknyttes deres eget isolerede scenario. I undersøgelsen er der ikke observeret
sådanne helt isolerede metaforer, hvorfor det er uhensigtsmæssigt at tale om
enkeltstående metaforer. Det er derfor hensigtsmæssigt at tale om, at dagligsproget - commonsensesproget - det umiddelbare og ureflekterede udtryk
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om virkelighed, er udgangspunkt for metaforerne, og her tænkes på dagligsproget bl.a. i Berger og Luckmanns forstand og i Schutz' forstand.
Denne opfattelse står i modsætning til Lakoff og Johnsons opfattelse af,
at metaforerne har udspring i kroppen og dens erfaringer. Men Lakoff og
Johnsons argument for, at metaforer skulle være dannet direkte ud fra kropslige erfaringer, holder ikke vand. Man vil lige så godt kunne argumentere
for, at disse kropserfaringer er ideologisk baserede, og at de er grundfæstede
i vores kultur og vores naive dagligdagsforestillinger om, hvordan virkelighed er indrettet. Fx kan Lakoff og Johnsons spatiale metaforer (der skulle
vedrøre vores kroppes direkte erfaringer med at bevæge os rundt i verden)
eller værdiladede begrebsmetaforer som, at op er godt, lige så vel begrundes
i en ideologisering af det rum, vi lever i. Dette rum er slet ikke så simpelt eller basalt, at det i sig selv giver anledning til elementære oplevelser. Dette
rum, som vi lever i, er lige så komplekst som mange andre aspekter af virkelighed (fx psyken, økonomien, matematikken, tiden eller computerne). Den
moderne fysik har demonstreret, at det tredimensionale rum er særdeles
komplekst (tænk på fx relativitetsteorien, på energifelter i det tomme rum
etc., som Hawking (1988) og andre fysikere har populariseret om). Det, som
vi ser af dette komplekse rum, er det, som vi som dagligdagsmennesker har
brug for at se i forbindelse med praktiske gøremål i vores samfund - og det,
der bliver tilbage, er et simpelt rum, som ideologisk er rammesat af vores
pragmatiske dagligdagsbehov: Der er tale om et simpelt euklidisk rum og en
idealisering af rum. Andre kulturer rammesætter rummet anderledes. Tænk
fx på vores oplevelse af rum før perspektivets opfindelse i billederne. Det er
dette rum og dets indhold, Lakoff og Johnson tænker på, når de taler om
konkretiseringer. De mener, at når noget komplekst henføres til dette mere
basale og konkrete område, så forstås det bedre. Dette gælder også, når de
taler om, at vores fundamentale begreber er organiserede på baggrund af
spatiale metaforer (Lakoff og Johnson 1980a, 17), og når de taler om, at man
forstår mindre konkrete erfaringer i mere konkrete erfaringers termer (bl.a.
Lakoff og Johnson 1980b, 486). Disse synspunkter gentages ukritisk igen og
igen fx hos Johansen (1996, 47) og Stålhammar (1997, 143). At vores ideologiske opfattelse af rum ses som mere basal end andre struktureringer af vores begrebsmetaforer er uheldig, dels fordi det giver nogle uheldige teorier
om metaforernes funktioner, bl.a. at vi skulle kunne forstå noget abstrakt
bedre på baggrund af konkretiseringer, dels fordi det kan vises, at disse
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konkretiseringer ikke er de mest udbredte metaforiske typer. Selvom vi anvender begrebsmetaforer som op er godt og ned er skidt, er der ikke basis
for at konkludere, at kroppens erfaringer er mere basale end andre erfaringer
(det ville blot være at flytte det decartianske synsfelt i koglekirtlen ud til
kroppen).
I det omfang kroppen synes at være udgangspunkt for metaforerne, er
det kun i en dagligsproglig forståelse. Derfor er metaforerne heller ikke basale i dagligsproget - metaforerne er basale i fagsprogene. Men dagligsprogets ord og udtryk udvides til at dække nye fænomener i verden, fx computere sover.
Når sproglige udtryk udvides, bruges de på en ny måde, men de har
stærke bånd til det scenario, de tog udspring i. Skal vi derfor sige noget nyt
om computere, kan vi anvende denne relation til det dagligsproglige område,
for computere kan også forstå, være intuitive, udnytte noget, forhøre sig etc.
Heraf følger, at metaforerne ikke dannes på fx ords etymologiske grundlag
eller fx deres såkaldte bogstavelige betydning, men derimod ud fra hvad
man i dagligsprogets verden må forventes at mene med ordene. Ord og udtryk har ikke nogen absolut betydning. Hvad man mener med et ord eller udtryk er i høj grad et spørgsmål om diakroni og glidende ændringer i sproget.
Disse aspekter ved metaforerne kan ses repræsenteret i faglitteraturen ved
dikotomier som fx primær betydning versus sekundær betydning, bogstavelig betydning versus metaforisk betydning og døde metaforer versus levende
metaforer. At ord og udtryk får mening skyldes i højere grad arbitrære udtryk og relationerne imellem dem end en i sproget immanent forskelssættelse i Saussures forstand. I metaforerne fastholdes relationerne mellem ordene
og udtrykkene, men de anvendes udvidet og på noget nyt.
Følgende billede2 kan anvendes som illustration på vores forhold til virkelighed og på metaforernes funktioner: Jeg så min søn spille på sin playstation. Den lille figur, han bevægede rundt på skærmen, dvs. op og ned og til
siderne, styrede han med sit joypad. Tegneseriefiguren Snurre Snup kunne
således hoppe op på klipper, hente ting rundt omkring i et landskab, dykke
ned i vand etc. Jeg sagde til ham efter at have fulgt figurens bevægelser i
dette tegneserielandskab et stykke tid: "Men Snurre Snup bevæger sig jo slet
2

Betegnelsen billeder bruges, når jeg selv anvender metaforer og ikke ønsker at forholde mig eksplicit til dem. Når betegnelsen billedsprog brugt om metaforerne generelt er uheldig, skyldes det, at det såkaldte bogstavelige sprog også fremmaner billeder, når vi bruger det. Billedsprog er dog ikke noget, der kun hører metaforer til.
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ikke!" Han var ikke helt klar over, hvad jeg mente. Så vi kiggede efter, hvad
der skete på skærmen: Snurre Snupfiguren var, uanset om den hoppede, gik
rundt eller dykkede ned, altid præcis midt på skærmen. Når han bevægede
figuren mod højre (højrepil på pad'et - pad: en slags joystick), flyttede landskabet sig til venstre. Når han hoppede op (pil-op på pad'et), hoppede hele
landskabet med klipper og baggrund rykvis op og ned. Det, som programmet
gjorde, for at figuren kunne bevæge sig rundt, var at kompensere for, at figuren ikke reelt kunne gå ud over skærmkanten, idet skærmen selvsagt var
begrænset og ikke indeholdt hele Snurre Snups verden.
På samme måde som computerprogrammet kompenserer for at kunne
håndtere skærmens begrænsninger, kompenserer vi mennesker, når vi skal
tale om noget, hvor vores synsfelt er begrænset, og hvor vi skal tale om noget nyt. Således er også vi tegneseriefigurer. Vores virkelighed ændrer sig
tilsvarende hele tiden. Vi træder hele tiden ind i nye landskaber, hvor vi skal
bevæge os rundt på en ny måde. Vi skal hele tiden tilordne os nye forhold,
så vi kan forstå dem. Og vi gør nøjagtig som figuren i spillet: Vi kompenserer. Fordi vores ramme, vores synsfelt, ligesom tv-skærmens, er begrænset,
sørger vi for hele tiden at holde os selv i centrum midt på skærmen. Vi lader
virkeligheden forandre sig. Og det gør vi ved at anvende metaforer. Når vi
ser noget nyt, fx en computer, taler vi om den, som om den var en del af vores kendte commonsensedagligdag.
Sproget har principielt et praktisk sigte - og det har metaforerne også.
Vi bruger metaforerne til at reducere virkeligheden med. Det er ikke praktisk for os hele tiden at støde på nye tekniske landvindinger, hele tiden at
skulle lære en lang række nye tekniske termer mv. Det er ikke praktisk muligt. Metaforerne formår at forbinde det bestående sprog - med alle dets
komplekse relationer - med det nye og ukendte. Derfor fortæller metaforerne
os ikke noget nyt - end ikke de såkaldte nye og levende metaforer. Metaforerne tager vi i brug, når markant anderledes objekter eller forhold skal relateres til rammen. Metaforer virker baglæns: De trækker os ikke ind i en ny
virkelighed. Det er omvendt: De trækker virkelighed baglæns, så den passer
os, så vi ikke bliver usikre eller funktionslammede uden for rammen. At være objektiv er at placere sig midt i rammen. At skifte paradigme er at skifte
spil. Men det kan godt være, at det ser ud som om, at det er os, der bevæger
os, selvom vi står stille.
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På denne baggrund er det vigtigt at pointere, at en sådan metaforopfattelse kan placeres i forhold til de bestående teorier. Og det er centralt i denne
metaforopfattelse, at vi ser på, hvorledes vi tilpasser det nye til vores uproblematiserende dagligsprog.
Følger vi metaforernes historie siden middelalderen, går interessen fra det
enkelte individs erkendelse til erkendelse via sproget og via de strukturer og
konventioner, der er i sproget. Det er en udvikling, hvor metaforer i stadig
højere grad tematiseres i erkendelsesteoretiske drøftelser, og den indebærer
den antagelse, at virkelighed ikke kan fattes i såkaldt bogstaveligt sprog alene. Vi bliver nødt til at indse, at vi må gribe til såkaldt figurativt eller andre
former af sprog. Sådanne former for sprog vil passende kunne betegnes udvidede former for sprog (metaforer, figurer, troper, metonymier, synekdoker, ironisk sprog etc.). Med iagttagelsen af at hverken filosofiens sprog eller
det sprog, som metaforer beskrives i, kan undslå sig fra det metaforiske,
trænger metaforerne sig på som en stadig mere problematisk størrelse og
bliver involveret i drøftelser om sandhed og erkendelse. Hvorledes denne
drøftelse udvikler sig, gøres der rede for nedenfor, men det grundlæggende
synspunkt bag alle drøftelserne er, at vores erkendelse udvikler sig, og det
skal forstås således, at vi med tiden forudsættes at vide og forstå mere og
mere. Denne præmis er grundlæggende i den vestlige filosofi og er årsagen
til, at metaforerne bliver opfattet som den nøgle, der åbner op for at ny erkendelse og erfaring kan sprogliggøres, og er ligeledes baggrunden for, at
man kan tale om metaforisk sandhed. Ud fra min fastlæggelse af metaforicitet ud fra diakrone forhold, bliver et sådant sandhedsideal umuliggjort, og et
sådant må altid fastlægges relativt. Der er en verden derude, og vores viden
om virkelighed vokser. Ideen om den totale sociale konstruktivisme holder
ikke, og omvendt holder ideen om, at vi kan begribe verden, som den er,
heller ikke. Virkelighed er altid konstrueret, og den viden, vi kan få om,
hvordan vi konstruerer verden, hvad vi kan sige om verden, ligger i de
sproglige strukturer. Da faglig viden i stor udstrækning sprogliggøres via
metaforiske strukturer, er det via afsløringer af disse, vi kan få indblik i,
hvad vi kan sige om virkelighed.
Fastholdelsen af metaforerne som redskab for tankens kreativitet er dog
generel i faglitteraturen, idet det, som nedenfor betegnes kreativitetspræmissen (afsnit 2.4.2.1), fastholdes.
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Lakoff og Johnsons empiriske grundlag kan i høj grad kritiseres, hvilket vises i kapitel 3. Det grundlag, deres empiriske resultater bygger på, og som de
selv taler om, som var det verificeret (Lakoff 1998, 203), er dog hverken
hensigtsmæssigt eller verificeret. Til trods herfor godtages deres empiriske
resultater af en stor del af den bestående forskning inden for den kognitive
semantik i dag. Man regner simpelthen Lakoff og Johnsons resultater for
empirisk eftervist (se eksemplerne i kapitel 3). Dette forhold er uheldigt, idet
det samtidig i et vist omfang spærrer for muligheden for at etablere en alternativ tilgang til metaforerne. I denne afhandling argumenteres der for, at
synsvinklen på metaforerne bør ændres radikalt. Argumentationen falder på
baggrund af ovenstående i en række hoveddele i kapitel 2.
(1) Først gives en oversigtsfremstilling, hvor der overordnet redegøres
for synet på metaforerne fra Aristoteles til i dag, hvor der især ses på metaforerne i fagsprogsforskningen. Der fokuseres på et synsvinkelskift, som betegnes fra objektivisme til subjektivisme (afsnit 2.2 og 2.3).
(2) Herefter redegøres der for sammenkoblingen af metaforer og kreativitetsbegrebet. Udviklingen i metaforbegrebet hos Locke og Nietzsche følges for med dette som baggrund at fastslå, at kreativiteten ses som en grundlæggende kvalitet ved metaforer. Dette er en antagelse, som får afgørende
indflydelse på synet på metaforer som ikkesystematiserbare størrelser (afsnit
2.4).
(3) Til sidst redegøres der i kapitel 3 for, hvorledes de nævnte forhold (1) fra objektivisme til subjektivisme, (2) fra Locke til Nietzsche og (3)
kreativiteten i metaforerne - ses udtrykt i de forskellige metaforteorier: Substitutions- og sammenligningsteorien, interaktionsteorien og kognitionsteorien. Der laves også en statusopgørelse over metaforteorierne (afsnit 2.5 og
2.6).
Det er ud fra denne drøftelse, at der peges på nye muligheder for at forstå
metaforernes funktioner og for at undersøge metaforernes systematik. Når
der er grundlag for at mene, at metaforernes kognitive funktion er stærkt
overdrevede, kan det, som det foregår i denne afhandling, siges at være en
dekonstruktion af det nuværende metaforbegreb. I empirikapitlet vil det
blive demonstreret, hvorledes metaforerne kan systematiseres og derfor i høj
grad betragtes som forudsigelige størrelser. På denne baggrund vil der her
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blive foretaget en konstruktion ud fra empirien, og der argumenteres for,
hvad metaforernes reelle funktioner er.
2.1.1. En metafordefinition
Metaforer er dagligsproglige ekstensioner. Det, man taler om, er målområdet, og de ord og udtryk, man bruger til at tale om det på, er kildeområdet.
Målområdet kan karakteriseres ved at været noget helt nyt for erfaringen, fx
nye teknologiske produkter eller komplekse forhold. Kildeområdet derimod
består af en begrænset række af ord og udtryk, som hører til velkendte og
fortrolige områder i vores liv.
I vores ordforråd indgår en række ord og udtryk, som vi kan karakterisere
som basale i sprogindlæringen, det er fx: mor, far, hjem, hus, bord og stol
(se også side 62). Selv små børn ved, hvad der menes med sådanne ord og
udtryk, og hvad sådanne udtryk henviser til. På et tidspunkt i vores opvækst
lærer vi, at vi også kan bruge disse udtryk til at betegne helt andre ting. Vores brug af sådanne ord og udtryk i det basale sprog udvides, dvs. vi bruger
det metaforisk. Et sådant basalt sprog kan vi også kalde et dagligsprog. I
ordbøgerne finder vi betydningerne af ordene opremset fra de vigtigste betydninger til de mindre vigtige betydninger. Ordbøger oplyser ofte også de
mindre vigtige betydninger, og disse vil i nogle tilfælde være ordene anvendt i metaforiske betydninger.
I denne undersøgelse af computermetaforer er det opfattelsen, at det er
almindelige udtryk fra vores basale sprog, der udgør kildeområde. Det er fx:
vinduer, døre, porte, udgange, besøg, mus, nøgler, bjælker, båse, papirkurve, tapet, gæster, værter, klienter, caféer, bølger og floder (se også side
156). Det vises, at samtlige sådanne ord og udtryk kan opdeles i en halv snes
scenarier, og at disse scenarier i alt består af et meget begrænset antal ord og
udtryk, nemlig ganske få hundrede områder, som danner baggrund for alle
fundne metaforiske ytringer i denne undersøgelse.
Disse kildeområder består alle af ord og udtryk, som vi er fortrolige med, og
som hænger sammen i vores dagligdag. Når vi derfor bruger disse ord og
udtryk – som vi i vores kultur gør en stereotyp brug af – får vi vores målområde til sprogligt at hænge sammen. Derfor kan vi tale om, at metaforerne er
dagligsproglige udvidelser eller ekstensioner. Vi kan også sige, at metafo31

rerne reducerer eller konventionaliserer målområdet. Hvis det nye, der tales
om, alt sammen udgør et fagsprog, som her, hvor vi ser på, hvorledes fagfolk taler om computere mv., kan vi sige, at metaforerne mediere mellem det
nye og det basale sprog.
Således er metaforer dagligsproglige ekstensioner, hvor ord og udtryk fra
rækken af scenarier anvendes i sprogliggørelsen af nye erfaringer.
2.1.2. Andre definitioner på metaforer
Først skal forskellen på min metafordefinition og andres kort skitseres. Dernæst skal der gøres rede for forskellen mellem min og Lakoff og Johnsons
metaforforståelse.
En udbredt forståelse af metaforer er fx, at de gør det abstrakte konkret. Det
er ikke erfaringen fra min undersøgelse. Ser vi fx på definitionerne hos Bergenholtz m.fl. 1997 og Cramer m.fl. 1996 (se side 263), fremgår det begge
steder, at kildeområdet ofte er noget konkret, grundlæggende, kendt, simpelt
og håndgribeligt. Målområdet er derimod noget abstrakt, sekundært, ukendt,
komplekst eller uhåndgribeligt. Der er visse fællestræk for min og disse definitioner. At bruge udtryk som ”overførsel” og ”sprogligt billede” i de to
definitioner afklarer dog ikke sagen yderligere. Her siges der dog ikke noget
om, at metaforerne gør det abstrakte konkret. I stedet gøres hele kildeområdet konkret, idet dette udlægges i kapitel 5.
Min måde at undersøge metaforer på adskiller sig på en række punkter afgørende fra Lakoff og Johnsons. Da denne afhandlingen i stor udstrækning er
bygget op som en diskussion med den kognitive semantiks synspunkter, vil
der i dette afsnit blot kort blive gjort rede for en række forskelle til den bestående forskning. Hovedforskellen mellem mit projekt og Lakoff og Johnsons er, at mit sigte er sprogligt, deres er kognitivt. Jeg er interesseret i at
finde ud af, hvilke metaforiske strukturer, vi har. De er interesserede i at finde ud af, hvordan vi tænker.
Min tilgang til metaforerne er empirisk underbygget. Det er deres kun i
noget mindre grad. Derfor kommer vi også til nogle forskellige konklusioner. Det er ikke indlysende, at der skulle være en direkte sammenhæng mellem vores kroppe og vores sprog, hvilket Lakoff og Johnson mener. Der er
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heller ikke vægtige empiriske belæg for at sige, at konkretiseringer er dem,
vi oftest griber til, når vi skal sprogliggøre os.
Det er den empiriske tilgang til metaforerne, der har gjort, at min systematisering af dem er blevet meget mere omfattende. Selv om min systematik
er mere enkel, omfatter den alle de scenarier, som kan iagttages i den kognitiv-semantiske litteratur. Mit system er, selv om det ikke er så omfattende
som fx Lakoff og Johnsons ubegrænsede krydsningsmuligheder, et fuldstændigt system. Systemet kan detaljeres og nuanceres, men principielt er
det færdigt. Og i systemet her er der nye scenarier, som andre ikke tidligere
har talt om (fx de historiske og sociale scenarier).
Konkret findes der her helt andre metaforiske ytringer end sådanne, som
Lakoff og Johnson viser os. Fx er deres eksempler på krigsmetaforer forskellige fra denne undersøgelses, hvor en hel række konkrete og aktuelle udtryk
for krigsmetaforer derimod er dokumenteret.
Generelt er jeg er mere forsigtig med hensyn til problemstillingen sprogtanke, end den kognitive semantik er. Der er givetvis en sammenhæng mellem de to elementer, men mit bud er, at det er mere komplekst, end den nuværende forskning afspejler. Det er mit ærinde at undersøge, hvordan metaforiske ytringer fungerer. For det er mere hensigtsmæssigt at se på nogle metaforiske ytringer, som er empirisk velunderbyggede, end på nogle, som blot
er foreløbige antagelser. Først når man som lingvist er blevet lidt klogere på
dette felt, vil det være hensigtsmæssigt at bevæge sig ind på det kognitive
område.

2.2. Baggrund for kognitiv lingvistik og fagsprogsforskning i metaforer
Da hovedformålet i denne afhandling er at undersøge metaforers funktion i
computerfagtekster, må der teoretisk tages udgangspunkt i den bestående
forskning i metaforer. Det er en forskning, der i overvejende grad har fokuseret på litterære metaforer og på metaforer i dagligsprog. I de senere år har
der også etableret sig et arbejdsfelt inden for fagsprogsforskningen, der beskæftiger sig med metaforer (fx Ickler 1993, Lundquist 1995, Lundquist
1996 og Stålhammar 1997). Det er denne forskning, der hentydes til i dette
kapitels titel. Denne del af fagsprogsforskningen vil jeg også forholde mig
til. Det er dog en kendsgerning - et forhold, der ses på igen i afsnit 3.5 - at
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denne del af fagsprogsforskningen lægger sig loyalt op ad den dominerede
retning inden for metaforforskningen i dag, nemlig den kognitive lingvistik.
Den bevægelse, der har fundet sted i teorien fra den kognitive semantik til
fagsprogsforskningen, giver i sig selv anledning til en række kritiske bemærkninger, bl.a. ud fra en vurdering af den forskelligartede metodik, de to
forskningstraditioner implicerer. Den kognitive semantik har et svagt empirisk grundlag (se kapitel 3). På denne baggrund er det så meget desto værre,
når man ellers tilskriver den fagsproglige forskning et generelt højt empirisk
niveau, at den herved kommer til at overtage nogle betragtninger vedrørende
metaforer, som forudsætter at disse ikke kan systematiseres (se nedenfor afsnit 2.4.2, hvor kreativitetspræmissen drøftes).
For at kunne gøre rede for de præmisser, som fagsprogsforskningen i
metaforer bygger på, tages der derfor udgangspunkt i den generelle metaforforskning, der har fokuseret på metaforer i skønlitteratur og i dagligsprog.
Det er disse traditioner, fagsprogsforskningen af metaforer bygger på. Undersøgelsen her vil herefter - på baggrund af redegørelserne for den bestående generelle metaforforskning og den bestående fagsprogsforskning af metaforer - kunne ses som en forlængelse af disse traditioner.
I dette kapitel redegøres der således for baggrunden for de moderne teorier
om metaforer. Baggrunden for det moderne metaforbegreb lægges med Aristoteles' klassiske arbejder ca. år 330 før vor tidsregning. Den udvikles over
bl.a. Cicero, Quintilian og Aquinas til i dette århundrede at udspændes mellem det, som jeg vil betegne objektivisme, præget af Freges sprogopfattelse
og udfoldet i Davidsons metaforbegreb, og subjektivisme, præget af Nietzsche og fulgt op af en mentalistisk og psykologiserende metaforopfattelse i
den kognitive semantik, hvor Lakoff og Johnson repræsenterer spydspidsen.
Redegørelsen her er begrænset af, at den ikke kan fremlægge de enkelte
arbejder nuanceret eller helt loyalt i forhold til deres produktionsbetingelser.
Formålet er ikke her at fremlægge metaforernes eller metaforforskningens
historie. Det har andre gjort, og dem henvises der til. Formålet er dog så loyalt som muligt og i relation til de forskellige arbejder at fremstille de centrale positioner for med dette som baggrund at gøre rede for det grundlag, metaforforskningen bygger på i dag. I redegørelsen vil det empiriske arbejde,
og de konklusioner, der kan drages af det, løbende blive inddraget.
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I den omfattende litteratur af forskning i metaforer vil man også kunne
finde en række fremstillinger, der gør rede for selve metaforforskningen. Her
redegøres gang på gang for de forskellige teorier, som er repræsenteret ved
forskere som Aristoteles, Richards, Black, Lakoff og Johnson osv. Der redegøres for substitutionsteorien, sammenligningsteorien, interaktionsteorien og
den kognitive teori på skift eller en masse. Det ville være omsonst her at
gentage de forskellige fremstillinger epigonagtigt. Derimod tages der udgangspunkt i en række forskellige centrale primærtekster med henblik på at
præcisere væsentlige problemkomplekser, uklarheder og uhensigtsmæssigheder i den dominerende retning inden for metaforforskningen i dag.
Den kognitive semantik er karakteriseret ved at være særdeles rodfæstet
i den forudgående metaforforskning og sprogforskningstradition, selvom
den generelt betragter sig som nytænkende. På grund af sin placering som et
metodisk konglomerat af fregiansk positivisme og nietzscheansk subjektivisme (uden dog selv at påkalde sig et sådant synspunkt eksplicit), indlejrer
den kognitive semantik sig i nogle metodiske problemer og uhensigtsmæssigheder. Disse gøres der ikke rede for her, men jeg vender tilbage til dem i
afsnit 2.5.
I deres arbejde taler Lakoff og Johnson om deres synspunkter, som var
det helt deres egne. En række af de synspunkter, som de påkalder sig, foreligger dog allerede i den etablerede filosofi eller fx i den bestående sprogforskning. Fx mener de selv - og de tages derfor ofte til indtægt for det - at
det var dem, der pointerede metaforernes store rolle i dagligsproget. Andre
har på en række punkter været der før Lakoff og Johnson: Fx skrev den danske sprogforsker K. Nyrop, at det vrimlede med metaforer i vores dagligsprog (Nyrop 1901, 117, en passage som Lieb 1964, 129 også henviser til i
en tysk oversættelse; se også Embler 1966a). Sådanne unøjagtigheder kunne
selvfølgelig være uden betydning og ville kun være at betragte som lettere
irriterende, hvis det kun drejede sig om hvem, der fik ros for opdagelsen.
Problemet opstår, når en lang række sådanne sammenhænge mellem Lakoff
og Johnsons forskning og traditionen udelades. Når der her redegøres for
forskningstraditionen, er det med henblik på at finde de aspekter, som er
nedfældet i Lakoff og Johnsontraditionen. Lakoff og Johnson overtager
nemlig en interesse for psykologisering og mentalisering af sprog og overtager herved uhensigtsmæssige metodiske tilgange til metaforerne fra en litteraturdomineret forskningstradition. Det er med dette som baggrund - kombi35

neret med mit empiriske grundlag - at jeg selv vil kunne fremsætte en teori
om metaforerne. Når der her er gjort rede for traditionen og gjort rede for
Lakoff og Johnsons rødder i traditionen, vil jeg forholde mig til en række
antagelser om metaforer. Mine korrektioner og antagelser vil også berøre
forskningstraditionen af metaforer generelt, idet den er tæt sammenknyttet
med Lakoff og Johnsontraditionen. Og det er den i flere tilfælde end Lakoff
og Johnson har gjort opmærksom på.
En række bestående fremstillinger af metaforteorierne bruges som afsæt for
en oversigtsfremstilling. Det er også fremstillinger, hvor den nuværende og
egen forskning indplaceres, og det drejer sig om bl.a.: Bertau 1994,
Engstrøm 1994, Hansen og Holmgaard (eds.) 1997, Jensen 1996, Ortony
(ed.) 1998, og det drejer sig om dele af primærlitteraturen: Sacks (ed.) 1979,
Richards 1965b etc. samt Lakoff og Johnsons arbejder.
2.3. Fra objektivisme til subjektivisme
I de sidste årtier er der skrevet tusinder af artikler og andre publikationer om
metaforer. Man kunne måske forvente, at denne omfattende forskning i metaforer ville være nået til en entydig forståelse af, hvad metaforer er. Det er
den dog langt fra. Noget af begrundelsen for dette består i det forhold, at arbejderne, fordi de repræsenterer forskellige indfaldsvinkler på emnet, implicerer helt forskellige videnskabelige traditioner. Når således synsvinklerne
lægges fra henholdsvis litteraters, lingvisters og psykologers side, manifesterer helt forskellige traditioner sig, fx at man ser metaforerne ud fra et litterært grundlag, et empirisk synspunkt eller et mentalistisk synspunkt. Inden
for de forskellige discipliners tilgang til metaforer indgår også en række
normative filosofiske antagelser om, hvordan verden og dermed sprog er
indrettet. Således er der fx inden for lingvistikken en objektivistisk tradition,
der tager udgangspunkt i, at forhold i verden afspejles direkte i sproget. Omvendt er der en relativistisk tradition, ifølge hvilken verdens indretning ikke
kan iagttages direkte, men altid må iagttages indirekte via sproget. Imellem
disse polære lingvistiske traditioner udspændes et kontinuum af forskellige
bidrag til metaforforskningen. Lakoff og Johnson repræsenterer ifølge eget
udsagn et sådant synspunkt, og dette kan ses som et kompromis.
Fælles for de forskellige bidrag er dog, at de alle forsøger at løse metaforernes problem. Paul de Man har karakteriseret forholdet således:
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"Metaforer, troper og figurativt sprog i det hele taget har været et evigt genkommende problem, og, til tider, en erkendt kilde til ubehag i den filosofiske
diskurs […] Det synes, som om filosofien enten må opgive sit konstitutive
krav på logisk konsekvens, hvis den skal kunne forholde sig til spørgsmålet
om sit sprogs figuralitet [figurality], eller må befri sig for figurativitet [figuration] helt og holdent." (Man 1997, 75, oplysningerne i kantet parentes er fra
Man 1979, 11).

De Man peger på de problemer, som Locke og andre har med metaforerne i
sproget. Det er ikke kun de generelle problemer, Paul de Man peger på, at
forskerne har. Han peger især på et centralt problem: Metaforerne er til stede
i selve det sprog, der skal bruges til at afdække grundlaget for erkendelse,
nemlig filosofiens. "Filosofiens terminologi vrimler med metaforer" skriver
han (Man 1997, 94). Problemet med metaforerne er således et erkendelsesmæssigt problem, hvilket også indikeres af titlen på Paul de Mans artikel:
Metaforens epistemologi. Det at tale om metaforer i ental er uheldigt, idet de
altid forekommer i systemer. Tilsvarende er sprogbrugen, hvor man taler om
figurativt sprog og troper, uheldig, fordi den henviser til metaforopfattelser
efter substitutions- og sammenligningsteorien.
Problemet ifølge Paul de Man er således, at man på den ene side vil forstå verden, som den er, men gør man det, får man problemer med de metaforer, der er i den. På den anden side kan man acceptere, at verden forstås via
metaforerne, men i så fald giver man definitivt slip på muligheden for at få
fat på den og begribe den endeligt.
Paul de Man peger på at filosofiens sprog har problemer pga. metaforerne. Fakta er dog, at der er metaforer i alle fagtekster, også filosofiens.
Følger vi Paul de Man, vil matematikken, fysikken og biologien også have
problemer. Hans konklusion er, at al filosofi er dømt til at være en litterær
aktivitet, og al litteratur til en vis grad er filosofi. Paul de Man gør sig i slutningen af 1970'erne her skyldig i en subjektivistisk slagside, som skal vise
sig at få konsekvenser i den efterfølgende metaforforskning. Han tager nemlig ikke kun afstand til en ekstrem objektivistisk tradition. Han tager principiel afstand til enhver mulighed for at beskrive virkelighed i andre termer
end skønlitteraturens.
Ortony (1998) gør udmærket rede for udviklingen i metaforernes status i
sprogfilosofien i starten af dette århundrede:
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"A central presupposition of our culture is that the description and explanation of physical reality is a respectable and worthwhile enterprise - an enterprise that we call 'science.' Science is supposed to be characterized by precision and the absence of ambiguity, and the language of science is assumed to
be correspondingly precise and unambiguous - in short, literal. For this reason, literal language has often been thought the most appropriate tool for the
objective characterization of reality." (Ortony 1998, 1).

Herefter gør han rede for, hvordan det bogstavelige sprog i starten af dette
århundrede blev opfattet som den mest objektive karakteristik af virkelighed.
Han henviser til Russell og den tidlige Wittgenstein, der så sprog som synonymt med tanke:
"Tanken er den meningsfulde sætning."
"Summen af alle sætninger er sproget."
(Wittgenstein 1996, 57, §4 og §4.001).

(Se også Favrholt 1996, 21, der udlægger Wittgenstein). Der er tale om en
sprog-tankedeterminisme (se nedenfor afsnit 2.4.2.1). Det, som betegnes
objektivisme, nemlig den logiske positivisme, havde det udgangspunkt, at
virkelighed kunne beskrives præcist gennem sproget og udmundede i konklusionen, at virkelighed skulle beskrives i det bogstavelige sprog.
Jensen (1994) følger denne erkendelsesmæssige udvikling fra 1600tallet op til vores århundrede, nemlig fra Descartes og det mekanistiske verdensbillede til dette verdensbilledes sammenbrud med Ryle og kategorifejltagelsen. Det er en udvikling, der samtidig er den objektive realitets relativisering og metaforernes indførelse. Han gør opmærksom på, hvad der sker i
den naturvidenskabelige verden, når man må gøre op med de gamle objektivistiske antagelser, og han udlægger Roger Penrose sådan:
"Selve eksistensen af matematisk erkendelse, med de egenskaber denne faktisk har, umuliggør, at man kan redegøre for selve erkendelsen som værende
af samme karakter som en deduktiv mekanisk procedure. Vi kan, som Kurt
Gödel allerede beviste i 1931, indse mere som sandt end vi formeltmekanisk
kan bevise er sandt." (Jensen 1994, 370).

Russells projekt om den fuldstændig formaliserede beskrivelse må herved
opgives. Konklusionen var, at man ikke både kunne have et system, der var
korrekt og samtidig fuldstændigt. Hartnack forklarer det således:
"Men med Gödels teorem blev Hilberts såkaldte formalistiske opfattelse
umuliggjort. Ifølge den formalistiske opfattelse kan der ikke være matemati38

ske sætninger der er sande men hvis sandhed det er logisk udelukket ved
hjælp af selve det matematiske system at bevise. Det var imidlertid hvad Gödel havde vist." (Hartnack 1995, 58).

Med Gödel er vi nu i en situation, hvor der er konsekvenser ikke kun i den
matematiske verden. For når forholdene er som beskrevet i det mest ideelle
system, hvad så med andre mindre formelle systemer som sproget? Hvor
matematikken tidligere sås som en ideel måde at beskrive verden på - en ide
udsprunget fra det klassiske Grækenland - bliver den med Gödel ufuldstændig.
Til trods for at matematikken har et formaliseret sprog, der adskiller sig
fra dagligdagens, bliver det ikke af den grund grundlæggende mere fuldstændig eller korrekt. I slutningen af 1800-tallet argumenterede matematikeren Peano for en formalisering af matematikken, idet han fandt sprogets flertydighed forstyrrende: "Vanskeligheden udspringer hovedsagelig af sprogets
flertydighed. Det er derfor vigtigt nøje at veje de ord vi benytter" (efter Gericke 1994, 166). Han indførte derfor en række tegn i stedet for ord og udtryk. Peanos syn på virkelighedsbeskrivelsen kan ses som en forlængelse af
Lockes og Hobbes kritik af figurativiteten, hvor erkendelsesmulighederne
sidestilles med præcise, og her, matematisk formaliserede tegn.
Selv ikke de mest formaliserede tegnsystemer slår derfor til i hverken en
fuldstændig eller korrekt virkelighedsbeskrivelse. Denne erkendelse har givet sit bidrag til den kritiske spørgsmålssætten ved det såkaldte bogstavelige
sprog, som må ses mere som et ideal end en realitet. Med Black (1998, 38)
kan vi således begynde at tale om metaforisk sandhed (uagtet at han ikke
henviser til det erkendelsesforløb, som her er skitseret). Sproget ville ikke
kunne beskrive verden fuldstændigt - og hvis det kunne, ville det ikke være
en sand beskrivelse. Jensen konkluderer, at vi herefter risikerer at give os i
metaforernes vold (Jensen, 1994, 372), hvor han implicerer en metaforforståelse i Nietzsches forstand, der er den fuldstændige relativisme og en opgivelse af et forståelsesbegreb. Den udvikling, Jensen følger, er parallel til
den humanistiske, som han gør rede for andetsteds (Jensen 1996), hvor han
følger metaforerne fra Aquinas til Lakoff og Johnson. Freges opfattelse - at
det foreliggende sprog er vagt, upræcist og flertydigt og derfor skal erstattes
med en præcis formalisme - afløses i dette århundrede af relativisme. Jensen
henviser bl.a. til Stephen Peppers teser fra 1942 i World Hypotheses om, at
metafysiske systemer kunne klassificeres ud fra fire root metaphors (Jensen
39

1996, 2, se også Hoekstra 1945). Med Lakoff og Johnson baseres sandhed
på forståelse som et subjektivt begreb (Jensen 1996, 7).
Den mentalisme, eller den subjektivisme eller relativisme, som præger det dominerende syn på metaforer i dag, kan altså ses som en udvikling i
det epistemologiske grundlag i dette århundrede. Ortony betegner dette synsfelt mental construction (1998, 1, hans fremhævelse). Når begrebet relativ
anvendes her, er det dels generelt, men selvfølgelig også betegnelsen for den
lingvistiske relativisme repræsenteret ved Whorf og Sapir i starten af dette
århundrede. Men når Jensen i forbindelse med sin konstatering af, at (natur-)
videnskabelige teorier indeholder metaforer, konkluderer, at "en metafor kan
være en vigtig kreativ indsats i løsningen af et […] problem" og lidt senere
skriver, at der heller ikke er "tvivl om, at metaforer er strukturerende, således at de kan delvist ordnes", gør han sig skyldig i dels en uberettiget overvurdering af metaforernes kreativitet, dels en undervurdering af deres orden
(Jensen 1996, 5). Derfor kommer han til at overvurdere deres kreative kvaliteter. Det skal senere vises, at metaforerne, som jeg modsat Jensen foretrækker at nævne i flertal (herom nedenfor i afsnit 2.5.3.3), ikke er så kreative,
som han antager. Grunden til, at metaforer ofte opfattes som kreative, er
netop, at de ikke opfattes som ordnede og som dele af større strukturer. At
de er ordnede vil blive demonstreret i kapitel 5.
Det er dog vigtigt at påpege, at Jensen helt korrekt karakteriserer interessen for metaforer som en gammel tradition, såvel kognitivt som
epistemologisk, dog uden at pointere dette (Jensen 1996, 1). Metaforerne har
nemlig siden Aristoteles haft et hektisk liv. Det vidner fx Bertaus doktordisputats om (Bertau 1994), og Liebs doktordisputats Der Umfang des
historischen Metaphern-begriffs (Lieb 1964), hvor mere end hundrede
metafordefinitioner fra Aristoteles, 335-322 før vor tidsregning, til 1964
opregnes og kategoriseres3. Traditionen for at interessere sig for metaforer er
derfor ikke ny. Det store antal arbejder om metaforer i dag er nok stort og i
sig selv nyt, men arbejderne afspejler langt fra alle nytænkning. De afspejler
i langt højere grad efterdønninger og epigonagtige repetitioner af de metaforiske teoriers frontløbere, her bl.a. Lakoff og Johnson, som man næsten ikke
3

Lieb 1964, 37, peger på de forskellige definitioners ophav. De stammer fra følgende områder: 1) filosofi: a) sprog, b) litteratur, c) andet (erkendelsesteori mv.) 2) psykologi (om sproget) 3) sprogvidenskab: a) almen sprogvidenskab, b) semantik, c) andet, 4) litteraturvidenskab: a) traditionel retorik, poetik, stilistik b) moderne almen litteraturvidenskab c) andet, 5)
etnologi, 6) encyklopædi.
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kan undgå at se loyalt repræsenteret på forskernes litteraturlister. Det nye i
metaforforskningen i dette århundrede er snarere dens afsæt i det ændrede
epistemologiske grundlag, dens forandring og refleksion over denne forandring fra objektivisme til et mere subjektivistisk grundlag. Det er på denne
baggrund, at den moderne metaforforskning lokaliseres til fire hovedteorier:
substitutionsteorien, sammenligningsteorien, interaktionsteorien og den kognitive teori.
Ortony betegner den ovenfor nævnte ændring i iagttagelsesfeltet i en
mere subjektiv og relativ retning for mental konstruktivisme (Ortony 1998,
1). Betegnelsen konstruktivisme er almindelig udbredt og anvendes fx også
af Jensen (1996, 3-4), ifølge hvem det indebærer: "Jeg skaber min verden
med mit sprog, og jeg skaber mit sprog metaforisk". Virkelighed er ifølge
dette synsfelt ikke længere direkte tilgængelig, men
"…constructed on the basis of the constraining influences of human knowledge and language." (Ortony 1998, 2, mine fremhævelser).

Dette synspunkt deler jeg stort set med Ortony. Som jeg tidligere har formuleret det med et lidt uheldigt valgt litterært udtryk, er den virkelighed, vi taler om, altid tolket (Grevy 1997b, 107, Grevy 1998), men det er en tolkning,
der kan ses som en indskrivning i en dagligsproglig referenceramme. Det er
mere præcist at sige, at virkelighed konstrueres på baggrund af dagligdagsbevidstheden. Tilsvarende foretrækker jeg at tale om den kulturelle erfaring,
dagligdagsbevidstheden, i højere grad end at anvende Ortonys generelle
menneskelig viden. Og i stedet for Ortonys sprog foretrækker jeg i hans
kontekst i stedet at tale om metaforisk sprog.
Den måde, som virkelighed konstrueres på, holdes i faglitteraturen4 ofte
i for vage vendinger. Det er en tradition, der knytter sig til Paul de Manns
litteraturisering. For hvad mener forfatterne med viden og sprog. I den efterfølgende undersøgelse af metaforer vil jeg konkretisere, hvad der hører til
dagligdagsbevidsthed, og det vil blive gjort ud fra konkret metaforisk sprog,
som inddeles i helt konkrete domæner, de såkaldte scenarier. Virkelighed
konstrueres. Men denne konstruktion foregår ikke vilkårligt: Vi konstruerer
virkelighed ud fra de muligheder, vi har i de omtalte scenarier. Scenarierne
er de sproglige muligheder, dvs. den sproglige basis. Når fx Cantor (1982,
4

Med faglitteratur hentyder jeg til artikler og andre arbejder om metaforer; i denne faglitteratur findes også en række introduktioner og drøftelser af de forskellige metaforteorier; disse kalder jeg oversigter.
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76) i sin udlægning af Nietzsche skriver, at "one's choice of master metaphor
will determine what one regards as literal and what as figurative" bliver det
ukonkret og helt åbent, hvori disse master metaphors består, og det bliver
altså også helt åbent, hvordan vi kan tale og konstruere vores verden. Et sådant syn på metaforerne og på sproget er ikke hensigtsmæssigt.
2.4. Sandhed, metaforer og kreativitet
Vi kan følge udviklingen fra objektivistisk til en mere subjektivistisk sprogopfattelse i oversigtsfremstillingerne, og historien slutter i nutiden med opgivelsen af det objektivistiske sandhedsbegreb. Forløbet (at kalde det udviklingen er her upassende, idet der er tale om det modsatte) kan også karakteriseres som en dekonstruktion af det tidligere sandhedsbegreb. Det, at virkelighed nu med Ortonys ordvalg skal konstrueres, medfører, at vi må give afkald på et absolut sandhedsbegreb. For at konstruere sandhed må den gamle
sandhed ifølge Nietzsche dekonstrueres.
Den subjektivistiske tradition bliver dominerende i sprogforskningen i
slutningen af 1900-tallet. I forlængelse af denne iagttagelse skal der her gøres rede for, hvad der skal forstås med konstruktion og dekonstruktion. En
mere relativistisk og subjektivistisk synsvinkel på sprog gør sig gældende i
dag, og der må derfor i Nietzsches forstand ske en revurdering af værdierne.
Den ældre objektivistiske opfattelse, hvor tingene via et bogstaveligt sprog
kunne erfares, som de er, må vige for en opfattelse, hvor tingene hviler på et
nyt grundlag. "Gud er død", sagde Nietzsche, men det betød også i bred forstand, at de værdier, der blev taget for givet, var døde. For igen at kunne have et udgangspunkt for iagttagelse, måtte man dekonstruere sit grundlag og
revurdere værdier. Man måtte se på, hvordan tingene var.
Når Ortony taler om konstruktion, er det i denne forståelse: Vi skal via
sproget konstruere vores virkelighed. I den kognitive lingvistik forekommer
det mig, at denne tendens har taget overhånd: I en antiobjektivistisk ånd har
forskere afsværget at bygge sine iagttagelser på noget, der kunne minde om
et positivistisk grundlag. Empiriske undersøgelser har haft en tendens til i
højere grad at være introspektion end systematik, idet forskerne her på forhånd har udelukket en sådan erkendelsesvej enten bevidst eller ubevidst.
Uagtet at jeg er enig i værdirelativismens grundantagelser, og at en yderliggående objektivisme ikke er et hensigtsmæssigt grundlag at bygge sin forskning på, har dekonstruktionen taget overhånd. Dette kan også formuleres på
42

en anden måde: Værdirelativismen har fået slagside, således at man med
kyshånd har taget imod næsten ethvert empirisk bevis, der bygger på introspektion. Når Carsten Hansen skriver i en anmeldelse: "Det empiriske
grundlag er introspektion" (Hansen, C., 1997, 233), er det for mig at se en
lemfældig omgang med empiribegrebet. At tale om empiri må nødvendigvis
indebære systematiske undersøgelser, hvis hypoteser enten kan sandsynliggøres ved yderligere undersøgelser eller falcificeres. Uagtet indtagelsen af et
relativistisk erkendelsesgrundlag vil et systematisk og mere målrettet empirisk grundlag altid være et bedre argument end meget af den foreliggende
forskning, som bl.a. den kognitive semantik byder på i dag (og her tænkes
specielt på Lakoff og Johnsons arbejde). Når den lingvistiske forskning i
metaforer er blevet så udbredt, har det baggrund i en værdirelativistisk slagside: Da der ikke har været et ensartet grundlag at vurdere metaforer på, har
alt for mange forskere kunnet mene hvad som helst om dette vanskeligt afgrænselige emne.
Man kan ikke løse de problemer, der er om sprog, tænkning og metaforer i en absolut forstand, men det kan gøres mere hensigtsmæssigt, end den
måde vi ser den udbredt på i dag. Øvelsen består i at vælge en af to muligheder: Vi kan forsøge at løfte os selv op ved håret, eller vi kan forsøge at gå
på vandet. De to billeder ser måske lige umulige ud. At løfte sig selv op ved
håret vil dog, hvis det skulle lykkes, medføre at vi på et tidspunkt hang fritsvævende i det blå i en fuldstændig isolering. Så er vandringen på vandet at
foretrække. Dette billede indebærer en vis tiltro til at projektet vil lykkes,
men har den fordel, at skulle det ikke lykkes, har man i hvert fald - hvis man
da ikke er ude på for dybt vand - efterfølgende fast grund under fødderne.
På de efterfølgende sider vil jeg demonstrere, hvorledes de vigtigste metaforpositioner er grundlagt på forskellige erkendelsesmæssige grundlag, og
hvorledes opfattelsen af metaforer i for høj grad er blevet relativeret. Det er
på dette grundlag at jeg i kapitel 4 vil etablere, hvad jeg har introduceret som
et empirisk konstruktivistisk grundlag at vurdere metaforernes funktioner på.
Det er en konstruktion af metaforerne, efter at de i for lang til har været dekonstruerede.
2.4.1. Fra Locke til Nietzsche
I dag kan en lang række arbejder om sprog og metaforer ses udspændt i feltet mellem Lockes og Nietzsches tanker. John Locke, der kan betragtes som
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grundlæggeren af den empiriske filosofiske tradition og ophavsmanden til
den logiske empirisme, havde den opfattelse, at vores erkendelse er erfaringer, der påføres et hvidt ubeskrevet blad. Mennesket var fra første færd en
tabula rasa (jf. Jørgensen 1995a, 32, Israel 1980, 22, Clark og Lind 1996,
14). For Locke er sproget arbitrært, idet ordene i sig selv er meningsløse lyde (Jørgensen 1995a, 33). For at sikre sig imod denne ufuldkommenhed ved
sproget, skal vi ifølge Locke tilstræbe en så konsekvent anvendelse af ord og
udtryk som muligt, ellers gør vi os skyldige i det, som han kalder misbrug af
sproget. Locke advarer således imod metaforerne, idet de ikke er udtryk for
konsekvens og entydighed:
"But yet, if we would speak of things as they are, we must allow that all the
art of rhetoric, besides order and clearness, all the artificial and figurative application of words eloquence hath invented, are for nothing else but to insinuate wrong ideas, move the passions, and thereby mislead the judgment;
and so indeed are perfect cheats: and therefore, however laudable or allowable oratory may render them in harangues and popular addresses, they are
certainly, inall discourses that pretend to inform or instruct, wholly to be
avoided […]" (Locke 1959a [1690], 146).

Dette citat er centralt i faglitteraturen og citeres eller drøftes mange steder.
Det citeres hos Bertau 1994, 86-87, Goatly 1998, 1, Jørgensen 1995a, 34,
Musolff 1997, 230, Widell 1998, 4, Lakoff og Johnson 1980a, 190-191 og
Stambuk 1998, 375. Og det drøftes hos Boyd 1998, 490, Man 1997, 76 ff.
og 1979, 12 ff. Lockes opfattelse af metaforerne kan også følges i hans udlægning af dem som kvindelige:
"Eloquence, like the fair sex, has too prevailing beauties in it to suffer itself
ever to be spoken against" (Locke 1959a [1690], 147).

I dette billede, der hænger sammen med opfattelsen af metaforerne som retoriske, tropologiske ornamenterende stilfigurer, identificeres metaforerne i
det engelske sene 1600-tal med ydre kvindagtig pynt (hvilket er en opfattelse, der med nutidens øjne må siges at ringeagte kvinderne mere end metaforerne). Uagtet at det er påfaldende, at Locke selv bruger metaforer i sin karakteristik af metaforer (helt i tråd med Paul de Mans tankegang), er der
langt fra den positivistiske betragtning af metaforen som kvindelig til det intetkøn, som Jensen indskriver metaforerne i, i slutningen af 1900-tallet:
"Der er heller ikke tvivl om, at metaforer er sprogets vækstpunkter, og at de med en metafor - har en art livscyklus, de er unge og friske og bliver gamle
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og forstenede. Og de bliver ofte så accepterede, at deres metaforicitet går af
dem, eller i det mindste bliver skjult eller gemt tilside. Man kan sige, at de
som metaforer ikke bærer deres alder pænt, men snarere opfører sig som meget rige og meget gamle amerikanere, der i en sen alder får en kønsskifteoperation, der samtidig forynger dem, blot med en anden identitet (i modsætning
til visse rige amerikanske damer, der ofte blot ønsker foryngelsen)." (Jensen
1996, 5).

Dette billedlige skift fra forførende kvinde til intetkønsvæsener illustrerer
passende det, jeg har betegnet som en forandring fra en objektivistisk til en
mere subjektiv opfattelse af metaforer. Ifølge Locke skulle sproget være
mandigt forstået som objektivt, nøgternt, uden pynt og ikkefeminint. I den
dominerende konstruktivistiske betragtning af metaforer ud fra en subjektivistisk synsvinkel er sproget ikke låst fast på virkeligheden, men opfattes
fritsvævende og kønsløst som hos Jensen. Denne betragtning ligner den,
som præsenterer metaforerne som et adopteret barn (Hinman 1982, 179),
som ingen rigtig vil tage til sig.
Locke skiller sig i øvrigt ikke ud fra den lidt tidligere materialisme, som
havde det samme syn på det figurative sprog:
"To conclude, The Light of humane minds is Perspicuous Words, but by exact
definitions first snuffed, and purged from ambiguity; Reason is the pace;
Encrease of Science, the way; and the Benefit of man-kind, the end. And on
the contrary, Metaphors, and senslesse and ambiguous words, are like ignes
fatui; and reasoning upon them, is wandering amongst innumerable
absurdities; and their end, contention, and sedition, or contempt." (Hobbes
5
1914 [1651], part I, chap. 5, 22).

I oplysningstiden har man troen på erkendelse ud fra det bogstavelige sprog,
troen på muligheden for at udforme eksakte definitioner og troen på, at man
kan forstå tingene, som de er. Den efterfølgende romantiske periode er kendetegnet ved en tvivlen på disse muligheder. Kant (der dog ikke selv er romantiker) problematiserer det at begribe tingene, som de er, men finder, at
5

"Klare Wörter sind das Licht des menschlichen Geistes, aber nur, wenn sie durch exakte Definitionen geputzt und von
Zweideutigkeiten gereinigt sind. Die Vernunft ist der Schritt, die Mehrung der Wissenschaft ist der Weg und die Wohlfahrt
der Menschheit das Ziel. Und im Gegensatz dazu sind die Metaphern und sinnlose und zweideutige Wörter wie Irrlichter,
und sie dem Denken zugrunde legen heißt durch eine Unzahl von Widersinnigkeiten wandern, und an ihrem Ende stehen
Streit und Aufruhr oder Ungehorsam." (Efter Bertau 1996, 81, der anvender en oversættelse af Walter Euchner. Hobbes:
Leviathan, Buch 1, Kap. 5).
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der er en afgørende grænse for vores fornuft: Den kan ikke få fat på det, der
ligger bag fænomenerne - bag vores sansning - das Ding an sich (se fx
Schjelderup, 1941, 97 og Lübcke (ed.) 1998, 227 ff.). Herved bliver Kant selvom han tog kritisk afstand til fornuftens grænse - grundlæggende for den
efterfølgende spekulative romantik, hvor metaforisk sprog bliver afgørende,
ikke så meget kognitivt, men ekspressivt. Fra slutningen af 1700-tallets oplysningsfilosofi bevæges metaforbegrebet ind i en mere subjektiv erkendelsesopfattelse. Ideen om, at virkelighed ikke kan begribes direkte via erfaring
og fornuft, vokser, og derved svinder troen på det bogstavelige sprogs forrang, når det gælder præcise beskrivelser af virkelighed.
Denne korte fremstilling af forholdene går fra Aquinas' religiøse kognitions- og erkendelsesmetaforer over oplysningstidens afvisning af metaforerne som kvindelige og ornamentale, over Kant med problematiseringen af
fornuftens erkendelsesmuligheder, til romantikkens subjektivisering og afskrivning af den direkte erkendelse. Og den er kun i hovedtræk. For en nuancering henvises til de opgivne referencer. Den linje, der følges, peger dog
på nogle kernepunkter i metaforernes historie, som dette århundredes metaforopfattelser har taget direkte udgangspunkt i. Den formalsemantiske tilgang til metaforerne tager udgangspunkt i den positivisme, der var i det sene
1800-tal. Den kognitive semantiske retning, der ikke kan undslå sig traditionen tilbage til Aquinas, positionerer sig i forhold til Lockes metaforopfattelse og kommer til at læne sig op ad den værdirelativerende Nietzsche. Problematikken giver sig udslag i, at den kognitive semantik (repræsenteret ved
Lakoff og Johnson) tager kropserfaringers sammenkobling med sproget som
udtryk for en positionering mellem objektivisme og subjektivisme. Der er tale om en såkaldt experientialisme. Det ser dog for mig mere ud som om, at
Lakoff og Johnson bevæger sig helt over mod subjektivismen, idet de påtager sig en udpræget grad af sandhedsrelativisme:
"As we have seen, truth is always relative to a conceptual system that is defined in large part by metaphor." (Lakoff og Johnson 1980a, 159, min fremhævelse).

Denne sandhedsrelativisme står i gæld til Nietzsches berømte standpunkt
(også selvom Lakoff og Johnson ikke ekspliciterer dette):
"Was ist also Wahrheit? Ein bewegliches Heer von Mataphern, Metonymien,
Anthropomorphismen kurz eine Summe von menschlichen Relationen, die,
poetisch und rhetorish gesteigert, übertragen, geschmückt wurden, und die
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nach langem Gebrauche einem Volke fest, canonisch und verbindlich dünken:
die Wahrheiten sind Illusionen, von denen man vergessen hat, dass sie welche
sind, Metaphern, die abgenutzt und sinnlich kraftlos geworden sind, Münzen,
die ihr Bild verloren haben und nun als Metall, nicht mehr als Münzen in
Betracht kommen." (Nietzsche 1973, 374-375).

Selvom vi må notere os, at Nietzsche aldrig har præsenteret os for en fuldt
udviklet teori om metaforer (jf. Hinman 1982, 180), må denne nietzscheske
grundopfattelse af metaforer siges at blive dominerende i den kognitive semantik. Den bliver et centralt sted for dele af metaforforskningen, hvorfor
den ses citeret en lang række steder (Bezeczky 1997, 330, Culler 1981, 15,
Hansen og Holmgaard 1997, 9 og 17, Hinman 1982, 184, Hauge 1995, 33,
Stjernfelt 1990, 288, Veale 1998 og Welsh 1997, 125). I øvrigt pointerer
Bezeczky (1997, 330), at Richards – som Lakoff og Johnson ligger tæt på – i
sin opfattelse af metaforerne i The philosophy of rethoric (Richards 1965a)
er meget tæt på Nietzsche.
Den moderne metaforforskning med sine kendteste repræsentanter Lakoff og
Johnson har således dybe rødder i den vestlige sprogfilosofiske tradition.
Der går en næsten ubrudt linje fra oplysningstidens metaforopfattelse hos
Locke, der ligner Hobbes i sin måde at tage afstand til det metaforiske på.
Hobbes skiller sig ud fra en meget tidligere tradition, kendt fra Aquinas,
hvor metaforisk sprog spiller en afgørende kognitiv funktion (jf. Jensen
1996, 1-2), og linjen fortsætter op til i dag, hvor der en langt mere subjektivistisk, relativistisk og konstruktivistisk metaforopfattelse. Nutidens fokusering på det kognitive er således ikke ny. Det nye er derimod, at erkendelsesmulighederne bliver opfattet som større. Fra tiden omkring 1500-1600 til
2000 nedbrydes den mekanisk-deterministiske naturopfattelse, og der opstår
en verden, der hele tiden og igen skal erkendes og fortolkes. Herved etableres et nyt relativt sandhedsbegreb, og en kreativitetspræmis i det menneskelige sind etableres. Denne bevægelse vil jeg her følge ikke kun i den tiltagende subjektivistiske tradition, men også i den objektivistiske sprogvidenskab repræsenteret bl.a. ved Davidson.
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2.4.2. Kreativitet i sprog og tanke
Ideen om det bogstavelige sprog som det basale viger for det metaforiske, og
samtidig viger også ideen om, at virkelighed kan forstås som den er. Der
findes noget mere end det rent bogstavelige, og der findes noget andet, som
sprogligt kun kan fastholdes via metaforer. Begrebet metaforisk sandhed
bliver således mere accepteret. Ideen om den metaforiske sandhed hænger
også sammen med, at (det vi opfatter som) virkelighed forandrer sig. Vi finder hele tiden ud af noget nyt. Det at erkende bliver noget relativt.
"Mens vor viden om, hvad der eksisterer, således er blevet ringere end den
tidligere formodedes at være, er vores viden om, hvad der kan eksistere, blevet enormt forøget. I stedet for at være spærret inde mellem snævre mure,
hvor enhver krinkelkrog kunne udforskes, opdager vi nu, at vi befinder os i
en åben verden af frie muligheder, hvor en masse forbliver ukendt, fordi der
er så meget at erkende." (Russell 1974 [1912], 116, min fremhævelse).

Denne mulighedshorisont, som etableres generelt i den vestlige kultur – både hos objektivister og subjektivister – har indflydelse på etableringen af det,
som jeg har kaldt kreativitetspræmissen, og bygger på en generel imponerethed over, hvad vi kan vide. En sådan begejstring over, hvad man kan vide, giver Russell udtryk for i sit forord (1948):
"How comes it that human beings, whose contacts with the world are brief
and personal and limited, are nevertheless able to know as much as they do
know?" (Russell 1948, 5).

Chomsky tager udgangspunkt i dette citat af Russell og fortsætter i samme
stil:
"Hvorledes kan vi nå frem til så rig en systematisk viden udfra vor fragmentariske og mangelfulde erfaring?" (Chomsky 1975, 12).

Mit svar ligger ikke i forlængelse af Chomsky og er heller ikke det centrale
tema her, men grundlæggende bør svaret kunne findes ved at undersøge den
måde, vi træder ind i sproget på og bruger det på. Sproget lægger op til, at vi
bruger det på bestemte måder. Især den metaforiske brug af sproget er interessant i denne videnssammenhæng. Den retning, svaret går i, er, at en
sproglig systematik sætter sig igennem over for os på en sådan måde, at vi
med rimelighed kan sige, at det er sproget, der bruger os mere, end det er os,
der bruger sproget. Sproget får os dermed til at sige noget på en sådan måde,
at det ser ud som om, vi forstår meget, og at vi tror, vi ved meget (se min
drøftelse nedenfor på side 54).
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2.4.2.1 Kreativitetspræmis og sprog-tankedeterminisme
Vores erkendelse er åben for nye indtryk, hvilket øver indflydelse på både
den objektivistiske og subjektivistiske erkendelsesfilosofi. Dette vil jeg vise
i det efterfølgende. Både kreativitetspræmissen og sammenknytningen mellem sprog og tanke er til stede hos Lakoff og Johnson. Med Richards
(1965b), Reddy (1998) og Lakoff og Johnson strukturerer sproget vores måde at tænke på. Den måde, som sprog og tanke hos disse forskere sammenknyttes på, er for direkte: Hvis man tænkte ud fra de præmisser, som Lakoff
og Johnson giver i deres undersøgelser af dagligsprog, må vi siges ikke at
tænke ret meget. Vi er i stand til at tænke uden om de mønstre, som Lakoff
og Johnson indskriver os i. Og selvom vi hypotetisk set skulle bruge deres
begrebsmetaforer, ville vi ikke tænke så fastlåst, som de påstår. Den måde,
som Lakoff og Johnson ser sprog og tanke sammenknyttet på, vil jeg betegne sprog-tankedeterminisme, uagtet at denne betegnelse umiddelbart kan forekomme uretfærdig i det omfang, at Lakoff og Johnson forsøger at indskrive sig i en fænomenologisk tradition (se fx Lakoff og Johnson 1999, 97 ff.).
Lakoff og Johnsons tilegnelse af den fænomenologiske tankegang kan dog
kritiseres, hvilket også Jensen har gjort (1996, 4):
"[Lakoff og Johnsons] kognitive teori er en art nymodens psykologisme. De
har, kunne man sige, ikke i fornødent omfang annammet det, der er at lære
hos deres forløbere inden for den europæiske fænomenologi, der har lavet
mange analyser af netop de figurer og skematismer, de arbejder med (tænk på
Merleau-Pontys arbejde med kropsbegrebet f.eks.)." (Jensen 1996, 4).

Denne kritik er ikke uretfærdig set ud fra en fænomenologisk tankegang,
hvor sproget dels har en uudsigelighed (som kan tilskrives Heidegger og
Derrida), dels skelner mellem, hvad man siger, hvad man mener, hvad man
agter at sige og hvad sproget magter at sige (som kendes fra Hegel, jf. Hartnack 1995, 90-91).
At kreativitetspræmissen og sprog-tankedeterminisme hænger sammen
kan umiddelbart forekomme ulogisk eller selvmodsigende. Spørgsmålet er,
om man kan være kreativ og nyskabende, hvis ens tanker er bundet af skemaer eller strukturer. Svaret er ifølge Lakoff og Johnson bekræftende. Virkelighed kan med Lakoff og Johnson erkendes efter kropsbaserede og fastlagte skemaer. Denne erkendelse kan udtrykkes via metaforer, og disse metaforer er ikke, hvilket Lakoff og Johnson kritiserer tidligere metaforopfat49

telser for, noget rent sprogligt (se Lakoff 1998, 202 og Johnson 1990, 170).
Når vi derfor ifølge dem skal udtrykke os om noget nyt – være kreative –
bruger vi metaforer (se evt. drøftelsen ovenfor på side 40).
"We see metaphor as essential to human understanding and as a mechanism
for creating new meaning and new realities in our lives." (Lakoff og Johnson
1980a, 195-196, min fremhævelse).
"We are imaginatively creative every time we recognize a schema in a new
situation we have never experienced before and every time we make metaphorical connections among various preconceptual and conceptual structures." (Johnson 1990, 170).

Johnson pointerer herefter, at kreativitet således er basis for innovation. Og
det må siges, at dække kreativitetsbegrebet, idet det er evnen til at være skabende og især nyskabende. Han skriver, at kreativitet ofte opfattes som et
mysterium, altså noget irrationelt og ustruktureret (han tænker her tilsyneladende på den romantiske tradition). Men, som han siger
"I see its structure as a massive, embodied complex of meaning, upon which
conceptualization and prepositional judgement depend." (Johnson 1990,
170).

Hidtil har der ikke været nogen kreativitetens logik, men man kan med
Johnson nu se kreativitet baseret på metaforiske og metonymiske mønstre
(Johnson 1990, 169).
Metaforerne er i denne henseende udtryk for kreativitet, men afspejler
ikke fuldstændigt frie tanker: Metaforer er ikke mysteriøse, som Johnson
skriver (1990, 170), men rationelle, forstået som kropsbaserede skemaer.
Lakoff og Johnson må lade døren stå åben for erkendelse, for at vi kan forstå
noget nyt. Spørgsmålet er bare, hvordan dette nye kan komme ind i sproget.
Hos Lakoff og Johnson kommer det nye til os via vores krop, og når vi skal
sige noget om dette nye, sker det gennem metaforer, der ses som direkte udtryk for vores tanker. Det nye tilordnes altså vores (kropsbaserede) tanker,
og via skemaer kan vi lave cross domain mappings. Når vi skal indfange
noget nyt (med tanker og sprog), skal vi have et spillerum eller en åbning;
og spillerummet er her både tankerne og sproget. I første omgang ligger spillerummet i tankerne, men pga. den faste sammenknytning tanke-sprog også i
sproget. Når der hos Lakoff og Johnson skal være åbninger til nye erfaringer
og erkendelser, er det i tankerne, men da tankerne via de kropsbaserede
skemaer har direkte forbindelse til sprogets metaforer, bliver metaforerne
50

ansvarlige for, at vi kan udtrykke nye erkendelser og sammenhænge, og kun
systematiserbare i det omfang, de kropsbaserede skemaer tillader det. Og det
kommer netop til udtryk i Lakoffs
"Everyday metaphor is characterized by a huge system of thousands of crossdomain mappings, and this system is made use of in novel metaphor." (Lakoff 1998, 203).

Synspunktet udtrykkes også i hans arbejde på hans internethjemmeside (Lakoff 1995), hvor et utal af forskellige metaforiske ytringer og begrebsmetaforer opføres, og endnu flere kan opføres. Alle disse fremstår som et uafslutteligt værk ud fra devisen, at der altid vil kunne findes nye metaforer på
baggrund af nye cross domain-mappings. Selvom der således er systematik i
kaoset, har vi mulighed for at være kreative i vores tanker, og denne kreativitet udtrykkes via metaforerne. Men Lakoff og Johnson tvinges til - for ikke
at lukke døren for indoptagelsen af nye erfaringer - at lade den stå åben vedrørende nye mulige metaforer. Når de sammenknytter sprog og tanker, altså
binder tanken op på sproget via skemaer, må de lade metaforerne bære mulighedsbetingelserne for nytænkning. Derfor lægger de sig ikke fast på et system af metaforer, men lader døren for de nye mulige metaforer stå helt åben
for tusinder af krydsningsmuligheder.
Sprogtankedeterminismen har dog den konsekvens, at hvis det kan vises, at de metaforiske systemer er langt mere forudsigelige og begrænsede,
end Lakoff og Johnson antager, vil det begrænse vores muligheder for at være kreative og tænke nyt.
2.4.2.2 Metaforer og kreativitet
I faglitteraturen er der en udbredt tendens til at sammenknytte begreberne
metaforer og kreativitet. Metaforerne ses generelt som en slags kreativitetens
sproglige udtryk par excellence. Det er via metaforerne, vi ifølge denne
synsvinkel er i stand til at forstå og udtrykke noget nyt, være innovative, nytænkende, intuitive og kreative. Jeg er i modsætning hertil af den opfattelse,
at metaforer i stor udstækning kan forudses og systematiseres. Dette betyder,
at hvis menneskets kreative evne hænges op på metaforerne, og metaforerne
er systematiserbare og forudsigelige, så begrænses menneskets evne til at
tilegne sig ny viden. Og det er jo faktuelt forkert: Mennesket tilegner sig ny
viden og får nye ideer, hvoraf nogle kan udtrykkes via metaforer. Antagelsen er her, at sproget ikke kan udsige alt, og dette er helt i tråd med Gödels
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opfattelse, der er, at kunne vi udsige alt via sproget, ville det ikke være korrekt. Sprog og tanker hænger ikke sådan sammen, som Lakoff og Johnson
påstår. Vi kan derfor godt tænke og være innovative uden at anvende metaforer, og metaforerne bør ikke ses som et direkte udtryk for kreativitet. Når
de to begreber kreativitet og metaforer alligevel ofte ses sammen, er det fordi, metaforerne bliver et symptom på, at der er foregået noget kreativt. Men
metaforerne er ikke kreative i sig selv, og det gælder hverken de helt nye og
levende metaforer eller de konventionaliserede. Metaforernes funktion er i
langt højere grad at skabe forbindelse og sammenhæng mellem ny viden og
erfaring og den forforståelse, der ligger i dagligsproget. Det er jo netop det
arbejde, de konventionaliserede metaforer gør så godt, og derfor forbliver de
ofte ubemærkede: De fastholder tidligere nye erfaringer og viden, som eksemplet mus af muskel (se nedenfor på side 62). Nye såkaldte kreative metaforer er blot mere påfaldende, fordi der er noget nyt, som skal forbindes
med dagligsproget - og denne forbindelse etableres via den dagligsproglige
ekstension. Metaforerne er derfor i sig selv ikke kreative. Og det, at man har
troet, at metaforerne i sig selv var kreative, har gjort, at man på forhånd har
udelukket muligheden for at se deres systematik. Når Lakoff og Johnson taler om metaforiske systemer, er dette som sagt i en forståelse som åbne systemer, der netop lader plads til kreativiteten.
Når derfor fx Manns pointerer, at metaforerne giver os evnen til på en
gang at se eller forstå noget som krystalklart (Manns 1975, 365), har han
ret for så vidt, at vi via metaforen kan forstå noget i en aha-lignende oplevelse, som vi udtrykker: "Nå, er det bare sådan, det hænger sammen". Der ligger også i dette krystalklart, at vi, når vi bliver præsenteret for metaforer, ikke begynder på en længere tolkningsproces for at forstå, hvad der menes. Vi
forstår metaforen umiddelbart ud fra den situation, vi står i, hvilket Gibbs
kognitivt psykologisk udtrykker på den måde, at den metaforiske forståelse
af noget ikke tager længere tid end den bogstavelige. Han giver eksemplerne
på to kontekster til ytringen regardless of the danger, the troops marched
on: krig og en barnepiges verden. Udtrykket troops kommer i den ene kontekst til at referere til et infanteri, i den anden refereres der til børn (Gibbs
1982, 13-14, se også Grevy 1984, 96-97 og Madsen 1996, 34). Gibbs diskuterer dette eksempel i en sammenhæng, hvor man tidligere antog, at den
bogstavelige mening først skulle forstås. Gibbs påpeger, at grunden til, at
man tidligere mente, at man først forstod den bogstavelige mening, derefter
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den metaforiske, skyldes eksperimenter, hvor forsøgspersoner blev præsenteret for metaforer uden kontekster. Sådanne situationer er kunstige og afspejler ikke, hvordan metaforer fungerer, når konteksten er til stede. I undersøgelser lavet før Gibbs skulle testpersonerne først bruge tid på at få kontekst og ytring til at hænge sammen. Når forsøgspersoner skulle forstå metaforer, tog det længere tid, fordi konteksten ikke var til stede. Det, Gibbs' undersøgelser viser, er, at det ikke tager længere tid at forstå metaforer end andre ytringer. Det, der især tager tid, er at finde på kontekster til metaforer,
som man bliver præsenteret for i en testsituation. Hans pointe er, at når konteksten er til stede, er det mindst lige så hurtigt – og dermed lige så enkelt –
at forstå en metaforisk som en bogstavelig ytring. Man skal ikke først bearbejde dens bogstavelige mening.
Gibbs har i en lang række artikler diskuteret forholdet mellem figurativt sprog og bogstaveligt sprog bl.a. på baggrund af en lang række psykologiske eksperimenter, hvor han har eftervist - kort fortalt - at figurativt
sprog generelt forstås lige så hurtigt, hvorfor det også foregår lige så direkte
og lige så let, som det bogstavelige (Gibbs 1982, 1983, 1984, 1996, 1997,
Gibbs og Solange 1996). Han har eftervist forhold både for metaforiske ytringer, idiomer, metonymier, ironi mv. (bl.a. Gibbs 1994, 208 ff.). Således
skal man fx ikke først forstå den bogstavelige mening, før man kan forstå
idiomatiske indtryk. Ytringen fra Gibbs, som blev nævnt ovenfor, regardless
of the danger, the troops marched on, forstås altså lige så let - og lige så hurtigt - uanset om den skal forstås metaforisk eller såkaldt bogstaveligt, blot
konteksten er til stede.
Med Gibbs kan vi sige, at der kan drages en psykologisk parallelslutning til Manns, der siger, at vi forstår metaforerne krystalklart. Det tager ikke længere tid at forstå metaforer, der ej heller skal oversættes til bogstaveligt sprog først for at blive forstået. Og der er ifølge Gibbs ikke nogen grund
til at forvente, at vi er opmærksomme på det bogstavelige i de metaforiske
udtryk.
Men det betyder ikke, at det er det metaforiske udtryk i sig selv, der på
forunderlig vis giver os en sådan indsigt. Metaforerne giver os ikke noget
nyt, så der er heller ingen grund til, at det skulle tage længere tid at processe
dem. Metaforerne fortæller os derimod, at tingene er, som de altid har været
(jf. Snurre Snupbilledet ovenfor på side 27), og det er efter min mening årsagen til, at de opfattes krystalklart og hurtigt.
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En ofte drøftet og kendt metafor er Rutherfords solsystem-atommodel (se
Gentner og Jeziorski 1998, 447, Gentner 1982, 106 og 111, Stambuk 1998,
376, Stålhammar 1997, 57). Black taler om metaforer som modeller (Black
1998, 30 og Black 1966). Jeg skal ikke her komme nærmere ind på selve
modeltankegangen, som Black har skrevet om, men blot notere, at jeg ikke
finder en principiel forskel mellem at sige, at et atom er et solsystem, og at
tale om programmets evner: I begge tilfælde siger man, at subjektet kan forstås ud fra en dagligdags erfaringsramme, nemlig som henholdsvis et solsystem (som vi kender fra vores skolelærdom) eller som egenskaber, som
mennesker har (evner). Det er ikke relevant at skelne mellem såkaldte naturvidenskabelige modeller og andre metaforer.
Den viden, vi kan have om atomet, kan kun opnås via store komplekse
forsøgsopstillinger, hvor resultaterne hele tiden skal fortolkes, idet atomerne
ikke kan iagttages direkte. Metaforernes arbejde er her at forbinde abstrakt
viden og sammenhænge, som ikke passer med vores dagligdags erfaringer
(fx rum-tidsforhold og komplementaritet), således at sproget fungerer, når vi
skal tale om sådanne forhold. Fx Bergstein (1966) gør principielt og generelt
rede for sådanne kvantefysiske fjerntliggende erkendelsesområder uden dog
at komme ind på metaforer. Metaforerne forbinder dog det hidtil ukendte
med dagligsproget. Og min pointe er, at dette ikke kun sker for sådanne helt
særegne kvantefysiske forhold, men principielt altid, idet vi ikke kan forstå
noget direkte. Metaforernes funktion er sprogliggørelsen, udvidelsen af
kendte termer, her: solsystem og evner, så det nye indlejres i sproget.
Når det derfor forekommer os, at metaforerne her giver os en bestemt
indsigt, skyldes det den sammenhæng, som metaforerne etablerer mellem
dagligsproget og det nye. Men denne indsigt er som al erkendelse og sandhed relativ, men dog etableret på det grundlag, som for tiden opfattes som
sandt, og som givetvis er mere sandt end tidligere tiders sandheder. Metaforerne giver os en relativ forståelse, således at resultatet er, at vi tror, at vi
bedre forstår tingene, for absolut forståelse er ikke mulig. Det nye fremstår
for os som krystalklart.
Principielt er denne forståelse dybere end sproget giver os mulighed for
at udtrykke. Vi må erkende, at forholdet mellem sprog og forståelse (tænkning, indsigt og erkendelse) er væsentlig mere kompliceret end Lakoff og
Johnsons præsentationer viser. Sproget må i højere grad ses som en restrin54

geret kode. Via systematiske undersøgelser, der vedrører, hvordan metaforisk sprog fungerer på nye erfaringsområder, vil nye erkendelser om disse
forhold kunne skabes. Grunden til, at man ikke har taget fat på sådanne undersøgelser, er, at man på forhånd har set metaforerne som principielt kreative i sig selv, hvorfor man ikke har troet, at det var muligt at systematisere
dem.
2.4.2.3 Kreativitetspræmissen i 1900-tallets metaforforskning
Black drøfter, hvorvidt metaforer kan være kreative (Black 1998, 35 ff.).
Han drøfter en række eksempler, hvoraf tre skal nævnes. Det første vedrører
problemet, om der eksisterede en bagside af månen, før vi så den første
gang. Det andet vedrører problemet, om der eksisterede gener, før biologerne opdagede dem. Det tredje vedrører problemet, om der eksisterede slowmotionopfattelser af galopperende heste, før filmen viste dem. Blacks konklusion er på denne baggrund, at metaforerne er kreative. De kan nemlig
skabe nye perspektiver. Hans forklaring kan karakteriseres som en blackboxforklaring, idet han indtænker et isoleret kognitionsbegreb, via hvilket vi kan
se og skabe perspektiver. Metaforerne er hos Black kreative, fordi de har den
kognitive virkning, at vi kan sætte noget nyt i perspektiv. Men der er ingen
forklaring på sammenhængen mellem det kognitive og metaforerne. Det
kognitive kan se nye ting via nye perspektiver, og denne iagttagelse bruges
så til at konkludere, at metaforerne er kreative og årsagen til, at vi kan tænke
nyt. Men argumentationen holder kun i det omfang, at sprog og kognition
sammenknyttes tæt, og det giver Black ikke nogen afgørende argumenter
for.
Vi kan ikke konkludere at metaforerne er udtryk for kreativitet, som van
der Meer gør, idet han henviser til White (1996) og Lakoff og Turner
(1989), der gør det tilsvarende (Meer, 1999, 198). Vi kan heller ikke konkludere, at metaforerne har kreativ styrke som White gør (jf. White 1996,
5). Og metaforerne er heller ikke kognitive instrumenter, som Black påstår
(1998, 37). Hans synspunkt holder ikke:
"One danger in attending mainly to what I have called metaphor-themes is
that of postulating a standard response to a given metaphorical statement - a
response determined by linguistic, conceptual, cultural, or other conventions.
Such a view is untenable because a metaphorical statement involves a rule
violation: There can be no rules for 'creatively' violation rules. And that is
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why there can be no dictionary (though there might be a thesaurus) of metaphors." (Black 1998, 24).

Det forholder sig derimod omvendt: Metaforer er ikke brud på regler (se min
drøftelse nedenfor af dette i afsnit 3.3.2, hvor jeg viser, dels at metaforer kan
konstrueres enkelt ud fra en ordbog, dels at computere uden problemer konstruerer metaforer). Den kreativitet, der her skulle fremkomme i metaforerne, kan ikke henføres til hverken de manuelle processer i ordbogsopslagene,
til programmet i computeren eller til den kreative ide det fx var at finde på at
slå op i en ordbog.
Blacks skelnen mellem ordbog og tesaurus afspejler samme kreativitetsopfattelse som Lakoff og Johnsons tusinder af krydsninger, og det er
en torn i øjet på fagsprogsforskningen, hvilket også Cristofoli m.fl. gør opmærksom på, idet de henviser til samme Blackcitat, som de tager afstand fra.
(Cristofoli, Dyrberg og Stage 1998, 169). Cristofoli m.fl. er dog inkonsekvente, idet de samme sted (1998, 168) indskriver sig selv i Lakoff og Johnsons tankegang, uagtet at det er den samme kreativitetspræmis, der udelukker en systematisering i ordbøger mv. Vil man systematisere metaforer, kan
man ikke både påberåbe sig kreativitet og sprog-tankedeterminisme. Dette er
en kritik, der også gælder Lundquists arbejde med metaforer, hvor hun på
den ene side vil systematisere metaforer og på den anden side medgiver
Black:
"A metaphorical statement can sometimes generate new knowledge and insight by changing relationships between the things designated." (Citeret efter
6
Lundquist 1996, 1) .

I stedet bliver man nødt til at opgive kreativitetspræmissen og acceptere, at
metaforer normalt ikke kan generere ny viden og indsigt.
Lad mig give en række eksempler på kreativitetspræmissens udbredelse.
More konkluderer, at metaforerne er kreative:
"In one sense, this creative work is made possible just because we inevitably,
and rightly, take metaphors literally." (More 1982, 12).

More påpeger, at kreativiteten muliggøres af den bogstavelige betydning.
Dette synspunkt er uholdbart (jf. Gibbs synspunkt ovenfor på side 53).
6

Desværre passer Lundquists kildeopgivelse ikke sammen med hendes litteraturliste, hvorfor det ikke har været muligt for
mig at henvise til det oprindelige sted hos Black.
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Synspunktet deles dog af Davidson (se nedenfor på side 59). Bemærk, at det
kreative sammenknyttes med metaforerne, selvom forfatteren indskriver sig
i en objektivistisk tradition.
Schneider mener også, at metaforerne er kreative og tager samtidig afstand fra Freges colouring-opfattelse af kreativiteten.
"[the] 'creative' side of metaphor, rich and important as it may be, would nevertheless be restricted to what Frege called the realms of 'colouring' and
'sense': although the use of new metaphors may reveal important facts, may
bring new insights, and may lead to the discovery of new connections, it
seems that the objects of our understanding (the references of our expressions) remain the same." (Schneider 1997, 92, mine fremhævelser).

I Schneiders syn på metaforer, hvor han medgiver den objektivistiske tradition - her repræsenteret ved Frege - at denne tradition opfatter metaforer som
kreative, trækker han grænsen endnu videre, idet kreativiteten siges at muliggøre ny indsigt, selvom han giver udtryk for, at objektet forbliver uændret
(en objektivistisk tradition).
Jensen (se ovenfor på side 78) kommer til den konklusion – uanset at
han kritiserer Lakoff og Johnsons måde at betragte metaforerne på (Jensen
1996, 4) – og uden yderligere argumentation, at metaforerne kan være kreative:
"Videnskabelige teorier indeholder metaforer, og det at lave en metafor kan
være en vigtig kreativ indsats i løsningen af et givet videnskabeligt problem,
teoretisk eller måske praktisk" [og syv linjer nedenfor:] "Der er heller ikke
tvivl om, at metaforer er strukturerende, således at de kan delvist ordnes. Der
er givetvis ikke tale om nogen klar orden, men vi kan i hvert fald ordne efter
domæner, og vi kan ordne i en art nedarvnings- eller familielighedsrelationer." (Jensen, 1996, 5, min fremhævelse).

Han medgiver Lakoff og Johnson, at metaforerne er strukturerende (det kan
læses sådan: På den måde vi tænker og resonerer på). Ligeledes overtager
han implicit og ukritisk Lakoff og Johnsons måde at se deres systematisering
på: De kan ordnes, men ikke på nogen klar måde. Det sidste synspunkt har
han ikke noget argument for, og det må betegnes som ukorrekt.
Sapir, der repræsenterer den tidlige relativistiske sprogskole, påpeger
indirekte metaforernes kreative aspekter. Han taler her om troper generelt:
"Moreover, tropes belong to that part of language that resists strict logical
analysis defined by paraphrase, analytical tautology, truth-value tests, and the
like." (Sapir 1977, 3),
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hvor hans synspunkt må siges at være, at troperne, som inkluderer metaforerne, unddrager sig logisk analyse.
Anne Rasmussen, som har en mere klassisk semantisk indfaldsvinkel til
metaforerne, fremhæver deres kognitive egenskaber, idet disse sammenkædes med den kreative præmis:
"Inden for rammerne af denne artikel fremhæves den lighedsskabende metafor, hvorved metaforen betragtes som et kreativt sprogligt redskab til reorganisering af viden - et redskab, der gør os i stand til at bevæge os fra velkendte
ideer og begreber til nye hidtil usete semantiske konstruktioner" (Rasmussen,
A., 1997, 112).

Det er en konklusion, hun har lagt op til flere steder i sin artikel:
"Her [jeg antager, at dette 'her' hentyder til forfatterens egen opfattelse eller
til nævnte forfattere, hun sympatiserer med] understreges det igen, at metaforen ikke kun er et kommunikativt redskab til kreativ formidling af budskaber,
men i højere grad et vigtigt kognitivt redskab til etablering af konceptuelle
strukturer. Derved får metaforen en kategoriserende funktion, som følgelig er
interessant i en leksikalsk semantisk sammenhæng." (Rasmussen, A., 1997,
99).

Herved indskriver hun sig i den forskningstradition, der betragter metaforer
som kreative og uforudsigelige, og dette skyldes, at hun sammenkobler dem
med "hidtil usete semantiske konstruktioner". Som sagt er det en stærk overvurdering af metaforerne: De formår os i langt højere grad til at betragte tingene, som vi altid har gjort. Og når de får os til at sprogliggøre ting som noget andet (jf. ovenfor på side 13), er dette andet noget velkendt. Metaforerne
er reaktionære.
Interessant er også Ted Cohens indfaldsvinkel til metaforerne. Hans baggrund er traditionel semantik, hvor han forsøger at forklare metaforerne ud
fra regelbrud på bogstaveligt sprogs semantik (Cohen, T., 1980, se også Ortony 1998, 8).
"My work on metaphor has lead me to two very general observations. First
metaphor are unpredictable, in this sense: if we were in possession of all the
literal sentences of English (that is, if we had a 'grammar' of English and that
grammar were complete), we would still be unable to say which other sentences in English are acceptable. There would be no consistent procedure for
generating metaphors, and hence no mechanical way of acknowledging them
as they came along." (Cohen, T., 1980, 182-183).
58

Metaforer opfattes hos Cohen som uforudsigelige, fordi de ikke er bogstavelige. Bag Cohens udsagn og iagttagelser ligger der en præmis om, at de burde kunne behandles som bogstaveligt sprog. Han ser derfor ingen procedure
eller mekanisk måde hverken at genkende dem eller producere dem på.
Denne problemstilling vender jeg tilbage til (se nedenfor på side 117 og
256), hvor jeg vil argumentere for det modsatte synspunkt, nemlig at metaforerne indgår i mønstre, der er produktive for nye metaforer.
2.4.2.4 Kreativitet både i den subjektivistiske og objektivistiske tradition
Ortony tillægger alene konstruktivisterne - dvs. dem, jeg betegner subjektivisterne - kreativitetspræmissen:
" [for the constructivist the] use of language is an essentially creative activity,
as is its comprehension. Metaphors and other figures of speech may sometimes require a little more creativity than literal language, but the difference
is quantitative, not qualitative. By contrast, the nonconstructivist position
treats metaphors as rather unimportant, deviant, and parasitic on 'normal usage'." (Ortony 1998, 2).

Men dette er ikke korrekt. Som vist repræsenterer en lang række forskere
kreativitetspræmissen. Objektivisterne gør det bestemt også. I min kavalkade af kreativitetspræmisser, vil jeg slutte af med objektivisten Davidsons opfattelse af metaforer som kreative:
"So too understanding a metaphor is as much a creative endeavour as making
a metaphor, and as little guided by rules." (Davidson 1979, 29).

At også den objektivistiske lejr opretholder kreativitetspræmissen kan umiddelbart forekomme ulogisk. Men som vist ved Russellcitaterne (ovenfor på
side 48), må der være en åbning, som erkendelsen kan gribe nye erkendelser
igennem. For at forstå objektivisternes tilgang til metaforerne må vi gå en
anden vej end hos subjektivisterne: Her drejer det sig ikke om, at metaforerne er fri ud mod verden; for her er sammenkoblingen mellem sprog og tanke
ikke så tæt som fx hos kognitivisterne, som Davidson skriver et andet sted:
"[...] neither language nor thinking can be fully explained in terms of the
other, and neither has conceptual priority." (Davidson 1975, 8).

Den åbenhed og kreativitet, som Davidson taler om, har en anden funktion,
og dette skyldes, at metaforerne ses som "sproginterne" (jf. Hansen og
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Holmgaard 1997, 20). Den peger ind i sproget og ikke ud mod verden, i
modsætning til såkaldt bogstaveligt sprog. Derfor er det også Davidsons opfattelse, at metaforer ikke er et instrument til at fange nye ideer.
"The concept of metaphors as primarily a vehicle for conveying ideas, even if
unusual ones, seems to me as wrong as the parent idea that a metaphor has a
special meaning." (Davidson 1979, 30).

Han konkluderer, at der ikke er nogen mening ud over den bogstavelige.
Dette skyldes, at metaforer alene er et spørgsmål om sprogbrug. Ifølge Davidson kan erkendelse således alene fungere via det såkaldt bogstavelige (et
synspunkt, der ikke deles her, se drøftelsen nedenfor vedrørende det såkaldt
bogstavelige og metaforiske i afsnit 2.4.3). Metaforer er i denne objektivistiske opfattelse en ikkesystematiserbar størrelse, fordi de kan tilskrives
sprogbrug. Når metaforer hos Davidson er kreative, er det derfor ikke i kognitiv forstand, men i en sprogbrugsforstand, hvor de ikke får værdi af en
speciel mening, men dog nok en mening, bare ikke en mening ud over det
bogstavelige indhold. Davidson henviser til Wittgensteins and-hare-billede
og sammenligner metaforernes funktioner med det at se tingene som noget
(Davidson 1979, 45). At bruge metaforer bliver at se som via ordenes bogstavelige mening, og derfor er der ingen grænser for, hvad vi kan se (Davidson 1979, 44). Der bliver derfor ikke tale om ny insigt - men om at metaforerne medfører, at vi kan se forskellige bogstavelige aspekter af noget. Og
det er heri Davidson ser kreativiteten både i produktionen og i receptionen af
metaforerne.
Metaforernes funktioner kan dog ikke udledes af Wittgensteins andhare-eksempel (jf. side 13, indledningen), idet de to aspekter, uanset om man
ser en hare eller en and, bevæger sig inden for en umiddelbar dagligdags referenceramme. Der er ikke tale om, at man ser noget nyt. Det forholder sig
omvendt: Ideen om et absolut bogstaveligt sprog og et syn på metaforer som
helt afgrænset fra det bogstavelige er uhensigtsmæssig og forkert. Mening
kan derfor heller ikke kun henføres til et sådant bogstaveligt sprog.
Derimod kan metaforer godt systematiseres og ses som regelstyrede,
men det kræver, at vi opgiver den objektivistiske binding mellem det bogstavelige sprog og virkeligheden. En sprogvirkelighedsdeterminisme, som
modsvarer subjektivisternes sprog-tankedeterminisme, og som indebærer en
åbning i sprog-tanke-virkelighedsproblematikken i kreativitetspræmissen,
skal altså opgives. Min pointe er, at uanset om man ser på virkelighed fra en
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objektivistisk tradition (fx Russell og Davidson) eller subjektivistisk tradition (fx Nietzsche), godskriver man kreativitetspræmissen sin berettigelse.
Der vil være nuancer at finde mellem de to poler, men alle positioner indskriver metaforerne i kreativitetspræmissen: Der ses ingen metaforer uden
kreativitet. Der findes dog forsøg på at se metaforerne som regelstyrede og
kreative via en litteraturisering (se Steinhart 1995, der drøftes nedenfor på
side 112).
Enten indskrives kreativiteten som en åbning vedrørende et wittgensteinsk aspektsyn hos objektivisterne (og den egentlige erkendelse muliggøres i det bogstavelige), eller den indskrives som en fundamental erkendelsespræmis hos subjektivisterne. Men der ses ingen metaforer uden kreativitet. Metaforerne betragtes som uforudsigelige og som bærere af en åbning ud
mod virkelighed, enten det så er som aspektsyn eller som intuition og erkendelse.
Der kan dog ikke tales om noget reelt nyt i det såkaldte bogstavelige sprog.
Det bogstavelige er udtryk for erfaringer i den ureflekterede dagligdag. Erkendelse vil kun kunne udtrykkes via dagligsproglige ekstensioner. Derfor
må der opretholdes en grænse mellem det såkaldte bogstavelige og det metaforiske. Men det bogstavelige sprog er ikke så bogstaveligt, som man har betragtet det - og det har ikke de funktioner, man har tillagt det. Det vil være
mere korrekt at betegne bogstaveligt sprog som dagligsprog, da det er det
grundlag, som al erkendelse tager udgangspunkt i. Dette dagligsprog er ikke
fyldt med metaforer - som det ellers er blevet hævdet - men derimod fyldt
med ord og udtryk, der repræsenterer ureflekteret commonsensevirkelighed. Det er ud fra denne virkelighed, vi kan producere metaforer.
2.4.3. Metaforisk og ikkemetaforisk sprog
Spørgsmålet om, hvorvidt vi kan tale om, at al metaforisk sprogbrug bliver
"problematisk i kraft af dets overskridelse af bogstavelig sprogbrug" ifølge
formalsemantikerne (Engstrøm 1994, 43), er i sig selv problematisk. Der kan
ikke skelnes absolut mellem bogstaveligt og metaforisk sprog. I denne afhandling vil jeg demonstrere, at man alligevel kan gøre det, dog ikke ideelt,
men med øje for metaforikkens relativitet og diakroni. Jeg forudsætter derfor, at der kan etableres et system, der berettiger en praktisk adskillelse.
Principielt har vi et basalt sprog, et simpelt sprog, som vi tilegner os i vores
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barndom, hvor vi lærer, hvad tingene hedder7 (dette betyder dog ikke, at
sproget generelt kan bruges til at betegne verden, som den er); først senere
lærer vi at mor, far, hjem, hus, bord og stol kan bruges til at betegne andet,
end det, vi i vores barndom lærte, at disse ord kunne anvendes til. Ud over
dette basale sprog (dagligsprog) har vi et udvidet sprog, metaforerne. Det
basale kendskab til ordenes anvendelse er baggrunden for, at vi i vores dagligdag kan tage noget for givet, at vi kan betragte noget ureflekteret og basalt, og det er baggrunden for, at vi bruger sproget metaforisk. Det ændrer
dog ikke ved, at der selv i dette basale sprog kan være indlejret ord og udtryk af metaforisk tilsnit, hvilket Engstrøm giver eksempler på fra etymologisk ordbog:
"'[M]uskel' stammede fra det latinske 'musculu' betydende mus og henførbar
til biceps form; tilsvarende 'ben' oprindeligt blot applicerbar om dyrs ben,
men selvsagt nu applicerbar om møbler og deslige ben." (Engstrøm 1994,43).

Denne etymologiske baggrund er imidlertid ikke i sig selv årsag til, at vi kan
tale om, at noget er metaforisk. Her må vi ud fra et rimeligt skøn (i hvert fald
når vi går metodisk til værks) vurdere, om sådanne udtryk står for noget,
som vi med rimelighed kan sige primært er uproblematiske og ureflekterede
betegnelser i dagligsproget. Ethvert barn - og enhver anden person, der ikke
har slået op i en etymologisk ordbog - ved, hvad der menes med mus og ben,
og vore nudanske ordbøger afspejler i en vis henseende denne viden (dog
ikke dér, hvor ordbøgerne bevidst medtager metaforiske anvendelser). Vi
bruger derfor et sprog med reminiscenser efter tidligere tiders metaforer.
Men derfor kan vi godt skelne mellem en basal anvendelse af ordene og en
metaforisk. En sådan basal anvendelse kan også betegnes som en ordenes
vigtige betydninger. Med rimelig hensyn til diakroni kan vi nemlig vurdere,
hvad der på et givet tidspunkt - nemlig i nutiden - må siges at være basal, og
hvad der er en udvidet anvendelse. Uden den basale anvendelse havde vi
ikke basis for at forstå noget som helst - og det er grundlæggende det problem, maskiner har med at lære sprog: De har ingen basale erfaringer med
sprog og virkelighed i en første instans. Vi mennesker har derimod grundlæggende opfattelser af, hvordan ord og udtryk kan bruges på forskellige ni7

Denne fremstilling af forholdene er meget unuanceret, jeg henviser dog til Nierlichs arbejder (se Nerlich 1998 og Nerlich
m.fl. 1998), om hvornår børn ville kunne siges at kunne bruge ord og udryk i metaforisk forstand, hvornår de ville kunne
forstå humor mv. Jeg havde på ICLL-konferencen i Stockholm 1999 lejlighed til at drøfte problemstillingen kort med hende; børn er ikke født med evnen til at bruge metaforer, det tilegnes i sprogbrugen og i takt med den kognitive udvikling
(kognitiv bruges her i streng psykologisk forstand).
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veauer, og det er disse grundlæggende dagligdagsopfattelser, vi anvender
som udgangspunkt for produktion af metaforiske ytringer. Vi kan altså ikke
skelne absolut mellem metaforisk og bogstaveligt sprog. Men det, at der i
vores sprog findes vragdele fra tidligere tiders metaforer, bør ikke ændre
ved, at vi har et sprog og nogle erfaringer, som er basale i forhold til andre.
Det hele er ikke metaforisk, og Nietzsche mente da også, at alt sprog var et
miks af det bogstavelige og det figurative, som Cantor påpeger
"Instead of regarding literal and figurative language as two distinct categories, Nietzsche views them as the ideal poles of a continuum. Our notion of
literal meaning reflects the tendency of language to harden into fixed form, as
figures of speech lose their vitality through common use." (Cantor 1982, 72).

Nietzsche kan således ifølge Cantor (1982, 71) tages til indtægt for nedbrydningen af skellet mellem det bogstavelige og det figurative sprog, hvor
Nietzsche ser en konstant skiftende grænse mellem det såkaldt bogstavelige
og figurative (Cantor 1982, 74). Men for Nietzsche gælder, at
"all meaning is a making meaningful. There is no meaning apart from interpretation" (Cantor 1982, 75),

således at der for Nietzsche er et totalt meningskaos:
"Nietzsche's sign-theory of meaning is a formula for cosmic chaos, a kind of
Hobbesian war of all against all, in which meanings and their relationships
are constantly shifting. This fluidity of meaning provides the grounding for
Nietzsche's highest value - human creativity. As long as meanings are not
fixed and ordered by nature or nature's God, man can go on shaping and reshaping his universe forever in thought." (Cantor 1982, 77, mine fremhævelser).

Konklusionen, at der er total meningsløshed og kaos overalt, behøver dog
ikke betyde, at vi konstaterer, at der findes mange fritsvævende metaforer.
Metaforerne kan nemlig være langt mere systematiske end antaget hos Nietzsche. Det vil også være muligt at opretholde en skelnen mellem bogstaveligt og metaforisk sprog, selvom overgangene kan være glidende. Der kan
nemlig være grund til at antage, at der ud fra en dagligsproglig vinkel vil
være noget, der i højere grad kan opfattes som basalt og noget andet, der ikke kan det. Metaforisk sprog skal derfor ses etableret på et grundlag, som vi
nu opfatter som basalt - dette grundlag afspejles primært i ordbøgerne. Og
disse antagelser berører problemstillingerne om sandhedsbegrebet, nemlig at
det, vi taler om, skal være sandt, for at vi i det hele taget kan kommunikere
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(omvendt ville kommunikationen ikke have nogen relevans, idet den ikke
ville have nogle konsekvenser for os). Derfor er det vanskeligt at tale om et
absolut sandhedsbegreb, hvilket dog heller ikke er strengt nødvendigt som
grundlag for, at vi kan forstå hinanden. Men det er vigtigt, at vi taler ud fra
samme grundlag, ud fra samme forståelse af, hvilke ord og udtryk, der skal
opfattes som bogstavelige og hvilke metaforisk, selvom disse termer diakront set ikke er absolutte.
2.5. Teorien om metaforer i dag
De dominerende teorier om metaforer i dag hviler i høj grad på et subjektivistisk grundlag, og der er sket en glidning fra en mere objektivistisk opfattelse for omkring 500 år siden til en mere subjektivistisk, relativistisk og konstruktivistisk opfattelse i dag. Denne udvikling har fulgt en bevægelse, der
har været til stede generelt i vores epistemologiske grundlag i den vestlige
verden, og den kan følges inden for filosofien, sprogfilosofien, naturvidenskaben og humanvidenskaberne generelt. I stedet for at man ser verden, som
den er, forandres den i dag via kuhnske paradigmer eller foucaultske diskurser (jf. Kuhn 1995, Foucault 1971 og Krause-Jensen 1978, 94 ff.). Det er en
bevægelse, der afspejler sig i den naturvidenskabelige erkendelse af fx kvantemekaniske forhold som afhængige af selve iagttagelsessituationen og af fx
umuligheden af matematikkens fuldstændighed. Erkendelse bliver afhængig
af erkendelsesværktøjet - og som dette værktøj udpeges sproget. Metaforer
bliver i den subjektivistiske tradition det redskab, som man samtidig kan erkende verden med og ud fra. Da det bogstavelige ikke slår til, griber man i
stadig højere grad til metaforerne.
Metaforerne kan derfor under et ses som en nøgle til at forbinde det
gamle med det nye. Vi får via metaforerne vores sprog til at fungere, når det
skal anvendes til at betegne noget nyt. Metaforerne får det nye ind i sproget,
eller: Sproget vokser og udvides ind i det nye. Det betyder ikke, at metaforerne er kreative. At det alligevel kommer til at se sådan ud skyldes de ovenfor skitserede forhold. Disse forhold udmønter sig i en række mere konkrete
teorier og historiske forløb, som der her skal gøres rede for, idet forskellige
personer udvikler forskellige teorier om metaforer. En lang række oversigtsfremstillinger har behandlet disse detaljeret og udtømmende (der henvises til
disse nedenfor). Det er ikke så interessant at betragte disse historier i sig
selv. Derimod er det interessant at betragte dem som udløbere af ovennævn64

te epistemologiske forandring. Det er væsentligt at placere den kognitive
semantik i forlængelse af denne udvikling, når den nu i så høj grad i dag betragtes som spydspids og repræsentant for den dominerende metafor- og
sprogforskningsretning. Det er væsentligt at gøre det, for det giver os mulighed for på godt og ondt at præcisere de styrker, svagheder og begrænsninger,
den har på grund af denne placering.
Dette vil jeg gøre ved at se på det, jeg kalder (1) romantiseringen af metaforerne. Herefter vil jeg betragte (2) maksimeringen af metaforerne for til sidst
at betragte (3) udmøntningerne af metaforerne. Alle disse tre indfaldsvinkler
kan ses som aspekter af ovenstående bevægelse fra objektivisme til subjektivisme.
2.5.1. Romantiseringen af metaforerne
Et aspekt i den måde, synet på metaforerne har forandret sig på, kan passende betegnes som en romantisering. Forandringen kan følges i det, der er
blevet betegnet som den sproglige vending af Rorty (efter Hansen og
Holmgaard 1997, 13), eller efter en omskrivning af Rortys betegnelse, som
er blevet betegnet den litterære vending af Hauge (1995).
Hansen og Holmgaard (1997) skriver, at Rorty i 1967 indfører betegnelsen samtidig med, at han udlægger filosofiens begrænsning: Filosofien
kommer ikke nærmere verden og virkelighed via analyser. Med den litterære
vending kan problemer (op)løses ved at reformere sproget (ifølge Hansen og
Holmgaard 1997, 13). Vi har altså her at gøre med en opfattelse à la Nietzsches dekonstruktion, der er en bevægelse over imod en subjektivistisk position. Ifølge Hansen og Holmgårds udlægning af Rorty blev verden omkring
Den franske Revolution i højere grad betragtet som skabt end åbenbaret
(Hansen og Holmgaard 1997, 13-14). Samtidig med denne forandring, dette
skred, grundlægges også ideen om det enkelte individs muligheder for fornyelse og den romantiske æstetiks genidyrkelse.
Det er aspekter af denne romantiske genidyrkelse og dyrkelse af det enkelte individs muligheder, der ligger bag den moderne kreativitetspræmis.
Verden ligger åben for det enkelte individ på samme måde, som den i russellsk forstand ligger åben for menneskehedens erkendelse. Den saussurske
indførelse af den sproglige arbitraritet bliver i en sådan indskrivning i den
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sproglige vending til en fuldstændig frigørelse af tankens muligheder, idet
bindingerne til sprogsystemet undertones.
Hauges betegnelse den litterære vending, der indebærer en adskillelse
mellem litteratur- og sprogvidenskab, er nok mere præcis (Hauge 1995). For
det, der står tilbage efter vendingen, er en litteraturisering. Virkelighedstolkning bliver med litteraternes syn på verden altid til relativ tolkning. Virkelighed bliver principielt utilgængelig, hvorfor den litterære tilgang kommer på omgangshøjde med filosofiske tilgange. Det så vi eksemplet på hos
Paul de Man, der ville tolke virkelighed litterært (se ovenfor side 36).
Det forholder sig sådan, at man konstruerer virkelighed - men en sådan
konstruktion vil altid ske på et foreliggende grundlag, og man vil altid kunne
analysere det systematisk. Men i den litterære sammenhæng ser man bort fra
sådanne analytiske eller syntetiske muligheder. Den litterære tolkning bliver
fri for enhver binding.
Vendingen i dette århundrede mod en mere litterær tilgang til virkelighed kan ses som et aspekt af det, der er betegnet bevægelsen fra objektivisme til subjektivisme. Litteraturiseringen af humanvidenskaberne kunne
man også kalde det. Vi kan i dette århundrede se litteraturiseringen af metaforerne med Richards, der ganske vist på udmærket vis gør os opmærksomme på, at der er metaforer overalt, men netop via en litteraturisering, der har
indbygget en romantisk individ-erkendelsespræmis og dermed kreativitetspræmis, unddrager sig enhver systematik. Det er ikke kun evnen til at ville
betragte metaforer i en større systematisk sammenhæng, der her mangler, det
er viljen: Med litteraturiseringen af metaforerne ønsker man en frihed til at
tolke alt på et hvilket som helst grundlag. I det omfang en sådan metodik gør
sig gældende i metaforforskning, får den slagside, og det er den tendens, der
kan ses i den kognitive forskning (og ikke kun dér, hvor man eksplicit fokuserer på litteratur, fx Lakoff og Turner 1989). Litteraturiseringen er blot et
aspekt af subjektiviseringen. I det omfang, der finder en sådan litterær udkrystallisering sted i sprogvidenskaben (eller andre videnskaber, der beskæftiger sig med reelle forhold), må der tilskyndes til en modsat bevægelse, en
delitteraturisering via demonstrationer af, hvorledes der i højere grad er tale
om postulater og foreløbige antagelser end systematisk empiri. Det er en sådan delitteraturiseringsøvelse der her gøres i kapitel 3.
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2.5.2. Maksimeringen af metaforerne
Med begrebet maksimering af metaforerne tænkes der her på to aspekter
(se Grevy 1997b, 105-108 og 1998, 4 ff.). Det første aspekt er, at man i teorierne om metaforer ser flere og flere metaforer: Metaforer er ikke noget, der
kun optræder i litteratur og poesi; forskerne ser dem i en lang række forskellige diskurser. Lakoff og Johnson og andre har fokuseret på deres udbredelse
i dagligsproget, og i de sidste par år er fagsprogsforskningen begyndt at interessere sig for dem (primært dog i den kognitive lingvistiks ånd). Der er således blevet langt flere metaforer i verden. Det andet aspekt er, at flere og
flere beskæftiger sig med metaforer. Antallet af artikler, afhandlinger og andre arbejder er eksploderet. Wayne C. Booth noterede sig i et foredrag i
1978 i en humoristisk parentes, at hvis antallet af forskere, der arbejdede
med metaforer, steg i samme takt, som det var sket de sidste par år forud for
1978, ville der i år 2039 være flere metaforforskere, end der i 1978 var mennesker i verden (jf. Jørgensen 1995a, 15). Noppens to metaforbibliografier
afspejler væksten i arbejder om metaforer (Noppen 1985 og 1990), og denne
vækst har været enorm.
Begrebet maksimering har jeg lånt fra Friedrich (1995, 47), der dog
anvender det på en lidt anden måde end mig (han anvender det bl.a. i en antropologisk sammenhæng). Friedrich (1995, 43) taler også om en minimalisering af metaforerne, hvor man har det synspunkt, at metaforerne blot ses
som en lille del af et større tropologisk system. Dette synspunkt havde man
hovedsagelig i hele perioden fra Aristoteles og op til dette århundrede. Det
er først med litteraten Richards i 1930'erne at metaforerne maksimaliseres
ved at blive udråbt til et omnipotent sprogligt element, og hvor det sammenknyttes med tanker og erkendelse (Richards 1965b [1936], 92-93)8.
Bevægelsen fra minimalisme til maksimalisme er ét aspekt af den udvikling, som ovenfor er skitseret som en bevægelse fra objektivisme til subjektivisme.
Som skitseret på humoristisk vis ovenfor (Booth) er maksimaliseringen
af metaforerne urealistisk på den måde, at antallet af metaforforskere ikke
kan vokse som skitseret. Booths refleksion over udviklingen er et fint billede
på, hvorledes maksimaliseringen har fået slagside. Forskningen i dag bygger
8

Jeg er opmærksom på, at der forud for Richards var andre, der havde drøftet sådanne tanker, men det er dog først med
Richards, at denne måde at betragte metaforer på slår mere bredt og markant igennem.
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nemlig på et udpræget introspektivt grundlag - et grundlag som i vide kredse ses som acceptabelt og verificerende for sin forskning (se fx Hansen, C.
1997, 233, der i en anmeldelse af et kognitivt leksikografisk arbejde om metaforer i dagligsprog ingen kritiske kommentarer knytter til denne tilgang til
metaforerne. Hans manglende kritik er dog både tendentiøs og symptomatisk). Men den introspektive tilgang til metaforerne har ført til forvirring:
Det legitime i at mene hvad som helst om metaforer på et hvilket som helst
empirisk grundlag er blevet så udbredt, at metaforforskningen har mistet sit
tag i sit emne. De mange arbejder om metaforerne er udtryk for helt forskellige tilgange til metaforerne (og her tænker jeg ikke på, at man arbejder med
metaforer inden for en lang række humanistiske forskningsfelter, jeg tænker
alene på forskningen inden for lingvistikken). Paradoksalt har maksimeringen ført til en naiv minimalisme. Man er blevet så begejstret over, hvad alle
disse metaforer kunne afsløre om især vores kognitive virkelighed, at man
har kigget på alle mulige metaforer ud fra individualiserede perspektiver, der
har været åbne for vilkårlige forudsætninger under indflydelse af kreativitetspræmissen. Nok er der mange metaforer. Men går vi uden om kreativitetspræmissen vil vi, som det vil blive demonstreret, have større grundlag for
at betragte metaforerne i et større perspektiv og vurdere, hvilke funktioner
disse metaforer har ud fra et empirisk konstruktivistisk grundlag.
2.5.3. Konkrete udmøntninger af metaforteorier
2.5.3.1 Substitutionsteorien
Metaforerne betragtes hos Aristoteles som en substitution. I oversigtsfremstillingerne findes der en lang række redegørelser for denne klassiske teori
om metaforer (Bertau 1994, 135, Black 1955, Frieling 1996, 26 ff., Goatly
1997, 116, Grevy 1984, 7 ff., Johnson 1980, 52 og Widell 1998). I substitutionsteorien fremkommer meningen med metaforerne ved at substituere den
metaforiske term med en bogstavelig. I mennesket er en ulv kan den metaforiske term ulv udskiftes med den bogstavelige glubsk. I Achilles er en løve
kan løve udskiftes med modig. I et eksempel fra Shakespeare himlens øje
kan øje udskiftes med sol (jf. Widell 1998, 1). Da man ifølge denne teori kan
omskrive det metaforiske til noget bogstaveligt, bliver det metaforiske noget mere besværligt at forstå end det såkaldt bogstavelige (se dog Gibbs indvendinger vedrørende dette ovenfor på side 53).
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Metafor kommer af det græske µεταφορα, hvor µετα betyder hen til eller hen iblandt og φορα betyder bæren (Berg 1986). Således betyder det
sammensatte udtryk µεταφορα noget i retning af bæren hen til eller bæren
iblandt. I en sådan nutidig oversættelse kommer µεταφορα altså til at betyde noget i retning af, at nogle ord eller udtryk føres hen iblandt andre. Man
plejer også at sige, at der er tale om overført betydning.
At oversætte det klassiske µεταφορα til moderne udtryk, er ikke helt
uproblematisk, hvilket forskellige oversættelser til engelsk har vist (se note 9
på side 70). Oversætter vi µεταφορα til engelsk får vi: Μετα står for
beyond og φορα for to trans eller to carry. Og vi får, som fx Brown skriver:
"Meta-phora: Carrying over of one term from one system or level of meaning to another." (Brown 1976, 172). Man flytter altså noget over fra et sted
til et andet. Man taler om overført betydning, uagtet, at det er upræcist, hvad
der ligger i betydningsbegrebet her. Den måde, som jeg vil forstå metaforer
på her, er som ord og udtryk, der har deres vigtigste og basale anvendelser
inden for et område og nu anvendes på et nyt område.
Metaforernes funktion er i substitutionsteorien primært ornamentation.
De udgør et stiltræk, og dette er et udtryk for minimaliseringen af metaforerne: Metaforerne har minimale funktioner, er minimale i antal og er særligt
forekommende inden for litteratur og poesi. Substitutionssynspunktet blev
en tradition, der blev dominerende i den vestlige verdens filosofi omkring
middelalderen, hvor sammenligningsteorien først slår igennem i 1600-tallet
(jf. Mabeck og Olesen 1997, 87-88). Begge teorier om metaforerne kan dog
udledes fra Aristoteles' teori.
2.5.3.2 Sammenligningsteorien
Sammenligningsteorien (komparationsteorien eller similaritetsteorien)
kan ses som et aspekt af substitutionsteorien (som Widell 1998 gør). Den
metaforiske betydning muliggøres af, at de to størrelser, der søges sammenlignet, har fællestræk, dvs. ligheder. I eksemplet himlens øje for sol er fællestrækket rund. Derfor kan de to størrelser sammenlignes. Ifølge sammenligningsteorien opstår betydningen ud fra et tredje sammenligningsled, nemlig rund. Dette fællesled betegnes tertium comparationis. Widell (1998, 3)
har ret i at metafordannelsen sker ud fra en forudsætning om, at der foreligger et begrebssystem. Derfor er metaforisk sprogbrug her blot en komprime69

ret form for bogstaveligt sprog: I stedet for solen er som et øje (eller ligesom) skrives solen er et øje (eller: Dette udtryk komprimeres yderligere i udtrykket himlens øje, der implicerer solen er et øje). Virkelighed opfattes i
sammenligningsteorien som noget på forhånd givet, som der kan sættes navn
på, og som har nogle indiskutable egenskaber, som kan sammenlignes. Virkelighed ses som bestående af ting, og der henvises til på forhånd eksisterende ligheder (se evt. drøftelserne på side 24). Som Aristoteles skrev:
"Metaphor consists in giving the thing a name that belongs to something else;
the transference being either from genus to species, or from species to genus,
or from species to species, or on grounds of analogy." (Aristoteles 1952,
1457b).
"Metaphor is the application of a strange term either transferred from the genus and applied to the species and applied to the genus, or from one species
9
to another or else by analogy." (Aristoteles 1965, 81, min fremhævelse).

Dette objektivistiske syn på metaforerne kan kritiseres for bl.a. at se sammenligningen som en bogstavelighed. Som Yoos har påpeget, skal dette som
eller ligesom dog slet ikke forstås som en bogstavelig sammenligning. Dette
som skal ses som en wittgensteinsk tydning (vi ser ting som noget, jf. Wittgenstein 1995, 248 ff.).
"The 'as' is not the 'as' of comparison, but the 'as' of appearance." (Yoos 1971,
84).

Denne kritik skal forstås således, at i det omfang Yoos har ret, bliver forskellen mellem metaforer og sammenligninger alene et spørgsmål om en
formalitet, nemlig om hvorvidt, der står som eller der ikke gør. Det bliver
mere et spørgsmål om udseende end om funktion.
En kritik af sammenligningsteorien er også foretaget af Searle (1998),
hvor han med eksemplet Sally er en isblok problematiserer sammenligningsmuligheden: For hvordan skulle Sally kunne være kold på samme måde, som isblokken er kold?

9

Der er nogle problemer med oversættelsen fra Aristoteles' originaltekst, der vedrører, om der sker en overførsel til noget
andet eller til noget fremmed (Aristoteles henholdsvis 1952 og 1965). For yderligere om udtrykkets vej fra Aristoteles til
moderne engelsk se Grevy 1984, p. 27 ff. afsnit 2.1. Den klassiske teori om metaforer. En dansk oversættelse af Aristoteles' definition er om muligt endnu mere problematisk:
"Et ord med overført betydning (metafor) er anvendelsen af et navneord, der i sig selv har en anden betydning, enten fra den mere omfattende art til den snævrere eller omvendt, eller fra en art til en tilsvarende eller
som udtryk for analogi" (Aristoteles 1992, 49).
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2.5.3.3 Interaktionsteorien
I sin berømte artikel betragter Black (1955, 283) substitutions- og sammenligningsteorien kritisk, og med henvisning til den tidligere Richards arbejde
fra 1936 (Richards 1965a) formulerer han sit interaktionssyn på metaforerne.
Ifølge Black peger metaforerne ikke kun på forudeksisterende ligheder mellem ting; de skaber dem. Black ser to aspekter i metaforerne, nemlig det
bogstavelige, det primære subjekt tenoren og det metaforiske sekundære
subjekt vehiklet. Både det primære og sekundære objekt antages hos Black
at indeholde generelle opfattelser og måder at iagttage virkelighed på, og
hans tankegang er, at disse associated commonplaces ofte kan ses som extensions of meaning (Black 1955, 287-289). Black taler derfor om systemer af ting i højere grad end blot om tingene. Interaktionsteorien indebærer
også, at metaforerne fungerer som et filter. Og om grundene til at metaforerne fungerer, siger Black:
"There is, in general, no simple 'ground' for the necessary shifts of meaning no blanket reason why some metaphors work and others fail." (Black 1955,
292).

Black tilslutter sig her implicit kreativitetspræmissen og dens undslåen sig
systematiske betragtninger, og at vi kan iagttage dette synspunkt hos Black
skyldes, at han lægger sig i forlængelse af den richardsske begyndende litteraturisering og psykologisering af metaforerne, hvor tanken betragtedes som
metaforisk.
Med forskellige eksempler illustrerer Black interaktionsteorien.
Blacks belæg er velvalgte, men enkeltstående og isolerede eksempler på
metaforer. Det, at man i drøftelserne af metaforer holder sig til eksempler på
metaforer, er i øvrigt kendetegnende for metaforforskningen på dette tidspunkt. I Mennesket er en ulv påvirker de associerede systemalmindeligheder
hinanden: At kalde et menneske for en ulv er at vække ulvesystemet af relaterede almindelige opfattelser. Lytteren konstruerer via et korresponderende
system implikationer om mennesket, og det er et system, der er styret af den
bogstavelige mening af ulv. Og Blacks systemer virker også den anden vej,
for når mennesket således er sat i et specielt lys via aktiveringen af ulvesystemet, kommer ulven også til at se mere menneskelig ud10 (Black 1955,
10

Ud fra mit materiale i denne undersøgelse, ser det ikke ud til at denne tese holder. At vi i høj grad bruger begrebsmetaforer som computere er menneskelige ser ikke ud til at få os til at anvende mennesker er maskiner.

71

291). De to systemer interagerer altså. Men på baggrund af det materiale,
Black giver eksempler ud fra (enkeltstående metaforer), får han ikke sagt
meget konkret om de systemer, han ellers så udmærket gør os opmærksom
på.
2.5.3.4 Kognitionsteorien
Jeg skal her kort indskrive kognitionsteorien om metaforer i forhold til
ovenstående korte oversigter. I efterfølgende kapitel (kapitel 3) skal jeg konkretisere min kritik af denne teori.
Med Lakoff og Johnson ses et langt forløb, der har ført til, at der kan laves følgende statusopgørelse af metaforteorien i dag. Den indeholder følgende aspekter, som alle kan ses som aspekter af en subjektivisering:
(1) litteraturisering
(2)

romantisering

(3)

psykologisering

(4)

maksimalisering

(5)

kreativitetspræmis

(6)

sprog-tankedeterminisme.

Selvom Lakoff og Johnson tager afstand til det, de betegner som objektivisme, og bevæger sig over mod en subjektivistisk tradition, får deres teori og
empiri slagside. Jeg skal nedenfor demonstrere, hvorledes deres empiri er
uhensigtsmæssig, og jeg skal vise, hvilke konsekvenser det har for teorien
om metaforer.

2.6. Teorien om metaforer. Før, nu og i fremtiden
Før Richards så man ikke den store drøftelse af metaforer. Den danske
sprogverdens tilegnelse af metaforerne forløber ikke som i udlandet, men afspejler alligevel tendenserne i den måde, som sprogfolk og litterater generelt
har taget metaforerne til sig på.
Det er således påfaldende at notere sig, at metaforer blev udeladt en
række steder i den danske sprogverden. Metaforerne blev fx ikke nævnt i
den tidligere meget anvendte grundbog i dansk sprog i gymnasiet Dansk er
mange ting, således at man til titlen kunne tilføje - men ikke metaforer (Han72

sen og Steensig 1969). Billedsprog nævnes, men metaforerne gør ikke. Og
det er kun i litteraturen, at dette billedsprog betragtes som interessant. Set i
bakspejlet, kan det undre, at Hansen og Steensig ikke har taget det begreb
med, som i dag ellers betragtes så centralt for sprogforskningen. Men det fokus, der er på metaforbegrebet i dag, må ses på baggrund af maksimaliseringstendensen, og det har derfor ikke været så centralt tidligere.
Se også denne tidligere danske definition:
"Metafor (gr) billedligt udtryk, i lyrikken den mest benyttede stilfigur, i en
ofte søgt form af uhyre betydning i visse litterære epoker." (Christensen
1969, 152).

Denne indskrivning af metaforen i den litterære verden står himmelråbende
set i relationer til fx Richards' og Blacks tiltag og til de mange artikler om
metaforer siden 1960'erne.
I Skrivehåndbogen af Heltberg og Kock fra 1997, der er en lærebog i
skriftlig fremstilling for gymnasiet, skriver forfatterne:
En metafor betyder et udtryk med overført betydning. Det vil sige at udtrykket ikke skal opfattes i bogstavelig betydning, men i virkeligheden betyder
noget andet som det i en eller anden forstand ligner. (Heltberg og Kock 1997,
228).

Her møder vi en særdeles ukritisk overtagelse ikke kun af sammenligningsog substitutionsteorierne, men også af sprog. Også Skyum-Nielsens doktordisputats om fyndord (Skyum-Nielsen 1992) er værd at bemærke: Til trods
for behandlingen af ord og udtryk, som i høj grad må betegnes som metaforer, nævnes begrebet ikke, og der gives ingen forklaring på, hvorfor det undlades. Især det sidste er påfaldende. Trods de mange landvindinger på metaforområdet i dette århundrede, kan man med undren læse et forsvar for Aristoteles (Bredsdorff 1997), men man forstår det måske bedre, hvis man ved,
at artiklen skal læses som et litterært forsvar.
Men bortset fra disse inadækvate reminiscenser fra en klassisk tid, har
også danskerne - både litterater og sprogfolk - taget kognitionsforskningen
til sig. Måske er det sket for ukritisk, for stadiet for den nuværende forskning bygger på en række præmisser, som har cementeret en bestemt metodisk tilgang til metaforerne: Man undersøger på baggrund af et eller flere
selvvalgte eksempler. Fagsprogsforskningen er gået til metaforerne på en
langt mere systematisk vis end den dominerende forskning, der har koncentreret sig om dagligsprog og poesi. I dag lægger fagsprogsforskningen af
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metaforer sig dog i for høj grad i hælene på den kognitive semantiks måde at
betragte metaforerne på. Til trods for at udviklingen via maksimaliseringstendensen har bevæget sig bort fra det litterære, har metaforforskningen
aner ind i den litterære fiktive fantasiverden, hvor argumenter ikke grundlægges på, hvordan sprog anvendes af levende personer i en rigtig verden,
men på hvordan man forestiller sig det. Selvom Richards trak dagligsproget
og vores tanker med ind i metaforforskningen, blev det ikke dagligsproget,
der blev undersøgt, men det man forestillede sig om dagligsproget. Og i begejstringen over de resultater, man fandt ved at forestille sig noget om dagligsproget, glemte man at spørge sig selv, om det faktisk var dette sted, metaforerne var basale.
Forløbet siden forrige århundredeskifte (år 1900) kan opdeles i fire faser,
nemlig perioden før Richards, perioden med Richards og Blacks subjektivistiske og interaktionistiske positioner i centrum og perioden med Lakoff og
Johnson, hvor deres arv til Richards er eksplicit (se fx Johnson 1981, 19,
hvor han betragter Richards arbejde som centralt og idealistisk).
Der er nu grundlag for at etablere en ny fjerde fase her omkring det nye
årtusindskifte, idet synligheden af problemerne i det empiriske grundlag for
de metaforiske systemer, man har talt så meget om, er blevet særdeles tydelige. Årsagen til, at vi kan begynde at se dette, er bl.a. udviklingen af informationsteknologien, der gør os i stand til hurtigt at undersøge særdeles store
tekstmængder set i forhold til de muligheder, forskningen har haft de sidste
10-20 år. Ser vi derfor på forskningen i metaforer (jf. Grevy 2001a) – og begrænser vores betragtninger til, hvad der er sket i det 20. århundrede – er der
følgende synsvinkler på metaforer:
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Fra 1900: Undersøgelser af metaforer i litteratur og poesi - isolationisme.
Fra 1930: Undersøgelse af metaforer ud fra enkeltmetaforer - idealisme.
Fra 1980: Undersøgelse af metaforer ud fra fragmenterede tekstgrundlag fx ordbøger, samtaler med studenter, opfundne eksempler mv. tekstpoesi.
Fra 2000: Undersøgelse af metaforer ud fra konkrete tekstgrundlag og
på baggrund af deres systematiske forekomst - empirisk konstruktivisme.
Synet på metaforerne under den synsvinkel, som her betegnes empirisk konstruktivisme (fordi teorien konstrueres ud fra eftervisbare metaforer og ikke
nogle selvopfundne), har nogle konsekvenser for synet på metaforer, litteratur/poesi og faglighed/viden. Litteraturen og poesien har ikke længere eneret
på at være poetisk. Det er ikke længere en speciel kreativ evne at være poetisk, for det er alle, og det har ikke nødvendigvis noget med metaforer at gøre. Når litteraturen ikke længere har eneret på metaforerne, bliver det muligt
at se metaforerne som det, de er: De er systemer til at sprogliggøre ny viden
og erfaring med og måder at indskrive sig i en ny faglighed på.
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3. Kritik af den kognitive semantiks empiriske grundlag og metodik
3.1. Lakoff og Johnsons empiriske grundlag accepteres
I faglitteraturen accepterer man stort set, at Lakoff og Johnson har et velverificeret empirisk grundlag at tale ud fra. Lakoff og Johnson gentager selv løbende, at de har empirisk belæg for deres teori. De tager ikke kun sig selv til
indtægt for, at dette empiriske arbejde er gjort, men de tager hele den kognitive forskning til indtægt for det:
"Endvidere fremskaffer kognitiv semantik samstemmende empiriske resultater angående den menneskelige forståelses væsen, der udfordrer nogle af de
mest hårdnakkede filosofiske dogmer om hvad det vil sige at være menneske." (Johnson 1993, 27, min fremhævelse).

Kövecses, der også arbejder ud fra det kognitivt semantiske paradigme, er en
af de mange, der gentager, at der er foretaget egentlige undersøgelser af det
amerikansk-engelske sprog:
"In contrast, Lakoff and Kövecses, using the concept of anger, claim that
metaphors largely constitute the cultural model, or naive understanding of
anger as based on their study of American English." (Kövecses 2000, 115,
den sidste fremhævelse er min).

Når Kövecses her taler om en studie i amerikansk-engelsk, skal det ikke forstås som systematiske empiriske undersøgelse. Det fremstilles som om, at de
er kommet frem til deres resultater via velunderbygget empiri (jf. ”their study”). Her i citatet drejer det sig om, hvorledes metaforerne konstituerer vores dagligdagsopfattelser af angst. I sommeren 2000 holdt Kövecses et kursus om kognitiv semantik i Odense i Forskerskolens regi. Her havde jeg lejlighed til at drøfte det problematiske i den kognitive semantiks metodik med
ham. Kövecses svar kom prompte: Han henviste til Deignans arbejde (Deignan 1995) og sagde, at med hendes arbejde havde vi netop fået tilvejebragt
de empiriske beviser, som den kognitive semantik så længe var blevet kritiseret for ikke at have. Problemet ved Deignans arbejde er dog, at det ikke er
en systematisk empirisk undersøgelse, der derfor kun får de metaforer med,
som den på forhånd regner for metaforer (se drøftelsen på side 236). Det
problem, som opmærksomheden her skal henledes på, er ikke kun problemerne med empirien. Problemerne med, hvad der opfattes som empiri, er lige så store. Der er en tendens til, at alle selvvalgte eksempler på metaforiske
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ytringer ses som vægtige empiriske beviser. Dette synspunkt deles ikke kun
af Kövecses og andre kognitiv semantiske forskere (se fx også Steen 1994,
som betragter sit arbejde som empirisk funderet), men også af en række af
den kognitiv semantiske forsknings kritikere.
Det er ikke gentagelser af, at beviserne ses som tilvejebragte, der i sig selv
har medført, at der ikke er blevet gennemført en grundlæggende kritik af
Lakoff og Johnsons arbejde. Som jeg skal vise nedenfor, hænger den manglende grundlæggende kritik sammen med, at den måde, som Lakoff og Johnsons arbejde kritiseres på, foregår på det samme metodiske grundlag, som
det Lakoff og Johnson selv benytter. Både Lakoff og Johnson og deres kritikere arbejder inden for det samme forskningsparadigme, hvor man stiller sig
tilfreds med at diskutere metaforer ud fra selvvalgte eksempler. Denne
fremgangsmåde er uheldig, idet en sådan selektiv fremgangsmåde kan bruges som "empiri" for enhver opfattelse af metaforer.
Der er enkelte steder sat spørgsmålstegn ved deres empiri, bl.a. i en
række anmeldelser i forbindelse med lanceringen af Lakoff og Johnson
1980a i 1980'erne. Og i forbindelse med den lokale introduktion af Lakoff
og Johnsons tanker i Danmark i 1990'erne skete det samme. Den måde, Lakoff og Johnson er blevet kritiseret på, har dog ikke kunnet rykket ved den
almindelige opfattelse, at Lakoff og Johnsons empiriske grundlag var i orden. Kritikken har hvilet på et lige så uhensigtsmæssigt grundlag, som Lakoff og Johnsons eget grundlag hviler på.
Vi står altså i dag i en situation, hvor Lakoff og Johnsons empiriske
grundlag kan kritiseres, hvorved deres teori om metaforerne også kan kritiseres. Men det uheldige er, at kritikere af Lakoff og Johnson ikke har gjort
sig den umage at demonstrere, hvori Lakoff og Johnsons svagheder består.
De har benyttet sig af samme metodik som Lakoff og Johnson.
I dette kapitel demonstreres den uheldige kritik og dens resultat, nemlig at Lakoff og Johnsons empiriske grundlag stort set godtages i dag.
3.1.1. Argumenter er både krig og dans
Lakoff og Johnson giver følgende eksempel på, hvordan vi skulle tænke i
vores dagligdag:
"This metaphor is reflected in our everyday language by a wide variety of
expressions:
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ARGUMENT IS WAR
(1) Your claims are indefensible.
(2) He attacked every weak point in my argument.
(3) His criticisms were right on target.
(4) I demolished his argument.
(5) I've never won an argument with him.
(6) You disagree? Okay, shoot!
(7) If you use that strategy, he'll wipe you out.
(8) He shot down all of my arguments.
It is important to see that we don't just talk about arguments in terms of war."
(Lakoff og Johnson 1980a, 4, min nummerering).

Heraf fremgår, hvad Lakoff og Johnson kalder struktureringen af vores
måde at argumentere på: Vi tænker og forstår argumenter ligesom krig, og vi
har begrebsmetaforen argumenter er krig, som strukturerer vores måde at
tænke, forstå og handle ud fra, når vi har med argumenter at gøre.
Det er ud fra mange eksempler af denne type, at vores dagligdagsbevidsthed siges at være struktureret. Således kan fx en række abstrakte begreber struktureres via begrebsmetaforer (jf. 1980a, 46):
1) Teorier er bygninger (de kan funderes, falde fra hinanden etc.).
2) Ideer er føde (jeg får en dårlig smag i munden, jeg kan ikke sluge
den etc.).
3) Ideer er folk (han er faderen til moderne biologi etc.).
4) Ideer er planter (der kan blomstre, plantes, sætte frø etc.).
Lakoff og Johnson opregner hundreder af denne type begrebsmetaforer, som
kan opdeles på forskellig vis. Således findes der tre hovedkategorier orienterende, ontologiske og strukturerende metaforer. Orienterende metaforer vedrører vores rumlige orientering. Således er op er godt et sådant: Når
vi er højt oppe, eller når vi stiger i graderne, skulle denne rumlige orientering være et udtryk for, at noget bliver bedre. Antallet af disse såkaldte
strukturer skulle principielt være ubegrænsede, så når Lakoff og Johnson taler om dem, vil det derfor altid være som et uafsluttet system af muligheder.
Deres belæg er dog ikke systematisk, men postulerende og dannet ud fra
drøftelser med kolleger, studenter og venner, og udgør, hvad de selv kalder
beviser baseret på lingvistiske eksempler (Lakoff og Johnson 1980a, XII).
78

Sagen er, at i det omfang det kan eftervises, at der findes helt andre begrebsmetaforer, der ifølge Lakoff og Johnson skulle få os til at tænke på en
helt anden måde, ville det være et problem for teorien, idet vi således kunne
komme i konflikt med os selv i vores tanker. Vi ville derfor blive forvirrede,
hvis nogle mennesker anvendte metaforiske ytringer, der implicerede eksistensen af begrebsmetaforen metaforer er en dans. Det har Lakoff og Johnson været klar over, hvorfor de fremførte (Lakoff og Johnson 1980a, 5), at
hvis vi talte om argumenter som en dans, så skulle vi tænke helt anderledes,
og resultatet ville blive, at vi slet ikke opfattede de mennesker, der argumenterede, som argumenterende, men som noget helt andet.
Heri har forfatterne et problem, idet vi faktisk ofte taler om argumenter i
dansetermer. En detaljeret redegørelse vil nemlig afsløre, at der ud fra faktuel sprogbrug kan opstilles et endnu bedre empirisk underbygget argument
for, at vi har begrebsmetaforen argumentation er dans. Vi kan således i
Søndagsavisen i en artikel, der handler om USA's oprustning i Den Persiske
Golf, læse:
"Enhver dans ender. 'Tiden løber ud. Det kan ikke blive ved i en evighed.
Diplomatiet skal have alle muligheder for at byde op til dans, men en dans
har en begyndelse og en slutning,' siger USA's forsvarsminister William Cohen." (Søndagsavisen 1999).

Og i Aktuelt i en artikel vedrørende drøftelser mellem Dansk Lærer Forening og Undervisningsministeren, hvor formanden for DLF "langer ud" står
der:
"Vi må erkende, at det er helt umuligt at være først på dansegulvet, hvis man
starter med at sige nej. Eller hvis man helt undlader at byde op til dans af
frygt for at få et nej." (Aktuelt 1999).

Her kan vi nemlig hævde - i modsætning til Lakoff og Johnson - at der er
empirisk dokumentation for, at man kan tale om argumenter som dans. Med
grundlag i helt aktuel sprogbrug kan vi demonstrere en dokumentation for
følgende begrebsmetafor: Argumenter er dans, idet vi kan lave en opstilling
som Lakoff og Johnsons ovenfor:
ARGUMENTER ER DANS
Han havde ikke flere argumenter og dansen endte.
Diplomaten ville argumentere og bød op til dans.
Han havde ikke flere argumenter og dansen sluttede.
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Han havde mange argumenter og dansen startede.
De første argumenter er de bedste, så man skal være først på dansegulvet.
Hvis man siger nej, bliver man ikke budt op til dans, og kan således ikke
fremføre sine argumenter.
Hvis man ikke byder op til dans, kan man ikke argumentere.

Et modargument er, at disse metaforiske ytringer er på dansk, og at Lakoff
og Johnson hævder, at deres gælder det engelsk-amerikanske sprogområde.
Hertil er der flere modargumenter, og det første er, at der er åbenbare paralleller mellem resultater af metaforer i engelsksprogede og dansksprogede
korpora. Et væsentligt modargument er dog, at udgangspunktet for citatet fra
Søndagsavisen er en oversættelse af metaforisk sprogbrug af den amerikanske forsvarsminister William Cohen. Det er derfor let at finde disse udtryk i
hans sprogbrug i engelsk-amerikansksprogede tekster vedrørende angreb på
Irak:
"'We have all indicated that time is running out,' Secretary of defense William
Cohen said at a Pentagon news conference. 'This can't go on forever. Diplomacy always should have every opportunity to dance. But at some point, a
dance has a beginning and an end.'" (The Salt Lake Tribune 1998).

Vi kan altså umiddelbart slutte, at det her er vist, at der er empirisk belæg for
begrebsmetaforen to argue is to dance, om end det her er et spinkelt grundlag, der lægges til grund.
Bemærk, at den påstand, der her fremsættes, ikke er, at teorien om begrebsmetaforer holder. Argumentationen er, at hvis vi forudsætter, at teorien
om begrebsmetaforer holder, så kan vi slutte, at der er empirisk belæg for at
tale om begrebsmetaforen to argue is to dance. Ideen er at vise, at hvis teorien om begrebsmetaforer forudsættes at holde, så er den inkonsistent.
Fordi to argue is to dance findes i vores sprogbrug, forholder det sig
dog ikke sådan, at vi tænker på argumenter som på danse. Pointen er, at det
er nødvendigt systematisk at undersøge, hvordan sprog fungerer og anvendes, før man begynder at tale om, hvilke systemer der findes. Lakoff og
Johnson kunne se, at der ville være problemer såfremt den modsatte tankegang af argumenter er krig fandtes. Det ville give modstridende tanker dels
om argumenter som sådan, dels i vores kognition. Hvis man som Lakoff og
Johnson mener, at det man siger via metaforiske udtryk, også er det, man
tænker, giver det et problem, når et emne kan tilordnes helt forskellige om80

råder. Og Lakoff og Johnson har derfor et problem, når den vestlige kultur
har konfliktfyldte udgaver af samme emne: Argumenter er både krig og
dans! Lakoff og Johnson er således ikke systematiske og empiriske i deres
måde at finde systemer i metaforerne på.
3.1.2. Den danske kritik af Lakoff og Johnsons empiri
Lakoff og Johnson undersøger ikke metaforerne systematisk - men det gør
deres kritikere og deres tilhængere heller ikke. I forbindelse med introduktionen af kognitiv semantik i Danmark var der bl.a. en række artikler i Kritik.
En kritik, der baserer sig på subjektive vurderinger, har ikke den store effekt.
Fx skriver Nielsen om Johnsons artikel (Johnson 1993):
"For artiklen er et monument - rejst over bedrifter, den ikke har udført." (Nielsen 1993, 47).

Selvom man måske kan være enig i, at Lakoff og Johnsons bedrifter ikke er
udført, er Nielsens slutreplik og artikel som helhed selv et sådant monument,
som citatet hentyder til: Der er ingen eftervisninger af, at Lakoff og Johnson
ikke har udført deres bedrifter! May fremfører i samme tidsskrift, som Nielsens citat stammer fra, at John M. Kennedy, University of Toronto mener, at
man i modsætning til at se argumenter som krig, lige så godt - ud fra eksempler som pølsesnak og ufordøjede synspunkter - kunne tale om at argumenter er madlavning og May fortsætter
"Vi kan afvise selve problemstillingen ved at hævde, at der slet ikke er nogen
organiserende struktur i disse metaforiseringer; man skulle da kunne metaforisere vilkårligt på kryds og tværs i sproget." (May 1993, 46).

Og heri kan May dels have ret dels uret. Vi kan ikke vide det: Han har ikke
givet hverken belæg for sin pølsesnak eller for, at man kan metaforisere vilkårligt. Problemet er nemlig, at nogle metaforer anvendes, og andre ikke.
Man vil kunne danne metaforer ud fra krydsninger af alle mulige ord og udtryk (se nedenfor i afsnit 3.3.2). Mens nogle metaforer er vellykkede og anvendes meget, er andre det modsatte. Nogle metaforer fungerer bedre, fordi
de hænger bedre sammen, er integrerede (se nedenfor i afsnit 4.3.13). Men
hvis vi ikke ved, hvori denne vellykkethed består, eller ved, hvilke metaforer, der anvendes inden for et bestemt fagområde, vil vi ikke kunne sige noget præcist om det. Eller vi vil - som illustreret - kunne sige hvad som helst.
På samme måde kritiserer Hauge Lakoff og Johnsons projekt:
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"Og vi får at vide, at intet mindre end et 'empirisk bevis' kan føres for, at de
synspunkter, som dekonstruktivisterne 'har' ikke er 'korrekte'. Så vidt jeg kan
se, så er de empiriske beviser endnu ikke tilvejebragte." (Hauge 1993, 44,
min fremhævelse).

Hvor det må konstateres, at Hauges kritik helt står for hans regning og mening ud fra, hvad han kan se.
Over for disse kritiske - men ubegrundede - røster, står nogle positive betragtninger af Lakoff og Johnsons empiri:
"Hvor Metaphors We Live By er overvejende empirisk funderet, går George
Lakoff i Women, Fire and Dangerous Things […] videre på egen hånd med
en grundigere faghistorisk og filosofisk gennemarbejdning af problemstillinger, der her er udvidet til også (og især) at omfatte kategorisering." (Lyngsø
1993, 53; de to titler han henviser til er Lakoff og Johnson 1980a og Lakoff
1987).

Lyngsø ser Lakoff og Johnsons arbejde som empirisk funderet. Tilsvarende
ser det ud til, at Dines Johansen godtager Lakoff og Johnsons empiri. Han
skriver efter at have drøftet kritikken af de såkaldte figurers udsmykningsfunktion:
"Denne kritik er aktuelt blevet fremført af de kognitive semantikere, der argumenterer for, at ikke alene vor tale, men også vore begrebsstrukturer for
størstedelens vedkommende er figurativt, specielt metaforisk organiseret.
Denne opfattelse synes velunderbygget […]." (Johansen 1997, 238, min
fremhævelse).

Carsten Hansen konkluderer i en statusrapport over Lakoff og Johnsons metaforprojekt, at der i de 17 år, der er gået siden Metaphors we live by er udkommet, er fulgt op på forskningen - om end ikke kvalitativt, så dog konsekvent - på en række områder. Først nævner Hansen, at der er sket en glidning over mod en mere almen teori om kognition, en raffinering af teori- og
analyseapparatet, som han siger, og der er udført
"Et utal af empiriske detailanalyser af alle former for menneskelig tankevirksomhed og handlen." (Hansen, C., 1999a, 7).

Hansen henviser her til såvel udenlandske forskeres arbejde som til sin egen
oversigt over metaforforskning i Danmark, MetafDan, (Hansen, C., 1996):
"[Og der er] tale om analyser gennemført ikke bare af Lakoff og Johnson,
men også af utallige tilhængere. Det kan man for Danmarks vedkommende se
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dokumenteret i MetafDan, der er en dynamisk database over dansk forskning
i - og publikationer om - metaforer - redigeret og administreret af undertegnede." (Hansen, C., 1999a, 7, min fremhævelse).

Denne dokumentation kan vanskeligt siges selv at være dokumenteret. I det
omfang, der er sammenfald mellem denne MetafDan og litteraturlisten her
(på side 277 ff.), er det vanskeligt at se denne dokumentation. Der ses i de
arbejder, Hansen henviser til, eksempler på metaforer (se nedenfor på side
100), dvs. den type belæg, som forskerne selv har opfundet. Men der ses
hverken belæg i konkret tekstmateriale eller i systematiske analyser, hvor et
større tekstmateriale undersøges.
Stjernfelt skriver om Lakoffs modstilling til objektivistisk metafysik,
den empiriske experientialisme:
"At kategorisering netop rent empirisk generelt foregår således er der for os
at se næppe tvivl om - men det lader alligevel spørgsmålet åbent, hvorvidt
denne 'experientalisme' er gyldig som filosofisk kategori." (Stjernfelt 1992,
11
119).

I modsætning til denne accept af empirien tager Jørgensen (1995a, 22) dog
kun Lakoff og Johnson til indtægt for "et omfattende eksempelmateriale".
I den danske faglitteratur er der ud fra ovenstående således hverken dokumentation for, at Lakoff og Johnsons empiriske grundlag kan bekræftes eller
afkræftes. De samme tendenser findes også i den udenlandske faglitteratur. I
det omfang man tilslutter sig eller tager afstand fra Lakoff og Johnson, gør
man det på et mindst lige så empirisk tyndt grundlag: Man gør det ud fra,
hvad man kan se eller umiddelbart tror eller ud fra eksempler, som ikke eftervisbar har hold i konkret tekstmateriale. Denne form for tilgang til sprog
har jeg ovenfor betegnet tekstpoesi. En diskussion for eller imod Lakoff og
Johnson kan på et sådant grundlag komme til at pågå i meget lang tid og i
uforudsigelig mange retninger, for der er ingen grænser for, i hvilken retning
man er i stand til at finde eksempler på mulige metaforer. Problemet i hele
denne måde at vurdere sprog og sprogvidenskab på indebærer, at man ikke
finder ud af, hvilke metaforer der bruges, hvilke funktioner de har, og man
får ikke stillet spørgsmålet om, hvorfor andre funktioner træder i baggrunden. Man forudsætter, at mennesker kan sige og tænke hvad som helst i en
11

Vedrørende stavemåden experientialisme se evt. note 1 side 9.
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hvilken som helst sammenhæng, idet man slutter ud fra en implicit kreativitetspræmis og ud fra en romantiseret og litteraturiseret forestilling om, hvad
sprog er.
3.1.3. Metaforer vi lever med
I kølvandet på udgivelsen af Metaphors we live by fulgte en række anmeldelser (Beck 1982, Black 1981, Booth 1983, Butters 1981, Champlin 1982,
Lawler 1983, Nuessel 1982, Smith 1982, Strang 1982, Thorne 1983, Violi
1982, Wagner 1982). De mest prominente anmeldelser af disse er måske
Blacks, Violis, der var i Journal of Pragmatics, og Lawlers, der var i Language. Lad os se på især Violis og Blacks kritik.
Violi (1982) påpeger, at Lakoff og Johnson med Metaphors we live by
gør op med en mere klassisk tradition, der går fra Aristoteles til Quintilian,
hvor man så metaforerne som stilfigurer eller som ornamentik. Men, som
hun gør opmærksom på, er der også andre, der har brudt den gamle tradition
(hun henviser bl.a. til Richards 1965a, Ortony (ed.) 1998 [hendes henvisning
gælder 1979-udgaven] og Sacks (ed.) 1979). Men, som hun siger, så sætter
Lakoff og Johnson en milepæl ved at være mere radikale: Med Lakoff og
Johnson er metaforerne ikke blot centrale i dagligdagens sprog, men primære i vores måde at konceptualisere på og dermed at strukturere vores tanker
på. Violi har ret i, at Lakoff og Johnson på denne måde er radikale.
Efter denne loyale introduktion peger Violi på en række svagheder: Lakoff og Johnson undersøger en række dagligdags udtryk, men de domæner,
som de tages fra, er svagt afgrænsede (Violi 1982, 190); begrebsmetaforen
argument is war står ikke for sig selv, for vi har også arguments are buildings, idet vi kan konstruere eller underbygge gode argumenter.
En af Violis konklusioner er, at Lakoff og Johnson i højere grad forklarer, hvordan vi bruger metaforer til at forstå andre begreber, end hvordan vi
forstår metaforerne i sig selv (Violi 1982, 193). Selvom Violi forholder sig
kritisk til Lakoff og Johnson, idet hun bl.a. kritiserer de svage grænser og
derfor også indirekte den struktur, der er i Lakoff og Johnsons mange metaforer, er hun loyal i forhold til deres empiriske grundlag. Hun kommer netop
frem til, at de får afdækket, hvordan vi bruger metaforer. I dette synspunkt
er hun dog for ukritisk: Det eneste, Lakoff og Johnson afdækker, er, hvordan
de selv – ud fra et tyndt empirisk grundlag - vurderer, at vi anvender metaforer i den vestlige kultur, specielt den engelsk-amerikanske kultur.
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Black kritiserer først og fremmest den systematik, som Lakoff og Johnson præsenterer os for, og han gennemgår detaljeret argument is war (Black
1981, 209). Black påpeger, at det ud af de otte eksempler kun er nr. (2), (6)
og (8) (se oversigten på side 78), der sandsynligvis kan siges at være egentligt krigslignende, nemlig: (2) Angrib det svage punkt (6) skyd og (8) nedskyde. Det er endda sådan, siger Black, at angribe, kan siges at være for
svagt til at indgå i en krigstankegang. De andre punkter kan vedrøre helt andre ting end krig. (3) Lige i plet kan vedrøre bueskydning, (4) nedrive kan
vedrøre bygninger, (5) vinde og (7) strategi kan vedrøre et spil eller en
kamp12. Black konkluderer, at der således ikke er et rimeligt grundlag for at
slutte at argumenter er krig, idet han mener, at vi lige så godt ud fra de
nævnte eksempler kunne have fx, at argumenter er en duel, henholdsvis at
en verbal disput er et slag. Der er ifølge Black alt for langt mellem udgangspunktet, de metaforiske ytringer, og Lakoff og Johnsons konklusion,
nemlig at vi i vores kultur lever med opfattelsen af argumenter som krig.
Efterfølgende kritiserer han Lakoff og Johnsons tid er penge, som med
kun 16 eksempler ifølge ham er endnu tyndere dokumenteret, end at argumenter er krig. Tid er penge er ifølge Black slet ikke en begrebsmetafor,
men blot en omskrivning af en engelsk talemåde, hvis du ikke gør god brug
af din tid, kan du miste penge (Black 1981, 209-210). Herefter sætter han
Lakoff og Johnsons "beviser" i gåseøjne og karakteriserer dem som svage.
Han slutter sin anmeldelse med at sige:
"I am sorry to report that L&J's ambition is not matched by their performance: their exposition is endemically slipshod, the copious literature on metaphor is almost completely ignored, and the absence of an index is deplorable." (Black 1981, 210).

Blacks kritik skal sættes i perspektiv. Som vi så ovenfor (afsnit 2.4.2.3 vedrørende kreativitetspræmissen) mener han, at metaforer i høj grad er kreative, og han har derfor ikke Lakoff og Johnsons sprog-tankedeterminisme.
Han er således ikke tilhænger af sammenkædningen af sprog og tanke på
den måde, som den forefindes hos Lakoff og Johnson, hvilket også fremgår
af anmeldelsen. Blacks udgangspunkt vil derfor på forhånd være kritisk i
forhold til enhver systematik, hvorfor der kan være gode grunde til, at han
ikke accepterer Lakoff og Johnsons begrundelser for bl.a. argumenter er
12

Det første punkt, (1) Your claims are indefensible / dine påstande kan ikke forsvares, er ikke medtaget. Black har tilsyneladende glemt dette punkt i sin fremstilling, men det har ingen betydning for hans argumentation.
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krig. Ud fra en traditionel semantisk betragtning kan Blacks kritik af begrebsmetaforerne være rimelig, men ses kategorier som radiale i Roschs forståelse, er den ikke rimelig (se en drøftelse af Rosch i fx Shore 1996, 335336). Black må medgives kritikken af Lakoff og Johnson: Deres eksempler
er et for lille grundlag at konkludere på, at vi tænker, handler og agerer som
om, argumenter er krig. Problemet er ikke kun, at Lakoff og Johnsons
grundlag er for tyndt. I deres efterfølgende arbejder forbedrer Lakoff og
Johnson nemlig deres eksempelmateriale, men de ændrer ikke metodik,
hvorfor de stadig kun finder samme type argumenter og ikke ændrer synspunkt.
Argumentet for at Blacks kritik er anderledes er: Det forholder sig som
vist, at begrebsmetaforerne kan være i konflikt (argumenter er krig og
dans), men dette vil ikke føre til kaos i vores sind, for vi tænker ikke, som vi
taler. Når Lakoff og Johnson plæderer for, at der ikke findes begrebsmetaforer som argumenter er dans, begrunder de det i, at argumenter ikke kan forstås som dans. Denne argumentation afspejler netop sprog-tankedeterminisme. For dem er tanker nemlig determineret af sprogliggørelse.
Black siger, at der er for lang afstand mellem Lakoff og Johnsons ambitioner og deres præstationer, men han får kun antydet, at det forholder sig
sådan, fordi der også er for stor afstand mellem hans egen ambition om at
kritisere dem og hans præstation i denne henseende: Han har ikke vist med
konkrete eksempler, at det kunne være anderledes. Blacks metode er nemlig
selv baseret på enkeltmetaforer, en metodik, som jeg har betegnet idealisme
(på side 75). Lakoff og Johnson er i forhold til en sådan metodik kommet
længere, men det må dog siges ikke at underminere det grundlæggende i kritikken, nemlig at der er for langt mellem Lakoff og Johnsons eksempler og
deres konklusioner. Deres empiri er altså for tynd. Dette gælder også deres
efterfølgende arbejder (se herom i afsnit 3.2.1).
I sin kritik, der ligger meget tæt på Blacks, fremfører Butters en lignende kritik, sandsynligvis helt uafhængig af Black, idet han henviser til opstillingen ovenfor argument is war (ovenfor på side 78).
"The connections, however, between the italicized words and WAR
and/or ARGUMENT are remote and vague at best." (Butters 1981,
111).
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Som Black påpeger han, at nogle af udtrykkene hører til spil i stedet for,
som Lakoff og Johnson angiver krig, hvorfor han mener, at deres eksempler
er usystematiske. Han sætter et stort spørgsmål ved, hvorledes det skulle
kunne lade sig gøre at opfatte noget så ganske dagligdags som argumenter
som noget helt fjernt fra vores dagligdags erfaring krig. Det kernespørgsmål,
han stiller, skal besvares ved at henlede opmærksomheden på, at udtrykket
krig ikke refererer til, hvad der reelt sker i konkrete krige, men til hvad vi i
vores commonsenseforståelse forstår ved krig. Når vi anvender krig som
kildeområde i metaforer, forstår vi ikke krig i alle dets nuancer og med alle
de problemer, krig indebærer. I en krig vil begge parter være tabere. Det er
ikke dette reelle krigsbegreb, vi anvender i metaforerne. Vi anvender kun en
stereotypiseret udgave af begrebet. Derfor er krig ikke krig i argumenter er
krig.
Lakoff og Johnsons udelukkelse af argumenter er dans-metaforen ser
Butters også som et problem, og han opstiller en række eksempler på sådanne udtryk, dvs. eksempler på metaforiske ytringer, som belæg for en sådan
begrebsmetafor:
"with verbal pirouettes
with leaps of logic
with verbal grace and style
by waltzing through my objections
by gliding from point to point
by taking a balanced view
with elegant language and colourful wit."
13

(Butters 1981, 112-113 ).

Butters afslutter sin kritik med at anføre, at han ikke opfatter Lakoff og
Johnsons eksempler som beviser for, at begrebsmetaforerne strukturerer,
hvordan vi tænker. Han afslutter sin kritik med at skrive, at de anførte metaforer er nogle, vi lever med - men ikke særligt længe.
I dette sidste havde han ikke ret. Vi har levet med begrebsmetaforerne som
strukturerende for vores forståelse i form af den kognitiv semantiske skole i
13

De ytringer, som Butters her opstiller som argument for at argumenter er dans, har han lånt fra Chomsky. Butters angiver ingen kilde.

87

mange år. Butters kritik er nemlig - som Blacks - heller ikke bygget på egne
undersøgelser af, hvilke metaforer vi faktisk lever med. Denne kritik kan også kan rettes mod andre anmeldelser. Således skriver Smith, at Lakoff og
Johnson mangler beviser for deres påstande, og han slutter med at konkludere, at manglen på grundlæggende undersøgelser gør, at det ikke er muligt at
generalisere virkningen af de metaforer, vi lever med, til et ret stort publikum. Det publikum, der vil komme på tale - og som metaforerne vil virke
for - er stort set identisk med forfatterparret Lakoff og Johnson selv (Smith
1982, 134).
Strang fremhæver, at der er et stort gab mellem de fremlagte resultater
og Lakoff og Johnsons konklusioner (Strang 1982, 134). En række af de øvrige anmeldelser er mere eller mindre kritiske, men alle undslår sig at undersøge, hvorvidt Lakoff og Johnsons metaforer faktuelt anvendes af nogen
overhovedet, eller de undslår sig fra at demonstrere, at der faktuelt findes
andre metaforer eller andre systemer end Lakoff og Johnsons. Derfor har positive anmeldelser kunnet stå uimodsagte, og Lakoff og Johnson bliver derfor i dag stort set godskrevet for at have verificeret deres metaforer og disses
systematik empirisk (men empirien er i Lakoff og Johnson 1980a dog som
omtalt ovenfor på side 78 eksempler fra studenter, kolleger og venner).
Lawler har lavet en positiv anmeldelse, der fremhæver Lakoff og Johnsons argumentationsskema (en henvisning til Lakoff og Johnsons metodik),
som han nok ser adskiller sig en smule fra ordinær lingvistik, især generative
arbejder. Lawler vurderer, at Lakoff og Johnsons fremgangsmåde er genkendelig og bestemt valid. Ja, Lakoff og Johnsons arbejde er sågar:
"[a] brilliant and successful extension of linguistic analytic techniques into a
new area." (Lawler 1983, 203).

Lakoff og Johnson betragtes her som en milepæl, der ikke bringer forskningen i én retning, men i mange, og den udmærker sig ifølge Lawler, der stiller
sig helt ukritisk - fuldstændig i modsætning til ovenstående anmeldelser ved at skabe forbindelse mellem metaforiske strukturer og kognitive/sensoriske strukturer (Lawler 1983, 205). Det eneste, Lawler kan medgives er, at den ikke peger på én forskningsretning, men på mange. Deres bog
har nemlig i en lang årrække efter Lawlers anmeldelse ført til usystematisk
forskning i alle mulige retninger uden mål og dermed uden afklaring.
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Anmeldelserne og drøftelserne af Lakoff og Johnsons bog kan ses som repræsentative for forskningen på udgivelsestidspunktet og i perioden op til i
dag. De er interessante i sig selv, men alle disse positioneringer i forhold til
denne kognitive semantik implicerer den metodik, som kan betegnes tekstpoesi. Fra hverken de skrappeste kritikere eller de varmeste tilhængere foreslås der en tilgang til metaforer, hvor man undersøger et større tekstkorpus
systematisk.
Alle kritikere er således fuldstændig ukritiske i forhold til det empiriske
grundlag, selvom de er kritiske over for eksemplerne. I kritikken ligger implicit, at hvis man blot kunne finde andre og bedre eksempler, ville alt være
teoretisk i orden. Når kritikken ikke går efter grundlaget, bliver det således
på en uheldig måde, at vi kommer til at leve med Lakoff og Johnsons metaforer, uanset at Butters spår det modsatte.
Hvor anmelderne kritiserer systematikken, tager de ikke selv konsekvensen af det i deres egne eksempler. Hvor Lakoff og Johnsons sammentænkning mellem de kognitive strukturer og sproget kritiseres ligesom ved
Black, tages der ikke stilling til det generelle i sammentænkningen af sprog
og tanke, dvs. sprog-tankedeterminismen. I stedet fokuseres der i kritikken
på de metaforiske strukturer. Man kan ifølge kreativitetspræmissen ikke både have fundamentale systemer i sproget og samtidig have en åbning til nye
tanker. Jeg ser Black som fortaler for kreativitetspræmissen, og med den har
han svært ved at acceptere Lakoff og Johnsons systemer og sprogtankedeterminisme. En redning af deres eget ståsted består derfor for Black
og andre af kritikerne i at demonstrere usystematik og inkonsekvens i de
strukturer, som de kognitive forskere peger på, for når det kan demonstreres,
at systemerne ikke er til stede, kan ideen om kreativitet og sprog-tankeafhængighed bevares.

I årene siden Lakoff og Johnson placerede deres milepæl i lingvistikken og
op til i dag, har de således med succes kunnet arbejde videre med deres
tekstpoesimetodik, der er en metodik, som følges af andre (se bl.a. Rasmussen, M., 1993, som drøftes nedenfor). Der er en tekstpoesitendens i Lakoff
og Johnsons eftertid, som ses hos både danske og internationale metaforforskere, hvor alle arbejder ud fra samme præmis og metodik. For dem er det
interessant inden for rammerne af den samme metodik at finde andre ek89

sempler. Og dette arbejde sker inden for det samme epistemologiske grundlag, hvor kreativitetspræmis og sprog-tankedeterminisme er primus motor for en tekstpoesimetodik, der afsværger systematiske undersøgelser og
egentlig systematik. For den systematik, som Lakoff og Johnson peger på, er
en fuldstændig åben ramme og en totalkombinatorik af begrebskrydsninger,
vel at mærke i radial forstand, der giver mulighed for at lade ny erfaring og
viden få adgang til vores tanker i en uendelighed. Men fordi den gør det på
et litteraturiseret og på et tekstpoesimetodisk grundlag, åbnes der op for et
væld af mulige metaforer.
Når der på den skitserede måde åbnes op for et væld af mulige metaforer, åbnes der også op for tolkninger på et hvilket som helst grundlag, hvorfor der reelt ikke åbnes op til vores tanker, men kun det forskerne tror, der
kan være vores tanker.
Bemærk, at der efter introduktionen af Lakoff og Johnsons begrebsmetafor,
ofte blot vil blive talt om metaforer, når det drejer sig om både begrebsmetaforer og de konkrete metaforiske ytringer. Dette sker, hvor det af sammenhængen klart fremgår, hvad der menes.
Senere (i kapitel 4) indføres begrebet scenarier til at betegne kildeområdernes strukturer. Ud fra disse scenarier, som udgør sammenhængende
kildeområder, dannes metaforiske ytringer. Disse ytringer kategoriseres i
forskellige metaforiske typer. Udtrykket metaforer anvendes i denne del af
afhandlingen tilsvarende om både de konkrete metaforiske ytringer og om de
forskellige metaforiske typer.

3.2. Metaforers korpusverificering. Principielt og konkret
Lakoff og Johnson undslår sig en egentlig systematik såvel i de metaforiske
systemer som i deres måde at undersøge dem på. De lader det stå helt åbent,
hvor mange metaforer der er. Hos Lakoff og Johnson (1999, part I, kapitel 2)
fastholdes og udbygges dette synspunkt vedrørende det umulige i at få et totalt overblik over metaforerne. Hos Lakoff og Johnson er metaforernes plads
nemlig primært i det ubevidste. De opfatter det sådan, at fordi de kognitive
operationer for størstedelens vedkommende er ubevidste, dækker termen det
kognitive ubevidste netop alle ubevidste mentale operationer, der har med
konceptuelle systemer, mening, erkendelse og sprog at gøre (Lakoff og
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Johnson 1999, 12). Og metaforerne kan netop henføres til de nævnte konceptuelle systemer. De anvender det kendte isbjergbillede på forholdet mellem det bevidste og ubevidste. Det ubevidste er som den skjulte del af isbjerget, således at 95% er utilgængeligt, og det bevidste er som den synlige
del af isbjerget, således at kun 5% er tilgængeligt (Lakoff og Johnson 1999,
13). Lakoff og Johnsons tilgang til dette ubevidste forekommer mærkværdig, for det er svært at se, at litterære metaforer fra fx Shakespeares Macbeth
formår at afdække noget om dette ubevidste eller fx de strukturer, der styrer
menneskers tidsoplevelser, (se Lakoff og Johnson 1999, 144). Andre eksempler på metaforer samme sted ser heller ikke ud til at afsløre meget af det
5% tilgængelige materiale, som de taler om. Lakoff og Johnsons antagelser
om, at man kan foretage direkte slutninger ud fra, hvordan sproget bruges til
vores bevidste og ubevidste tankevirksomhed ser derfor ikke rimelig ud.
Men går vi ind på deres præmisser og vil forsøge at få tilgang til de 95% af
vores indre, hvor de forskellige strukturer skulle være nedfældet, forekommer metodikken uhensigtsmæssig. Hvis det forholder sig, som Lakoff og
Johnson påstår, ville det være langt mere hensigtsmæssigt at tage udgangspunkt i de 5% - altså i hvad mennesker konkret siger i forskellige dagligdags
eller faglige sammenhænge – end at lave eksempler ud fra et meget tyndt
empirisk grundlag eller finde flere hundrede år gamle litterære eksempler på,
hvad der via en litteraturiseret metodik kunne tænkes at gemme sig i de
95% under overfladen.
Når vi ser på metaforerne på en empirisk konstruktivistisk måde, undersøger vi, hvordan metaforer anvendes i konkrete sammenhænge. Her vil disse sammenhænge af afgrænsningsmæssige årsager begrænse sig til computerfagsprog, men principielt vil et forskningsprogram efter denne metodik
kunne inddrage forskellige fagsprog og dagligsproget, og derved ville der
kunne findes forskelle og dermed også mere generelle principper for metaforers systematik.
Undersøgelsen af metaforerne foregår i dag inden for fagsprogsforskningen hovedsagelig således, at forskellige mindre korpora undersøges. Disse mindre korpora betragtes som repræsentative for hele det fagområde, man
beskæftiger sig med, og det lægger nogle begrænsninger på de konklusioner,
man kan drage. Men med udbygningen af Internettet de senere år er en helt
anderledes stor tekstmængde til rådighed for empiriske undersøgelser, hvor91

for også undersøgelserne af de konkrete fagområder vil kunne blive mere
valide.
Med Internettets etablering har vi umiddelbart adgang til korpora, der er
væsentlig større end de få millioner ord, som man arbejdede med i 1980'erne
og 1990'erne. DK87 (se Bergenholtz 1988), Dansk Frekvensordbog (Bergenholtz 1992) og LOB (Hofland og Johansson 1982) bygger alle på korpora på ganske få millioner ord. Bergenholtz 1992 arbejder med ca. 4 millioner
ord og Hofland og Johansson arbejder med ca. 1 million ord. Uanset at man
kan drøfte, hvor stort et validt korpus i leksikografisk sammenhæng skal være, må de ordmængder, som Internettet giver adgang til i denne undersøgelse, siges at være omfattende (spørgsmålet er også, hvor stort, det skal være:
Skal det være 5 millioner, 50 millioner eller i størrelsesordenen 109 eller
1014 ord? Se Bergenholtz 1992, side IV). Udregninger viser, at den dansksprogede del af Internettet er ca. 86 millioner ord, og at den amerikanskengelske del af Internettet er ca. 7,7 milliarder ord. Det amerikansk-engelske
korpus (UK) er således ca. 90 gange større end det danske (DK). Disse størrelser af korporaene findes ud fra en række ords frekvens på Internettet divideret med deres relative hyppighed. De ord, som er valgt, er de første fem på
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ranglisterne i henholdsvis dansk (Bergenholtz 1992, 1407) og amerikanskengelsk (Hofland og Johansson 1982, 44)14.
På Nettet kan vi udvælge et antal hjemmesider inden for et bestemt område.
Vi kan fx søge efter hjemmesider, der vedrører hvorledes computerens fundamentale elektronikkort, motherboardet, er opbygget. Vi har søgemaskiner,
der på forhånd har indekseret milliarder af ord på forskellige hjemmesider.
Disse såkaldte sites (hjemmesider) repræsenterer et sammenhængende antal
sider, som man kan hoppe imellem via de såkaldte hyperlinks, således at
man får direkte adgang til meget store korpora. Man kan udvælge et antal sider, som herefter kopieres over i en fil på ens egen computer. Vi vil således
ret enkelt kunne etablere et tekstkorpus med flere millioner ord om fx emnet
motherboard. Sådanne korpusetableringer må forventes at kunne automatise14

Udtrykkene i første kolonne er de første i rangordenen i begge de nævnte korpora (opgivelserne er relative, idet frekvenserne angives pr. 1 million ord). Frekvenserne på Internettet (henholdsvis den danske og amerikansk-engelske del) er foretaget d. 14. januar 2001. De nævnte ord er fundet via Kvasirsøgemaskinen. Til højre angives størrelsen af Internettet, henholdsvis den danske og den amerikansk-engelske del (DK og UK) med fed, ud fra en gennemsnitlig beregning. Der tages
forbehold for uens sammensætning af de forskellige korpora (jf. Bergenholtz' drøftelse af, hvorvidt korpora er repræsentativt eller eksemplarisk opbygget, Bergenholtz 1992, side III-V) og for tidsmæssige forskelle mellem korporaene og Internettet.
Søgte udtryk

Bergenholtz 1992

Fund på Internettet (DK)

Størrelse i mio. ord

og

31.011

2.044.116

66

i

25.044

2.317.156

93

at

23.831

1.931.049

81

det

16.992

1.384.999

82

er

16.262

1.740.714
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Gennemsnit:

86

Hofland og Johansson 1982

Fund på Internettet (UK)

Størrelse

the

68.315

262.753.207

3.846

of

35.716

253.202.850

7.089

and

27.856

233.309.927

8.376

to

26.760

247.707.849

9.257

a

22.744

224.411.461

9.867

Gennemsnit:

7.687

Forholdet UK/DK

90

93

res i fremtiden. Fordelen ved at have korpus i en elektronisk udgave i modsætning til almindelige trykte sider er, at man vil kunne undersøge tekstmaterialet automatisk via computerens søgerutiner (konkordansprogrammer).
Med sådanne tekstkorpora er det muligt bl.a. at foretage frekvensundersøgelser, hvor forskellige ord og udtryks hyppigste forekomster kan fremfindes. Det vil også være muligt at finde meget sjældne forekomster. Ord og
udtryk, der forekommer meget sjældent, kan betragtes som mindre vigtige –
med mindre da, at den sjældne forekomst skyldes, at udtrykket er helt nyt,
og derfor potentielt frekvent, men alligevel set i forhold til andre forekomster meget lidt frekvent. Hos Lakoff og Johnson tages denne problematik
slet ikke op. For dem er det ikke væsentligt, om nogle metaforer er frekvente
eller ikke. Det er et forhold, som i sig selv må betegnes som uhensigtsmæssigt, men det er også uhensigtsmæssigt af andre årsager. Som det bliver demonstreret nedenfor (afsnit 3.3.2), kan man lave vilkårligt mange forskellige
metaforiske ytringer rent mekanisk. Og som vi så ovenfor, er det muligt at
finde begrebsmetaforer, som konflikter med hinanden. Følger vi Lakoff og
Johnsons tankegang, må det antages, at deres kognitivt ubevidste ikke er styret af vilkårlige metaforer, men af nogle bestemte, ud fra den antagelse at
nogle metaforer er mere udbredte, mere produktive eller generelt mere heldige end andre. Derfor er frekvensdrøftelsen særdeles vigtig, også når vi ser
bort fra Lakoff og Johnsons sammenkædning af sprog med bevidsthed og
ser på metaforers funktionalitet i sproget generelt: Det gælder, at nogle metaforer fungerer i fx computerfagsproglige sammenhænge og andre ikke, og
dette hænger tæt sammen med deres frekvens. Der vil være nogle krydsninger mellem målområder og kildeområder i metaforerne, det der tales om, og
det der sammenstilles med – enten direkte eller implicit – som ikke fungerer.
Undtaget herfra er som nævnt helt nye metaforer. Hvorfor nogle metaforer
ikke fungerer, vil nedenfor blive sammenkædet med begrebet integritet, som
afspejler metaforernes evne til at fungere sammen i kildeområdet.
Vi kan som sagt bruge dele af Internettets store mængder af indekserede
sites som grundlag for etableringer af et korpus, som vi herefter undersøger.
Men via de søgemaskiner, som findes på Internettet, kan vi også søge på
samtlige sites på en gang. Når vi søger, vil vi ofte få et meget stort antal resultater, hvoraf alle ikke altid vil kunne anvendes. Ud over at søge efter ord
og udtryk, som vi har i stort antal, kan vi også søge efter meget lidt frekvente forekomster.
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Vi kan således anvende Internettet til at se, om ord og udtryk rent faktisk findes og anvendes. En sådan undersøgelse har jeg foretaget (Grevy
1999, 176-177). Her kunne det eftervises, at en række udtryk, som Lakoff og
Johnson betragtede som belæg for nogle begrebsmetaforer, forekom med
meget forskellig frekvens på Internettet:
Eksempler på metaforiske ytringer, 1999
Wasting my time – 5.618.
Explore this problem – 379.
Nearer to an answer – 0.
Map out the problem – 4.
Ate the lesson up – 2 (på Lakoffs egen hjemmeside).
I dag giver tilsvarende undersøgelser nogle andre frekvenser, idet Internettet
er blevet større:
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Eksempler på metaforiske ytringer, november 2001
Wasting my time – 25.845.
- waste my time – 31.029.
- wasting his time – 6.549.
- wasting her time – 2.010.
- waste his time – 5.481.
- waste her time – 1.336.
Explore this problem – 448.
- explored this problem – 63.
- explore the problem – 1.541.
- explored the problem – 312.
Nearer to an answer – 28.
- nearer to the answer – 24.
- near to an answer – 6.
- near to the answer – 11.
Map out the problem – 32.
- map out this problem – 0.
- map out the problems – 11.
- map out these problems – 3.
Ate the lesson up – 2 (på Lakoffs egen hjemmeside).
- eat the lesson up – 0.
- eat the lessons up – 0.
Sådanne udtryk så Lakoff som udtryk for eksistensen af forskellige begrebsmetaforer (Lakoff 1995). Det er vanskelig ud fra de to undersøgelser
her at se, at Lakoff og Johnson har eftervist deres metaforer på et empirisk
og systematisk grundlag. Lakoff og Johnson pointerer, at vi lever med sådanne metaforiske ytringer, og det er meget problematisk, når en empirisk
undersøgelser i meget stort tektskorpus ikke underbygger det.
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På denne baggrund er det svært at konkludere, at vi bruger de nævnte udtryk
meget i den vestlige kultur. Og det er også vanskeligt på denne baggrund at
slutte, at de har lige meget vægt i vores dagligdag. Mange af de udtryk, dvs.
metaforiske ytringer, som Lakoff og Johnson henviser til, kan ikke verificeres via undersøgelser på Internettet (se afsnit 3.2.1 nedenfor). Det er dels
problematisk i det hele taget at pointerer, at sådanne ytringer skulle være
dominerende i vores dagligdag, jf. titlen på deres bog ”Metaphors we live
by”, dels er det problematisk, at de ikke kvalificerer og nuancerer den måde,
som de forskellige metaforiske ytringer skulle bruges på i vores dagligdag.
Nogle af de metaforiske ytringer anvendes meget, men der er bestemt ikke
belæg for at sige, at det gælder dem alle.
Den empiriske undersøgelse er ikke et bevis for, at det, som Lakoff og
Johnson betegner begrebsmetaforer, ikke eksisterer. Men den empiriske
undersøgelse indikerer, at det ikke er bevist, at vi virkelig lever med metaforiske ytringer, som Lakoff og Johnson taler om.
Nogle af Lakoffs metaforiske ytringer anvendes kun på hans egen
hjemmeside. I de tilfælde, hvor de metaforiske ytringer, som Lakoff og
Johnson taler om, kun empirisk kan verificeres i deres egne artikler eller på
deres egne sites, kan det konkluderes at metaforernes kognitive effekt ikke
empirisk er eftervist. De metaforer, som Lakoff og Johnson anvender som
dokumentation for deres metaforer, har et tyndt empirisk grundlag.
Smith konkluderede, at den kognitive effekt af Lakoff og Johnsons metaforer var begrænset (nemlig til Lakoff og Johnson selv, jf. Smith, se ovenfor på side 88). Men vi kan ikke vide, om den kognitive effekt af de eksempler, som Lakoff og Johnson giver af metaforiske ytringer, er stor eller lille,
for vi har ikke undersøgt det. Sagen er dog, at Lakoff og Johnson heller ikke
har vist det og derfor heller ikke kan vide det (se drøftelsen nedenfor). Mit
alternativ til dette problem er at undersøge metaforers forekomster empirisk.
Via belægsøgning i forskellige korpora kan der foretages undersøgelser
af, hvorvidt bestemte ord eller udtryk anvendes i større eller mindre omfang
eller slet ikke. Når Internettet som helhed anvendes som et stort multikorpus, indeholder det alle mulige tekstgenrer af både poetisk, dagligsproglig
og fagsproglig oprindelse. Det kan ikke umiddelbart lade sig gøre at undersøge, hvordan metaforer anvendes på Internettet som helhed. Dette skyldes,
at Internettet er så stort, at det vil være vanskeligt at argumentere for, at de
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metaforiske ytringer fundet her udgør en sammenhængene tekst (sprogbrugerne på Internettet har ofte en lille sproglig interaktion). Derfor vil det også
være vanskeligt at argumentere for, at der findes metaforiske mønstre, som
Stålhammar foreslår (jf. Stålhammar 1997).
Internettet kan anvendes til at verificere, at bestemte metaforiske ytringer anvendes. Det kan også bruges til at eftervise, at nogle metaforiske ytringer anvendes meget eller lidt i forhold til andre ytringer. Og Internettet
kan bruges til at søge efter helt nye metaforiske ytringer (hvis man har en ide
om, hvordan de ser ud). Det er i sådanne sammenhænge, at Internettet her er
blevet anvendt som tekstkorpus bl.a. som belæg for, at nogle af de metaforiske ytringer, som Lakoff og Johnsons taler om, kun findes i et meget begrænset omfang. Internettet kan dog ikke bruges til at bevise, at nogle begrebsmetaforer ikke findes. At nogle metaforiske ytringer kun findes på fx
Lakoffs hjemmeside er ikke det samme som, at bestemte begrebsmetaforer
ikke findes og fungerer kognitivt. Dette synspunkt er uhensigtsmæssigt. Det
er mere konstruktivt at arbejde med sproglige forhold, som empirisk kan verificeres.
At bestemte kollokationer ikke findes på Internettet udelukker ikke, at
bestemte ord og udtryk evt. anvendes af konkrete sprogbrugere et eller andet
sted i verden. Det udelukker blot, at vi kan sige, at det er sandsynligt, at det
er nogle ytringer, vi lever med. Vil man sige noget væsentligt og interessant
om sprog, er det mere hensigtsmæssigt at tage udgangspunkt i systemer af
metaforiske ytringer, der rent faktisk anvendes, og i metaforiske ytringer,
der kan verificeres. Sådanne vil kunne siges at have indvirkning på hinanden
og på de strukturer, de indgår i. Vil man undersøge, hvorledes metaforerne
systematisk udfolder sig, må man således vælge at undersøge et korpora tilbundsgående og systematisk (se her undersøgelsen af computerfagsprog i
kapitel 4 og 5.).
Internettet kan inddeles i forskellige sproglige områder, der gør os i
stand til bl.a. at søge i henholdsvis dansksprogede og engelsk-amerikansksprogede områder. Der er selvsagt flere engelsksprogede sites end danske.
Størrelsesordenen på forholdet mellem antallet af engelske og danske sites er
ca. 90 (jf. udregningerne ovenfor på side 93). Når vi derfor skal søge meget
små frekvenser, kan det svare sig at søge på engelske udtryk i stedet for danske, og i undersøgelserne her har det flere gange vist sig, at udtryk, som ikke
fandtes på de danske Internetsider, fandtes på de engelske i et antal på to til
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tre stykker. Derfor vil de fleste belæg blive givet ud fra engelsksprogede internetsider.
Lad mig vende tilbage til de argument is dance-metaforer, som Butters
talte om (på side 87). På Internettet kan vi undersøge, hvorvidt de kursiverede udtryk anvendes. I søgemaskinen Kvasir (http://www.kvasir.dk, d. 4. december 1999) søges der på den kursiverede tekststreng. De aktuelle udtryk
indsættes i citationstegn, således at søgemaskinen kun finder sites med udtrykkene præcis, som de staves. De nævnte metaforer hos Butters (1981,
112) giver følgende frekvenser, nævnt i parentes: Verbal pirouettes (7),
leaps of logic (580), verbal grace and style (0), verbal grace (21), verbal
style (245), waltzing through my objections (0), gliding from point to point
(2), a balanced view (4943), elegant language and colorful wit (0), elegant
language (553), og colorful wit (10). Læg her mærke til, at der er størrelsesordener til forskel mellem anvendelsen af de forskellige udtryk. Udtrykkene
vedrørende piruetter og valse har fx henholdsvis en meget lav frekvens og en
frekvens på nul, hvorimod a balanced view findes næsten på 5000 forskellige sites. Den kendsgerning, at nogle metaforiske ytringer er højt repræsenteret, indikerer, at søgemaskinen fungerer som den skal: Den er i stand til at
finde mange metaforer, såfremt de er på Nettet. De små frekvenser er således et udtryk for, at de metaforisk ytringer meget sjældent anvendes i det
engelske sprog. Ved søgningen er der i øvrigt taget hensyn til, at det kan være sværere at finde Butters oprindelige metafor with verbal pirouettes, hvorfor with er udeladt i søgningen. Bemærk også at verbal grace and verbal style gav en frekvens på nul, men blev de to udtryk skilt ad, således at der blev
søgt på henholdsvis verbal grace og verbal style, fandtes der henholdsvis 21
og 245. Der er grund til at slutte, at de to udtryk netop ikke forekommer ret
ofte sammen på grund af størrelsesordensforskellen på ca. 10 – de to metaforiske udtryk forekommer ikke som par, som Butters foreslog. Det samme
forhold gælder elegant language and colorful wit, som ikke forekommer på
Internettet. Men foretages der søgninger på de to udtryk hver for sig, får vi
frekvenserne 553 og 10. I de her nævnte frekvenser vil der sandsynligvis
være flere hits (fund), der er udtryk for ikkemetaforisk brug, men for at afgøre dette kræves, at hver eneste af fundene for de aktuelle udtryk vurderes
individuelt. Dette vil indebære en reduktion i de opgivne frekvenser. Men
forudsætter vi, at der er det samme forhold mellem ytringer, der er metaforiske og ikkemetaforiske for alle udtrykkene (fx for elegant language og co99

lourful wit), vil relationen mellem de to frekvenser bevares. Er formålet ved
søgninger på Internettet at demonstrere, at der er et totalt fravær af bestemte
kollokationer, er problemstillingen uvæsentlig: For er frekvensen 0, er der
hverken metaforer eller ikkemetaforer repræsenteret på Nettet.
Når der således er grund til at antage, at ikke alle udtrykkene som søgemaskinen finder, er metaforer, og skal resultaterne derfor bruges positivt til at
bekræfte, at bestemte metaforer er meget udbredte, er det nødvendigt at gå
ind på de fundne sites og undersøge de sammenhænge, udtrykkene indgår i.
I disse søgninger, hvor mit formål har været at demonstrere det empirisk
spinkle grundlag for den præsenterede metaforforskning, har dette ikke været nødvendigt og er kun foregået i mindre omfang.
Det er her blevet demonstreret, at der ofte gives selvopfundne eksempler på metaforisk ytringer, som selv i store multikorpora ikke findes. Et påfaldende eksempel er de eftersøgte valsemetaforer, som ikke empirisk kunne
verificeres via metaforiske ytringer på Internettet. Ud fra Butters eksempler
er det således vanskeligt empirisk at eftervise, at der findes en velstruktureret dansemetaforik vedrørende argumentation i den vestlige kultur.
Søgningerne kan også bruges til at bekræfte, at en metafor højst sandsynligt ikke bruges ret meget eller slet ikke. Bemærk her gliding from point
to point, som søgemaskinen fandt to gange: Den ene site var nedtaget (men
var stadig indekseret i søgemaskinen). I den anden site kunne den ikke findes umiddelbart, og her var snesevis af undermenuer, som i givet fald skulle
tjekkes. Spørgsmålet var dog, om denne ene site ville bekræfte, at den metaforiske ytring kunne findes, for siten vedrørte sportsbiler, hvorom man ville
kunne sige, at de gled fra punkt til punkt, uden at der var tale om metaforik.
Det er her demonstreret ud fra en konkret korpusverificering af Butters alternativ til Lakoff og Johnsons, arguments is war, at det er problematisk at
kritisere dem på samme metodiske grundlag, som de selv anvender. Nedenfor vil jeg vise, at der har været flere tiltag til at strukturere metaforerne bl.a.
inden for fagsprogsforskningen. Flere af disse tiltag har dog ikke på overbevisende måde hverken stillet Lakoff og Johnsons grundlag i tvivl eller fremført et alternativ og et mere hensigtsmæssigt grundlag at undersøge metaforer på. Inden for fagsprogsforskningen er der to tendenser. Den ene tager
konstruktivistisk udgangspunkt i eksempler på metaforer og tolker resultaterne i en subjektivistisk ramme (Stålhammar 1997). Den anden undersøger
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metaforernes systematiske forekomster (fx Eckerström, 1998, Elofsson
1998, Andersen, M. S., 2000 og Forceville 2000), men tolker resultaterne
mentalistisk. Flere steder er man således nok klar over, at der er et problem i
den lakoff-johnsonske metafortilgang, men de alt for mange antagelser i forskellige retninger om, hvordan metaforerne i alternative tilfælde er strukturerede, er inkonsekvente og vildledende. Den kognitiv semantiske forskning
ses som tilsyneladende behæftet med fejl, men i faglitteraturen demonstreres
der ikke et alternativ. Der skal nedenfor gøres rede for disse synspunkter, og
der skal demonstreres et alternativ.
3.2.1. Kritik af empiri og systematik i den kognitive semantik
Nedenfor vil jeg give nogle eksempler på, at Lakoff og Johnson empiriske
belæg for deres teori er tyndt. Det kan vises, at flere af de metaforiske ytringer, som Lakoff og Johnson bruger som belæg for deres teori, er meget lavfrekvente på Internettet. Dette kan ses som udtryk for, at Lakoff og Johnson
ikke har undersøgt og kvalificeret deres metaforiske ytringer.
Dette kapitel har ikke status af at modbevise Lakoff og Johnsons teori
og eksistensen af begrebsmetaforer. Formålet er derimod at vise, at Lakoff
og Johnson ikke har bevist deres teori empirisk.
Ovenfor så vi (på side 95), hvorledes det empiriske grundlag, Lakoff og
Johnson arbejder ud fra, må betegnes som uheldigt. Vi så på fx Lakoffs internetdatabase (Lakoff 1995), hvor der var fulgt op på ideerne fra Lakoff og
Johnson 1980a. Vi så også de empirisk uheldige elementer i deres bog fra
1980 (på side 78). Bogen (1980a) betragtes flere steder som banebrydende,
men på mange måder som ikkegennembearbejdet. I perioden siden starten af
1980'erne har de efter egne og andres udsagn rettet op på fejlene både teoretisk og empirisk. I det følgende skal jeg – uden at være tendentiøs, men ved
at slå ned repræsentative steder i deres arbejder siden 1980 og op til i dag –
undersøge nogle af deres teksteksempler for herved at pege på det uheldige i
deres empiriske grundlag.
I et samarbejde mellem Lakoff og Kövecses (Lakoff og Kövecses 1983) undersøges de metaforiske systemer, som afspejler kropsfølelser. Flere af eksemplerne er gengangere fra Lakoff og Johnson 1980a. I nedenstående
ramme angives først eksemplerne fra deres arbejde, fx: ”lost his cool”. An101

dre plausible muligheder undersøges også – dette fremgår af efterfølgende
linjer, fx: ”lost her cool”. Tekststrengene i citationstegn er undersøgt.
Eksempler på metaforiske ytringer fra Lakoff og Kövecses (1983)
(Lakoff og Kövecses 1983, 3):
He “lost his cool” – 3.342.
- “lost her cool” – 505.
He was “foaming at the mouth” – 9.572.
She was “looking daggers at” me – 350.
(Undersøgt i Kvasirsøgemaskinen d. 28. november 2001).
Det ses her at lost his cool er væsentligt mere udbredt end fx looking daggers at. På grund af den store størrelsesmæssige forskel mellem de forskellige udtryks frekvenser er det urimeligt at sætte metaforerne i samme liste,
som Lakoff og Kövecses har gjort, for det indikerer, at udtrykkene er lige
aktive i vores dagligdag.
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Eksempler på metaforiske ytringer fra Lakoff 1987
(Lakoff 1987, 388):
Your insincere apology just added “fuel to the fire” – 13.503.
Those are “inflammatory remarks” – 1.882.
- “inflammatory remark” – 171.

That “kindled my ire” – 3.
- “kindled his ire” – 12.
- “kindled her ire” – 0.
Boy, “am I burned up”! – 2
I gave “vent to my anger” – 24.
- “vent to her anger” – 60.
- “vent to his anger” – 451.
(Undersøgt i Kvasirsøgemaskinen d. 28. november 2001).
I Lakoff 1987 kan der findes en lang række metaforiske ytringer, der kun optræder lavfrekvent. Det er svært på denne baggrund stadig at betragte Lakoffs eksempler som vægtige empiriske beviser.
Også her bemærkes, at der findes en række metaforiske ytringer, som
anvendes regelmæssigt med frekvenser på flere hundrede og op til tusind.
Det betyder, at mange af Lakoffs metaforiske ytringer ikke er særlig aktive.
Det er ikke nogle ytringer, vi bruger igen og igen i vores dagligdag. Til gengæld er andre af Lakoffs metaforeriske ytringer meget frekvente, fx: fuel to
the fire, og sådanne må karakteriseres som aktive i sproget. Bemærk også
den lave frekvens i nedenstående ramme.
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Eksempler på metaforiske ytringer fra Lakoff og Johnson 1999
(Lakoff og Johnson 1999, 64):
The marriage is out of gas – “marriage is out of gas” - 0.
- “marriage was out of gas” – 0.
(Undersøgt i Kvasirsøgemaskinen d. 28. november 2001).
En mere systematisk undersøgelse af Lakoffs metaforiske ytringer på hans
hjemmeside viser samme tendens. Her gennemgås de tre første begrebsmetaforer systematisk, (a) a problem is a locked container for its solution, (b) a
force is a moving object og (c) a problem is a body of water. Lakoff kommer
her med ca. 25 metaforiske ytringer, som skal dokumentere hans teori. For
alles vedkommende undersøges mindre dele af ytringerne (anført i citationstegn):
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Undersøgelse af Lakoff 1995
A force is a moving object
Even small “magnets are sources” of magnetism that can erase credit cards –
3.
The attractive “force of the females’ pheromones” is directed only at males
of the same species – 2.
“Greed is the strongest evil force” at work in the world today – 2.
- “Greed is the strongest force” – 0.
- “Greed is a strong force” – 0.
It takes a long time for “force applied at” one end of a long train to reach the
other end – 523.
The “magnetic force pulled” at the horseshoe – 10.
- “magnetic force pulls” – 19.
- “magnetic forces pull” – 5.
- “magnetic forces pulled – 1.
The “centrifugal force pushed” the coin to the edge of the disk – 6.
- “centrifugal force pushes” – 125.
The “force of the tractor beam” held the shuttlecraft motionless – 8.
The “force of his hypnotic words” had me in its grip – 2.
- “force of her hypnotic words” – 0.
The “force of gravity of the moon” is much weaker – 5.
Big “magnets emit strong” undeniable forces – 1.
- “magnet emits strong” – 0.
(Undersøgt i Kvasirsøgemaskinen d. 28. november 2001).
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Undersøgelse af Lakoff 1995
A problem is a body of water
He “dived right into the problem” – 5.
- “dive right into the problem” – 4.
- “dives right into the problem” – 0.
- “dived into the problem” – 1.
- “dive into the problem” – 26.
- “dives into the problem” – 1.
- “dived into the problems” – 0.
- “dive into the problems” – 6.
- “dives into the problems” – 0.
He really “immersed himself in the problem” – 4.
- “immerses himself in the problem” – 0.
- “immerses herself in the problem” – 0.
- “immersed herself in the problem” – 1.
The “problem itself is murky” – 2.
- “problem is murky” – 14.
- “problems are murky” - 3
The “murky waters of the investigation” frustrated him – 2.
He’d been “fishing for the answer” for weeks – 24.
- “fishing for the answers” – 7.
- “fish for the answer” - 22.
- “fish for the answers” – 1.
- “fished for the answer” – 2.
- “fished for the answers” – 0.
He kept “coming up empty” – 2.485.
- “come up empty” – 7.339.
- “comes up empty” – 2.247.
- “came up empty” – 9.289.
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Finally the “answer surfaced” – 41.
- “answer surfaces” – 32.
The “answer’s just floating” around out there - 0.
- “answer is floating” – 12.
- “answer was floating” – 2.
- “answers are floating” – 6
- “answers were floating” – 0.
(Undersøgt i Kvasirsøgemaskinen d. 28. november 2001).
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Undersøgelse af Lakoff 1995
A problem is a locked container for its solution
We have to ”look deeply into this problem” - 2.
- “look deeply into the problem” - 10.
- “look deeply into the problems” - 1.
- ”looked deeply into the problems” - 0.
- “looked deeply into the problem” – 3.
The detective “set out to crack the case” – 23.
I’m going to “break this case” wide open - 164.
He finally found the “key to the problem” – 1353.
That’s a “hard problem” – 11.462.
- “hard problems” – 10.838.
I found his “explanation impenetrable” – 3.
The “truth finally came out” – 202.
- “truth came out” – 2.724.
- “truth comes out” – 5.364.
- “truth come out” – 1.051.
The “truth emerged” – 469.
- “truth emerges” – 1.297.
(Undersøgt i Kvasirsøgemaskinen d. 28. november 2001).
I en række tilfælde er de metaforiske ytringers frekvens meget lav, og herfra
skal der fratrækkes det eller de eksempler på metaforiske ytringer, som søgemaskinen finder på Lakoffs hjemmeside.
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Bemærk i denne oversigt den størrelsesorden, som adskiller dagligdags metaforiske ytringer som fx: truth comes out og hard problem – og de meget
sjældne ytringer, fx: look deeply into this problem, magnets emit strong og
greed is the strongest force. I en række tilfælde er mine alternativer meget
hyppigere end Lakoffs forslag, se fx: The “centrifugal force pushed” the
coin to the edge of the disk – 6 stk., Lakoffs forslag, og “centrifugal force
pushes” – 125 stk.
På grundlag af disse forhold kan det konkluderes, at Lakoff ikke har undersøgt, om ytringerne er empiriske funderede. Disse metaforiske ytringer er
antagelser dannet på baggrund af tynd empiri, og de kan derfor ikke betragtes som vægtige empirisk beviser.
Lakoff og Johnson giver flere steder udtryk for deres egen empiris validitet,
bl.a.:
"Som vi skal se, så stiller de empiriske resultater, jeg fokuserer på, spørgsmålstegn ved to dominerende retninger i vor tid [nemlig objektivisme og dekonstruktivisme.][…] Generelt er det, vi har fundet ud af, at betydning og
værdier har deres grundlag i vore kroppes og hjerners natur og i vore interaktioner med vor fysiske, sociale og kulturelle omverden." (Johnson 1993, 2728).
"For more than two thousand years, philosophy has defined metaphysics as
the study of what is literally real. The weight of that tradition is so great that
it is hardly likely to change in the face of empirical evidence against the tradition itself." (Lakoff og Johnson 1999, 14).

Til disse citater kan der knyttes nogle kommentarer. På det grundlag at Lakoff og Johnson har opfundet metaforer, kan de ikke sandsynliggøre, at de to
synspunkter, som Johnson mener sig oppe imod (objektivisme og dekonstruktivisme), er undermineret. Den lakoff-johnsonske empiri er mere et udtryk for en hypotese om, hvorledes værdier og betydning har grundlag i vores kroppe mv., og den er bygget op på en hypotese om, hvilke systemer, der
er i sproget. Johnsons formulering er så generel, at det er svært at se, hvorledes hans såkaldte empiri kan kædes sammen ikke blot med vores kropserfaringer, men også med så forskellige kategorier som hjernens struktur og den
kulturelle omverden.
Det er sågar svært at se, hvorledes vi skulle kunne tale om hjernens
struktur som noget ydre, hvis vi tager Lakoff og Johnson på ordet, for så
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ville vi alene kunne forstå hjernen via det sprog, som vores hjerne og krop i
forvejen direkte havde udspring i, og vi ville ikke kunne afgøre, om den
hjerne, vi så og forstod, var hjernen udefra eller hjernen indefra, idet det
sprog, vi talte om og forstod hjernen med, var bestemt af hjernen og kroppen. Det er en problemstilling, der ikke er meget forskellig fra Descartes'
koglekirtelproblematik, og der er mindst lige så meget selvsving i den.
Den empirisme, Lakoff og Johnson taler om i citatet, må ses som hypoteser,
og den har etableret sig som en tradition. Der er ikke tale om, at Lakoff og
Johnson har modbevist nogle traditioner. De har talt om, at disse traditioner
har kunnet modbevises. Det kan de givetvis på nogle punkter, men Lakoff
og Johnson har etableret et tyndt grundlag, der netop ikke har bevist noget.
For at kunne præcisere en kritik af den tradition, som Lakoff og Johnson taler om, må der først brydes med den lakoff-johnsonske metodik, dvs. tekstpoesitraditionen.

3.3. Strukturer i metaforerne
Der har inden for de sidste ti år været en stadig større tendens til at se større
strukturer og større systemer bag metaforerne. Metaforerne ses ikke i så høj
grad som enkeltstående størrelser. Metaforerne indeholder to led, som er
blevet betegnet dels tenor og vehikel, dels primært og sekundært led. Her
anvendes betegnelserne mål og kilde for de to led, altså det objekt, der tales
om, og det område eller scenario, dette objekt indskrives i. Det er ikke i så
høj grad et spørgsmål om, hvorledes de to led i fx Peter er en ulv, nemlig
Peter og ulv, interagerer med hinanden. Det er mere et spørgsmål om,
hvorledes Peter indskrives i et helt system af viden om, hvad ulve – og andre dyr – kan og gør. Dette struktursynspunkt er ikke kun noget, som man
nyligt har arbejdet med inden for den kognitive semantik, men man har også
arbejdet med det inden for semantik generelt. Peirce (1995, 114) skriver således – ud fra en mere traditionel semantisk tradition - at det at kalde en
mand en ulv vækker et koordineret sæt af begreber eller kategoriseringer,
hvori ulv spiller en rolle. Manden impliceres alt efter situationen at have
rovdyrsegenskaber eller andre egenskaber, der hører til kategorien ulv. Han
giver et mere detaljeret eksempel, idet han henviser til Minskys og Schanks
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frames- og scriptsbegreber (Peirce 1995, 115-117, se Dyer m.fl. 1990, Maida 1990) vedrørende rejse, der inkluderer
"'path'. 'road'. 'routes'. 'junctions'. 'vehicle'. 'car'. 'boat'. 'bike'. 'destination'. etc.
which together express organizing structures for characterizing journeys."
(Peirce 1995, 115).

Disse udtryk karakteriserer alle rejsedomænet. Man skal altså for at kunne
forstå et konkret udtryk have adgang til denne struktur, dette koordinerede
system af begreber. Og det er en tankegang vedrørende den aktuelle rejsemetafor, der ikke er langt fra Lakoff og Johnsons tankegang, der dog fastholder åbenheden i systemerne. Lakoff og Johnson ville forbinde dette rejsedomæne med kærlighed eller livet, hvor rejseudtrykkene ville tilknyttes
kildeområde og kærligheden eller livet ville være målområde, således at der
var tale om begrebsmetaforer som kærligheden er en rejse og livet er en rejse.
Metaforers principielle systematiserbarhed er således i dag i et vist omfang
accepteret. Og inden for en lang række felter forsøger man at afdække systematikken uden dog af den grund at afskrive kreativitetspræmissen. En af
de mest markante formuleringer af den principielle systematiserbarhed har
Steinhart, der i sit arbejde med computerprogrammer til generering og såkaldt bogstavelige tolkninger af metaforer må siges at være blevet klar over
metaforernes regelbundethed:
"The production and interpretation of metaphors are rule-governed activities,
just as all linguistic activity is rule-governed." (Steinhart 1995, 383).

Metaforprogrammet NEMET, som han arbejdede på, kunne således producere en række metaforer ud fra input af ord og udtryk tilordnet forskellige
semantiske felter i Kittays forstand (Kittay 1987, se også Kittay 1984) bl.a.:
"An idea is a child of the mind"
"Students give birth to ideas"
"A student gives birth to a child of his mind".
(Steinhart 1995, 388).

Disse metaforiske udtryk må siges at være forståelige metaforer set i forhold
til en række af Lakoff og Johnsons metaforer og mindst lige så gode fx ud
fra et begrebsmetaforsynspunkt, hvilket dog ikke er Steinharts projekt. I dette tilfælde ville vi kunne tale om begrebsmetaforen ideer er børn. Steinhart
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følger i øvrigt andre, der har haft lige så stor succes med at få computere til
at generere metaforer, fx Fass, der ud fra sit arbejde med met*-programmet,
nævner disse metaforer
"The car drank gasoline."
"The car drank coffee."
"The idea drank the heart."
(Fass 1991, 63 og 76).

Der er også en parallel fra Steinharts arbejde til Martins arbejde (Martin
1992, 242-243, se også Martin 1996), som forklarer vejen i et computerprogram, der går fra et input "how can I kill a process?" til et output "you can
kill a computer process by typing ^C to the shell". Når Steinhart derfor konkluderer:
"We do not believe that this rule-governedness conflicts with the creative nature of metaphor production and interpretation. Indeed, we believe that a
study of the rules involved in producing and generating metaphors precisely
illuminates the creativity required to produce and interpret them." (Steinhart
1995, 383, min fremhævelse),

hvor han også påpeger, at dette går imod Davidsons "there are no instructions for devising metaphors" (Steinhart 1995, 383, jf. Davidson 1979) - er
jeg uenig, og hans udsagn forekommer på baggrund af computergenereringerne inkonsekvente. Metaforerne er netop regelstyrede, og det forholder sig
modsat af det, som Davidson siger. Computerprogrameksemplerne viser
netop, at det er muligt at sætte instruktionssæt op for metaforgenerering.
Steinharts loyalitet over for kreativitetspræmissen er i højere grad et
spørgsmål om forskningstraditionens træghed end konsekvens, for med sit
forbehold implicerer han Paul de Mans litteraturisering af metaforerne.
Jeg er enig med Togeby (1992, 304), der skriver, at vi anvender uforenelige
metaforer for at fastholde komplekse fænomener. Men når han nævner, at
krig er både skakspil og slagtehus, tvivler jeg på, at han har ret. Der forudsættes nogle strukturer bag disse to begrebsmetaforer, nemlig produktive
metaforiske ytringer, der kan generere disse begrebsmetaforer. Men der er
ikke empirisk belæg for at sige, at disse strukturer findes eller er udbredte.
Et forskningsprogram, der godtager empiri på de angivne præmisser, vil
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kunne postulere hvad som helst. Er man i tvivl om, at nogle metaforiske systemer findes, antages det blot, at de findes: Det er blevet legitimt at finde på
nogle eksempler uden at undersøge, om de er udbredte eller anvendes. Som
en danskkandidat formulerer det:
"Jeg var i færd med at skrive om ARGUMENT IS WAR-metaforen, og sad
og ledte efter danske udtryk til at illustrere med. Jeg fandt en hel del [div. eksempler]. Det er nok til at dokumentere eksistensen af en tilsvarende
DISKUSSION ER KRIG-metafor i dansk, og jeg kunne godt have valgt at
oversætte den fra begyndelsen." (Foersom 1999, 13, mine fremhævelser).

Hun opfatter det som legitimt, at man for at dokumentere begrebsmetaforers
eksistens kan finde nogle illustrationer og nogle eksempler: Så har man dokumenteret begrebsmetaforen i dansk. Det er en holdning og en metodik,
som man dog ikke kan klandre Foersom for alene, men den tradition, som
hun skriver sig ind i.
Lad mig give to eksempler på, hvorledes vi kan lave metaforer via simple
instruktioner. Det behøver vi nemlig ingen ordbog til. Vi kan som Michael
Rasmussen (3.3.1 nedenfor) kritisere Lakoff og Johnsons kærlighedsmetaforer og ud fra en god ide selv kreere nye begrebsmetaforer baseret på ild,
jord, vand og luft. Måske mest det sidste. Eller vi kan slå op i en ordbog
(3.3.2 nedenfor) og "kreativt" og systematisk sammenstille det, vi finder
med komplekse begreber som kærlighed og computerteknologi. Denne metode kan betegnes metaformekanik, og den behøver ikke computerkraft. De
to eksempler, der gives, er eksempler på tekstpoesi (afsnittene 3.3.1 og
3.3.2).
3.3.1. Lakoff og Johnsons og Rasmussens kærlighedsmetaforer
Michael Rasmussen kritiserer Lakoff og Johnsons empiri og argumenterer
for, at størrelser som forelskelse og kærlighed ikke lader sig reducere til Lakoff og Johnsons kropsskemaer:
"I stedet anvender dansk sprogbrug de fire elementer - vand, luft, jord og ild for at skabe forståelige billeder." (Rasmussen, M., 1993, 53).

Det må dog påpeges, at Michael Rasmussens egne systemer er lige så postulerede som Lakoff og Johnsons: De dokumenteres alene med selvopfundne
eksempler, som ikke kan dokumenteres på de danske sites på Internettet. Vi
kan faktisk argumentere for - hvis denne udbredte metodik er gyldig - at
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hvad som helst, man kan forestille sig, der kan tænkes eller siges, har kognitiv eksistens.
Ved et helt tilfældigt opslag i DOB 1999 findes fx alfabetisk: lysbue,
lysdiode, lyseblå, lysebrun. Disse opslag kan kombineret med kærlighed give argumenter, svarende til Rasmussens, som tilsvarende frit kan postuleres:
Man kan tale om, at hun havde et glimt i øjet – og det hænger sammen med
lysbue og lysdiode: Forelskelse er lys. Vi kender også: hun lyste op. Og kærlighed forbindes via lys, hvorfor vi har metaforerne: Hun var forelsket og
omgivet af en lysbue, hun søgte lyset, han var hendes lysdiode. Endvidere
kan vi slutte, at kærlighed kan have forskellige farver. Rasmussens produktion af eksempler er selvsagt æstetiske på et højere niveau. Pointen er dog, at
min produktion af eksempler ikke er hverken mere eller mindre velfunderet
end Rasmussens selvopfundne eksempler, hvilket også vil sige, at hans eksempler er lige så dårligt empirisk funderede som mine.
Den eneste af de her ordbogsdannede metaforer, der imidlertid kan dokumenteres, men kun ved at oversætte udtrykkene til engelsk, er love is blue
(Kvasirsøgemaskinen d. 11. december 1999: 1734 forekomster). Men …
light blue findes ikke. Når vi således kan danne forskellige metaforiske ytringer på et helt vilkårligt grundlag, kan vi ikke slutte noget, før vi ved og
har undersøgt, om disse metaforiske ytringer rent faktisk anvendes. En litterær kritik og en modifikation af Lakoff og Johnsons metaforer til danske
forhold, som Michael Rasmussen fremfører, får derfor ikke den store gennemslagskraft, idet den bygger på samme metodiske grundlag, som Lakoff
og Johnson anvender, nemlig tekstpoesi. Lakoff og Johnson har nemlig ret
for så vidt, at man kan kombinere alle mulige udtryk og lave metaforer. Men
det springende punkt er ikke, om man kan generere disse metaforer, men om
det er nogle, som fungerer i sproget. Hvis de ikke fungerer i sproget, anvendes de ikke, og så bliver det helt hypotetisk at tale om dem.
3.3.2. Metaformekanik. Et eksemplarisk, men urealistisk alternativ
Metaforer kan - næsten - etableres fuldstændigt mekanisk via tilfældige opslag i ordbøger. Nedenfor er angivet en række eksempler etableret med henholdsvis livet og computeren som mål og et tilfældig opslag i starten af DOB
1999 efter et navneord som kildeområde (bl.a.: afskalning, afskedigelse, afskedigelsesfrist etc.). I det omfang nogle ordkombinationer gav bogstavelig
mening eller dårlig mening, er ordbogsopslagene sprunget over:
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Produktion af metaforer I
Mål: livet – kilde: afskalning ff. (DOB 1999)
Livet er en afskalning af livets træ.
Livet er en afskedigelse.
Livet har en afskedigelsesfrist.
Livet blev brugt som afskedigelsesgrund.
Livet er en afskedsbegæring.
Livet er et afskedsbesøg.
Livet er et langt afskedsbrev.
Livet er en afskedsgave.
Livet er en stor afskedshilsen.
Livet er en stor afskedskamp.
…
Livet er som enhver afskrift.
Livet er en afskrivning.
Livet er et afskrivningsarbejde.
Livet burde være afskrivningsberettiget.
…
Livet er verdens afskum.
Livets start er en afskydning.
Livet er en afskydningsrampe.
…
Livet er et afsæt til noget mere…
Livet er for ham en afsætning.
Livet er en afsætningsmulighed.
…
Livet er en afsøgning.
Livet er en afståelse.
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Produktion af metaforer II
Mål: computeren, kilde: afskalning ff. (DOB 1999)
Computeren er kun en afskalning af sand.
Computeren blev afskediget.
Computeren fik en afskedigelsesfrist.
Computeren fik ingen afskedigelsesgrund.
Computeren sendte ingen afskedsbegæring.
Computeren fik afskedsbesøg.
…
Computeren havde skrevet et afskedsbrev.
Computeren fik en afskedsgave.
Computeren gav en afskedshilsen.
Computeren var involveret i en afskedskamp.
…
Computeren lavede en afskrift.
Computeren foretog en afskrivning.
Computeren foretog afskrivningsarbejdet.
(afskrivningsberettiget, ville ikke blive metaforisk).
…
Computerens skærm flød over med afskum.
Computeren foretog en afskydning.
Computeren var en afskydningsrampe for e-post.
…
Computeren tog afsæt.
Computeren foretog selv en afsætning.
…
Computeren lavede selv en afsøgning af Internettet.
Computeren lavede selv en afståelse, og den gik i sort…
Der er mange eksempler her, og det er for at demonstrere, at det er meget let
at lave nye metaforer. Man kan sige, at den litterære eller æstetiske kvalitet
af disse metaforer er lav, men der kan arbejdes videre på udgangspunktet.
Disse metaforiske ytringer kan forfines, og der kan genereres begrebsmetaforer. Men af den grund er sådanne metaforer ikke udtryk for generelle måder at tænke på i den vestlige verden. Metaforerne er ikke kreative. De er
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genereret mekanisk ala computergenereringerne ovenfor. Pointen er, at man
kan lave alle mulige metaforer på denne måde. Man kan vælge de bedste ud
og påstå, at de er udtryk for kreativitet, intuition og kognitiv vitalitet. Men
har man ikke vist, at der er nogen, der anvender disse metaforer, er det vanskeligt at se, hvem der skulle være kreative andet end tekstforfatterne til eksemplerne. Pointen er: Man kan ved tilfældige opslag lave metaforer, uden
at de er udtryk for kognition eller måder at tænke på. Forskerne har indtil nu
hovedsagelig opfundet nogle metaforer, men det kunne lige så godt have været nogle andre, de havde fundet på.
Man bør i stedet finde ud af, hvilke metaforiske ytringer der anvendes.
Herefter vil man kunne anvende de huller, man finder i systemerne, til forudsigelser om, hvad man på et tidspunkt også vil komme til at sige metaforisk.
Man kan sige, at det Lakoff og Johnson, andre forskere og ordbogsmekanikken her har genereret er mulige metaforer. De har dog kun status af at
være eksempler på metaforer. Vores sprog muliggør disse metaforer. Men
disse metaforer er ikke blevet aktualiserede i konkrete tekster. Hvad der skal
til, for at disse mulige metaforer aktualiseres, siges der ikke noget om. Der
påstås blot, at de er aktualiserede, at de findes, men dog på et ubevidst plan.
Man kan derimod sige, at nogle af de metaforiske ytringer er udbredte, fx:
wasting my time. Mange af de selvopfundne eksempler, som lægges til
grund for forskellige begrebsmetaforer, anvendes dog slet ikke. Disse kunne
vi kalde metaforhuller i systemet. Vi kunne lave konkrete foreløbige antagelser om – hvis der var tilstrækkelig mange andre aktualiserede metaforer
til stede i systemet – hvordan et sådant metaforisk hul ville blive aktualiseret. Hvis vi rent faktisk i et korpus kunne finde metaforer, hvor udtryk som
lysbue og lysdiode indgik i stort omfang, ville vi kunne betegne andre lignende udtryk som lyskryds og lyslederkabel for sådanne metaforhuller. I
korpora kunne vi søge efter sådanne forekomster. Vi kunne søge efter forekomster, hvor alle fire udtryk fandtes i nærheden af hinanden. Udtrykkene
kunne søges via funktionen NEAR15 i Kvasirsøgemaskinen på Internettets
(DK) ca. 86 millioner ord, og hvis forekomsten her var for lille, ville vi kunne oversætte til engelsk og herefter søge på Internettets (UK) ca. 7,7 milliarder ord, for at øge mulighederne. Jo mere vi ved om, hvordan aktualiserede
15

Funktionen NEAR undersøger, om der findes udtryk, hvor de to tekststrenge i citationstegnene er tæt på hinanden.
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metaforer fungerer, jo bedre ville vi kunne forudsige aktualiseringen og udfyldningen af sådanne metaforhuller. Men det er noget andet, end forskerne
har gjort.
3.4. Mulige computermetaforer
Der er flere tilgange til computermetaforerne, men især to synsvinkler har
gjort sig gældende. Man taler dels om metaforerne på computeren, altså om
de metaforer, man anvender som brugerfladen, fx papirkurv, mus, internetadgang etc., dels om de metaforer, man anvender, når man taler om computerne i computerfaglitteraturen, fx i tidsskrifters brugervejledninger. Der er
altså metaforer om computere og metaforer om brugen af computere.
Begge områder dækkes af det, der her betegnes som computerfagsprog:
Det sprog man anvender, når man kommunikerer med computere eller taler/skriver om computerteknologi.
En konkret metafor, man har fokuseret på, er den såkaldte motorvejsmetafor (se også Grevy 1999). Lakoff og Johnson ville sige, at der var tale om
en motorvejsbegrebsmetafor. Når man skal sprogliggøre sig om computerteknologien og om, hvordan Internettet fungerer, taler man fx om, at computerne kører, overhaler, og man sprogliggør sig som om, man skyder genveje,
besøger hoteller, besøger adresser etc., når man anvender sin computer.
Andre computermetaforer må dog siges at være langt mere dominerende
end motorvejsmetaforer, og det er de metaforer, der personificerer computeren (der skelnes ikke her mellem besjæling og personificering, se nedenfor
på side 174). En sådan personificering sker, hvor computeren bl.a. siges at
handle og foretage sig noget. Fakta er dog, at motorvejsmetaforerne har tiltrukket sig en større interesse. Musolff (1997, 229) peger på, at der i vores
samfund findes en generel interesse i motorvejene og i, hvad der sker der:
Der findes en multispors-multihastigheds-europametafor med udgangspunkt
i den erfaring, at Europa er et stort motorvejssystem, hvori alle må indordne
sig de samme trafikregler. Vi er blevet glade for vejmetaforer.
Når vi derfor bruger motorvejsmetaforer, skyldes det, at vi har etableret
dem som fælleskulturelle erfaringer, som vi kan anvende, når vi taler om andre ting end motorvejsrelaterede ting og forhold. Vi anvender metaforerne,
når vi gerne vil referere til denne fællesskabsskabende erfaring. Der er ikke
grund til at tro, at årsagen til, at vi anvender kilden motorvej til at sprogliggøre informationsteknologiske komponenter, er, at der skulle være en lighed
118

mellem fx biler og computere. Stålhammar (1997, 123) gør sig til talsmand
for et sådant lighedssynspunkt, men der er grund til at antage, at metaforerne
ikke har den kognitive status, som de således tilskrives. I langt højere grad
kan motorvejsmetaforer bruges til at lette sprogliggørelsen af et kompliceret
og ikkefortroligt emne, og dette skyldes, at sprogbrugen signalerer fællesskabstilknytning. Det, der lader til at have styret undersøgelsen af motorvejsmetaforen, synes således ikke at have været målområdet, altså computerne, men en mere generel opmærksomhed på kildeområdet motorveje og
infrastruktur i Europa. For at få afklaret, hvorledes computerfagsprogets
metaforer reelt ser ud, bliver det derfor nødvendigt at ændre fokus til computerteknologien og til computerfagsproget.
Flere har arbejdet med computermetaforerne. Spørgsmålet er, hvorvidt
mange af de systemer, som de mener at have fundet, også er empirisk verificerede. Lawler (1998, 6 ff.) nævner en række metaforer: The computer is a
servant, the computer is a race, the computer is a tool, the computer is a
machine, the computer is a filing cabinet, the computer is a toy. Men der er
ikke nogen dokumentation for, at denne måde at forstå computere på er udbredt. Der kan findes alle mulige andre eksempler (se også Rohrer 1999,
Rohrer 2000, Gozzi 1991, Lawler 1998, Brünner 1987). Der er her også tale
om mulige metaforer.
3.5. Fagsprogsforskningen, metaforerne og den kognitive semantik
Med en bevægelse fra objektivisme til subjektivisme de sidste århundreder
er det blevet mere åbenlyst og mere synligt, at forskellige videnskabelige discipliner formulerer sig i metaforer. Dette er en udvikling, der går imod
Lockes og Hobbes ønsker om metaforfrie fagsprog. Metaforerne i naturvidenskab og filosofi er i dette århundrede generelt kommet i sprogfolks søgelys (se fx bidragene vedrørende naturvidenskab og metaforer i Ortony (ed.)
1998). De senere årtier er metaforerne blevet mere interessante i fagsprogsforskningen. Interessen her har haft et særligt fokus, der i højere grad har
gået på oversættelsesproblematikker (fx Elofsson 1998, 106), herunder leksikografiske problemstillinger (van der Meer 1999), end på metaforernes
funktioner i fagsproget.
Fagsprogsforskningen inden for metaforfeltet har således hvilet på to
traditioner: For det første har man fagsproglige traditioner, som man har
overført på metaforerne – for det andet har man i høj grad overtaget den
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kognitiv semantiske teori, hvor metaforerne ses som redskaber til at tænke
med. Fx er Cristofoli m.fl. (1998, 169) optaget af at etablere et metaforkorpus ud fra indsamlede eksempler fra aviser, tidsskrifter, magasiner, essays
mv. Det er den kontrastive analyse, der her er interessant for forfatterne, ikke metaforernes funktioner i deres kontekst. Samme sted (Cristofoli m.fl.,
168-169) lægger man sig op ad Lakoff og Johnsons og Blacks teorier uden
at forholde sig principielt og kritisk til dem hver især eller forholde sig til
det forhold, at de stilles op side om side til trods for deres meget forskelligartede synsvinkel og metodik. En sådan principiel kritik ville her have været
på sin plads, især da forfatterne beskæftiger sig med metaforer på et væsentligt bedre empirisk grundlag end de tidligere nævnte metaforforskere. De
ville netop have haft mulighed for at tage stilling til tidligere tiders uheldige
metodik.
En tilsvarende tendens ses hos van der Meer (1999, 198), der overtager
kreativitetspræmissen fra Lakoff og Turner (1989), der jo netop er en litteraturisering af metaforen. Men dette aspekt problematiseres ikke i van der
Meers fagsprogsopfattelse.
Den samme tendens ses hos Eckerström (1998, 58), der foretager en systematisk undersøgelse, hvor hun sammenligner metaforanvendelsen mellem
populærvidenskabelige og videnskabelige tekster. Dette er en tradition, der
ligger langt fra Lakoff og Johnson, og den holder sig til mere stilrene eksempler. Til trods for denne kvalitet hos Eckerström introducerer hun sin
metaforkonception ved at hævde, at metaforer er retoriske redskaber, der
skal vække interesse og underholde. Dette implicerer et metaforsyn, der hviler på et helt andet epistemologisk grundlag og en helt anden metodik end
den kognitive semantik gør (jf. kapitel 2). Eckerström finder dog via sin systematik ud af at personificeringerne er den største gruppe af metaforer i populærvidenskabelige tekster. Og det er ikke det, som faglitteraturen hidtil har
fortalt os: Lakoff og Johnson hævder, at man oftest anvender konkretiseringer, idet man herved bedre forstår abstrakte forhold. Men til trods for dette
nybrud hos Eckerström - hvilket forfatteren ikke selv synes at bemærke - der
tilmed foretages på et relativt lille tekstgrundlag, tages der ikke stilling til en
vis kognitiv semantisk applicering. Og det er ærgerligt. Fagsprogsforskningen har med sin tradition for mere systematiske undersøgelser netop mulighed for at finde ud af, hvilke metaforer der anvendes og fungerer i sproget.
Herved ville Lakoff og Johnsons mulige metaforer kunne kvalificeres.
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Stålhammar demonstrerer eksistensen af en hel række af begrebsmetaforerne i god lakoff-johnsonsk ånd. Det sker inden for en række traditionelt set
fagsproglige kerneområder: medicin, økonomi, politik, teknologi etc. Stålhammar er ikke i tvivl om metaforernes evne til at få os til at forstå nye ting
(fx Stålhammar 1997, 10), og metaforerne ses som heuristiske redskaber til
at organisere vores opfattelse af det, vi ser. Hun gør det ud fra eksempler i
samme tradition og med samme metodik som Lakoff og Johnson. De forskellige metaforer sandsynliggøres ikke via deres funktioner eller brug, men
via deres kulturhistoriske oprindelser i europæisk åndsliv og forklares ud fra
aristoteliske ligheder (Stålhammar 97, 123). Computerfagsprog undersøges
ud fra gennemgange af eksempler fra datatidsskrifter, manualer og ordlister,
og hun finder metaforer som motherboards og editorer og funderer over
oversættelsen til svensk. Også familieforhold i computeren har hun noteret
sig: Farfarfiler, sønfiler og andre personificeringer. Men fordi metaforerne
ikke undersøges systematisk, bliver hendes undersøgelse sporadisk og postulerende og langt fra den kritik af Lakoff og Johnsons tekstpoesi, man burde
kunne forvente af en fagsproglig funderet undersøgelse.
Ickler lægger sig i sin undersøgelse af metaforernes funktioner umiddelbart tæt op ad Lakoff og Johnsons sprog-tankedeterminisme. Han mener
(jf. indledningen af sin artikel) at have iagttaget den holdning i nye fagsproglige arbejder, at der hersker metaforforbud i videnskabelige tekster
(Ickler 1993, 94). Men, som han fortsætter, sådan en holdning beror på
manglende viden, da
[…] die Metapher auch in den Wissenschaften unvermeidlich sei und gerade
an der vordersten Front der Forschung nicht erst für den Ausdruck, sondern
schon für das Denken des Neuen unentberliche Dienste leiste. (Ickler 1993,
94, min fremhævelse).

I sin undersøgelse af metaforbegrebet, hvor Ickler inddrager en snæver del af
faglitteraturen, når han dog frem til en modifikation af de indledende bemærkninger, idet han senere skelner mellem to typer metaforer: metaforer
som retoriske figurer og metaforer som modeller (i Blacks klassiske forstand; der henvises ikke til Black). Han anser modellerne som værende langt
fra at være anskuelser. De er derimod tankeredskaber (Denkmittel, Ickler
1993, 104). Som empirisk grundlag for sin teori lægger han 5-6 linjer fra en
enkelt avis til grund for sit synspunkt. Her finder han udtryk som Werkzeugmaschinenbau rürstet sich, Kosten unter die Lupe nehmen og Der nächste
121

Aufschwung kommt, og disse metaforer ser han mere som stilistisk overmod
end som modeller. Modellerne repræsenteres derimod ved nedslag i fysikkens verden: Urknall, Leben und Ende von Sternen und Galaxien, [elektromagnetiske] Wellen, Elektronenwolke, Die Farben der Quarks etc. Han slutter derfor af med at konkludere, at modellerne er tankeredskaber, og siger, at
det er tvivlsomt, om metaforerne egentlig har en kognitiv værdi, og sætter
spørgsmålstegn ved, om de gør nogen nytte (Ickler 1993, 107-108). Ickler
får herved med denne tvedeling af metaforerne, som forekommer uhensigtsmæssig, lagt sig på to yderpositioner på én gang, nemlig objektivismen
og subjektivismen: De metaforer, han i et særdeles spinkelt omfang finder
hos en journalist, bliver til retoriske metaforer, hvis funktion er pynt og fjas.
Modellerne ser han derimod repræsenteret i videnskabelige kerneudtryk som
kognitive størrelser. Det tynde empiriske grundlag betyder, at han slet ikke
ser systemerne i journalistens fagtekst, og han overvurderer de videnskabelige fagtermers kognitive status, hvor metaforerne bliver tjenesteydende for
nytænkningen.
Den manglende viden, som han præsenterede os for i starten af sin artikel, kommer han selv til at ligge under for, fordi han ikke ser, at alle de andre metaforer - dvs. hans ikkemodelmetaforer - har vigtige funktioner. Metaforerne samarbejder på at få tekster til at hænge sammen. Disse ikkemodelmetaforer er ikke kun stilistik, som i Lockes forstand skal afvises. Hans tvedeling af metaforerne får her hele to slagsider: Der er dels en overvurdering
af metaforernes kognitive værdier, sprog-tankedeterminisme, dels en afvisning af metaforerne pga. en retorisk-ornamentalistisk funktion ud fra en
sprogvirkelighedsdeterminisme (jf. afsnit 2.4.2.1 ovenfor). Det centrale
problem er hans tekstpoesimetodik: Han foretager vilkårlige valg af såvel
eksempler på stilretorik i fagjournalistisk som eksempler fra alle mulige fysiskfaglige tekster, hvor hans to typer metaforer ikke iagttages i deres konkrete samarbejde.
Fagsprogsforskning i metaforer er kommet længere, end Ickler antyder. Der
findes i faglitteraturen mange arbejder vedrørende metaforer i videnskabelige og andre fagtekster, der peger på, at metaforerne er til stede i stort omfang, og at de er essentielle. Men det kan diskuteres, hvori det essentielle består, og det vil ske nedenfor. Det forholder sig ikke, som Ickler indleder sin
artikel med at sige, og sådan som mange tror, at der er et metaforforbud i vi122

denskabelige tekster. Det er ikke heri problemet i fagsprogsforskning i metaforer består. Problemet består derimod i, at man – som antydet her – ikke tager konsekvensen af sit systematiske arbejde alvorligt. At arbejde med at
undersøge metaforer i de sammenhænge, de forekommer i, i forskellige fagtekster og i forskellige tekstkorpora, har fundamentale konsekvenser for de
teorier, man skaber. Tekstpoesimetodik fører til udlægninger af litteraturiserede metaforer, uanset om de er fundet i poesi, i det såkaldte dagligsprog eller i fagtekster. Og ud fra en sådan metodik vil man kunne teoretisere sig til
en sprog-tankedeterminisme og en kreativitetspræmis. Fagsprogsforskningen har ikke altid haft tradition for at beskæftige sig med metaforer, men i
det omfang den gør det, er det uhensigtsmæssigt at overtage arven fra tekstpoesimetodikken. Langt vigtigere er det i fagsprogsforskningen af metaforer
at undersøge metaforernes samspil, deres funktioner og deres strukturer.
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4. Computermetaforer i PC Magazine Danmark
Ni hele numre fra 1997 og et helt nummer fra 1998 af PC Magazine Danmark er blevet undersøgt for metaforer. På dette grundlag er der etableret en
database med omkring 6000 metaforiske ytringer. I arbejdet med kategoriseringen af dette materiale har det været nødvendigt at fastlægge en systematik, således at materialet kunne behandles ensartet. Det har været nødvendigt
at foretage afgrænsninger af, hvad der var metaforer, og hvad der ikke var
metaforer. Her optrådte en række problemstillinger, som der nedenfor skal
redegøres for, men som har givet anledning til nogle såvel praktiske som
principielle og teoretiske overvejelser. Så længe man har en metodik, der giver en tilladelse til kun at give velvalgte eksempler på metaforer (jf. drøftelserne ovenfor bl.a. på siderne 76 og 83), trænger en konkret grænsedragning
mellem metaforer og ikkemetaforer sig ikke på. Men arbejder man med et
afgrænset korpus som her, hvor alt materialet skal systematiseres, bliver det
et krav at kunne rubricere materialet på en ensartet måde, og derfor er det
nødvendigt at gøre sig problemstillingerne klare.
Under arbejdet med disse systematiske rubriceringer blev det ret hurtigt
klart, at metaforerne udgør et langt mere systematisk hele end tidligere antaget. Metaforerne er integrerede. I faglitteraturen har man nok været klar
over, at der var metaforer i fagtekster. Man har også været klar over, at der
var mønstre, altså forskellige sammenhængende systemer. Der var fx motorvejsmetaforikken (se fx Rohrer 2000, Lawler 1998 og Sandbothe 2000,
1998b og 1996b), hvor der var metaforer som trafik, fart på Nettet, og der
var tale om computernes hastighed. Disse systemer viser sig på baggrund af
denne undersøgelse at være langt mere integrerede med andre metaforiske
mønstre end hidtil antaget. Metaforerne hænger nemlig sammen og danner
scenarier, sammenhængende erfaringsverdener, som ordene og udtrykkene
knytter sig til.
I kategoriseringsarbejdet var jeg i starten ikke helt sikker på, hvor mange af de metaforer, som Lakoff og Johnson betegner som konventionelle,
der skulle medtages. Det blev imidlertid ret hurtigt klart, at uanset hvor
mange ord og udtryk jeg valgte at betragte som metaforer, kunne de kategoriseres. Og uanset om der skulle være nogle metaforer, der i starten blev
overset, kunne jeg gå tilbage i databasen og søge på udtrykkene og tilordne
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dem skemaerne. Fx gjorde en kollega mig opmærksom på, at udtrykket sokkel, som betegner den fysiske stikkontakt, cpu'en placeres i, også er en metafor. I forvejen havde jeg kategoriseret forskellige enheder på computeren
bl.a. døre, låse, vinduer, huse, hoteller, og i dette bygningsscenario lod sokkel sig indplacere. Pointen er, at uanset om der på et tidspunkt i undersøgelsen skulle være kategoriseret for meget eller lidt, har det altid umiddelbart
kunnet lade sig gøre at indplacere de enkelte metaforiske ytringer. Og metaforer, som er blevet synlige i undersøgelsens forløb, har det været muligt at
gå tilbage i databasen og søge efter andre steder også for derefter at indplacere dem (se dog behandlingen af problemet med sokkel nedenfor på side
230). De strukturer, som skematiseringerne således afspejler, indikerer, at
der er tale om et fuldstændigt og lukket system.
Under arbejdet med materialet stod det ret hurtigt klart, at der i den
samme ytring ofte var flere metaforer. Dette gjorde, at det var nødvendigt at
indføre et registreringssystem, således at de forskellige metaforer kunne
fremstå selvstændigt i databasen. Ofte havde disse metaforer ingen indre
scenariemæssig sammenhæng, men i nogle tilfælde kunne intertekstuelle
gensidige påvirkninger mellem metaforer registreres.
Disse forskellige forhold gjorde det nødvendigt at opbygge databasen
således, at det var muligt at adskille de enkelte metaforiske udtryk, som de
enkelte ytringer bestod af. Ligeledes var det nødvendigt at registrere metaforerne i den tekstuelle sammenhæng, de indgik i, således at det var muligt efterfølgende at vurdere deres forskellige forudsætninger. Fx kan det ud fra
tekstsammenhængen vurderes, hvorvidt sokkel vedrører huse (ikkemetaforisk), eller hvorvidt sokkel har noget med computere at gøre (metaforisk).
Det har også været nødvendigt at registrere metaforerne således, at man efterfølgende kunne identificere den teksttype eller genre, som metaforerne
var til stede i. Efterfølgende ville det kunne lade sig gøre at vurdere, om der
fx var flere eller andre metaforer i magasinets reklamer eller øvrige tekst.
Disse og andre forhold har medført den konkrete opbygning af databasen
med de 6000 metaforiske ytringer, som der nedenfor principielt og konkret
skal gøres rede for.
Endvidere karakteriseres selve PC Magazine Danmark og den metodik,
der er anvendt i forbindelse med vurderingen af, hvorvidt der var tale om
metaforer eller ikke.
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4.1. Karakteristik af PC Magazine Danmark
PC Magazine Danmark, der er en dansk udgave af det amerikanske PC Magazine, indeholder en lang række forskellige genrer: artikler, tests, reklamer,
aktuelle nyheder mv. Noget af det materiale, der foreligger, er overtaget fra
det originale amerikanske PC Magazine. Langt hovedparten er dog skrevet
direkte på dansk, og bladet har sin egen danske redaktion. Overordnet må
bladet betragtes som skrevet hovedsagelig for edb-specialister: Både i emnevalg og i sprogbrug forudsættes et dybere kendskab til og en dybere interesse for emnet end det rent brugermæssige. Computernovicer, der således
alene interesserer sig for, hvordan de bruger tekstbehandlingssystemer eller
bruger e-mail på deres computere, vil hurtigt lægge bladet væk. Bladet henvender sig i høj grad til superbrugere, der skal indhente viden om, hvad der
rører sig på markedet, og via bladets vurderinger og tests skal kunne kvalificere en lang række computerprodukter inden for såvel hardware (de fysiske
enheder), software (vedrørende programprodukter) og serviceydelser (fx internetudbyderes ydelser som adgang til hjemmesider, webhoteller mv.). I artiklerne drøftes der således produkter som pc'er, printere, modems, interfaces, harddiske, skærme, tekstbehandlingsprogrammer, regnearkprogrammer,
internetudbydere, processorer, virusscannere etc.
Et typisk eksempel på ordvalg og tema er:
"Og trods CPU'ernes hæsblæsende fart nutildags, kan formateringen af GDIinformationerne og overførslen til printeren i bemærkelsesværdig grad sløve
systemet, når komplekse udskrifter er på dagsordenen." (PC Magazine Danmark 1, 1997, 28).

Her må den almindelige bruger stå uforstående over for udtryk som formateringen af GDI-informationerne. Den almindelige bruger vil derfor være i
tvivl om det indforståede udtryk, at noget i bemærkelsesværdig grad vil sløve systemet og vil måske ikke ane, hvad der menes med systemet. Typisk er
det også, at ytringerne indeholder flere metaforer, som her, nemlig: cpu'ernes hæsblæsende fart og udskrifter er på dagsordenen (to metaforer, der dog
ikke her er integrerede). Temaet i dette citat angår, hvorledes computersystemet som helhed fungerer, når man har mange eller store printeropgaver.
Den måde temaet behandles på er særdeles abstrakt og teoretisk og vedrører
detaljer om, hvorledes de forskellige informationer, der sendes fra computeren til printeren, formateres (ordnes), så printeren slutteligt skriver noget ud
på papir. Tidsskriftet henvender sig således først og fremmest til superbruge126

re, dvs. de personer, der har ansvaret for virksomheders indkøb af forskellige
computerprodukter. Lægmanden vil i højere grad anskaffe sig et computermagasin som fx Datatid eller Alt om Data. Forskellene mellem de tre blade
illustreres ved overskrifterne fra en af deres forsider:
Forsideanalyse: PC Magazine Danmark
Gratis utility på cd-rom'en: Sådan holder du bedre øje med din Windows 95.
Mål din pc's ydelse: Alt om Winstone 97.
Stortest af Javaværktøjer.
Månedens Webguide.
Er tiden inde til at udskifte kontorpakkerne?
Test af de førende office-produkter.
(Nr. 2, 1997, forsiden).
Disse eksempler anføres alene for overordnet at give et indtryk af sprogbrugen og de faglige temaer. I PC Magazine Danmark bemærkes ordvalg og
emne: Der er utility på den vedlagte cd-rom; der henvises til et testprogram
Winstone 97, til programmet Java og til Webguide, som alle er udtryk, der
hører til i et meget lukket sprog. Man henvender sig til et publikum, hvor
disse termer i forvejen er kendt og ikke behøver at blive præsenteret. Læseren skal være interesseret i at holde øje med Windows 95, at måle sin pc's
ydelse, at gå ind på nye Websider og i at høre om, hvorfor man skal skifte
kontorprodukter. Det er alle emner, der ikke interesserer den almindelige
bruger, der helst ser sig fri for at skulle tænke på styresystem, pc'ens indretning og ikke bruger unødig tid på at undersøge nye sites på Internettet. Hvilket programprodukt, der skal være på pc'en, er ikke noget, der interesserer
den almindelige bruger meget. Hovedinteressen hos den almindelige bruger
er, at computeren fungerer. Det forstyrrer blot den almindelige bruger, at
computerens funktioner giver anledning til opmærksomhed. PC Magazine
Danmarks forside henvender sig til superbrugeren, der skal sørge for, at andre brugeres computere kører upåklageligt og med de mest optimale programmer. Superbrugeren skal være orienteret således, at han/hun kan assistere andre med viden på brugerniveau.
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Forsideanalyse: Alt om Data
Når ramkredsene vågner.
Indscanning på alle tænkelige måder: Stortest af billige flatbedscannere.
Fra 1,2 gigabyte og opefter.
Stortest af IDE-harddiske.
(Nr. 2, 1997, forsiden).
I Alt om data henvender man sig i højere grad til den almindelige bruger:
Man forklarer fagudtryk via dagligdags termer: Ramkredse vågner. Man aktiverer brugerens viden om nogle daglige forhold, fx det at vågne. Samtidig
taler man om noget kompliceret inde i computeren. Der er tests af scannere,
som den almindelige bruger evt. skal ud at købe. Og der er test af harddiske.
Forsideanalyse: Datatid
Nu kommer DVD'en: Fremtidens Cd-rom.
Danmarks første kig på Windows 97.
Alle de store kontorpakker i kæmpetest.
Så gode er de prisbillige flatbedscannere.
Masser af tips og teknik: Sådan brænder du en CD. Sådan kommer du på
Internet.
Stortesten af CD-ROM drev afslører: Ny rekord i cd-fart.
(Nr. 2, 1997, forsiden).
Endnu mere brugerhenvendt er måske Datatid, der her behandler emner som
dvd og det nye styresystem 97, som brugeren evt. kan skifte til. Perspektivet
er her anderledes end i PC Magazine Danmarks omtale af Windows 95: Her
er der et kig på programmet, hvor vi ovenfor kunne holde øje med styresystemet. I øvrigt er der flere praktiske råd og tips om, hvordan man vurderer
scannere, cd-brændere og kommer på Internet etc. Modsat PC Magazine
Danmark kræves der ikke en interesse i, hvordan systemet fungerer i detaljer.
PC Magazine Danmark henvender sig til en mere teknisk interesseret
persongruppe med en større teoretisk faglig baggrund. Enkelte af numrene
kan have interesse for almindelige brugere, men generelt koncentrerer magasinet sig om emner på et mere detaljeret, abstrakt og strategisk niveau. Dette
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ses også i den måde, bladet er opdelt på. Bladet har en leder, hvor chefredaktøren tager mere computerstrategiske og computerpolitiske overvejelser op
om, hvorvidt Microsoft har monopol (1997, nr. 3), om størrelsen på bærbare
computere (1997, nr. 4) og om processorudviklingen (1997, nr. 5). Der er de
faste rubrikker Smugkig, Kommentar, Månedens utility, Nettet Rundt, Nyheder, Stortest, Trends og For de langhårede, der angår emner som helt nye
produkter på markedet, holdninger til computerteknologi, informationer om
indholdet på den vedlagte cd-rom, informationer om internetsteder, der er
værd at bruge tid på, informationer om, hvad der sker i de forskellige store
internationale edb-virksomheder og deres planer, den månedlige test af fx
computere, programmer el. lign., nye måder at anvende computere på - fx i
forbindelse med konferencer. Og sidst er der en rubrik af mere teknisk karakter om, hvorledes man fx håndterer flere styresystemer på samme computer. I slutningen af bladet er rubrikken Næste nummer, hvor indholdet af næste nummer og næste nummers cd-rom præsenteres.
Ud over disse tilbagevendende rubrikker tages der også emner op, der
har mere engangskarakter, fx messer og interviews. Nogle køber givetvis
kun bladet for at få den medfølgende cd-rom og læser ikke bladet. Men af
dem, der læser de tilbagevendende artikler, fordres der en vedholdende interesse for tekniske detaljer om, hvorledes teknologien fungerer på et meget
abstrakt niveau. Bladet henvender sig altså til de såkaldte superbrugere, der
ud over at interessere sig for teknologiske detaljer også interesserer sig for
de forskellige store edb-leverandørers politik, for computermarkedets udvikling og for holdninger til computerteknologien, de forskellige produkter og
deres brugerflader. Samtidig med at der i magasinet reflekteres over computermarkedet, drøftes også ofte den måde, skribenterne selv taler og skriver
om computere på og bruger metaforer på.
Magasinet indeholder også en lang række reklamer, hvoraf en stor del er
helsidesannoncer. Det er rigt illustreret, og disse illustrationer består bl.a. af
fotos af de produkter, der drøftes, skærmdumps, dvs. illustrationer af hvordan computerskærmen så ud, da man var inde i et bestemt program etc. Og
der er illustrationer til emner, der ikke kan tages fotos af, fordi der er tale om
mere abstrakte emner, fx Internettet, der illustreres med et edderkoppespind,
og softwaren Java, der illustreres med kaffebønner, idet der findes et kaffemærke med samme navn. Bladet er således visuelt flot udformet.
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4.2. Sproget i PC Magazine Danmark
Fagsproget er præget af en lang række tekniske udtryk. Det er ikke kun som
indlejringer i metaforer, der er tekniske udtryk i computerfagsproget. Man
støder ustandseligt på nye tekniske termer og produktnavne som fx Diva,
ISDN, PCI, CAPI 2.0, faxgrupperne 2 og 3, TCO, ATX, HE Pro 2200, DisCover PP200, ViewSonic, DDL-biblioteker, CAB CCE-kontrolruntimefi-ler,
HTML 3.2, S3 Trio64V+, der, som det fremgår, i stor udstrækning består af
forkortelsen i form af kombinationer af store og små bogstaver og tal. Der
dukker løbende og i stort omfang nye produkter og dermed sådanne betegnelser op, hvorved andre termer udgår af fagsproget i samme takt.
Under arbejdet med registreringen af metaforerne i magasinerne forsøgte jeg at anvende computerens stavekontrol, således at nye og ukendte udtryk i deres forskellige bøjninger tilføjedes stavekontrollens ordliste. Det viste sig dog hurtigt, at ordlisten i Word97 blev fyldt: Der var flere nye ord og
udtryk i computerfagsproget, end stavekontrollens ordliste kunne håndtere.
Når man arbejder med en tekst, er det normalt i starten, at man skal lægge
mange nye ord ind. Efterfølgende genkender stavekontrollen tilbagevendende ord i ens dokument. Men her blev der ved at dukke nye ord og udtryk op,
og dette er et klart udtryk for, at nye termer hele tiden går ind i fagsproget,
og at mange lige så hurtigt går ud igen.
I nogle udtryk kan man som fagmand følge udviklingen. Således havde
man først et S3 Trio-elektronikkort til at generere billederne på computerskærmen, så ændredes den til det bedre S3 Trio64, og til sidst blev det til S3
Trio64V+, hvor plusset signalerer nogle ekstra faciliteter. På grund af dette
gennemtræk af ord og udtryk i fagsproget når der næppe at danne sig en
norm for, hvordan udtrykket skal anvendes og staves, før det går ud af fagsproget igen. Fx anvendes det nævnte udtryk S3 Trio både med og uden mellemrum mellem tretallet og T'et. En anden fagterm, som illustrerer det levende fagsprog, er metaforen wake-on-LAN, der er en funktion, som muliggør at computere, der er tilsluttet et netværk, kan tændes centralt. Udtrykket
er metaforisk, idet det implicerer, at computeren kan sove som levende væsener. Dette fagudtryk staves på mange forskellige måder, idet sprogbrugerne helt usystematisk kombinerer mulighederne for at anvende store eller små
begyndelsesbogstaver og versaler i LAN, bindestreg og citationstegn. Eksemplerne er fra databasen: Wake-on-LAN, wake-on LAN, Wake on LAN,
Wake-on Lan, 'Wake-up on LAN', Wake-On-LAN-teknologi, Wake on Lan,
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'wake-on-LAN', Wake-on-Lan, Wake-On-Lan, Wake-on-Lan. Det, der således karakteriserer fagsproget, hvor udtrykket wake on-lan er et grelt eksempel, er, at der for en lang række ord og udtryks vedkommende ikke kan nås
at dannes ensartede normer for deres anvendelse inden, de går ud af fagsproget igen. Det er i denne sammenhæng metaforernes hovedfunktion skal
ses: Hvor den computerteknologiske virkelighed er kaotisk og i hastig forandring, skaber metaforerne orden og sammenhæng.
Det er ofte blevet antaget, at inden for områder, der var i teknologisk hastig
udvikling, skulle man forvente at finde mange metaforer (se fx Grevy 1997a,
11 og Ingrid Meyer m.fl. 1997, 2). Metaforerne skulle fungere således, at
man bedre kunne forstå noget nyt. Idet teknologien forandrer sig særdeles
hurtigt - ikke kun kvantitativt, hvor udviklingen betragtes som eksponentiel,
men også kvalitativt - vil computerfagtekster derfor indeholde store mængder metaforer. Det er også blevet fremhævet fra Lakoff og Johnsons side, at
netop abstrakte områder tiltrækker sig metaforer, idet disse områder skulle
være vanskelige for os at forstå, men lette at forstå via konkrete og håndterlige ting. Et af deres eksempler er tid er penge, hvor det abstrakte tid ses
som konkrete penge. Begge disse synspunkter er der er grund til at så tvivl
om. For det første er mange af ovenstående fagtermer ikke metaforer, men
betegner abstrakte forhold og komplicerede teknologiske produkter. For det
andet er konkretiseringer slet ikke den mest dominerende type metaforer i
undersøgelsen (jf. drøftelsen på side 26).
Nogle af de funktioner, som metaforerne i computerfagtekster har, kan
vi alligevel allerede nu gisne om: Et fagsprog, der ikke har en fast og uforanderlig kerne får svært ved at fungere uden metaforer, fordi metaforerne
har den funktion, at de indlejrer alle de øvrige ord og udtryk i en fælles
ramme. Jeg har ovenfor illustreret denne ramme via billedet af en figur på en
tv-skærm (ovenfor på side 27). Nedenfor skal metaforernes funktioner demonstreres mere konkret, men som antydet, så er deres funktioner ikke at
være kognitive forbindelsesled til nye områder. Metaforerne er snarere funktionelle sproglige størrelser, der gør os i stand til at fungere sprogligt og
upåvirkede af nye flygtige termer, der ikke indlejres i sproget. Metaforerne
kan således ses som sproglige størrelser, der får sproget til at hænge sammen.
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4.3. Empirisk konstruktivistisk metodik. Undersøgelsens metode
Der skal nedenfor redegøres for forskellige metodiske forhold i forbindelse
med registreringen og kategoriseringen af de computerfaglige metaforer.
Der er her - i modsætning til den praksis og metodik, der har været taget i
anvendelse ved undersøgelse af metaforer op til i dag - lagt op til en række
både praktiske og teoretiske overvejelser. Dette er en konsekvens, der er taget på baggrund af erfaringerne med en fremgangsmåde, der ikke kun ser på
metaforer, som i forvejen passer ind i en teori. Og det er sket på baggrund af
arbejdet med et tekstkorpus. I den empirisk konstruktivistiske metodik er der
således et fundament, der både er teoretisk og tekstbaseret.
4.3.1. Generelle overvejelser vedrørende metoden
I denne afhandling er det formålet at konkretisere metaforers funktioner i
fagsprog. Idet der vil blive foretaget nogle generaliseringer ud fra de undersøgte metaforer i computerfagteksterne, vil der være tale om anvendelse af
en induktiv metode. Ovenfor i kapitel 3 er Lakoff og Johnsons anvendelse
af denne metode blevet kritiseret. Dette skyldes ikke, at deres fremgangsmåde i sig selv er dårlig, men at Lakoff og Johnsons empiri er for dårlig. Lakoff
og Johnson har arbejdet ud fra en teori om, hvordan metaforer fungerer, og
har på den baggrund lavet eksempler på metaforer, der passer på teorien. I
denne undersøgelse af metaforer arbejdes der på samme måde ud fra en ide
om, hvordan metaforer fungerer, men forskellen er, at de fundne metaforer
er taget fra et konkret tekstkorpus. At Lakoff og Johnson foretog en forhastet generalisering var forholdsvist enkelt at eftervise i falsifikationen: Lakoff og Johnson har arbejdet ud fra en for ringe empirisk basis.
Her tilstræbes det via et større empirisk grundlag at gøre vores viden om
metaforernes funktioner mindre subjektive end tidligere tiders undersøgelser. Det er ikke formålet at lave en objektivistisk undersøgelse om "metaforer som de er", men det er formålet at komme frem til en bedre forståelse af
metaforerne ud fra, hvad der lader sig observere. Der er ikke her på nogen
måde tale om en kvantitativ metodik, hvor fakta om metaforerne udledes ud
fra deres objektive forekomster. Det er derimod en fremgangsmåde, hvor
også den viden, vi i forvejen har om metaforer, bruges som forudsætning for
undersøgelsen. Denne undersøgelse adskiller sig fra den kognitive semantiks
metode, idet den tilstræber et bedre empirisk fundament. Det er på dette
grundlag, teorien om metaforer udvikles: Teorien udvikles i vekselvirkning
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med empiri. Udviklingen af teorien er sket samtidig med undersøgelsen af
sprogbrugen.
I afhandlingen har det ikke været muligt at redegøre eksplicit for den proces,
hvori erkendelsesprocessen er forløbet. Principielt skal der dog her gøres
nogle bemærkninger. I arbejdet er der taget udgangspunkt i meget af den viden, som vi allerede har om metaforer. Dette arbejde har ført frem til opstilling af en række scenarier, som alle metaforer må siges at kunne tilordnes.
På denne måde får vi etableret et afgrænset system over mulige metaforer,
og det har en række konsekvenser for, hvordan vi må forstå metaforer. Dette
er allerede drøftet ovenfor (fx overvejelserne om metaforer og kreativitet).
Men spørgsmålet er, hvorledes denne ide om disse scenarier er udviklet, og
hvordan det teoretiske apparat er blevet udviklet rent metodisk set.
Sagen er, at teorien ikke er opstået ud af den blå luft. Disse scenarier og
ideen bag dem er opstået ud fra en viden om en lang række systematiske behandlinger af forskellige metaforer i faglitteraturen. En lang række forskere
har talt om metaforernes strukturer (bl.a. Ricoeur, Black, Lakoff og Johnson), og der er blevet redegjort for en lang række metaforiske rum og konkrete strukturer (bl.a. Deignan og Stålhammar). Således har fx Lakoff og
Johnsons argumenter er krig-metafor været inspirationskilde til oprettelsen
af en bestemt metaforisk type (argumenter er krig betragtes ikke her som
en begrebsmetafor). Fx Sandbothes ideer om Internettet som en scene og fx
Larsens ideer om naturlandskaber inspirerede til andre rubriceringer af metaforer. Lakoffs redegørelse for bevægelses- og rumskemaer har også været
med til at rette opmærksomheden på tilsvarende strukturer i computerfagsproget (se Lakoff 1987, 416 ff., der er hans "case study" af over, se også
drøftelsen af samme emne hos Alverson 1995).
Der er arbejdet ud fra den bestående metaforforsknings hypoteser og
erfaringer med, hvorledes metaforer kan rubriceres. I denne undersøgelses
første faser er de metaforiske ytringer mere eller mindre blevet kategoriseret
på samme måde, som Lakoff og Johnson ville have gjort. Denne måde at kategorisere på er, mens undersøgelsen skred frem, blevet kraftigt modificeret.
De bestående hypoteser om, hvilke metaforer, der kan findes i tekster, slog
ikke til. Der var metaforer, som i første omgang ikke kunne kategoriseres.
Måden at kategorisere på måtte så tilpasses i forhold til de resultater, som
undersøgelsen gav. Denne metode kan betragtes som en deduktiv metode,
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som har ført til nogle ideer om, hvordan metaforer fungerer. I undersøgelsen
her blev der foretaget nye observationer, der ikke stemte med tidligere tiders
observationer (bl.a. fordi der ikke tidligere havde været foretaget observationer af denne mere systematiske art). Heraf fulgte en række modificeringer
af de tidligere hypoteser om metaforer (se fx nyvurderinger vedrørende miksede metaforer på side 150).
Struktureringerne af scenarierne fremkom heller ikke af sig selv. På et
tidspunkt i undersøgelsen var der en lang række usammenhængende metaforiske typer til stede, som ikke umiddelbart lod sig ordne i et system. Der var
i databasen også en hel række metaforiske ytringer, som ikke lod sig indplacere i nogen scenarier og herunder i nogle metaforiske typer. Her lod jeg
mig inspirere af, hvorledes man i begrebsordbøger og tesaurusser strukturerer begreber og dermed viden. I Rogets tesaurus finder vi en inddeling af begreberne i følgende overbegreber: actions, causes, fields og human activity,
life forms, objects, the planet, qualities, senses, states, weights and measures
(Kipfer 1992, 921-922). Denne overordnede opdeling kunne ikke umiddelbart anvendes, og ud fra flere af de begrebsmæssige områder, som computermetaforundersøgelsen havde indkredset, var der andre rubriceringer, der
var mere oplagte. Fx udgør områder som states og the planet ikke integrerede områder i undersøgelsen. Men alligevel kunne aspekter af tesaurussens
strukturer anvendes. Der var fx flere af områderne inden for fields og human
activity, der var oplagte at udspecificere, og flere af disse ses også i skematiseringen: the arts, health, military, og religious, som kan genkendes fra nogle af scenarierne her: Der er tale om aktiviteter inden for og uden for social
kontrol, kunst, sygdom, krig og religiøsitet. Tesaurussen inddeler også life
forms i en række begreber, som svarer nogenlunde til rubriceringen her. Under objects opfører tesaurussen dog bl.a. føde og drikke og redskaber. På
grund af de sammenhænge, som de pågældende metaforer indgik i med andre, var det mere relevant at se begreber som føde og drikke som en social
aktivitet, og det var mere givende at rubricere redskaber som håndværksbegreber.
Der er som illustreret her en lang række forskelle og ligheder mellem
Rogets tesaurus og mit system. Der er tilsvarende forskelle og ligheder mellem systemet i fx Andersens begrebsordbog (Andersen, H., 1945) og mit system. Disse forskelle og ligheder er dog ikke alle vigtige for det færdige resultat af mine overvejelser. Jeg har ladet mig inspirere af arbejder som Ro134

gets tesaurus og Andersens begrebsordbog, men empirien har været fundamentet for udformningen af systemet. Det har ikke været tilstræbt, at strukturerne i scenarierne ubetinget skulle tillempes sådanne værkers strukturer.
Det har derimod været målet at kunne indordne metaforerne på en overskuelig og sammenhængende måde ud fra den måde, som de optrådte på i korpus. Den orden, som scenarieoversigten afspejler, er således ikke et resultat
af en stræben efter en modsigelsesfri abstrakt struktur. Den orden, som viser
sig, er i højere grad et udtryk for den måde, som metaforerne forekommer på
i deres kontekst.
I arbejdet her er der foretaget en række generaliseringer ud fra det materiale,
der er undersøgt. I den henseende kan metoden betragtes som induktiv, idet
den går fra betragtninger af et afgrænset sæt af data til metaforers funktioner
i fagsprog generelt. I undersøgelsen er der også foretaget forskellige praktiske forsøg på at rubricere materialet på forskellige måder. Denne proces er
sket ud fra nogle antagelser, som er blevet justeret undervejs. I denne proces
har det været muligt at falsificere forskellige uheldige måder at ordne materialet på, som ikke stemte overens med andre fund af metaforer. Metodisk er
der her blevet arbejdet deduktivt, idet der er fremsat antagelser, som herefter
har kunnet testes. Måden at betragte metaforer på har kunnet justeres. I denne deduktive fase er der taget udgangspunkt dels i ovenstående forskellige
ideer om metaforer, dels i de nævnte værker med deres sans for strukturering
af begreber.
Arbejdet med struktureringerne af metaforerne kan derfor mere overordnet
siges at have været et arbejde, hvor der skiftevis er gået henholdsvis deduktivt og induktivt frem. Disse skift mellem induktiv og deduktiv fase har forløbet successivt i hele den periode, hvor undersøgelsen har fundet sted. Og
teoriudviklingen har fundet sted i den samme periode, og dette er nemlig
sket i vekselvirkning med refleksionerne over empirien. Resultatet af dette
arbejde ses i de generelle betragtninger over metaforer og deres funktioner i
fagsprog. Og selvom resultatet umiddelbart præsenteres som en færdigstøbt
forklaring, der udspringer direkte af empirien, er dette ikke tilfældet. Det er
kun fremstillingsmæssigt, at resultatet af studiet af metaforer ses som et
slutprodukt, hvorfor det kan se ud som om, der alene har været tale om en
induktiv proces. Når der derfor her tales om empirisk konstruktivisme og ik135

ke kun konstruktivisme, er det fordi, der ikke kun er tale om konstruktioner
og generaliseringer. Der er derimod tale om konstruktioner og generaliseringer på baggrund af et empirisk materiale og på baggrund af det bestående
epistemologiske grundlag.
4.3.2. Computermetafordatabasen
Alle ytringer i de ti numre af PC Magazine Danmark, der indeholder metaforiske ytringer, er blevet skrevet ind i databasen. Alle metaforiske ytringer
såvel i annoncer som artikler, indholdsfortegnelser, overskrifter, forsideslogans mv. er registreret. Databasen er opbygget af en række indtastningsfelter, hvor kildeoplysninger og kildetype mv. kan registreres. Det vigtigste
felt, hvori data indskrives, er metafor, hvor hele ytringen til nærmeste punktum, eller andre sluttegn, indskrives (i særligt lange ytringer indskrives kun
til semikolon). Rubrikoverskrifter mv. indskrives også i dette felt, og det
gælder også de samme ytringer, som gentages i indholdsfortegnelsen. Der
vil i databasen således være en del gentagelser. Og dette giver mulighed for
at vurdere forskellige metafortypers frekvens.
Databasen indeholder to metaforfelter, og det skyldes edb-tekniske begrænsninger. Den database, der arbejdes med (Windows Access), har en begrænsning på 256 tegn i hvert felt. I det omfang ytringen ikke kan være i feltet metafor, fortsættes i metafor 2. Dette har kun været aktuelt i et mindre
antal tilfælde (ca. 300 tilfælde). Databasens vigtigste oplysninger ligger i
feltet kort, som indeholder den metaforiske ytring i en kort og koncentreret
version af de forskellige metaforer, som indgår i den oprindelige ytring, der
var i feltet metafor. Mange af ytringerne indeholder nemlig flere metaforer,
og derfor opføres udgangsytringen det antal gange, den indeholder forskellige metaforer. I feltet kort opføres de forskellige metaforer, eksempelvis:
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METAFOR
Netkortet, et 10/100 Mbit/sek HP-netkort, er i stand til at "vække" maskinen op –
dog kun for 10 BaseT - så den kan tilgås på afstand af supportpersonale, selv når
den er i dvale.
Netkortet, et 10/100 Mbit/sek HP-netkort, er i stand til at "vække" maskinen op dog kun for 10 BaseT - så den kan tilgås på afstand af supportpersonale, selv når
den er i dvale.
Netkortet, et 10/100 Mbit/sek HP-netkort, er i stand til at "vække" maskinen op dog kun for 10 BaseT - så den kan tilgås på afstand af supportpersonale, selv når
den er i dvale.
Netkortet, et 10/100 Mbit/sek HP-netkort, er i stand til at
"vække" maskinen op - dog kun for 10 BaseT - så den kan tilgås på afstand af supportpersonale, selv når den er i dvale.

KORT
man kan "vække" maskinen (op)
(selv når den er i dvale)
(man kan "vække" maskine op) selv
når den er i dvale
(man kan) "vække" (maskine) op
(selv når den er i dvale)
(man kan "vække") maskine (selv når
den er i dvale)

Udgangsytringen er opført fire gange, men kortformerne er forskellige. Ytringen indeholder fire metaforiske udtryk. (1) Den første kortform indeholder metaforen man kan vække maskinen; indholdet er en kortere form af metaforen i ytringen Netkortet…er i stand til at 'vække' maskinen. I kortformen
er andre aspekter af ytringen til venstre sat i parentes, og disse skal der her
ses bort fra. Den metaforiske ytring, som kortformen i det første felt repræsenterer, er alene den uden for parenteser. Det, der står i parentes, er ekstrainformationer, der indikerer at udgangsytringen indeholder yderligere metaforer. Der er her tale om at man tillægger computeren (maskinen) samme
egenskaber som levende væsener, idet man implicerer, at maskinen er et levende væsen, der kan vækkes. Udtrykket vækket er her udvidet fra sin commonsenseanvendelse til fagområdet computerteknologi. Ytringen indeholder
endvidere de metaforiske udtryk (2): Computeren er i dvale og (3) computeren kan vækkes op (hvor det er op, der her er interessant, og hvor metaforen
kategoriseres som orienteringsmetafor. Endvidere indeholder yt-ringen metaforen (4) computeren er en maskine. De fire forskellige metaforer tilknyttes forskellige metaforiske typer, hvor kildeområdet eller scenariet er
henholdsvis levende væsener (i de første to tilfælde), rumlig orientering og
maskiner (scenarierne drøftes nedenfor på side 172 ff., maskinmetafortypen
drøftes nedenfor på side 200).
Ytringerne skrives så ordret ind i databasen som muligt, hvorfor den oprindelige skrivemåde er søgt opretholdt så originalt som muligt. Den måde,
som store og små bogstaver er anvendt på i en enkelt term, den måde som
bindestreger, mellemrum og skråstreger mv. er anvendt på, er fulgt så tæt
som muligt. Når udgangsytringen gengives så præcist som muligt, gengives
evt. stavefejl, trykfejl eller inkonsekvent stavning, uden at der nødvendigvis
gøres opmærksom på det. I kortformen er der dog søgt korrigeret for trykfejl
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mv., men indholdet er ikke ændret: Når der et sted står med et gram salt, er
det derfor ikke ændret til det korrekte en gran salt. I databasen har det dog
pga. edb-tekniske begrænsninger ikke været muligt at angive typografiske
aspekter som fed og kursiv. VERSALSKRIFT er dog i et vist omfang søgt
gengivet som i originalen.
I nedenstående udpluk fra databasen har vi ytringen Net i luften, der indeholder de to metaforer i luften og net. Dette omformuleres til: Internettet
er i luften (der angives ved: ”(net) i luften”) og Internettet er et net (der angives ved: ”net (i luften)”).
FAGBRUG

LEX

KILDETYPE

FAGOMR

ÅRG

PC Magazine
Danmark
PC Magazine
Danmark

NR

(net) i luf- d09
ten
net (i luf- N1
ten)

KILDE

SIDE

Net i luften

KORT

TYPE

Net i luften

META2

METAFOR

DISKURS

32

4

1998 edb

a

1

3

nyheder

32

4

1998 edb

a

1

3

nyheder

I databasen findes andre oplysninger, hvilket fremgår af illustrationen fra databasens forskellige indtastningsfelter: Type, side, nr, årg (årgang), fagomr
(fagområde), kildetype, lex (leksikaliseringsgrad), fagbrug, diskurs og kilde (kildefeltet og fagområdefeltet er i databasen, men er ikke gengivet i bilagene, da oplysningerne i disse felter er ens: Alle posterne er fra PC Magazine Danmark, og alle fagområdefelterne indeholder oplysningen edb). Ud
fra kortformen kategoriseres de enkelte metaforiske ytringer i disse tilfælde
som [d09] og [N1], som angiver betegnelsen på en bestemt metaforisk type,
der i disse tilfælde vedrører henholdsvis rejsescenariet og [N1], som er
overfladescenariet (for en detaljeret redegørelse vedrørende disse scenarier
se nedenfor siderne 225 og 231).
Den metaforiske type angives i kantet parentes som en kombination af
et bogstav og nogle tal. Bogstavet angiver hovedkategorien og tallet er en
underopdeling. Bemærk, at der både anvendes små og store bogstaver, som
angiver forskellige metaforiske typer. Således er en [d]-metafor og en [D]metafor to forskellige metaforiske typer. I brødteksten anvendes den kantede
parentes for entydigt at markere, at de forskellige bogstaver, der optræder,
henviser til metaforiske typer. I databasen benyttes den kantede parentes ikke. Udtrykket scenariet hentyder til den overordnede struktur for alle metaforerne og er betinget af den måde, vi sammenhængende bruger ord og ud138

tryk på i dagligdagen. Vi har fx et rejsescenario indeholdende ord og udtryk
fra erfaringer med trafik til lands, til vands og i luften. Taler vi om, at computeren kører, anvender vi en metaforisk type [d3]. En sådan metaforisk ytring kan vi også kalde for en [d3]-metafor. En lidt mere upræcis måde at
omtale den på er at tale om en trafikmetafor. Ikke alle de metaforiske typer
har sådanne navne. Alle metaforerne der starter med [d] kan betegnes [d]metaforer. På grund af løbende justeringer af notationssystemet, kan der være tomme pladser i de forskellige oversigter (fx er der ingen [n37] mellem
[n36] og [n38] i oversigten i rammen på side 192).
Kilden oplyses i felterne kilde, side, nr og årg. Fagområdet oplyses også, idet der i databasen også indtastes oplysninger, der ikke vedrører computerfagtekster og edb-området: Der er lavet mindre sammenlignende undersøgelser, hvor metaforer fra fagområder som pædagogik, fysik, matematik mv.
er lagt ind for at undersøge, hvorvidt de typer metaforer, der findes i computermetaforerne, kun findes der. Alle andre metaforer end computermetaforerne kan via filtrering på dette felt således sorteres fra, som det er gjort i bilag 1 og bilag 2. Kildetype-feltet er til oplysninger, der vedrører, om metaforerne indgår i en artikel (dette indikeres med et a) eller i en reklame (r).
Lex-feltet angiver en leksikaliseringsgrad vurderet som et tal mellem 1 og 3,
hvor 1 ud fra en umiddelbar vurdering angiver at ytringens metaforiske styrke er svag (høj leksikaliseringsgrad); metaforiske udtryk som fx guider og
omdirigering af filer, som anvendes meget i fagsproget uden den store opmærksomhed fra skribenternes side (de kommenterer fx ikke selv denne
sprogbrug), vurderes derfor lavt. Omvendt sættes leksikaliseringstallet til 3,
når det metaforiske udtryk er unikt og må forudsættes anvendt meget bevidst
af skribenten, fx når der tales om computeren, og der står maskinen er et
MY-lokomotiv.
Fagbrugs-feltet anvendes til med et tal mellem 1 og 3 at angive, hvorvidt der tales om noget rent edb-fagligt. Det vil altså sige, at dette felt anvendes til at sige noget om, hvordan computeren eller andet teknisk udstyr
fungerer eller til at drøfte andre emner, fx hvordan et computerfirma klarer
sig på markedet (2 bruges i praksis ikke). Et 1-tal angiver en lille computerfaglighed fx det "hotteste" marked, kolde kendsgerninger, IBM er i begivenhedernes centrum og forude "truer" et nyt år, som ikke har noget specielt
med computere at gøre. Et 3-tal angiver tilsvarende computerfaglig anvendelse af metaforerne, fx når vi har sådanne metaforer om computere: kolos139

ser på lerfødder, efterbrænder med karburator og softwaredynamit. Også
når der tales om skærme og printere vurderes det, at det er computerfagligt.
Endvidere opføres i diskurs-feltet, hvilken sammenhæng ytringen og dermed metaforen indgik i: Det vedrører fx en drøftelse af computere på en
messe og indholdet i en leder etc. I diskursfeltet står der fx reklame for Dellpc, om næste nummer af magasinets cd-rom, stortest af monitorer og om
Windows 98.
Ud over oplysningerne indføres der i kortformsfeltet også oplysninger i
starten af feltet om gode illustrative metaforer (feltet starter med "!") og en
række andre oplysninger. Feltet starter med "-" og efterfølges af "o", "b",
"mety" og "-ds" for henholdsvis oplysninger om såkaldte overdrivelser, særlige såkaldte bogstavelige udtryk, metonymier og dårligt sprog. I nogle af
kortformsfelterne står der "-metafor", hvilket indikerer, at der i disse ytringer
tales om metaforer. Starter et felt med "-", er der altså ikke tale om metaforer; de pågældende ytringer er ikke med i optællingen af metaforer, men udgør blot illustrationer på, hvad der ikke er metaforer mv.
Disse forskellige oplysninger i databasen gør det muligt at søge i databasen og undersøge, hvorvidt fx kildeområdet er forskelligt i anvendelser
med stor eller lav faglighed. Oplysningerne kan også anvendes til at filtrere
mere unikke metaforer fra og vurdere de sammenhænge, de indgår i. I kantet
parentes anføres diverse kommentarer, og dette er nødvendigt i fx ytringer
anvendt i forbindelse med billeder. I reklamer er teksten det, som Barthes
kalder forankret i billedet (Barthes 1987, 47 ff.). Teksten giver ikke umiddelbar mening uden en sådan forankring, hvorfor der kortfattet orienteres
om, hvad man ser på billedet som her, hvor den originale metaforiske ytring
og den reducerede metaforiske ytring gengives:
Det handler ikke om hvor stor du er - men om hvor stor du gerne vil være

[billedafhængig: en stor og en lille hund] du er
en stor hund
Chipdesign handler om at gøre tingene mindst muligt; men før det sker må [billede: Mand på stige designer chip]
opbygning ske i stort skala.

Ytringerne implicerer her ikke i sig selv, at den du, der tales om er en hund.
I det andet tilfælde impliceres heller ikke, at det metaforiske i design af
chips fremhæves visuelt af en person, som er i gang med et designarbejde
som en fysisk opbygning.
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4.3.3. Metaforer og ikkemetaforer
Det har umiddelbart været uproblematisk at kategorisere samtlige metaforer.
Under arbejdet med kategoriseringen af de ca. 6000 computermetaforer er
der forhold, der undervejs er blevet tydeligere. Det gælder fx entydigheden i
den måde metaforerne kunne tilordnes forskellige scenarier på. I en række
tilfælde har det ikke i første omgang kunnet afgøres, hvorvidt aspekter af
visse ytringer var metaforer eller ikke. Disse er så i første omgang blevet
sorteret fra, og kriterier for, hvorvidt og hvordan de skulle medtages, er blevet ekspliciteret, hvorefter hele databasen er blevet gennemarbejdet igen.
Nedenfor skal mere typiske og særligt problematiske ytringer drøftes for at
demonstrere nogle af de afklaringsproblemer, der har været i arbejdet. Flere
af de problemstillinger, der her rejses, vedrører, om noget er metaforisk eller
ikke, om synekdoker og metonymier er metaforer, og om overdrivelser er
metaforer. Disse problemstillinger indebærer flere teoretiske problemstillinger, end der her gøres rede for. For det første fokuseres der på, hvorledes
tekstmaterialet principielt er kategoriseret, og for det andet demonstreres,
hvorledes det operationelt har været muligt at kategorisere en mindre, men
særlig problematisk del af tekstmaterialet, der i første omgang bestod af ca.
400 tvivlstilfælde.
Det er dog væsentligt at pointere, at der ud over de nedenfor ekspliciterede grænsetilfælde er grund til at fremhæve, at den måde, som ytringerne i
øvrigt kan tilordnes de forskellige scenarier på, er særdeles entydig. Metaforerne falder i en række typiske mønstre og på en meget sammenhængende
og homogen måde.
Alle ytringer, der er metaforer i Lakoff og Johnsons konventionelle forstand,
samt de såkaldte levende metaforer registreres. Som det demonstreres, indgår alle metaforerne aktivt eller produktivt i sproget. De udgør ikke blot
selv strukturer, men virker strukturerende på sproget. Lakoff og Johnson
har derfor ret i, at der er strukturer, og i at de konventionelle metaforer er essentielle. Jeg er ikke enig med dem med hensyn til hvilke, der kan siges at
være empirisk belæg for og med hensyn til den funktion, Lakoff og Johnson
tillægger dem.
Når en computer er på vej ned i pris betragtes ned her som en udvidet
brug af det konkrete ned. I det, der betegnes som vores commonsensesprog,
ved vi i hvilke situationer, vi kan anvende udtrykket ned ad bakke, ned i by141

en, flagstangen ligger ned osv. Vi ved også, hvornår det abstrakte temperatur går ned, for vi har konventionaliseret vores sprogbrug i vores kultur, således at vi bruger det samme ned, men i en udvidet betydning: Vi ved fra
kviksølvtermometeret, at ned på skalaen betyder lave temperaturer og op betyder høje. Det er ud fra en fysisk opstilling, som også kendes fra fysikforsøg, vi konventionaliserer det abstrakte temperatur som ned og op på en skala. En direkte forståelse af, hvad temperatur er, er ifølge Schutz ikke mulig.
Schutz henviser også til kviksølvtermometeret, hvor han dog mere overordnet betragter et sådant abstrakt naturfænomen som principielt uerkendbart,
for vi "vil aldrig forstå, hvorfor kviksølvet i termometeret stiger, hvis solen
skinner på det", siger han (Schutz 1975, 126). Der er flere paralleller til denne op er mere- og ned er mindre-metaforik i vores kultur. Der er fx vægte,
hvorpå man kan vejes og findes for lette, og regnearkdiagrammer og kurver,
hvorpå vi kan se, om kurserne stiger eller falder. Lakoff og Johnsons tankegang er god nok for så vidt, at der er tale om systemer. De ytringer, der ligger bag begrebsmetaforerne, op er godt, og ned er skidt, behøver ikke være
kropsbaserede. De kan fint være blevet konventionaliserede metaforer dels
ud fra den måde, vi i commonsensesproget bruger udtrykkene op og ned på,
dels udvidet via fagsprog som fx fysik, hvor resultater afbildes på skalaer,
hvor op ad på y-aksen i diagrammer betyder en stigning. Konventionaliseringen kan være sket fra en udvidelse af handelssprog, hvor varerne blev vejet og solgt efter vægt, og hvor op på skalaen derfor er bedre eller godt.
Lakoff og Johnsons begrebsmetaforer er i denne sammenhæng problematiske. Vi kan finde andre konventioner, hvoraf vi får den modsatte begrebsmetafor: Ned er godt, og op er skidt. Fra domstolene kendes denne
måde at tale på, for vægten går ned på retfærdighedens gudinde Justitias
vægt, når mennesker findes for lette, og det er skidt. Omvendt har vi, at ned
er godt (hvis vi tænker i Lakoff og Johnsons begrebsmetaforer), for det er
godt, hvis vi er tunge, og at vores sjæl er tung. Det er skidt at blive vejet og
fundet for let. Det er svært at se begrundelsen for, hvorfor de metaforiske ytringer, der ligger bag de strukturerende begrebsmetaforer, skulle have basis i
kropserfaringer og ikke i konventionaliseringer af op er godt - eller alternativt ned er godt. Sådanne konventionaliseringer kan godt begrundes i andre
samfundsmæssige erfaringer end kroppen.
Ud fra denne opfattelse af, hvad der skal medregnes som metaforer, følger også, at en række idiomatiske udtryk vil blive medtaget i databasen, fx:
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computeren er stærk som en bjørn, at gøre en myg til en elefant, at bevæge
sig fremad med sneglefart eller en fast sammenskrivning som at have en
rund hånd, nemlig at være rundhåndet.
4.3.4. Sammenligninger
I faglitteraturen har man ofte gjort meget ud af at adskille sammenligninger
og metaforer. Denne drøftelse har jeg ikke fundet det relevant at inddrage
her, idet jeg i høj grad ser det som en drøftelse, som man interesserer sig for
inden for den del af retorikken, hvor det bliver væsentligt at skelne mellem
en lang række tropologiske nuancer (Rask 1995, se anmeldelsen af denne:
Grevy 1995). Forskellen mellem metaforer og sammenligninger kan ses som
et rent formelt forhold, idet fx metaforen Peter er en ræv er udtryk for det
samme som sammenligningen Peter er som en ræv, hvor altså det lille ord
som eller ordet ligesom er medtaget. Det er et spørgsmål, om dette som skal
betragtes som en sammenligning overhovedet, eller om det i højere grad skal
betragtes som et wittgensteinsk at se som, som Yoos har påpeget (jf. på side
70 ovenfor). Aspektsyn-synspunktet er mere realistisk. Hvis der var tale om
reelle sammenligninger, ville det være afgørende, om man kunne opstille en
liste med forskelle og ligheder i de tilfælde, hvor der var et som til stede i
ytringen med Peter. Hvis dette som ikke var til stede, ville denne liste ikke
kunne opstilles. Men da vi ville kunne opstille en sådan liste med forskelle
og ligheder uanset som'et, er det svært at se, hvorfor sammenligningerne
skulle være væsentligt forskellige fra metaforerne. Det forholder sig anderledes, når vi betragter metaforer som dagligsproglige ekstensioner. Når udtryk anvendes udvidet i metaforerne, er ligheder mellem mål og kilde/scenario ikke vigtige, og så er som'et ikke væsentligt.
Den forskel, der er mellem sammenligningerne og metaforerne, kan også betragtes som en kommunikativ forskel. Grice ville således tale om tilstedeværelsen af en defekt ved ytringen Peter er en ræv, og på samme måde
som fx ironiske eller indirekte bemærkninger kræver en slutning - en implikatur - således kræver metaforen også en sådan slutning eller mental operation for at kunne give mening (se Widell 2000, 154). Om der nu er tale om,
at der står Peter er en ræv, eller Peter er som en ræv, så vil der i begge tilfælde fra dette kommunikationsteoretiske synspunkt være tale om, at der
iværksættes en gricesk implikatur. Man kan således sige, at den forskel, der
er mellem sammenligninger og metaforer, består i den måde, som implikatu143

ren iværksættes på eller på den måde, implikaturens nødvendighed signaleres på. I metaforerne iværksættes implikaturen ved at implicere - enten direkte eller indirekte - at Peter er en ræv. I sammenligningerne iværksættes
implikaturen ved at sige, at Peter (på en måde) er ligesom ræven. Men da det
ikke specielt er dette kommunikationsmæssige aspekt, der er interessant her,
lægges der ikke vægt på en adskillelse af metaforer og sammenligninger.
Det, der er interessant her, er metaforernes mekanisme, det er ikke metaforernes markører.
Metaforernes funktioner er ikke at påpege ligheder (se s. 173 og 251),
hverken i en objektivistisk rationel forstand eller i Lakoff og Johnsons kognitive forstand. Når computere metaforisk kører på informationsmotorvejen,
eller når de får benzin på, er det ikke fordi, det er væsentligt, at der er en
eventuel lighed mellem det, der sker i computeren og det, der sker i en bil.
Jeg så et eksempel på computermetaforerne, da jeg for nylig skulle have opdateret mit antivirusprogram McAfee: På skærmen dukkede der et lille billede op med en benzinstander, hvorfra der løb informationer over på min
computer, mens overførslen fandt sted. Man kan sige, at det er de samme
sproglige strukturer, der iværksættes, uanset om der i forbindelse med informationsoverførslen siges, at computeren er en bil, eller at computeren er
som en bil. Det er det samme scenario, der henvises til, og det er den samme
række af sammenhængende udtryk fra motorvejsscenariet, som køre, bil,
benzin, vej, transport, omvej, at løbe tør for benzin etc., der udvides. Derfor
er det lille som ikke så interessant, som det er hævdet bl.a. i den traditionelle
retorik. Og både i praksis og i teorien er adskillelsen mellem metaforer og
sammenligninger uholdbar: Sammenligninger kan stort set også betragtes
som metaforer.
4.3.5. Metonymier og synekdoker
Anderledes forholder det sig med metonymier. En metonymi er også et af
retorikkens klassiske begreber, og den fungerer således, at der i den sker en
erstatning af et ord med et andet, som det står i tæt forbindelse med (se fx
Albeck 1973, 122 ff., Heltberg og Kock 1997, 230, Moberg 1996, 114, Rask
1995, 112). Metonymier drøftes i faglitteraturen ofte sammen med metaforbegrebet. Her vil jeg dog ikke behandle begrebet teoretisk, men i højere grad
ud fra operationelle kriterier. En retorisk tradition som fx Moberg, der ikke
arbejder med større tekster, men med eksempler, har ikke nogen hensigts144

mæssig tilgang til udtrykket. Moberg skriver, at det kan være vanskeligt at
skelne mellem metonymi og metafor. Men der er en tommelfingerregel,
skriver hun, og hun citerer Tormod Eide for den:
"generelt forudsætter metonymien en reel forbindelse mellem den egentlige
og den overførte betydning, mens metaforen skabes efter friere, og ofte originale, associationer." (Moberg 1996, 115).

Dette er en vanskeligt operationaliserbar anskuelse, for hvad skal der forstås
ved relative begreber som generelt, reel, friere og originale associationer?
En operationaliserbar adskillelse mellem metaforer og metonymier er, at
man betragter metonymien som en udvidelse af ord og udtryk ligesom ved
metaforen, men hvor kilden ved metonymien ses som et overbegreb af målobjektet. Når fx Sapir taler om, at Ford vandt løbet (Sapir 1977, 21), er der
tale om en metonymi for så vidt, at der her menes, at en bestemt person og
hans mandskab vandt et racerløb. Ford er firmaet, og det er ikke dette abstrakte begreb med dets økonomi og organisationer, vi tænker på. Det er heller ikke bygningerne og fabrikkerne, men derimod nogle bestemte personer,
der omtales som Ford. Der er ikke tale om nogen udvidet anvendelse. Derimod er det i begrebsmæssig forstand det omvendte, der er tilfældet.
Det omvendte gælder for synekdokerne, som medregnes, fordi de indordner dele af målobjektet til målobjektet. Det klassiske eksempel er at sige hånden i stedet for personen, fx når man i forbindelse med to personer,
der ikke kan samarbejde siger: Den ene hånd ved ikke, hvad den anden laver. Eller det kan være hjertet i stedet for personen: Han havde et godt hjerte, i stedet for at man siger: Han mente det godt. I begge disse tilfælde udvides brugen af hånden og hjertet.
I en række tilfælde er der derfor ikke tale om metaforiske ytringer fx i
de tilfælde, hvor det drejer sig om firmaer og i metonymisk forstand personerne, der repræsenterer disse firmaer, der fx praler, hjælper, hævder og lover. Skifter vi firmanavnet ud med folkene bag firmaet, ses det, at der ikke er
tale om metaforik. Alle disse udtryk hører til i et scenario, hvor mennesker
interagerer med hinanden: Ting og computere kan ikke i almindelighed siges
at prale, hjælpe, love etc. Udtrykkene implicerer, at der står mennesker med
intentioner bag, hvorfor der, hvis målområdet fx var computere, ville være
tale om personificeringer. Men det er der ikke tale om her: Som ved Fordeksemplet er der tale om en metonymi, idet det er underbegreberne af firmaet,
man taler om. Det er menneskene, marketingfolkene, teknikkerne bag pro145

dukterne og firmaernes talsmænd mv. Andre tilfælde ligner de rene metonymier, men er også metaforer. Det gælder de tilfælde, hvor vi kan skifte
firmanavnet ud med udtrykket folkene i firmaet og stadig have metaforik. I
fx IBM bekriger nogen, IBM står med et ben i hver lejr og IBM er i begivenhedernes centrum er der også tale om metonymier - men der er også tale om
metaforik, idet det metaforiske ikke forsvinder ved denne udskiftning. I databasen findes en række rene metonymier (angivet ved "-my" i kortformsfeltet).
Bemærk også, at det generelt opfattes metaforisk, selvom udtrykket ikke
står før impliceringen. Uanset om der i ytringen står noget om, at fx en computer kan prale eller ikke prale af noget, er det metaforisk – for der siges jo
ikke: en computer kan ikke prale – men: en computer kan prale, men den
gør det bare ikke lige nu. I nedenstående eksempel Millennium kan ikke prale af 3D-egenskaber er der dog tale om en metonymi.
Millennium kan ikke prale af 3D-egenskaber
Vil du se, hvordan IBM hjælper dit netværk med at vokse?
Hitachi hævder, at det giver mulighed for at nedsætte den effektive søgetid til 90 ms og samtidig muliggør en maksimal
overførselshastighed på 2,4 MB pr. sekund.
Lotus har lovet...

I en række tilfælde medtages ytringer, der er konstrueret på en måde, der
minder om metonymier, og hvor objektet, der tales om, er firmaer.
METAFOR
Windows NT's ydeevne. IBM's familietraditioner.
Det vil blive en mellemting mellem en pc og en klassisk arbejdsstation og den dukker op, fordi
IBM af blandt andet analyseinstituttet IDC er blevet spået, at der er kolossal vækst på netop dette mellemområde.
IBM har også et ben i NC-lejren, og de har allerede lanceret deres Network Station
En måde at blive klogere på er at kigge på IBM, der er lige i begivenhedernes centrum og forsøger at bringe verden tilbage til den centraliserede virkelighed, hvor de lavede alle deres penge.

KORT
familietraditioner
IBM er blevet spået af
IDC
IBM har et ben i lejren
IBM er i begivenhedernes centrum

Når der her er tale om familietraditioner, er det ikke familiemæssige forhold
hos personerne bag firmaet, der siges noget om. Det er ikke personerne bag
firmaet, der er blevet spået, har et ben i lejren eller er i centrum. Det er firmaerne som abstrakte størrelser, der her tænkes på, og i udtrykkene impliceres ikke personer med intentioner. Her er derimod tale om metaforer, hvor
firmaer ses som i besiddelse af familietraditioner og at kunne spås, som er
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personificeringer. Firmaerne har ben, og det er en fysisk egenskab ved nogle
levende væsener. Altså er disse metaforer animeringer: Firmaet indskrives i
et scenario, hvor det har fysiske egenskaber som levende væsener.
At arbejde med at kategorisere forskellige konkrete ytringers metaforer
afspejler her nogle både praktiske og teoretiske problemer, for spørgsmålet
er: Hvornår skal ord og udtryk i en ytring betragtes som metaforiske og
hvornår ikke? I praksis skal der opstilles en række kriterier, som skal være
til stede. I grænsetilfælde som i de nævnte retoriske begreber metonymier og
synekdoker kan der, som det er blevet demonstreret, opstilles kriterier, som i
de fleste tilfælde dækker de grænsetilfælde, man kan komme ud for i praksis. I andre tilfælde må kategoriseringens udfald bygge på et skøn, hvilket
dog er helt i den her anvendte empirisk konstruktivistiske ånd: Der er ikke
tale om metaforer, som via konstruerede eksempler i litteraturiseret forstand
findes i ideelle udgaver. Der er tale om metaforiske strukturer i funktion,
som der via metodikken kun gives mulighed for at afdække på et så entydigt
grundlag som muligt.
4.3.6. Flere metaforer i et udtryk
I ytringen IBM har et ben i lejren er det metaforiske komplekst: At have et
ben i hver lejr er et idiomatisk udtryk, som anvendes om mennesker, og det
dækker det abstrakte forhold, at man af strategiske grunde samarbejder med
andre. Der er således tale om en konkretisering, hvor man anvender viden
fra et fysisk miljø til at sige noget om noget abstrakt. Dette konkretiserede
og idiomatiske udtryk er stærkt leksikaliseret i sig selv og anvendes samlet
om IBM, hvor det fungerer som en personificering ved at sige, at IBM har et
ben i lejren. Ud over dette er udtrykket også metaforisk i en tredje forstand:
Med lejr indskrives firmaet også i et krigsscenario. Ligesom det idiomatiske udtryk et ben i hver lejr udtrykker krig (idet lejre er de parter, der optræder i krigsscenariet), er IBM altså metaforisk i krig mod andre firmaer på
markedet og har et ben i NC-lejren. At udtrykket lejr hører til i et krigsscenario er måske ikke her så tydeligt, men bemærk denne metafor, hvor lejr
optræder sammen med et andet krigsscenarieudtryk bestykning, hvor hver
lejr altså i denne indskrivning kan bekrige hinanden med forskellige våben,
bestykninger på 32 og 64 MB.
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METAFOR
På nær en enkelt hård nitte med 128 MB var maskinerne delt i to næsten lige store
lejre med bestykninger på henholdsvis 32 og 64 MB.

KORT
TYPE
pc'er er delt i to lejre h81

I ovenstående ytring, IBM har også et ben i NC-lejren, indgår der altså forskellige scenarier og derfor forskellige metaforer: IBM har ben, IBM er i en
lejr og IBM har et ben i to lejre (sin egen og NC's), der er henholdsvis animering, krigsmetafor og personificering. Bemærk at disse metaforiske typer kun her anvendes som overordnede og grove termer, indtil de forskellige
scenarier udfoldes nedenfor. At vi kan anvende sådanne sammensatte metaforer, hvor IBM indskrives i forskellige scenarier, skyldes, at vi i sproget har
et begrænset antal strukturer til produktion og reception af metaforer. Måden, som metaforiske ytringer anvendes på i computerfagsproget, er særdeles sammensat ud fra disse givne strukturer, som kan opgøres i en fuldstændig række scenarier, som både afgrænser og muliggør sproget. Der er ikke
tale om kreative metaforer og sprog med åbninger i alle retninger, men afgrænsede muligheder, hvor simple konstruktioner som fx Peter er en ræv
sjældent optræder. Der er tale om, at en lang række scenarier tages i anvendelse. Som vi skal se, har eksistensen af bestemte metaforer indflydelse på
produktionen af nye metaforer.
4.3.7. Flere metaforer i en ytring
Metaforer forekommer i fagtekster ofte i flere lag. Det så vi demonstreret i:
IBM har et ben i NC-lejren. Der forekommer ofte flere metaforer i samme
ytring i det undersøgte korpus. Metaforerne arbejder her ofte sammen om at
understøtte det samme scenario, og det så vi i maskinerne var delt i to lejre
med bestykninger på henholdsvis 32 og 64 MB. I denne ytring indgår også
maskinmetaforen om computerne, og denne maskinmetafor samarbejder
med krigsmetaforerne. Umiddelbart kan sådanne indlejringer af flere metaforer i samme ytring i store dele af korpus forekomme rodede og uhensigtsmæssige. I det syn, der her lægges på metaforernes funktioner, er denne
gennemsyring af korpus med metaforer, hvoraf nogle samarbejder med metaforer inden for den samme ytring, og andre samarbejder med metaforer i
teksten, helt central: Metaforerne samvirker og spinder et net, der lukker sig
om sig selv, og det bliver via netværket af metaforerne (der ses som dagligsproglige ekstensioner), at det bliver muligt at tale om komplicerede forhold,
der er i hastig forandring. Vi ville ikke - for nu at vælge en objektivistisk
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vinkel - kunne tale om computere, som de er. Det er computerne alt for
komplicerede til . Vi bliver nødt til altid at tale om dem på baggrund af den
måde ord og udtryk dagligsprogligt hænger sammen og anvendes på.
I bilag 2, hvor metaforerne er sorteret alfabetisk efter ytringerne, er det
muligt i stort omfang at slå op under de enkelte ytringer og betragte mængden af metaforer inden for den enkelte ytring. Ytringen nedenfor repræsenterer en særlig stor koncentration af metaforer: Her anvendes arkitektur og
forbindelser i et elektronisk net (der dog ikke vedrører strukturerne i et fysisk net, men de forbindelser, man knytter i et sådant), trafikmængde kan ikke klare krav (personificering), backbones (noget teknisk animeres), elektronisk information er trafik (motorvejsmetaforik) og trafikmængden stiger
(orienteringsmetafor). Bemærk også her, at de engelske udtryk i stort omfang læses som metaforer, idet både tekstproducenter og læsere for de fleste
udtryks vedkommende må formodes at have kendskab til de engelske udtryks danske ækvivalent.
METAFOR
Det medfører, at trafikmængden stiger kraftigt, at trafikmønstret
er komplet uforudsigeligt og at eksisterende netarkitekturer - baseret på collapset backbones - ikke vil kunne klare kravene på
lang sigt.
Det medfører, at trafikmængden stiger kraftigt, at trafikmønstret
er komplet uforudsigeligt og at eksisterende netarkitekturer - baseret på collapset backbones - ikke vil kunne klare kravene på
lang sigt.
Det medfører, at trafikmængden stiger kraftigt, at trafikmønstret
er komplet uforudsigeligt og at eksisterende netarkitekturer - baseret på collapset backbones - ikke vil kunne klare kravene på
lang sigt.
Det medfører, at trafikmængden stiger kraftigt, at trafikmønstret
er komplet uforudsigeligt og at eksisterende netarkitekturer - baseret på collapset backbones - ikke vil kunne klare kravene på
lang sigt.
Det medfører, at trafikmængden stiger kraftigt, at trafikmønstret
er komplet uforudsigeligt og at eksisterende netarkitekturer - baseret på collapset backbones - ikke vil kunne klare kravene på
lang sigt.
Det medfører, at trafikmængden stiger kraftigt, at trafikmønstret
er komplet uforudsigeligt og at eksisterende netarkitekturer - baseret på collapset backbones - ikke vil kunne klare kravene på
lang sigt.

KORT
TYPE
(trafikmængden stiger så net) arkitektu- q3
rer (baseret på backbones ikke kan klare
kravene)
(trafikmængden stiger så) (net) arkitektu- q3
rer (baseret på backbones ikke kan klare
kravene)
(trafikmængden stiger så netarkitekturer n42
baseret på backbones) ikke kan klare
kravene
(trafikmængden stiger så netarkitekturer n7
baseret på) backbones (ikke kan klare
kravene)
(trafikmængden) stiger (så netarkitekturer baseret på backbones ikke kan klare
kravene)

o3

trafikmængden (stiger så netarkitekturer d60
baseret på backbones ikke kan klare kravene)

I denne ytring gøres der brug af metaforer på en forholdsvis ujævn måde,
hvorfor der her ytringsinternt ikke kan tales om, at metaforerne spiller sammen. Metaforerne generelt skal derimod hovedsagelig betragtes som en hel149

hed i tekstkorpus, selvom de i visse tilfælde kan siges at samarbejde inden
for snævrere rammer i enkelte ytringer eller tekster.
Der er en udbredt tendens til, at metaforerne optræder sammen i sætninger. Der er flere grunde til dette. En vigtig grund er, at metaforerne er produktive og herved har indvirkning på nye metaforer (se nedenfor på side 246
vedrørende metaforiske forløb).
Det er en udbredt opfattelse, at man skal undgå flere metaforer i en ytring. At der er flere såkaldte sproglige billeder i en ytring betegnes mixed
metaphors. På dansk bruges betegnelsen katakrese (Karker 2000). I retoriske vejledninger og håndbøger i sprogbrug, gives følgende råd:
"Avoid mixed and inappropriate figures of speech. Use fresh figures." (Watkins og Dillingham 1989, 42).
"Another kind of figurative language that you should avoid is the mixed
metaphor." (Corbett 1977, 104).

Disse råd er ikke udtryk for isolerede opfattelser af, hvordan metaforer skal
anvendes. Følgende steder gives tilsvarende råd om, at miksede metaforer
skal undgås: Barnet og Stubbs 1983, 285; Flesch 1964, 195-196; Foerster og
Steadman 1941, 400; Dunbar, Marcett og McCloskey 1951, 233-235;
McMahan og Day 1984, 415. Til trods for at metaforerne altså faktuelt optræder flere sammen i samme ytring, gives der råd om, at sådanne helt skal
undgås (det forudsættes her, at når der er mange metaforer i samme ytringer
i et computerfagsprogligt korpus, så gælder det også andre korpora). Det er
klart, at nogle katakreser skal undgås (se fx eksemplerne hos Karker 2000).
At fraråde at bruge metaforerne sammen på denne måde generelt er dog ikke
et godt råd at give. For metaforerne fungerer godt på denne måde, og det er
kun i særlige tilfælde, at de giver anledning til problemer. At man giver disse råd, om at miksede metaforer eller katakreser generelt skal undgås, vidner
om manglende viden om metaforernes funktioner. Disse råd vidner om
manglende empiriske undersøgelser af metaforer, og de vidner om en metodisk tilgang til sprog, hvor man ikke har undersøgt det systematisk. Det vidner også om tilstedeværelsen af den omtalte sprog-tankedeterminisme. For
hvis man ikke var bekymret for de kognitive problemer, som de såkaldte indre modstridende billeder i katakreserne ville frembringe, ville der ikke være
noget at være bekymret for.
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4.3.8. Grænsetilfælde
I en række tilfælde har det været nødvendigt at sortere en række poster i databasen fra, idet det, der i første omgang blev registreret som metaforisk, ikke viste sig at være det ved nærmere eftersyn. Som vi så ovenfor, ville det at
implicere, at fx computeren er en person med intentioner, medføre en kategorisering som en personificering - det gælder fx, hvis computeren lover,
hjælper eller har et ben i en lejr. Det samme gælder, hvis vi fx anvender tillægsordene klog, dum eller intelligent om computere. En række tilfælde skal
dog, selvom de minder om sådanne impliceringer, ikke medtages. Via notationen i kort-feltet sorteres de nævnte illustrationer bort i den egentlige metafordatabase ("-b" indikerer, at der her ikke er tale om en metafor, men om
noget såkaldt bogstaveligt). Eksemplerne medtages her blot som illustrationer på grænsetilfælde og som typiske udtryk for de operationelle grænser,
der gør sig gældende under arbejdet med metaforer i et tekstkorpus.
METAFOR
Printeren, der arbejder ved 600x600 dpi, er ment som en personlig printer
Netscape tror på det personlige net
Dreamweaver anvender flydende vinduer, hvor et af dem tillader indsættelse af
billeder, tabeller, Java-applets og andre objekter med et enkelt klik, der samtidig
kalder på egenskabsvinduet, så man kan tilpasse sine objekter

KORT
-b personlig printer [modsat fx intelligent printer]
-b det personlige net
-b egenskabsvinduet

I en personlig printer knytter tillægsordet sig ikke til printer på samme måde som ved en intelligent printer. I det første tilfælde er der ikke tale om metaforik, men det er der i det andet. I det andet tilfælde er der tale om en
egenskab ved printeren. I personlig printer er det ikke printeren, der er personlig, nej printeren er derimod for personer, dvs. at den kan bruges af fx en
person, der ikke har sin printer tilkoblet et større netværk. Der er tale om en
lille printer, som kan anvendes privat og personligt. En printer, som ikke er
personlig, er oftest en kostbar og avanceret printer, der i en virksomhed er
koblet sammen med mange brugeres computere. Printeren har ikke nogen
personlige egenskaber. Der er heller ikke tale om, at Nettet er personligt.
Heller ikke egenskabsvinduet skal forstås metaforisk, idet der er ikke tale om
et vindue med menneskelige egenskaber.
MMX lover godt.

-b MMX lover godt
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Såfremt en computer lover noget, vil det være metaforisk, men selvom syntaksen her minder om en sådan metafor, er det nødvendigt at se udtrykket
lover godt som et sammensat udtryk, hvor der ikke er tale, om at MMX lover
et eller andet. Der er snarere tale om en omskrevet passivkonstruktion, hvor
det synes som om MMX loves en god fremtid (i databasen skriver der derfor
"-b" forrest i kortformsfeltet, og ytringen sorteres fra metaforerne).
Skriver på papir
I normal mode plottes der såkaldt "single-pass unidirektionalt", dvs. der plottes kun i den ene
retning, når printhovedet kører over papiret, og der køres kun over hver "linje" én gang.

-b skriver på papir
-b køres [bogstaveligt,
fysisk]

Computere udfører ofte handlinger, som implicerer menneskelige aktiviteter,
og såfremt de på skærmen skriver en besked, giver et svar etc., er der tale
om metaforer. Men selvom printeren her skriver, er der i dette tilfælde alene
tale om den fysiske aktivitet i udtrykket at skrive, hvorfor den ikke regnes
for metaforisk. Når computere kører, regnes dette for metaforisk: Der er intet i computerens centralenhed, der i såkaldt bogstavelig forstand kan siges
at køre eller på anden måde at bevæge sig. Men i tilfældet med printerens
hoved, der kører, er der tale om en fysisk bevægelse, hvorfor der ikke her
gives anledning til at se det som en metafor.
Der kan opstå tvivlstilfælde som her, hvor der tales om grænser, og
spørgsmålet er, om netværket formås at komme ud over egne grænser på
samme måde, som personer kan bryde deres personlige grænser, eller om
der reelt er tale om grænser i ikkemetaforisk forstand. I ytringen her spilles
der på det dobbelttydige, men da grænse kan læses ikkemetaforisk, regnes
den ikke med. Det samme gælder frisk i den efterfølgende ytring:
Vil du se, hvordan IBM hjælper dit netværk ud over sine egne grænser, såvel som over -b ud over sine egne grænser
landegrænser?
[landegrænser er "bogstaveligt"
ment]
Stressede firmamennesker, der ellers ville have svært ved at få enderne til at mødes
-b indkøbslisten er frisk
rent tidsmæssigt, kan nu foretage indkøbene om morgenen, medens indkøbslisten er
frisk, og få varerne leveret til dem eller arbejde om eftermiddagen.

Her tales der om en frisk indkøbsliste, og hvis frisk her kan forstås på samme
måde som frisk i friske fødevarer, frisk kød - modsat fordærvet kød etc., ville
der være tale om metaforik. Men frisk kan også forstås som munter, hvorfor
der kan være tale om en indkøbsliste, der giver et muntert indtryk. Det kan
være vanskeligt at foretage en præcis grænsedragning her, men da der ikke
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er andre ting i teksten, der peger på, at man henviser til et fødevarescenario,
registreres ytringen ikke som metafor (ytringen findes i databasen, men er
ikke registreret som en metafor, jf. notationen "-b" i kortformsfeltet i rammen ovenfor).
I nedenstående ytring taler man om en bestemt computer med navnet
Dell, der i en test viser sig at være mere omfangsrig end de andre computere
og derfor betegnes som tyk. Tyk er ikke et udtryk, der specielt knyttes til bestemte scenarier. Det er ikke et udtryk som lover, der knytter sig til mennesker eller kører, der knytter sig til maskiner. Det er et udtryk, som knytter
sig meget bredt til alle konkrete fysiske objekter (se yderligere vedrørende
de forskellige scenarier og udtryk som knyttes til dem i kapitel 5). Et menneske kan være tykt, og her drejer det sig ikke kun om en fysisk egenskab,
men i høj grad om en kulturelt bestemt måde at leve på, som har indflydelse
på både krop og sjæl. Derfor kan tyk i forbindelse med computere betragtes
metaforisk. Det, der har været udslagsgivende for at vurdere, at der er tale
om metaforik, er eksistensen af andre metaforiske udtryk. Dell-computeren
omtales nemlig også som Dell'en. Dette er ikke tilfældigt, men hænger
sammen med at den er tyk, og den sprogliggøres som en delle, dvs. en fedtansamling, på et menneske. Computeren metaforiseres via aspekter af den
menneskelige krop. På tilsvarende måde betragtes udtryk som tynde klienter
også metaforisk: Der er ikke kun tale om, at disse klienter er fysisk tynde,
der er også tale om, at deres kapacitet er lille.
Dell.. en af testens tykkeste maskiner
På notebooks er strømstyring særlig vigtig, og Dell'en giver mulighed for at angive et
næsten vilkårligt interval, før disk og skærm slukkes, CPU'en neddrosles, eller maskinen
suspenderes.

en af testens tykkeste maskiner
Dell'en

I de nævnte ytringer kan der være flere metaforer, som her i Dell-ytringen.
Kun grænsetilfældene drøftes dog her.
Et par andre illustrationer på tilfælde, hvor man kan være i tvivl, om ytringer skal medtages som metaforer, er følgende:
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Det er unødvendigt langhåret, at man skal tre menuniveauer ned for at give programmet -ds det er langhåret
oplysninger, det om ikke egenhændigt kan regne entydigt ud, så dog godt kunne spørge
brugere fornuftigt om.
Der er to ting, man kan gøre for at undgå denne fælde:
-ds informationsmængden er
en fælde

Her tales om et program, der er indrettet på en uhensigtsmæssig måde, således at man skal igennem flere menupunkter for at komme til et problems
kerne. Dette abstrakte forhold, denne procedure, betegnes som langhåret.
Her kan man sige, at vi havde en metaforisk ytring, der hed den uhensigtsmæssige procedure er langhåret. Selvom der ikke er tale om en særlig god
metafor, er der tale om en henvisning til et udtryk, langhåret, der er så særegent i denne sammenhæng, at der må siges at være tale om metaforik: en
langhåret procedure. At der er tale om en metafor, som ikke er særlig god bl.a. fordi dette langhåret ikke findes sammen med andre ord og udtryk som
fx hår, langt hår, frisure, skæg og briller - er en anden sag. I rubrikken noteres, at der er tale om dårligt sprog ("-ds"), men ytringen medtages.
Tilsvarende overvejelser gælder fælde, der i sine vigtigste betydninger
(se dette udtryk nedenfor side 156) anvendes konkret. Udtrykket indgår ikke
med ord og udtryk i et fælde- eller jagtscenario - eller i det jeg kalder integrerede metaforer (se afsnit 4.3.13) – men udgør en potentiel metafor, ligesom den langhårede procedure.
4.3.9. Overdrivelser
Overdrivelser medregnes ikke som metaforer. Ordene og udtrykkene kan her
forstås uden at tale om udvidet anvendelse. Der er tale om at skabe dramatiske situationer, men ikke på en mere overdreven måde, end at de konkrete
og fysiske handlinger, der tales om, reelt ville kunne finde sted. Fx taler man
om at flytte apparater på sækkevogne, om at trampe tingene ned i computerkabinettet og om IBM-koder, der får verden til at flytte sig. Sådanne ytringer
forstås fint inden for en ikkemetaforisk ramme.

METAFOR
Og der er vel andre måder at flytte data på end ved at tage hele apparater under armen, eller måske snarere op på sækkevognen.
Det er meget sjældent at se en så overskuelig indmad, og så oven i købet i et desktop-kabinet, hvor tingene ofte skal
trampes ned.
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Der er ikke tale om, at disse handlinger tages alvorligt på den måde, at man
forestiller sig, at forslagene føres ud i verden. Der er ikke problemer med at
tage hele apparater under armen. Det, der evt. kunne være metaforisk, var,
at disse apparater også skulle op på sækkevognen, og dette er principielt muligt konkret, og det er derfor ikke metaforisk. Det er blot en overdrivelse.
Det tilsvarende gælder udtrykket at trampe tingene ned i kabinettet: Dette er
en overdrivelse, men det er noget, der kan lade sig gøre konkret.
Det samme gælder nedenfor, hvor der tales om, at noget er smertefrit, at
man falder over hinanden, og at brugeren må leve med miskonvergens eller
garantiforholdene. At man må leve med forholdene betyder ikke, at man
skal dø, hvis man ikke er tilfreds.
Indlæringstiden for en desktopbruger til et Checonytastatur vil være minimal, og det vil være ganske smertefrit at skifte
hyppigt mellem denne maskine og en desktopmaskine.
Folk falder faktisk over hinanden for at komme til at hjælpe Microsoft...
Havde han haft det bedre og undladt at tabe hovedet, havde han vundet over den køligt kalkulerende talknuser.
Da der ingen konvergensjusteringer er på skærmen, må brugeren også leve med en smule miskonvergens nær bunden af
skærmen.
Prisen virker ikke så høj igen, når man betænker, hvad Pentium Proprocessorer koster i løssalg, hvilket gør maskinen til
vinderkandidat - hvis man da kan leve med garantiforholdene!

Sådanne overdrivelser findes i en lang række tilfælde. Der ville skabes absurde situationer, såfremt overdrivelserne blev ført ud i livet. Det gælder fx,
når man taler om, at man vil smide noget i nakken på folk, at noget er skrevet
med store tal, at man vil sende data rundt i Mælkevejen, at man har råbt på
et produkt, og at man har produkter, hvor tingene er skovlet ind. Udtrykkene
at smide, store tal, Mælkevej, at råbe bruges ikke udvidet, men overdrevent
og med absurde situationer som resultat. Ud af dette kommer der dog ikke
metaforer.
Men det er svært for et produkt som SmartSuite (det gælder også for Corels WordPerfect-suite, om end i mindre grad),
for hvordan man skal gøre sig kendt uden næsten at smide produktet i nakken på folk?
Maskinerne med Intergraph-kortet vil nok opleve begrænsede salgstal, fordi prislappen her er skrevet med så store tal, at
en traditionel workstation begynder at kunne være med.
Det kan jo dybest set være ligegyldigt, om man kan sende sin tekst op på nettet og rundt om Mælkevejen i pink Ariel,
hvis tekstens indhold er komplet utilgængeligt på grund af konvertering til en forkert codepage, eller hvis den er så fyldt
med
Brugerne har råbt og skreget på Quark...
Det er en ganske udmærket service, når man som oftest modtager en kasse, hvor alle tingene er skovlet ned som løsdele.
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4.3.10. Vigtige og mindre vigtige betydninger
Metaforerne i magasinet anvendes både til at sprogliggøre teknologiske og
ikketeknologiske forhold. Der er flere områder, fx computermarkedet og
teknologiske forhold. Men de metaforer, der her anvendes i metodikovervejelserne, er dem, der angår informationsteknologiske elementer (fx programmer og pc'er).
Det første, man bemærker, når man ser på computerfagtekster, er en
lang række almindelige udtryk fra dagligdagen som vinduer, døre, porte,
udgange, besøg, mus, nøgler, bjælker, båse, papirkurve, tapet, gæster, værter, klienter, caféer, bølger, floder etc. Disse udtryk anvendes dog ikke i det,
som betegnes som deres vigtigste betydninger, altså de eksempler, som fx
NDO (1996) lister først. Udtrykkene er umiddelbare og fortrolige. Mange
har deres oprindelse fra erfaringer i vores dagligdag, dvs. vores privatsfære.
Udtrykkene er med til at etablere et fortrolighedsrum: Når de anvendes om
komplicerede teknologiske forhold, bliver det abstrakte fortroligt og nærværende i sproget.
Lad os se på to eksempler på typiske ord fra dagligsproget, der anvendes i tekstmaterialet, nemlig gæster og besøg. En gæst er i computerfagsprog
ikke en gæst, og et besøg er ikke et besøg i dagligsproglig forstand. NDO
(1996) angiver betydningen af gæst: "en person som er på besøg i et hjem;
ofte efter invitation" – og det, der i computerdiskursen er tale om, er ofte besøg på de såkaldte sites eller hjemmesider. NDO angiver betydningen af besøg: "et kortere ophold i nogens hjem el. på et bestemt sted"; som eksempel
anføres: "Have gæster på besøg". Gæst og besøg anvendes i undersøgelsen
her metaforisk og ikke i den betydning, som NDO angiver. Hele den ytring,
som metaforen indgår i, registreres; endvidere tilføjes en kortform, der er en
forkortet udgave af den metaforiske ytring. Alle registrerede ytringer er opført i vedlagte bilag 1, hvor samtlige metaforer er registreret alfabetisk efter
deres type. I bilag 2 er samtlige metaforer registreret alfabetisk efter selve
ytringen (altså efter metaforfeltet i databasen). Den første ytring i rammen
nedenfor med kortform og oplysninger om type og kilde mv. findes ved at
slå op under I annoncer som denne… og den næste under Lademanns multimedia… osv.
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I annoncer som denne kan I se hvor I er og hvad man kan se på Jeres side. Det betyder langt flere "besøg" til en meget billig "modulpris."
Lademanns Multimedia Leksikon '97 er dog stadig en respektabel gæst på pc'en.

langt flere "besøg" til billigere pris
multimedieprogrammet er en gæst

De to metaforer hænger sammen i deres bogstavelige betydning. NDO bruger besøg i betydningen af gæst – og gæst i betydningen af besøg. Begge udtrykkene anvendes metaforisk, men i deres vigtigste eller bogstavelige betydninger hører de sammen. I det nu etablerede metaforiske rum, kan man
således både besøge nogen og være gæst. Bemærk også, at skribenten i dette
tilfælde har sat besøg i citationstegn: Han er bevidst om den metaforiske anvendelse.
I undersøgelsen gør et andet forhold vedrørende dette sammenhængende
metaforiske par sig gældende: Besøgsmetaforen findes 43 gange, gæstemetaforen kun 1 gang i tekstkorpus. Det er nærliggende at antage, at det, at bl.a.
besøgsmetaforen jævnligt er til stede, giver anledning til accentueringen af
gæstemetaforikken. Det bør bemærkes, at det korpus, der arbejdes med her i
undersøgelsen, er væsentligt mindre end det multikorpus, som Lakoff og
Johnsons metaforer testedes på. Det var på ca. 7,7 milliarder ord (jf. ovenfor
på side 93).
Korpus i computermetaforundersøgelsen er på ca. 1/3 millioner ord, idet
der er ti pc-magasiner af ca. 80 sider af ca. 400 ord gennemsnitligt. Derfor
vil de metaforer, som konkret forekommer i magasinerne, kunne tænkes at
have en væsentlig større udbredelse på Internettet (den danske del), der jo er
ca. 250 gange større (Internettets daske del er på ca. 86 millioner ord).
Her bemærkes også, at metaforen besøg på Internettet må siges at have
haft en aktiv rolle i etableringen af metaforen gæst på Internet. Da besøg og
gæst hænger sammen i commonsensesproget, dvs. i vores umiddelbare forståelse af termerne og vores viden om, hvordan de anvendes i dagligdagen,
skaber den systematiske anvendelse af besøg ikke kun muligheden for, at vi
kan anvende gæst, men den virker også produktivt ind på aktualiseringen
af den, som det her er dokumenteret.
4.3.11. Pc-kørsel
Et andet og meget mere anvendt udtryk gør sig gældende: 119 gange kører
computere, vejledninger, miljøer, servere, applikationer etc. (se side 139
vedrørende denne metafor). Fx:
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Bemærk, at Series 2 også findes med 4 MB, men med en lidt anden teknologi, idet RAMDAC'en kun "kører" ved 220 MHz, og RAM-typen er VRAM eller DRAM; sidstnævnte
hedder Series 2e.
Onlinevejledningen kører med stramme tøjler og omfatter en guide, som trinvis gør brugeren kendt med miljøet i Java Workshop.

RAMDAC'en "kører" ved 220
MHz
vejledningen kører med
stramme tøjler

Denne måde at køre på er dog, uagtet at der her er gengivet et eksempel,
hvor skribenten tager citationstegnsafstand til udtrykket, i NDO anført som
en mulig sprogbrug, men er ikke den vigtigste:
"Køre: 1. BETYDNING: rejse el. bevæge sig ved hjælp af et køretøj; 2.
BETYDNING: styre et køretøj; SAMMENSÆTNING: kørekort · kørelærer ·
køreprøve · køreskole; 3. BETYDNING: være i funktion el. aktivitet.
EKSEMPEL: forretningen kører videre · forestillingen har kørt en måned · alt
kører som det skal · maskinen kører nat og dag · køre et edb-program; 4. i
forsk. forb.:…" (NDO 1996, mit valg af oplysninger).

Årsagen til, at denne betydning er opført som 3. vigtigste betydning i NDO,
er, at anvendelsen er udbredt. Dette ændrer dog ikke ved, at ytringerne er
metaforer. Når kører indgår i ovennævnte forbindelser, er der tale om motorvejsmetaforik. Det skyldes ikke kun, at man kan køre på en motorvej. Køre hænger sammen med eksistensen af en lang række andre udtryk som fx
trafik, veje, omveje, vejvisere og accelerationer. Køre indgår altså sammen
med andre ord og udtryk i sprogliggørelsen af informationsteknologien – og
netop dette medfører, at vi kan betragte pc-kørsel som metaforisk.
Her anvendes motorvejsmetaforbegrebet meget bredt: Der tænkes på alt,
hvad man i såkaldt bogstavelig forstand associerer med rejser og bevægelser
fra et sted til et andet. Det, at at køre ifølge NDO kan anvendes i betydningerne at være i funktion eller at være i aktivitet, betyder ikke, at det behøver
at være udbredt. Men i denne betydning bruges det meget i mit tekstkorpus.
Når skribenterne ikke blot skriver computeren er i funktion, er det fordi, at
det i computerfagsproget er en udbredt konvention at anvende computeren
kører. Det er en måde at sprogliggøre noget yderst kompliceret på, og den
kalder på en lang række associationer fra vores erfaringer med at køre på en
motorvej. Motorvejsmetaforikken fungerer sammen med andre udtryk, som
vi bruger, når vi skal sprogliggøre, hvad der sker på en motorvej. Vi har
nogle konkrete rejseerfaringer – og vi låner sprogliggørelsen herfra, når vi
skal tale metaforisk om computere. Vi har et rejsescenario, som vi låner erfaringer fra i sprogliggørelsen af informationsteknologien.
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En række konnotationer fra begrebet motorvej og en række vigtige betydninger, bl.a. at rejse og at styre køretøjer, følger nemlig med og er med
til at etablere motorvejsmetaforen (se rejsescenariet side 231). Når køre således muliggør motorvejsmetaforikken - og under denne også besøgs- og
gæstemetaforikken, idet vi jo erfaringsmæssigt ved, at vi skal køre for at
kunne besøge nogen for at være deres gæst - betegnes den som en potentiel
metafor. Står kørselsmetaforikken alene, og nævnes der ikke andet, der kunne få læseren til at se, at der med dette køre tænkes på kørsel i overført betydning, fx på en informationsmotorvej, forbliver den kun potentiel, en mulighed for de aktuelle sprogbrugere. Men indskrives udtrykket i en sprogbrugssammenhæng, hvor dette kørsels- og rejsepotentiale foldes ud, indgår
udtrykket i en metaforisk sprogbrugssammenhæng. Så aktualiseres det selv
metaforisk, idet kører ikke længere kun kan læses som fungerer. Udtrykket
køre kommer til at fungere sammen med udtryk som besøg og gæst: Dette
forhold betegnes som et integreret metaforisk forhold. Uddrag fra undersøgelsen skal her demonstrere disse integrerede metaforiske forhold.
4.3.12. Motorvejs- og rejsemetaforik
NDO definerer kun én betydning af trafik: "Bevægelse af mennesker og
transportmidler der færdes til lands, til vands el. i luften". I computerfagsprog anvendes trafik dog jævnligt i metaforiske sammenhænge, nemlig 26
gange (se nedenfor på side 232 vedrørende denne metafor). I forbindelse
med flytning af data tales der således om datatrafik, fx trafik på Nettet og internt på harddisken. Der kan ligeledes være trafik mellem den enkelte computer og andre enheder.
En firewall kan beskrives som et enkelt berøringspunkt mellem det interne net og det offentlige
Internet, hvorigennem al trafik mellem de to net går.
Winstone 97-testen genererer en del disktrafik, og alle disse harddiskmæssige kald til operativsystemet er trukket ud for at udgøre Disk WinMark Business og High-End.
Denne type firewall kontrollerer al ind- og udgående trafik.
Trafiktypen er igen afhængig af applikationen, hvilket skal forstås på den måde, at mailudveksling er uafhængig trafik og har lavere prioritet end store mængder af overvåget trafik, som
fx TFP, som igen har lavere prioritet end interaktiv trafik
Han kan i stort tempo hoppe rundt mellem mange servere, og det skaber megen uforudsigelig
trafik.

På computeren, der kører, er der altså trafik.
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trafik
disktrafik
trafik
trafik har lavere prioritet
det skaber megen trafik

I motorvejsmetaforikken indgår også begrebet vej. NDO er ikke så restriktiv vedrørende betydningsmuligheder for vej som for trafik. I materialet
her findes vej da også hele 50 gange – altså dobbelt så ofte som trafik. Vej
findes i NDO i følgende betydningssammenhænge:
"BETYDNING: en bred bane som er anlagt til at gå og køre på; i færd med at
bevæge sig mod et mål; udtryk for at noget er en hindring for at nogen el. noget kan komme forbi el. gå i gang; afskære nogen fra at komme videre; rejse
igennem et sted; en retning som en person vælger som levevis; være selvstændig el. egenrådig; udtryk for at gøre noget moralsk forkert; en måde
hvorpå man opnår noget; udtryk for at fjerne el. blive færdig med noget; ikke
være bange for at gøre noget; udtryk for at der er noget galt med nogen el. at
noget ikke fungerer; udtryk for at der ikke er noget at gøre; hidse sig op og
skælde ud; udtryk for at fremskaffe noget." (NDO 1996).

Vejs vigtigste betydning er her vejbanen, men vigtig er også bevægelsen
mod et mål. Den betydning, som man i materialet ofte anvender, angår at
opnå noget, og det er denne betydning, der gør sig gældende her, hvor
bundkortet ikke opnår at blive installeret i en bestemt computer. Det samme
gør sig gældende i ytringen, hvor der tales om den fejlfyldte vej. Der, hvor
brugeren ikke kan følge med, bruges imidlertid en vigtigere betydning af vej,
nemlig den, hvor man er på vej mod et mål. I den lige vej er betydningen også at opnå noget. Tilsvarende gælder at vejen til lykken er opnåelsen af lykken.
I alle tilfældene, hvor vej bruges i sine mindre vigtige betydninger, er
den en potentiel metafor. Bruges et ord i sin vigtigste betydning, kan det
ikke være en potentiel metafor. At de mindre vigtige betydninger findes i
NDO er dog tit udtryk for, at bestemte metaforer ofte anvendes i mange udbredte diskurser, og derfor er de medtaget. Her gælder det bl.a., at man i
mange forskellige diskurser ser livet som en rejse, hvorfor man ofte ser
sprogliggørelsen på vej i forbindelse med en sådan rejse. Den potentielle
metafor bliver metaforisk aktualiseret i den nævnte ytring, hvor brugeren
kan følge med på den fejlfyldte vej.
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Det hurtigere bundkort bliver nemlig kun benyttet i mere erhvervsprægede maskiner,
og der var angiveligt ikke udsigt til, at det skulle finde vej til Aspire.
COA32 automatiserer den kedsommelige, fejlfyldte vej, med at ændre et programs
adresse, og det lader brugeren følge med og kontrollere alle trin i processen.

(ikke udsigt til) at det skulle
finde vej
COA32 automatiserer den fejlfyldte vej og lader brugeren følge med
den lige vej

Sidste år så alle platformene Microsoft Windows NT som den lige vej med raketfart
mod stjernestatus.
Ikke ud fra en betragtning om, at Nettet er motorvejen til lykken (hvem tror det?), men vejen til lykken
at det, mændene gør, er vejen til lykken.

dette aktualiserer
Ikke ud fra en betragtning om, at Nettet er motorvejen til lykken (hvem tror det?), men Nettet er motorvejen til lykken
at det, mændene gør, er vejen til lykken.

Netop det, at vej bliver anvendt i et tekstkorpus, hvor man bruger ords betydninger, der vedrører motorvejstankegangen, muliggør, at selve motorvejsmetaforen bliver aktualiseret (dette begreb drøftes nærmere side 245
vedrørende metaforiske forløb: Man begynder at tale om motorveje). Det er
brugen af bl.a. rækken af de ovenfor nævnte ord i den betydning, de bruges
i, der producerer motorvejsmetaforen. At udvalget af betydninger er så målrettet medfører, at ytringen motorvejen til lykken sprogliggøres.
Computere ikke bare kører – de er også hurtige. Vi har her to metaforiske udtryk, som dog kendes fra biler, der kører – på veje – og ofte er hurtige.
Den beskrivelse af motorvejsmetaforerne vedrører det, man kunne kalde motorvejsracet, og som har konnotationer som: Den teknologiske udvikling går
hurtigt, det gælder om at komme så hurtigt af sted som muligt, det gælder
om at få trafikken så hurtigt frem som muligt etc. Metaforerne er dog væsentlig mere nuancerede, når vi ser på de mange ytringer. Der er et meget
stort antal ytringer, der nuancerer billedet. Det at få fart på, på motorvejen,
er nemlig ikke ubetinget muligt: Der er forhindringer på vejen. Et utal af de
bogstavelige forhindringer, man har erfaringer med på en motorvej, kommer
til udtryk i materialet.
Som vi ser her, kan man som i trafikken ved problemer finde omveje,
blive omdirigeret, foretage kovendinger, hvis det er svært at komme uden
om. Det kan også lade sig gøre at overhale indenom.
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"Piraterne har altid været i stand til at finde en omvej omkring alle de spærringer vi har opsat i
vejen."
Når man kører BigBin installerer programmet sig i proceslinjen - nederst i højre hjørne, hvor
også uret befinder sig - hvorfra det i al ubemærkethed omdirigerer slettede filer.
BigBin er med på en lytter, når Windows 95 foretager filoperationer, og filer slettet fra DOSbokse omdirigeres til Papirkurv.
Unægteligt en kovending af dimensioner - og et gennemført teknologisk kvantespring.
Kortet bygger på en efterhånden gammel controller, men det til trods er kortet alligevel svært
at komme udenom, hvis topydelse står på ønskesedlen.
Woow! Overhal vennerne på Internettet.

(piraterne) kunne finde
omvej
omdirigerer filer
filer omdirigeres

kovending
(kortet) er svært at komme
udenom
overhal vennerne på Internettet
Og bemærk så i øvrigt, at pc-branchen (igen) vil overhale hi-fi-branchen indenom og få DVD- pc-branchen vil overhale
drevene mere effektivt ud på markedet, end hi-fi-folket vil få deres DVD-afspillere ud.
hi-fi-branchen indenom

Fortsætter vi nuanceringen af motorvejsmetaforen, ser vi sprogliggørelser
som vejvisere, lang vej og tourguider, der gør det muligt at finde rundt:
Vejviseren til de værste Web-ord
Hvis du synes, at begreberne flyver hen over hovedet på dig, skal du dog først læse "Vejviseren til de værste Web-ord."
Grafikkortet yder hæderligt, selvom der er lang vej til de bedre kort, men klage kan man næppe.
Du kan også finde den månedlige tour-guide rundet på Web'et, hvor vi viser dig spændende
sites inden for faste emneområder.
Desuden er der mulighed for at få fremstillet såkaldt site map, dvs. et kort over hele siten, som
hjælper besøgeren at finde rundt.

vejviser til webord
vejviseren til begreberne
der er lang vej til et bedre
kort
tour-guide
kortet hjælper besøgeren at
finde rundt

Disse metaforiske problemer løses i den samme metaforiske sprogbrug: Man
kan skyde genveje:
Via Start-menuen på proceslinien eller via genveje på desktoppen.
genveje
De fleste af ikonerne på ens desktop er genveje ligesom næsten alle emnerne på ikonerne er genveje
Start-menuen.
TrayLaunch kan fjernes fra systemet ved at slette programfilen og fjerne de
fjern de genveje, du har oprettet
genveje, som du har oprettet.

Og fortsætter vi tankegangen ovenfor (afsnit 4.3.10), kan man, når man er
nået til sin destination, få adgang via døre og gateways. Denne adgang opnås bl.a. fordi produkterne er åbne.
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Den indbyggede diskcache, VACACØHE, forsøger at holde FAT'en i hukommelsen, så
diskadgang
der er hurtigere diskadgang.
Du har nu adgang til dit cd-rom-drev, hvori der skal lægges cd-rom'en med OSR2.
du har adgang til cd-rom'en
Hos SONOFON kan du nu få direkte ISDN-adgang til GSM-nettet.
isdn-adgang
Der er kun ca. 16 brugbare timer i løbet af et menneskes dag, og det bliver ikke ændret af, adgang til information
at man har adgang til al den information, der er i verden.
Godt nok plejer man at bruge port 25 til mail, men der kan sendes andet end post gennem port
denne port.
Her kan man sætte protokol, opløsning, printkvalitet, papirformat, skalering, papirretning porte
samt mere fancy ting som styring af penne, buffer, porte mv.
Den fleksible dør åbnes inde i drevet.
en dør åbnes inde i drevet
Ifølge SyQuest er SyJets vigtigste fremskridt kassetternes Labyrinth-"dør", som er desig- kassetternes "dør" beskytter
net til at beskytte pladerne mod støv og andet, som måtte forsøge at trænge ind i kassetten. mod støv
Højtydende Internet gateways tillader kommunikation med Internet brugere og adgang til (gateways) tillader adgang
Usenet nyhedsgrupper og mail lister.
Gateway på applikationsniveau
gateway
Operativsystemet er tilstrækkelig åbent til at tillade en række tredjepartsleverandører at
operativsystemet er åbent
skabe enheder og programmer til at køre på det.
Der er en lille uoverensstemmelse i produktets påståede åbenhed, fordi serveren giver ek- produktets åbenhed
sisterende NNTP-klienter og -servere mulighed for at kommunikere med den, men for at
få produktets fulde funktionalitet i tale skal man bruge Netscapes Communicat
Java Workshop
[billede: Ala indgang til eksotisk sydlandsk stammelandsby]

Som afslutning på den deciderede motorvejsmetafor vil jeg give eksempler
fra en central motorvejsmetafor: bilmetaforen. Først gives et par eksempler,
hvor skribenten er kritisk over for bestemte applikationers brugerflade. Han
er distancerende over for programmets brug af metaforer, hvor vi er ude at
køre bil, og computerens ram er benzinen… Dyt båt, her går det godt.
HP har noget lignende, der kaldes Dashboard. Her er brugeren igen ude at køre bil, og
computerens Ram er benzinen... Dyt båt, her går det godt.
HP har noget lignende, der kaldes Dashboard. Her er brugeren igen ude at køre bil, og
computerens Ram er benzinen... Dyt båt, her går det godt.

brugeren er ude at køre bil
computerens ram er benzin –
dyt båt

Selvom artikelforfatteren her tager afstand til bilmetaforikken, gør hans kolleger i stort omfang brug af den: Der findes i korpus et stort antal bilmetaforer. Som vi så ovenfor kan pc'en køre hurtigt – men i nuanceringen ser vi, at
den også kan være sløv i optrækket. I den anden ende af hastighedsskalaen
optræder muligheden for at give baghjul og sprænge fartgrænser.
Her brokkede han sig over det samme - altså det forhold, at Windows-pc'en efter nogen
tids brug bliver underlig sløv i optrækket, eller at den simpelthen bliver ustabil.
De tekniske specifikationer giver også de fleste andre baghjul.
Spræng fartgrænsen - kør REC -
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pc'en bliver sløv i optrækket
specifikationer giver baghjul
(spræng fartgrænsen) kør
REC

Metaforikken bliver mere konkret, når bestemte bilmærker inddrages. Produkterne er Skodaer og Ferrarier.
OS/2 ligner en gammel Skoda, Windows 95 ligner en Ferrari. Men OS/2 kører som en Fer- OS/2 er en gammel Skoda,
rari, Windows 95 humper som en gammel Skoda.
der kører - Windows en Ferrari, der humper
At bruge Corel Xara er som at køre en skinnende rød åben Ferrari gennem en smuk park at bruge programmet er at
ved forårstid.
køre i Ferrari
Lej en Lotus
lej en Lotus

Og bilmetaforikken finder også sted via kørekortsmetaforik:
Nu introducerer Dansk Dataforening, De europæiske Dataforeninger, Undervisnings-,
Pc-kørekortet
Forskning- og Arbejdsministeriet samt Niels Brock, den første leverandør - uafhængig certificering af grundlæggende viden om PC'en, PC-værktøjer og anvendelse af informationsteknologien.
Kurserne til PC-kørekortet henvender sig til dig, som skal benytte computeren i dit daglige Pc-kørekortet bygger ligevirke, og bygger ligesom rigtigt kørekort på teori og praktisk prøve.
som rigtigt kørekort på teori
og praktisk prøve

Den metaforik, som bladets egen skribent ovenfor ikke brød sig om i applikationer, findes andre steder. Således bliver programmer udstyret med benzinmåler og bliver tunet.
MonSys giver samme muligheder plus en helt ren teksttilstand samt en "benzinmåler"tilstand, og alle elementers præsentation kan vælges individuelt.
Der er virkelig blevet tunet på Quick View Plus, siden vi præsenterede dig for version 3.

MonSys har en "benzinmåler"
programmet er tunet

Motorvejsmetaforen er altså særdeles gennemført. Den etableres ikke kun på
baggrund af ytringer med ord som motorvej og hovedvej, men som vist af en
nuanceret struktur, der hænger sammen via ordenes hovedbetydninger.
Sammenhængen er nuanceret og ligger som et fintmasket net i hele korpus.
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4.3.13. De integrerede metaforer
Det, at ordene bruges ud fra vigtige og mindre vigtige betydninger, kan illustreres således:

Figur 1. Ords vigtige og mindre vigtige betydninger
Hver cirkel illustrerer et ords forskellige betydninger.
De to cirkler illustrer betydninger af ordene vej og køre.
Ords vigtige betydninger:
Ords mindre vigtige betydninger:
(også evt. leksikaliserede metaforiske
betydninger).

vej : bane til at køre
på

køre : bevægelse vha.
køretøj

på vej :
at opnå
noget

være i
funktion
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Den venstre side af cirklerne i figur 1 illustrerer det, man kunne karakterisere som den
bogstavelige kilde til metaforen. Den måde, som metaforerne kan forstås som integrerede metaforer på, er ud fra begreberne vigtige og ikkevigtige betydninger. Den ikkevigtige betydning/den metaforiske betydning (i figur 1 illustreret som den lille del af
cirklen) er den del, der anvendes i metaforerne – det er aldrig den vigtigste betydning.
De integrerede metaforer lader sprogbrugeren udtale sig om noget erfaringsmæssigt
nyt: Ordene bruges ikke i deres såkaldte bogstavelige betydning. Men når køre, besøg,
gæst etc. anvendes – og fordi disse udtryk semantisk hænger sammen – medfører det, at
vi overtager den logik eller den erfaring, vi har fra vores dagligdags erfaringer, dvs.
scenariet motorvejen. Det betyder fx, at den erfaring, vi har om, at vi skal fremad på
motorvejen, at det skal gå stærkt, og at vi skal overhale de andre, overføres til computeren: Den skal også være hurtigere. Computeren skal fx også arbejde så hurtigt som muligt, den skal køre med den højeste cpu-hastighed. De data, der bevæger sig rundt i
computeren, skal undgå omveje etc.
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Figur 2. Integration af ords mindre vigtige betydninger
Hele cirklen illustrerer fx vej eller at køre
Andre ords betydninger, f.eks.: trafik, omveje,
genveje og vejvisere.

Denne model fremkommer ved at lægge fire af den type cirkler sammen, som vi havde
to af i figur 1. Områderne for ikkevigtige betydninger lægges over hinanden (fællesmængden). Den del, der vedrører vigtige betydninger, er den del af cirklen, der ligger
uden for fællesmængden. Pilen ud for fx vej peger på hele ordet vej fra figur 1 – den
øverste del indeholder den vigtigste betydning: Bane til at køre på – den nederste del
indeholder den ikkevigtige betydning: At opnå noget. For ordet køre gælder det tilsvarende – de øvrige ord trafik, omveje, genveje har tilsvarende cirkler (dog ikke angivet
med pile). Der kan være mange ord, der således integreres (så valget af fire cirkler her
er en illustrativ forenkling). I midten af figuren har vi nu ordenes mindre vigtige betydninger, fx at opnå noget og være i funktion, betydninger, der ikke har nogen umiddelbar
sammenhæng. Ofte er det ords mindre vigtige betydninger, der befinder sig i midten af
modellen. I cirklen i midten af modellen kan der dog også være metaforiske betydninger, som ikke er leksikaliserede (som det fx gælder for genveje). Fællesmængden i figur
2 og 3 kan karakteriseres som det metaforiske rum, hvori ordene får en ny og anden
betydning, ofte en ny betydning, som endnu ikke er leksikaliseret.
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Figur 3. Det integrerede metaforiske rum

Den store cirkel indeholder alle de sammenhængende ords bogstavelige og metaforiske
betydninger, men fraregner vi den inderste cirkel, har vi et bælte rundt om den metaforiske betydning, nemlig rundt om det metaforiske rum. I dette rum ved vi ikke nødvendigvis, hvordan tingene faktisk forholder sig: Vi ved ikke nødvendigvis, hvad computeren gør, når den kører og afvikler data-trafik, og vi ved ikke nødvendigvis, hvad vi gør,
når vi benytter os af genveje og er på besøg på hjemmesider. Men vi får en fornemmelse af, hvad computeren gør, og hvad vi gør med computeren, fordi vi låner sammenhæng og logik fra det omtalte bælte uden om det metaforiske rum. Når vi anvender ordene køre, besøg, trafik og veje m.fl., låner vi i vores forståelse af computeren logikken
fra disse ords bogstavelige og vigtigste betydninger. Vi låner logikken fra det, vi kan
kalde et motorvejsscenario. Disse betydninger overføres til det integrerede metaforiske
rum. Rummet er integreret, fordi alle ordene får sammenhæng fra det samme scenario.
Disse betydninger overføres til centret i figuren (den inderste cirkel), hvor ordene anvendes på en ny, selvstændig og sammenhængende måde, og hvor ny måske hidtil ikke
sprogliggjort viden sprogliggøres. Ordenes vigtigste betydninger hænger semantisk
sammen (den yderste pil peger på cirklen med de semantisk integrerede ord). Ordene
anvendes på den nye viden i figurens inderste skraverede cirkel. Det er af central betydning, at sammenhænge (logik) i dette nye rum (illustreret ved den indre pil) overtages fra sammenhængen i ordenes vigtigste betydninger. Disse metaforiske rum, der er
etableret via integrerede metaforer, betegnes scenarier.
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4.3.14. Motorvejsmetaforer i større sammenhæng
Motorvejsmetaforer udgør en stor del af den metaforiske sprogliggørelse i
computerfagteksterne. Mange metaforiske ytringer, der ikke umiddelbart forekommer at være motorvejsmetaforer, er det alligevel ved nærmere eftersyn. Dette gælder fx udtrykkene rejsetaske og kø.
Giver bedre synkroniseringsmuligher på bl.a. filkataloger end dem, som Windows 95's "Rejsetaske"
stiller til rådighed.
Superhurtig afvikling af printerkøen

"Rejsetaske"
printerkøen

Her følger et eksempel på det tekniske begreb bus. Ordet har hverken noget
med det engelske bus eller med noget transportmiddel at gøre, men vedrører
derimod de kabler og ledninger (og deres konstruktion), hvori data i elektrisk form bevæger sig. Bus udgør også en potentiel metafor. Selv på det
syntaktiske niveau fungerer ordet som NDO’s bus, hvor der tales om bussens hastighed.
Det korrekte navn er derfor SCSI FAST-20, der henviser logisk til bussens hastighed på 20 MHz.

bussens hastighed

Nogle metaforer ligger i periferien af motorvejstankegangen, fx dem der
vedrører lyntogsfart. Men netop det faktum, at der kun findes en enkelt lyntogsmetafor, indikerer, at det integrerede metaforiske system ikke lader meget falde udenfor.
Er DU klar til en opgradering, der bringer Din computer med lyntogsfart ind i din computer bringes med lyntogsfart ind i
det 21. århundrede??
det 21. årh.

Der findes dog andre større metaforiske systemer, nemlig metaforer, der
bygger på skibsscenarier, som er erfaringer med at sejle med skibe, at tage
søvejen mv.
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Skærmbillederne minder om Web-sider, og man navigerer gennem dem på
sædvanlig browservis.
Man vil arbejde på sin bærbare på arbejde, hvor den sidder i en docking station, og man vil arbejde på den derhjemme.
4 MB On-Board RAM hukommelse (kan opgraderes til 12 MB)
Switchene i fordelingspunkterne kan ikke være helt simple udgaver, fordi de
hurtigt vil blive oversvømmet, og fordi de mangler den nødvendige intelligens
til filtrering og eventuelle beslutninger.

man navigerer gemmen skærmbillederne
dockingstation
on-board (hukommelse)
switchene vil blive oversvømmet

Man navigerer gennem skærmbillederne. Bærbare pc'er tilsluttes en slags
dokke. Hukommelse er on-board på motherboardet. Sørejsen som scenario
gør sig også gældende, når der tales om, at noget oversvømmes.
Flagskibet fungerer også som metafor (er leksikaliseret i NDO). Ligeledes fungerer at kunne holde vand.
At den positioneres som flagskibet, er nu ikke til at se på prisen, som forventes at blive under 2.500 kroner i forretningerne.
Modellen holder bare ikke længere vand.

printeren er flagskibet
holde vand

Der findes flere sådanne integrerede metaforer. I dette tilfælde kan det at
rejse siges at være overbegrebet for dem. Flere vigtige udtryk er afledt af og
har tilknytning til søvejsmetaforen: Fx taler man om pirater, et ord, der har
sammenhænge med flagskibe og sågar patroner (denne sidste fungerer dog
ikke syntaktisk).
"Piraterne har altid været i stand til at finde en omvej omkring alle de spærringer vi har opsat i vejen."
Pc-industrien påstod, at planerne for at forhindre piratkopieringen ville være
uspiselige for de fleste brugere og samtidig give ganske ringe beskyttelse mod
virkelig opsatte pirater.
Ifølge BSA har Østeuropa den højeste piratrate med et gennemsnit på 83% af
al installeret software.
Tektronix skar priserne på farvepatronerne ned til det halve, så det kostede
omkring 20 ør pr. side at udskrive et almindeligt forretningsbrev med lidt farve på, ca. 330 øre at udskrive en side fra PC Magazine med farver på, måske
en krone at udskrive

piraterne
planerne ville give ringe beskyttelse mod
opsatte pirater
(højeste) piratrate
(firmaet skar priserne på) patronerne (ned)

Såvel motorvejs- som søvejsmetaforikken inspirerer til en række formuleringer. Når der fx tales om tunge produkter som noget negativt, er det netop,
fordi tung i scenariet ofte er upraktisk på rejsen.
Dette er et af Microsofts rigtig "tunge" produkter.

"tunge" produkter

170

Vejrmetaforikken kan ligeledes ses som en integreret del af rejsemetaforikken. Uvejr bruges normalt som negative betegnelser, men anvendes her som
udtryk for voldsomhed: Teknologien indsættes i et storm-, blæst- og lynscenario, hvor det er os brugere, der står overraskede og overvældede som i et
andet uvejr:
Både inkjet- og laserprintere tilbyder stadig bedre udskriftkvalitet og lavere priser; teknologien stormer frem
men inkjek-teknologien stormer frem.
Det er nu muligt at købe 12-spins drev, og ganske snart vil det være realistisk at få et drevet vil blæse data igennem
16-spins drev, der vil være i stand til at blæse data igennem med hastigheder på 2,4
MBps eller mere.
Hvem kunne tro, at der bag dens lummergrønne overflade lå en lynende snap maski- en lynende snap maskine
ne med masser af funktioner indbygget?

Når de nævnte metaforer derfor bruges, er det fordi de fungerer godt. De
fungerer ikke i sig selv, men de fungerer, fordi den sammenhæng, de indgår
i, i dagligdagen, lægger op til bestemte metaforiske ytringer. De potentielle
metaforer kan altid gøres levende ved at lade udtrykkene indgå i en større
sammenhæng, som fx når køre indgår i sammenhæng med trafik, veje, parkering, omveje etc.
Efterfølgende redegøres for scenarierne i den samlede struktur, disse indgår
i. Her er der blevet fokuseret på, hvorledes disse scenarier etableres. Efterfølgende fokuseres der på, hvorledes deres strukturer konkret kommer til udtryk.
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5. Scenarierne
I nedenstående skema er opstillet en oversigt over scenarierne, som behandles detaljeret i dette kapitel. Dette skema udgør en oversigt over samtlige
metaforers kildeområde og er således en samlet oversigt over computermetaforer. Der vil blive argumenteret for, at den struktur, som metaforer her indgår i, ikke kun angår computere, men alle målområder. Endvidere vil der
blive argumenteret for, at de metaforer, vi anvender, altid udspringer af denne struktur. Idet strukturen kan ses som et afgrænset hele, og da bestående
metaforer er produktive i dannelsen af nye metaforer, vil strukturen begrænse og muliggøre fremtidige metaforer, der på denne måde kan siges i et vist
omfang at være forudsigelige.
Scenarierne
1. Det ikkemenneskelige område
1.1. Tingsliggørelse
1.2. Botanisering
1.3. Animering
2. Menneskelige aktiviteter og rum
2.1. Menneskelige aktiviteter
2.2. Forskellige menneskelige sociale rum
2.2.1. Basale overlevelsesrum/ produktion
2.2.2. Sociale rum uden for produktionen
2.2.3. Kunst og kultur
2.2.4. Sociale rum uden for kontrol
2.2.5. Sociale rum diakront
3. Orientering/bevægelse
3.1. Fysisk ydre rum
3.2. Indre rum.
(Scenarierne er i bilag 1 s. 4 ff. opstillet i en detaljeret version).

Hvert scenario består af en struktur af integrerede metaforer, som etablerer
et metaforisk rum, hvor ord og udtryk hænger sammen i en dagligsproglig
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erfaringsramme, men nu anvendes på forhold eller ting på det computerteknologiske område (jf. figur 1-3 på side 165-168). At der bag de forskellige
scenarier er en dagligsproglig verden indebærer, at vi kan se metaforerne
som dagligsproglige ekstensioner (jf. s. 11, 19, 23, 61, 148). Dette betyder
ikke, at metaforerne er motiverede af ligheder mellem den dagligsproglige
virkelighed og det betegnede fagområde. Det forholder sig derimod sådan, at
der er et strukturafhængigt forhold mellem scenario og målområdet: Nogle
scenarier vedrører særdeles komplekse dagligsproglige forhold, hvilket afspejles dels i et righoldigt og varieret indhold af ord og udtryk, dels i en begrebsmæssig dybde, som man kan udtrykke noget i. Det er forhold, som betegnes som henholdsvis nuancering og detaljeringsgrad. Sådanne scenarier er vellykkede i sprogliggørelsen af komplicerede teknologiske forhold,
hvor metaforerne vil fungere homogent, hvilket vil sige, at de fungerer
sammenhængende og uden brud, fordi der hele tiden kan trækkes på de
komplekse sprogerfaringer, som ordene og udtrykkene i dagligsproget er
indlejret i. I modsætning til sådanne scenarier står sprogliggørelsen af erfaringer fra dagligsproget, som ikke er indlejret i komplekse strukturer. Fx er
dyrescenariet et forholdsvist rudimentær dagligsprogligt område, fordi vi ikke har mange erfaringer med dyr i vores dagligdag og derfor har etableret
nogle forholdsvis simple måder at sprogliggøre dem på. Et sådant dyrescenario kan kun i mindre grad anvendes i sprogliggørelsen af komplekse teknologiske forhold: Der vil hurtigt, hvis nye teknologiske aspekter skal
sprogliggøres, vise sig at være mangler i de erfaringer, vi har om dyr, således at vi kommer til at stå i en situation, hvor der ikke er tilstrækkeligt med
ord og udtryk, som kan udvides ind på det teknologiske område: Sprogliggørelsen bliver derfor vanskeligere og heterogen, hvis man vælger at forblive i
et sådant mindre komplekst scenario. I praksis vil man vælge andre scenarier
af mere kompleks art, der muliggør sprogliggørelsen af de komplicerede
forhold. I dette kapitel vil det ved udlægninger af, hvorledes de forskellige
scenarier fungerer i sprogliggørelsen af teknologiske og andre forhold i PC
Magazine Danmark, blive demonstreret og underbygget, at det forholder sig
således.
I bilag 1 og bilag 2 vil man kunne finde yderligere oplysninger om metaforerne16. I bilag 1 er metaforerne sorteret alfabetisk efter deres type, og i
16

Se evt. min hjemmeside: http://www.sprog.asb.dk/cg/metaphor/.
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bilag 2 er de metaforiske ytringer sorteret alfabetisk. I begge bilag vil man
kunne finde præcise kildeoplysninger, og man vil kunne finde metaforernes
kortform og deres leksikaliseringsgrad mv. Af fremstillingsmæssige grunde
gengives de metaforiske ytringer ikke i deres helhed i brødteksten her, da
afhandlingen da ville blive for omfangsrig og uoverskuelig. I stedet gengives
de ord og udtryk, som er vigtige for at illustrere den strukturmæssige indordning til et givet scenario. Der kan forekomme illustrationer, der indeholder flere metaforer, og i en række tilfælde er der derfor sket en fremhævelse
med fed af de ord og udtryk, som er vigtige i konteksten. I flere tilfælde finder man flere metaforer i illustrationerne, og det er et bevidst valg fra min
side: Illustrationerne demonstrer i disse tilfælde også, hvorledes metaforerne
samarbejder om etableringen af det metaforiske rum (se også side 245 ff.).
Flere af de scenarier og metaforer, som drøftes her, er i faglitteraturen
behandlet separat. Sådanne fremstillinger drøftes i dette kapitel kun implicit,
og dette afspejles bl.a. i navngivningen af de forskellige typer metaforer. Det
væsentlige her er at fremstille scenarierne som en stor sammenhængende
struktur og drøfte den som sådan. Dette gælder også de strukturforskelle og
de sammenhænge, der er mellem de enkelte scenarier.
Hvert scenario er opdelt i en række metaforiske typer, som henviser til måden, som metaforerne i de enkelte ytringer er kategoriseret på, og udgør et
homogent system bestående af integrerede metaforer. I databasen er hver
metaforisk type repræsenteret af en betegnelse bestående af et lille eller stort
bogstav, der angives i kantet parentes. [d] repræsenterer fx rejsemetaforer,
[n] personificeringer, og [T] tingsliggørelser.
Bemærk at der ikke skelnes mellem personificeringer og besjælinger.
Personificeringer i retorikken ses som et
"abstrakt begreb eller en konkret genstand, der gøres levende ved at få tillagt
menneskelige egenskaber, et personnavn, et menneskeligt attribut eller ved at
optræde som en handlende person" (Moberg 1996, 131).

Besjælinger ses som mindre omfattende end personificeringer. Besjælinger
opfattes ofte som forhold, hvor
"ikke-menneskelige, men konkrete ting bliver tillagt menneskelige egenskaber" (Moberg 1996, 60).

Her skal personificeringer i stedet for forstås som bestemte metaforiske typer, der implicerer, at ikkemenneskelige entiteter sprogliggøres via termer
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som i dagligsproglig forstand hører til mennesker, deres egenskaber og forhold. Der skelne her mellem mange flere metaforer end retorikken, og at indikere et intimt slægtskab med retorikkens sprogsyn via brug af dens termer
er derfor uhensigtsmæssig.
Begrebet tingsliggørelse skal her ikke ses alluderet til kritiske kapitallogiske teorier, som også anvender samme udtryk.
Indledningsvis anvendes nogle illustrative metaforiske typer til at demonstrere tankegangen her. Motorvejsmetaforer og orienteringsmetaforer
har tilsvarende været inddraget illustrativt. Da sådanne metaforer har været
behandlet tidligere i faglitteraturen, er en række af sådanne blevet synlige i
denne undersøgelse. Men det viser sig, at der er langt flere metaforiske typer, end det er hensigtsmæssigt at sætte betegnelser på.
Ovenfor i oversigtsskemaet er der foretaget en opdeling i tre kategorier,
som indeholder i alt tolv scenarier. Hver af disse scenarier indeholder en hel
række forskellige metaforiske typer, hvoraf der samlet er omkring 400. Synonymt kan de her også ses betegnet metaforer. Det er vigtigt at bemærke, at
undersøgelsen af metaforerne i PC Magazine Danmark ikke er foregået ud
fra de forskellige scenarier. Fremgangsmåden har været, at tekstkorpusset er
blevet undersøgt for alle tænkelige metaforer. Ud fra de fundne metaforer,
som er blevet kategoriseret ud fra det skitserede notationssystem, fx [d], [n]
og [T], har det efterfølgende vist sig, at de forskellige typer har kunnet systematiseres.
Ud fra ovenstående oversigt gennemgås først det ikkemenneskelige område med underpunkterne, scenarierne, 1.1. tingsliggørelse, 1.2. botanisering
og 1.3. animering. Under tingsliggørelse gennemgås også principperne for
notationen af de forskellige metaforiske typer. Efterfølgende gennemgås
scenariet for menneskelige aktiviteter og rum og scenariet for orientering/bevægelse.
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5.1. Scenarierne 1. Det ikkemenneskelige område
5.1.1. Tingsliggørelse og introduktion af notationssystemet
Her behandles de såkaldte tingsliggørelser eller tingsscenariet. Det har været
de metaforiske ytringer, der var basis for typerne og scenarierne. Og det er
ikke disse størrelser, der determinerer hvorledes metaforerne skulle indordnes et system. Det er i øvrigt et forhold, som afspejles i en arbitraritet mellem notationssystemet og de endelige systematiserede metaforer, der således
fx ikke hænger sammen alfabetisk, idet det var forholdsvis sent i undersøgelsen, at strukturerne i metaforerne blev erkendt. Skulle der herefter udvikles et nyt notationssystem, ville det kun have været af æstetiske årsager.
Endvidere kan der i notationen enkelte steder forekomme numeriske huller,
hvilket har samme årsag. Valgene af bogstaver i notationssystemet var i første omgang tilrettelagt ud fra mere eller mindre tilfældige valg med en vis
indflydelse af mnemoteknisk art i starten, da det kunne lade sig gøre, som
fx: [T] for t i tingsliggørelse og [r] for r i roller på en scene (i metaforiske ytringer som formatet er kommet på scenen og pc'en kan udfylde rollen). En
yderligere opdeling har efterfølgende været nødvendig, og i notationssystemet tilføjes der til bogstaverne et tal, som er en underopdeling. Fx findes der
en hel række tingsliggørelser: [T1] som dækker konkrete tredimensionale
ting, hvor det impliceres, at der er tale om sådanne på et lavt detaljeringsniveau, fx at data vil kunne smides, vejes, klemmes, flyttes, kunne sættes under
lup etc. En række ting konkretiseres mere præcist på et højere detaljeringsniveau, hvorfor der under [T1] findes [T11], hvor vi har et udtryk som flaskehalse (fx: Vi ønskede at undgå flaskehalsproblemer og hvad angår datatransmission…). Her indgår flaskehals leksikaliseret i betydningen det øverste af en flaske og anvendes om problemer og datatransmissioner. Men i flaskehals indgår jo også metaforen halsen af en flaske til at sige noget om det
øverste af en flaske, og derfor vil der også være tale om en [m6]-metafor (se
denne metaforiske type på side 186).
[T12] er en anden metaforisk type, der er på samme detaljeringsniveau
som [T11], men her tales der om datapakker. Under [T121] tales der specifikt om data, som udpakkes og i [T122] om åbne pakker. Alle tingsliggørelserne drejer sig under [T1] altså om sådanne tredimensionale ting i en mere
eller mindre detaljeringsgrad og form, og der er tale om fx [T13] datalag176

ring, [T14] dataoverførsel og [T15] datatransport. En anden måde at implicere en tingsliggørelse på er ved at tillægge fx data nogle egenskaber, der
vedrører deres integrationsegenskaber. Der er her ikke tale om, at vi taler om
tredimensionale ting som pakker, flaskehalse, eller om, at vi kan vende, dreje og veje dem. Her i [T2] impliceres integration via udtryk som at data
hænger sammen, kan forbindes, føjes til, smelte sammen, røre eller berøre.
De to metaforiske typer [T1] og [T2] impliceres altså ved henholdsvis
dimensionalitet og integratibilitet. Andre tingsliggørelser på samme niveau
er [T3], der implicerer ved indkapslingsevne, hvor data fx kan indkapsles, en
tekst kan være uden for stavekontrol, filer åbnes og lukkes og en klasse indpakker et objekt. [T3] svarer stort set til, hvad Lakoff og Johnson har kaldt
containermetaforen. Tingsliggørelse kan også impliceres ved egenskaber i
overfladen og deres indre, som her er [T5]. Det er fx datas smidighed og evne til at blive bøjet. [T6] vedrører formegenskaber, hvor noget kan være uldent i kanten eller kan beskæres. Tingsliggørelsen kan også bestå i at implicere, at fx data er varer, der som andre varer kan eksporteres og importeres [T71] og [T72], eller er flydende [T8], hvorfor fx sådanne data kan [T81] filtreres, [T82] pumpes, [T83] strømme eller [T85] blandes. ([T4] anvendes
ikke).
Skematisk kan [T]-typerne opstilles, som nedenfor, hvor det må pointeres, at der ikke er tale om en opstilling af idealiserede kategorier eller typer.
Der er tale om en skematisering af det empiriske materiale, der på en overskuelig måde afspejler dets strukturer. Når der som ved [T1] er tale om konkrete tredimensionale objekter, skal det ikke forstås som en logisk rationel
kategori, men som et udtryk for, at de metaforiske aspekter i konkrete ytringer i tekstkorpus angives ved, at noget kan smides, vejes, klemmes, flyttes,
tabes, at noget kan være hooks, perlerækker, og at noget kan sættes under
lup. Når der under [T1] oplyses at være seks underkategorier, nemlig [T11],
[T12], [T13], [T14], [T15] og [T16], er det konkret disse, der anvendes og er
til stede i tekstkorpusset. Var man metodisk gået formeltraditionelt til værks,
havde man sørget for at få alle begreber og underbegreber med, fx ville man
under [T1] have sørget for ud fra traditionel semantik at have fået begreber
som kopper, tallerkner, hanke på kopper, bunde i tallerkner, skeer, knive
etc. med. Men det er ikke sådan de dagligsproglige ekstensioner fungerer.
Det er kun en lille del af det såkaldte bogstavelige sprog, der anvendes. Der
er således mange metaforhuller eller metaforbrud i de metaforiske struk177

turer, og der er mange afkroge eller brud i den overflade, som semantikken
betragter som sprog.
Disse metaforbrud kan skyldes, at der i det fagsprog, der arbejdes med,
er bestemte måder at accentuere tingsscenariet på, som adskiller sig fra andre faglige områder. Der kan også være tale om mere generelle tendenser,
der gælder alle sproglige områder, altså alle fagsprog, poetiske sprog og
dagligsprog. At afklare dette vil kræve yderligere undersøgelse af de metaforiske strukturer. Der kan også være tale om, at metaforhullerne er udtryk for
mulige metaforer, dvs. ikkeaktualiserede metaforer, som kan forventes at
komme i anvendelse i fremtidige tekster. Ovenfor (på side 117) antydedes,
at mange af Lakoff og Johnsons metaforer kunne være udtryk for sådanne
metaforer. De var idealiserede metaforer og alene antagelser om, hvordan
nogle metaforer kunne se ud. Mulige metaforer kunne også være computergenererede metaforer, som endnu ikke var taget i anvendelse i konkrete diskurser. At sådanne mulige metaforer via metaforbrud kan blive aktualiserede i fremtiden sandsynliggøres af, at nogle metaforer producerer andre. Det
så vi fx ovenfor (på side 161), hvor mange udtryk som at finde vej, den fejlfyldte vej, den lige vej, at følge med på den fejlfyldte vej og andre metaforer,
som de var integrerede med, motiverede sprogbrugerne til at inddrage andre
ord og udtryk fra et motorvejsscenario. Som nævnt produceredes Nettet er
motorvejen til lykken af en række andre metaforer (jf. side 161). Vurderes
metaforhuller som mulige metaforer, kan man undersøge om sådanne anvendes i fx multikorpora (som nævnt i afsnit 3.2).
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Tingsliggørelser. Konkretiseringer
T1 konkrete tredimensionale objekter
T11 flaskehalse*
T12 pakker
T121 udpakbare pakker
T122 åbne pakker
T13 lagerbarhed
T14 overførbarhed
T15 transporterbarhed
T2 integrerbarhed
T3 indkapslingsmulighed - containermetafor (noget kan åbnes)
T4 skarphed
T5 vedr. overfladen
T6 vedr. kantethed
T7 varer
T71 eksporterbarhed
T72 importerbarhed
T8 flydende = F02 **
T81 filtrerbar
T82 pumpbar
T83 vedr. strømning
T85 vedr. blanding
T9 andre
T91 formmæssig: vifteformet
T93 todimensionalitet
T94 spejling
I skarphed
I0 sløvhed.
* Dette udtryk består også af en animering (flaskens hals [m6]).
**Vedr. [T8] = [F02] se nedenfor om fysikmetaforer på side 181.
Bemærk, at der i bilag 1, s. 14 ff. er en detaljeret alfabetisk oversigt over hele notationssystemet.

Metaforerne må ud fra dette siges at være en restringeret måde at anvende
dagligsproget på, idet scenariet ikke afspejler ret meget af vores viden om
tredimensionale fysiske ting. Det er kun en lille og et begrænset udvalg af
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dagligsproget, der anvendes i metaforerne, hvorfor metaforerne kan ses som
simple udgaver af dagligsprog. Den viden, vi har om tingene, er på et meget
dybere og væsentlig mere detaljeret niveau, end scenariet afspejler.
Når der tales om detaljeringsgrad, er det i almindelig begrebs- og
overbegrebsforstand. Denne detaljeringsgraduering gør det muligt at holde
styr på metaforerne: Vi kan således overordnet tale om konkrete objekter
herunder om fx objekter, der kan vejes og tabes, være flydende eller have
andre egenskaber; alle disse er på samme niveau. Under et sådant niveau kan
vi præcisere disse som pakker: Pakker er et underbegreb af de konkrete ting,
der kan vejes - eller de kan præciseres mere detaljeret som åbne pakker eller
data, der kan udpakkes, der er underbegreb af pakker osv.

Figur 4. Tingsliggørelse. Illustration af detaljeringsgrad
Tredimensionale objekter
Pakker

Objekter med overflade

Flaskehalse

Data der kan udpakkes

Integrerbare objekter etc.

Varer
Åbne pakker

Data-eksport

Data-import

Det fremgår af figur 4, at indplaceringen foretages uafhængigt af, om detaljeringsgraden foregår ved, at det, der tales om, tilordnes tingscenariet via
implicering, altså ved at egenskaberne indirekte tillægges et objekt ved fx at
sige, at data kan udpakkes eller ved direkte at betegne data som pakker. Forskellen i detaljeringsniveau består i, at åbne pakker eller data, der kan udpakkes, er mere detaljerede, end når der blot tales om pakker. Dette er igen
mere detaljeret end at tale om, at data eller andre komplicerede emner kan
smides, vejes eller tabes.
Det har været nødvendigt at etablere en opsamlingskategori, hvor metaforer,
der optræder i meget få tilfælde, har kunnet indplaceres. [T9] er en sådan
opsamlingskategori, hvor andre impliceringer som fx henvisninger til formen som i en bred vifte af faciliteter eller i at teknologien har stærke og
svage sider. Der henvises til tingsegenskab via vifteformen og via de todi180

mensionale sider. I arbejdet med kategoriseringer er antallet af elementer i
en sådan opsamlingskategori blevet så omfattende, at der er blevet etableret
en ny selvstændig kategori. Opsamlingskategorierne er ikke nogle, der ligger
uden for den metaforiske type. Det er en kategori, der samler elementer, der
kun er ganske få af. I opsamlingskategorien [T9] er der således tingsliggørelser, der kan finde sted ved at implicere, at noget kan ses, som når man fx
taler om firmaers gode og dårlige sider (der er her tale om en yderligere detaljering, faktisk en [T93]). [I]-metaforer vedrører det, at noget kan være
skarpt eller sløvt som en kniv. Nogle eksempler på dette er: Et skarpt resultat og drevet er sløvt.
Ud over disse [T]-metafortyper er der en række metaforer, hvor der på
et lavere detaljeringsniveau sker en metaforisk tilordning til det tingslige.
Det er de såkaldte fysikmetaforer [F]. Inden for fagsproget fysik har man
forskellige betegnelser for forskellige egenskaber ved fysiske objekter: Man
taler om de tre tilstandsformer: den luftformige, den faste og den flydende
tilstandsform. Man taler om forskellige størrelsesordener fx atomniveau.
Man har kemiske opløsninger; der er forskellige metaller etc. I oversigten
fremgår det, hvorledes notationen fungerer:
Tingsliggørelser. Fysikmetaforer
F0 tilstandsformerne
F01 luftform (bruges ikke)
F02 flydende = T8*
F021 tør
F03 fast
F04 på atomniveau
F1 kemiske opløsninger
F2 elektricitet
F3 temperatur
F31 varmt
F32 koldt
F4 metaller
F41 guld.
* [F02]=[T8] jf. ovenfor side 179.
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Illustrationer på [F02] er: Teksten flyder videre, flydende vinduer, der tilflød
siden information og handlen løb ud i sandet. Tørre tal er [F021]. I Vi løb
tør for adresser, er der to metaforiske typer [F02] og [F021], idet løb indikerer, at adresserne kan være flydende, og tør er [F021].
Efterfølgende drøftes de andre scenarier, som ses i oversigtsskemaet på side
172. Alle illustrationerne på metaforiske ytringer er gengivet ud fra den måde, som de anvendes på i korpus, men de er i stort omfang taget fra de kortformer, som de optræder i, i metafordatabasen. Der er således tale om illustrationer fra databasen og ikke idealiserede eksempler. Der er i et vist omfang her i brødteksten forsøgt gengivet typiske illustrationer, idet inddragelsen af grænsetilfælde, som er behandlet separat ovenfor (på side 151), ikke er centralt her.
5.1.2. Botanisering
Til dette scenario hører alle metaforer, hvor noget sprogliggøres i termer fra
planteriget, fra botanikken, hvor noget kan blomstre, gro og vokse etc. Under [B0] opføres strukturer af lav detaljeringsgrad, hvor noget blot siges at
være naturligt, som fx hvor der tales om den teknologiske natur. Man kunne
her også hævde, at noget, der var naturligt, skulle tilordnes animeringerne
[n]. Her gælder imidlertid princippet om største fællesnævner: Botanisering
er i sig selv et lavere niveau end animering, men man kan sige, at natur
mindst skal tilordnes det botaniske område.
Under [B1] opføres botaniske aktiviteter som fx at blomstre, at gro, at
vokse og at modne. Under [B2] opføres botaniske resultater som indikeres
af fx høst, plukke og forædle. Under [B3] opføres forskellige botaniske objekter som æbler, frugter og blomster, og under [B4] de botaniske objekter
træer.
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Botanisering
B0 naturalisering
B1 aktiviteter
B11 at blomstre
B13 at vokse/vækst
B14 at modne
B15 at næres
B2 resultater - relateret til [w]
B21 at høste
B22 at plukke
B23 at forædle
B3 objekter
B31 æbler
B32 frugter
B33 blomster
B4 træer.
Flere af disse har relation til [w]-metaforerne (landbrugsmetaforerne).

Som ved de øvrige metaforiske typer er der ikke afgørende forskel mellem,
hvorvidt der direkte siges, at noget er blomster, eller at det impliceres. Det
eneste tilfælde, der er af fx [B33]-metaforer, er: cd-rom kan kalde sig selv
for en smuk buket, der implicerer, at den er nogle blomster.
Det bemærkes i øvrigt, at der er scenariesammenhæng mellem [B2] og
[w], der er landbrugsscenariet (opføres under sociale rum, produktion).
Både [B2]- og [w]-metaforer vedrører de resultater, der kommer ud af botanisk vækst (se drøftelserne vedrørende sådanne scenariesammenhænge nedenfor på side 243).
5.1.3. Animering
I dette scenario [m] er dyrene i centrum. Notationen fastholder først og
fremmest de forskellige dyr. Her anvendes også en særlig markering for implicering: I notationen tilføjes et [j]. [j] betyder altså indirekte. Der kan fx tales om, at hunde ligger begravet et sted, eller at kvinderne placerer sig i en
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underhundposition [m1011], hvor dyret direkte nævnes. Men siges dette indirekte, fx i en fil bliver 'herreløs' eller Java'en blev luftet anvendes notationen [m1011j].
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Animering 1
m1 konkrete dyr
m10 dyr generelt
m101 tamme dyr
m1011 hunde
m1012 katte
m102 husdyr
m1021 køer
m1022 heste
m1023 høns
m1024 får
m1025 grise
m103 rovdyr
m1031 tigre
m1032 løver
m1033 ulve
m1034 bjørne
m104 fisk
m105 fugle
m1051 ugler
m1052 svaler
m1053 ænder
m1054 ørne/høge
m106 andre
m1061 mus
m1063 skildpadder
m1064 elefanter
m1065 harer
m1066 aber
m1067 flodheste
m107 insekter
m1071 lus
m1072 myg
m108 krybdyr mv.
m1081 snegle
m1082 snoge og slanger.

Ud over disse nuancerede indskrivninger i dyrescenariet findes der også en
række mindre præcise ord og udtryk, som blot på et lavere detaljeringsni185

veau tilordner computerteknologiske elementer til scenariet, fx: Siten er et
levende eksempel på…, Johansson tog den sidste luft ud af net-pc-begreber.
I den første illustration siges, at noget direkte er levende, i den anden illustration siges, at noget indirekte er dødt, fordi den sidste luft tages ud af det.
Her anvendes samme systematik som ovenfor vedrørende metaforer
[B0], hvor man talte om fx den teknologiske natur. Både elementer i dyreriget og i planteriget kan siges at være naturlige, men udtrykket tilordnedes
den største fællesnævner, det største overbegreb det botaniske. Det samme
gælder her for [m2]-metaforerne, og det vedrører, hvorvidt noget er levende
eller dødt. På grund af den lave detaljeringsgrad i udtrykkene sker tilordningen til animering og ikke menneskeliggørelse, hvor der ville kræves et højere niveau for de implicerede egenskaber.
Animering 2
m2 levende eller dødt
m21 levende
m211 indirekte levende
m22 dødt
m221 indirekte dødt
m3 flokke af dyr
m4 indtager føde
m5 kloner
m6 kropsrelateret
m7 følsomt.

[m3] vedrører flokke som fx i pc skilte sig ud fra flokken, den gamle bestand
af pc'er, serverfarme og pc er fra et tidligere kuld. [m4] vedrører indtagelse
af føde som i chippen æder 85 Watt, hukommelsen bliver fodret med data og
Dell vil æde sig ind på markedet. [m5] vedrører kloninger, men hvor den ordinære biologiske kloning vedrører dyr, er der her tale om pc-kloninger. Der
er tale om pc-kloner, klonprodukter og klonproducenter. [m6]-metaforerne
giver eller implicerer kroppe til det emne, der tales om: HP går i kødet på
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OKI. Der tales om dokumentets skelet, HP spiller med musklerne og indmaden i pc. [m7]-metaforen tilskriver det, der tales om, evnen til at være sensibel eller følsom: følsomme filer, berøringsfølsomme skærme eller et ufølsomt
netværk.
5.2. Scenarierne 2. Menneskelige aktiviteter og rum
Hvor de menneskelige aktiviteter alle er personificeringer, gælder dette ikke
alle de menneskelige rum, der derimod er scenarier, hvor mennesker kan befinde sig og agere.
5.2.1. Menneskelige aktiviteter
Personificeringer, som alle metaforerne under menneskelige aktiviteter er,
har ikke blot den næsthøjeste frekvens efter rejsemetaforerne i denne undersøgelse, men er også et af de mest komplicerede og nuancerede scenarier.
Ikke blot anvendes disse metaforer særdeles nuanceret. De objekter, der tales
om, tillægges menneskelige egenskaber i en meget varieret form og i forskellig dybde i detaljeringsniveau, således at der er tale om metaforer af
mange forskellige detaljeringsgrader. Denne dybdenuancering foregår fra
det helt lave, hvor printere arbejder til det høje. Ved nuancering henvises til
begrebsbredden, ved detaljeringsgrad eller detaljeringsniveau henvises til
dybden i begreberne. Illustrationer på det nuancerede er at sige, at en controller udfører kommandoer [n10], og controller sender IB-nummer ud på
bussen, hvor de teknologiske størrelser altså indsættes i et scenario, hvor de
som aktører er i stand til at udføre kommandoer og sende noget. Det høje
detaljeringsniveau illustreres af de højst specielle egenskaber og specielle
handlinger, de teknologiske produkter er i stand til at udføre: Word kan
snakke med sin lillebror, [n351] og [k26], og ordbogen kan være yderst
hjælpsom til at tyde spisekortet, [n352] og [n49].
Det er først og fremmest de mange personificeringer, der har været
medvirkende til at indføre betegnelsen af de kategorier, som metaforerne
opdeles i, for scenarier. Scenarierne er steder, hvor man som på en scene får
opstillet et afgrænset synsfelt, og hvor aktører over et vist tidsrum agerer og
interagerer med hinanden om et tema. Scenen er et sted, hvor der udspiller
sig et drama, et forløb. Via regelsæt føres agenter på denne scene frem mod
et mål. Forskellen mellem real virkelighed og den virkelighed, der fremmanes på scenen, er, at virkeligheden er principiel uforudsigelig, hvorimod
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dramaet er forudsigeligt. Går vi i teatret, er det ikke ubetinget for at erfare
noget nyt: I genopsætninger af Shakespeare og Holberg beriges tilskuerne
ikke med en ny slutning eller et nyt forløb, men aktørerne gennemgår forløb
således, som de forventes at gøre.
Og det er netop, hvad metaforerne gør i den måde, de er struktureret på
og fungerer strukturerende på: Som i dramaet og på scenen følges et regelsæt - informationsteknologien indskrives i et struktureret og strukturerende
scenario. Som på scenen får læserne, dvs. fagfolkene, det at vide, som de
forventer. De regler og de strukturer, der er indlagt i scenarierne, er sproglige og fungerer på en sådan måde, at vi sammenhængende kan sige noget om
noget nyt. Og dette gælder uanset, hvor meget det nye ligner eller afspejler
det, der sker på scenen. Vi låner strukturerne fra den måde, ordene og udtrykkene fungerer på i dagligsproget.
Men ligesom det, der sker på scenen, er en vag afspejling af realiteterne,
er scenarierne vage afspejlinger af virkelighed. Scenarierne er alene restringerede afspejlinger af dagligsproget. Selvom de her i detaljer udlagte scenarier umiddelbart kan forekomme mangfoldige, udgør de afgrænsede strukturer. Selvom det umiddelbart kan forekomme at være meget at finde omkring
6000 metaforer inden for et tekstkorpus, der svarer til en samlet årgang, er
det det ikke. De omkring 6000 metaforer lader sig opdele i ca. 400 forskellige metaforiske typer, og da det er muligt via disse 400 sammenhængende
metaforiske typer at repræsentere og sprogliggøre ny kompleks højteknologisk og abstrakt viden, må det siges at være meget lidt. Det kan umiddelbart
virke underligt, at den metaforiske struktur kan identificeres inden for et så
lille korpus. Denne umiddelbare undren skyldes dog mere, at man har villet
se metaforerne ud fra en litteraturiseret synsvinkel, og fordi man således har
ønsket og forventet at se de metaforiske strukturer som ubegrænsede.
At en meget stor viden kan repræsenteres i en forholdsvis simpel struktur skyldes, at metaforerne er dagligsproglige ekstensioner og derfor afspejler reelle levede komplekse erfaringer og reel kompleks viden. Det er denne
viden og sådanne erfaringer, der trækkes på i metaforerne. Al viden baseres
således på sproglige kompetencer fra dagliglivet. At det i størst udstrækning
er personificeringerne, der trækkes på i computermetaforerne, er derfor ikke
så underligt: Tingsliggørelserne, botaniseringerne og animeringerne er metaforer på et forholdsvist lille abstraktionsniveau og på et forholdsvist lille detaljeringsniveau. At sige at noget kan smides, vejes og klemmes, eller at no188

get er naturligt eller er levende afspejler ikke så megen viden og så mange
dagligsproglige erfaringer som at sige, at ordbogen kan være hjælpsom til at
tyde spisekortet. I denne ytring impliceres alle de andre egenskaber, som at
ordbogen kan smides, vejes og klemmes (hvad ordbogen som andre fysiske
objekter kan). Ordbogen er naturlig og levende ligesom andre entiteter og er
på et niveau, hvor den kan siges at hjælpe og tyde.
Vi kan sammenligne metaforerne med, hvad der sker på teatrets scene.
På denne scene kan der også være elementer som ting, planter og dyr. På
scenen er det ikke disse elementer, der er interessante, men derimod de
mennesker, der optræder. På tilsvarende måde er de implicerede egenskaber
fra tingsliggørelserne, botaniseringer og animeringerne ikke de mest interessante. På samme måde som på scenen er ting, planter og dyr forudsætningen
for scenarierne. Ting, blomster og dyr kan indgå som elementer i opbygningen, men det er som på scenen skuespillerne, dvs. aktørerne, der er de centrale størrelser. Tingsliggørelserne, botaniseringerne og animeringerne anvendes således i computerfagteksterne i sprogliggørelsen af viden, som ikke
kræver, at der anvendes ord og udtryk fra dagligsproget på et højt erfaringsniveau. Personificeringer anvendes til at udtrykke mere komplekse forhold:
Her trækkes ikke alene på ord og udtryk på højt videns- og erfaringsniveau
fra dagligsproget - her trækkes også på ord og udtryk som indgår i væsentligt mere komplekse strukturer.
Disse mere komplekse strukturer i personificeringerne har nødvendiggjort en mere nuanceret skematisering end ovenfor. Personificeringerne indgår derfor både i metaforiske typer som menneskelige aktiviteter og i mindre
grad menneskelige rum. Her bør pointeres, at personificeringerne ikke anvendes, fordi computerfagfolk tror eller tænker, at computere ligner mennesker eller omvendt, eller at computere tænker. Personificeringerne anvendes,
fordi de er dagligsproglige ekstensioner på et højere videns- og erfaringsniveau end tingsliggørelse, botanisering og animering. Personificeringerne udgør, fordi de i forvejen henviser til meget komplicerede forhold, derfor en
væsentlig mere kompleks struktur end fx tingsliggørelser og animeringer.
Under aktiviteterne nedtones de rumlige egenskaber og omvendt: Under
rummene nedtones det aktive. Aktiviteterne kommer til udtryk i metaforiske
udtryk, hvor software eller hardware kan besidde, hjælpe, pege på, behandle, skrotte, forene, tildele, regere etc. Endvidere kommer aktiviteterne til udtryk i metaforer, hvor deres tales om softwares eller hardwares forudsætnin189

ger for at udføre sådanne aktiviteter. Hvis produkterne fx er dumme, kloge,
opfører sig godt, har rygrad etc., er der tale om sådanne forudsætninger. I de
rumlige scenarier indskrives fx software eller hardware i et bestemt rum. Det
drejer sig om, at en række rum, der repræsenterer forskellige stadier i menneskets produktionsform som jagt, landbrug, håndværk osv., tages i anvendelse: Jagten på pc, brugerne var i marken, værktøjer til omdefinering af
formater osv. Men også en række rum, der vedrører sociale aktiviteter uden
for disse produktioner, er udbredte, fx rum for sociale arrangementer som
(1) teater, (2) sport og (3) spil. Også rum, der afspejler trusler, farer og kaos som (4) krig og (5) sygdom, udgør sådanne sociale aktiviteter. I databasen finder man følgende illustrationer på ord og udtryk fra de nævnte fem
scenarier, der anvendes i disse metaforiske ytringer: (1) Cyrix' rolle er ikke
udspillet, (2) softwaren giver hardwaren kamp til stregen, (3) AMD spiller
ud, (4) server er rustet til tænderne og (5) makrovira angreb filer.
Disse og andre menneskelige aktiviteter og rum gøres der nedenfor rede
for.
De menneskelige aktiviteter opdeles i bl.a. [n1], som er ydre aktiviteter og
tilstande, og i [n3], som er indre mentale aktiviteter, evner og tilstande.
[n10]-metaforer kommer til udtryk ved en lang række fysiske aktiviteter som
at stille tips til rådighed, at ændre sin katalogstruktur, at tvinge ind i partitioner, at eftersøge data, at sende signal, at udføre kommandoer, at forene
billeder, at behandle mail, at stiller tavle til rådighed, at oprette layout, at
foretage træk, at stille indhold til rådighed, ikke at kunne finde rundt, at ville
føre os ned ad vejen og at kunne skære støj ned. Der er tale om ord og udtryk, herunder også sammensatte udtryk, der alle indikerer noget fysisk aktivt. En række udtryk, som ofte vender tilbage, opsummeres i [n10] og [n12]
- [n15].
[n12] vedrører udtrykket tildeler, som i FAT tildeler filer plads, [n13]
vedrører sociale magtforhold som computerne vil regere årtiet ud, [n14]
vedrører noget med at ledsage, fx disk var ledsaget af manual og maskinen
var ledsaget af virus. [n15] vedrører adfærd og opførsel: Word Pro havde
ikke forgrebet sig…, skærm opfører sig pænt, arealet er rundhåndet osv.
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Menneskeliggørelse 1. Ydre aktiviteter og tilstande
n1 ydre aktiviteter
n10 ydre fysiske aktiviteter, diverse
n12 tildeling
n13 magtbeføjelser
n14 vedr. ledsager
n15 vedr. adfærd og opførsel.

Over for disse aktiviteter har vi en tilsvarende lang række indre eller mentale aktiviteter og tilstande, [n3], der dels kommer til udtryk direkte, dels indirekte. [n30]-metaforer vedrører ord og udtryk på et lavt detaljeringsniveau.
Her er der tale om udtryk som programmernes evner og kunnen. Men det
kan også være udtryk, der blot indirekte udtrykker, at der er tale om evner og
kunnen. Dette er tilfældet i forsøg led krank skæbne, programmering er mere tilnærmelig, processor skal leve op til noget, som alle indikerer mentale
aktiviteter af forskellig art.
[n31] vedrører intelligens: Printeren er kompetent, den intelligente mus
og installationsprogrammet er begavet. [n32] vedrører hukommelse, herunder detaljeringerne som at kende og at vide i [n321]: Programmet husker
indstillingerne, firewall kender konstruktionerne og systemet er ikke bekendt
med operationerne.
[n33]-metaforerne indikerer, at produkterne kan være i forskellige tilstande som at sove eller være vågne: Virksomhederne vågner op, wake on
modem-funktion, det søvnige marked.
[n34] indebærer at software eller hardware har et liv, der kan inddeles i
forskellige livsfaser som barndom, ungdom og alderdom: Programmet viser
sin alder, [n34] - og i en dybere detaljeringsgrad: Tekstbehandlernes barndom, [n343], aldrende grafikkontrolere, og man kan ikke vække gammel
processor, [n344], en velvoksen maskine, programmet er blevet voksen,
[n345].
[n35] er kommunikationsmetaforer. Her kan forskellige produkter advare, fortælle, tigge, give råd, bede om, foreslå løsning, fremture, meddele,
bekræfte, stille spørgsmål, melde, forklare, erklære, udspørge, ytre ønske
om, antyde, sludre, give lyd fra sig, give forklaringer, efterspørge, oversætte,
være svarvillige, være lavmælte mv. Under denne typiske metafor opstilles
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[n351], hvor det mere præcist drejer sig om, at der tales eller snakkes: Plotteren taler forskellige sprog og Word kan tale med sin lillebror. [n352] indebærer, at produkterne har sprog: UNIX-dialekter og operativsystemet vil
diktere initiativer.
[n36] vedrører skriftlig kommunikation: Firewall er i stand til at fremstille rapporter, programmet opretter en liste over opgaver, hvor det generelt indikeres, at firewall og programmet har skriftlige evner. I [n361] og
[n362] præciseres disse evner som skriver og læser: Der skal skrives til
harddisken, og stemplet holder øje med, hvornår en fil blev læst.
[n38] er sansemetaforerne. Her opføres syn, hørelse og følesansen under henholdsvis [n381], [n382] og [n383].
Menneskeliggørelse 2. Indre aktiviteter og tilstande
n3 indre aktiviteter, evner og tilstande
n30 mentale aktiviteter, lav detaljeringsgrad
n31 intelligens/dumhed
n32 hukommelse
n321 viden og kendskab til noget
n33 søvn- og vågentilstandene
n34 livsfaser
n343 ungdom/barndom
n344 at være gammel/at ældes
n345 at være voksen
n35 verbal kommunikation generelt
n351 tale og snak
n352 sprog, grammatik, syntaks, ord
n36 skriftlig kommunikation
n361 skrift
n362 at læse
n38 sanserne
n381 synet
n382 hørelsen
n383 følesansen.
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De aktiviteter, vi har set på ovenfor i [n1] og [n3], er aktiviteter, der ikke er
rettet mod noget mål. Softwaren kan fx være vågen, være voksen eller være
dum, men softwaren har ikke via denne aktivitet eller tilstand vist et ønske
om at opnå noget eller at have intentioner. [n4]-metaforerne er metaforer,
der indebærer, at det objekt, der tales om, ønsker at opnå noget. Dette kan
være mentale aktiviteter, der er direkte forbundet med at løse en opgave,
[n41]: Computeren tager højde for, kan forudse fejl, kan identificere enheder, kan regne ud, kan selv finde løsninger, kan finde ud af noget, har forsøg
på strategi, kan skifte strategi, fortolker regler, udnytter mulighederne, påtager sig opgaver, tænker som et kamera, lærer af sine fejl, er intuitiv mv.
Der kan også være tale om aktiviteter, der afspejler intentionalitet, således at der er en aktivitet hos objektet, hvor der fokuseres på, at objektet vil
opnå et bestemt mål, [n42]: Insisterer på at rette noget, imødekommer krav,
sørger for opgraderinger, udnytter MMX-accelerationen, stiller krav, kræver ikke plug-in, eller forlanger bekræftelse. De fremhævede udtryk indikerer forskellen til [n41], hvor det her drejer sig om en mental drivkraft hos
objektet.
Når et objekt ønsker at opnå noget, kan spørgsmål om hæder og ære,
[n43], komme på tale, idet det fx kan være hæderligt eller troværdigt, når
det arbejder på at nå sit mål. Omvendt kan objektet også skamme sig eller fx
føle sig udnyttet i forbindelse med, at det søger bestemte mål: Drevet holdt,
hvad det lovede, det var hæderlige komponenter, og skærm sætter sig ikke i
respekt.
I [n44]-metaforerne impliceres der også intentionalitet: Her kan objektet
afgøre, vurdere og beslutte forskellige ting. I [n45]-metaforerne impliceres
objekterne at kunne udføre en opgave eller afsløre noget, idet der kan stilles
forventninger til dem: Bed COA32 om at søge, stil pc spørgsmål, maskinen
blev tvunget til at vise scenarier, og torturtest stressede maskinerne. Også
udtrykket torturtest hører med her, idet man forventer at afsløre diverse fejl
og mangler i en sådan computertest.
I [n46]-metaforerne har de omtalte objekter behov eller brug for noget,
og den mentale opgave eller mål for objektet kan siges at være at stille dette
behov. I [n48]-metaforerne gøres objekterne ansvarlige. Når et objekt er ansvarligt, skal det kunne svare for sig, fordi der har været noget problematisk
i den måde, det var på vej mod et mål på.
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[n47] vedrører subjektive følelser. Computeren kan fx gøre væsen af
sig, vise sin sande personlighed, bryde sig om noget, tage den med ro, begære noget osv. Hvor vi i [n47] indirekte kan slutte os til computerens tilstand,
får vi en direkte karakteristik af tilstanden i [n471]: Computeren kan være
mopset, flink eller venlig.
[n49] indikerer hjælp, der kan siges både at være en ydre og indre aktivitet. Da der ved hjælp i dagligdags forstand forudsættes, at der bagved
hjælpen er nogen, der ønsker at hjælpe, at der er en intention bag handlingen, er den placeret under rækken af mentale aktiviteter. Fra databasen er
hentet følgende illustrationer: Menupunktet hopper efter hjælp, 'assistent'
hjælper brugeren, og ordbogen kan være yderst behjælpsom.
Menneskeliggørelse 3. Mentale opgaver mv.
n4 mentale opgaver
n41 opgaveløsere
n42 intentionalitet og mental drivkraft, hjælp
n43 hæder og ære
n44 afgørelser, vurderinger og beslutninger
n45 forventninger
n46 behov, at kunne lide noget
n47 subjektive følelser, direkte
n471 subjektive følelser, karakteristik
n48 ansvarlighed
n49 hjælpsomhed
n5 egennavne (proprier)
n6 refleksivitet
n7 kropsafhængighed: at være på trapperne, stå med den ene fod, forstoppelse.

At give software eller andre objekter egennavne er også at give dem menneskelige egenskaber. I [n5] ser vi metaforer som Shakespeare, Einstein og
Mona Lisa.
Til [n6]-metaforerne henregnes alle de ytringer, hvor fx software eller hardware udfører en aktivitet, hvor der henvises til den selv som et agerende sub194

jekt. I metaforerne kommer dette til udtryk, ved at der anvendes refleksivt
pronomen, fx: Matrox lægger sig tæt op ad konkurrenterne, skærme må se
sig slået, kortet efterlader de andre deltagere bag sig, duellanterne forskansede sig, drevet blandede sig, printeren henvender sig til begyndere, og kasse gør ikke væsen af sig. I flere af disse metaforer indgår der andre metaforer. I duellanterne forskansede sig, er der fx også henvisning til et krigsscenario. Spørgsmålet er, om der, når der er lavet en refleksiv sætningskonstruktion via sig, er tale om en menneskeliggørelse. Argumentet for, at der er
tale om en menneskeliggørelse, er, at der via den refleksive sætningskonstruktion tilføjes en ekstra henvisning til et personligt agerende menneskeligt
subjekt: Ytringerne kunne være konstrueret uden denne dimension. Fx kunne krigsmetaforen være dannet således: Duellanterne var forskansede, hvor
de to udtryk, duellanter og forskansede begge stadig er til stede og samarbejder i krigsscenariet. Det samme forhold gælder de andre illustrationer fra
databasen, der kan konstrueres uden sig: Matrox lå tæt op ad konkurrenterne, skærmene var slået, kortet forlader de andre deltagere, drevet blev indblandet, printeren er henvendt til begyndere, og der blev ikke gjort noget
væsen ud af kassen. Refleksivkonstruktionen tilføjer netop via sig en ekstra
metafor i den enkelte ytring: Der henvises til et subjekt, en agerende personlig størrelse, der kan agere selv.
I [n7]-metaforerne henvises der til en menneskelig krop. Der er ikke tale om
kroppe generelt, fx dyrekroppe, men henvisninger, der på et højere niveau
præciserer det menneskelige: Du skal hoste op med 1800 kr., Active X stikker sit grimme fjæs frem, DMA læner sig op ad SCSI, programmet aborterede, ReachOut, der er navnet på et program, standard kan stables på benene,
hvor det er udtrykket stables på benene, der ses som menneskeindikation,
fladpandede godkendelser, Junk-E-mail kvæles i fødslen, billeder håndteres,
databaser kan ikke få fodfæste, tilbagelænede 294 KB/s, det er ikke lemlæstende for Word, printeren kom igennem med skindet på næsen, ikonen har
lysvågne hyperaktive øjne, virksomheder spytter millioner i at promovere sig
selv, IBM rødmer, og Intel er hoppet ned i kanen til Rambus Corp.
5.2.2. Forskellige menneskelige sociale rum
Med forskellige menneskelige sociale rum menes de forskellige sammenhænge, mennesker indgår i socialt, det være sig i arbejdet, i fritiden eller i
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den kulturelle sfære. Opdelingen og indretningen af disse sociale rum kan
inspirere til forskellige ideologiske tolkninger, hvad der ikke er målet her.
Her udlægges først det, der betegnes som basale overlevelsesrum, der indebærer menneskelige aktiviteter gennem tiderne, som har sikret menneskets
overlevelse fra jægersamfund, landbrugssamfund og samfund, hvis produktionsform har været præget af henholdsvis håndværk, industri og servicefag.
Da ord og udtryk fra disse produktionsformer gennem tiderne anvendes om
computere og deres virkemåde, er de ikke udtryk for, hvorledes disse produktionsformer faktisk var reelt. Udtrykkene fra de tidligere produktionsformer er alene udtryk for en commonsenseforestilling om, hvordan produktionsformerne var, og dette forhold er ikke nødvendigvis særlig bevidst for
os. De basale overlevelsesrum fungerer således, at de ved at betragte nutidige forhold via tidligere tiders historiske grundbetingelser gør disse nutidige
forhold mere overskuelige.
Ved siden af disse overlevelsesrum har vi en række andre aktiviteter,
der giver anledning til nogle scenarier for sociale aktiviteter. Der er måltidet, og vi har fester og andre aktiviteter. I moderne tid har vi i den vestlige
verden fået en hel række ekstra rum ved siden af de basale overlevelsesrum.
Disse behandles efter afsnit 5.2.2.1 i afsnittene 5.2.2.2 Sociale rum uden for
produktion, der vedrører områder som underholdning, politik, en lang række
sociale menneskelige relationer mv., og 5.2.2.3 Sociale rum. Kunst og kultur, der ud over at indeholde områder som kunst og kultur også indeholder
sport og spil.
5.2.2.1 Basale overlevelsesrum. Produktion
En række metaforiske typer indskriver computerteknologiske aspekter i tidligere dominerende produktionsformer som fangst og jagt, [æ], og i et
landbrugssamfund, [w]. Der kan ved [æ] være tale om, at man er på jagt
efter et drev, indfanger emner, lader jagten gå ind, at man gennemtrawler
Web'et. Og ved [w] kan der være tale om, at brugere er i marken, nogen går
i den forkerte grøft, man tærsker sig igennem information, gøder jorden for
en chip, bliver låst fast i et proprietærsystem eller gås i bedene af nogen.
Selvom vi stadig har jagt, fiskeri og jordbrug, er disse overlevelsesrum ikke
dominerende i vores kultur i dag. Det var de i fortiden. Tilordningen til de
tidligere produktionsformer sker ud fra princippet om størst mulig fællesnævner.
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Fangst og jagt
æ
Landbrug
w.

Metaforerne under håndværksscenariet findes i et langt større antal end de,
der her er etableret ud fra fangst- jagt- og landbrugsscenarierne. Håndværksmetaforerne er tilsvarende mere nuancerede, hvorfor en mere nuanceret skemalægning er nødvendig:
Håndværk 1
q1 værktøj generelt
q10 redskaber
q11 tool
q12 hammer
q13 søm
q14 nitte
q15 lim
q16 høvle
q2 resultatet af arbejdet med redskaberne.

[q1]-metaforer vedrører værktøj generelt: Authorware er værktøjet, beskæringsværktøjet, værktøjskasse, robuste værktøjer, forfatterværktøjer, et solidt
værktøj etc. [q10] vedrører redskaber: Pakken indeholder en omfattende
samling redskaber. [q11] er den engelske pendant til værktøj: toolbar og
toolkit. [q12]-metaforer og [q13]-metaforer vedrører henholdsvis hammer og
søm: Hamrende god lyd – dit intranet integreres sømløst med dit system.
[q14] vedrører nitter: Pc er en hård nitte. [q15] vedrører lim: Programmet er
en lim, protokol er lim, der forbinder Internettet. [q16] vedrører høvle: Diskene får ikke lov at høvle fra en ende af. Resultaterne af disse værktøjers
aktiviteter findes i [q2]: Tekst er gået i spåner, processors position er blevet
cementeret. Og såfremt resultatet ikke er blevet godt, betragtes det alligevel
som et muligt resultat: Data går ikke godt i spænd sammen.
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Under håndværksscenariet indregnes også planlægningen af håndværket,
som udgøres af [q3]-metaforen, arkitektmetaforen. Der tales om skærmens
arkitektur, netarkitektur, diskenes arkitektur. Det er en sådan arkitektmetafor, der motiverer, aktualiserer og producerer [q31]-metaforer, hvor den eneste, der er fundet er: Standarden er på tegnebrættet.
[q4]-metaforerne taler om teste af håndværket, således at fx en pc kan
komme på testbænken. Andre illustrationer er: Bærbare computere har været
igennem testmølle, og diske er testet på bænk.
[q5]-metaforerne er håndværkeraktivitetsmetaforer. Således kan man i
[q51]-metaforerne opbygge controller, sætte væg forkert op (væg henviser til
de såkaldte firewalls); programmet er nemt at sætte op, homepages er nedtaget igen, Intel vil bygge på Klamath-cpu'en, man opbygger sider, pool er
bygget. En detaljering af [q51] består i [q511], der vedrører indbygning, således at en klient er indbygget, der er indbygget 3D, slot, støtte eller andet.
[q53] vedrører mureraktiviteten at pudse: Du kan finpudse dine billeder,
herunder er [q531] at bruge rettesnor. Metaforerne [q54] – [q58] vedrører
henholdsvis tilskæringer, forstærkninger, smedearbejde, lappearbejde og at
cementere.
Udtrykket bjælke anvendes i en række forbindelser som: Bjælken bruges
over hele suiten, klik på knappen på værktøjsbjælken, menubjælker, flydende
værktøjsbjælker, forfatterbjælker, navigationsredskaber i form af bjælker og
noteres som [g]-metaforer. Spørgsmålet er, om der er tale om bjælker, som
håndværkere beskæftiger sig med i deres arbejde, eller om der er tale om installationer i huse og derved tale om indordninger af udtrykket under byscenariet. Bjælker er et ældre udtryk og ikke udtryk for noget, der i dag benyttes meget i moderne huse og bygninger; og de ses her derfor som udtryk for
aspekter af ældre håndværkstradition, hvor de da også ofte i computerfagtekster ses sammen med andre udtryk fra håndværksmetaforer, nemlig som
værktøjsbjælker.
I nogle få metaforer tales der om, at man kan brænde cd'er. Der kan her
hentydes til den arbejdsproces, hvor man producerer brændevin, hvorfor
denne type metaforer placeres sammen med håndværk. Til disse [S]metaforer hører også et udtryk som man kan destillere spillet.
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Håndværk 2
q3 håndværksplanlægning: arkitektur
q31 tegnebræt
q4 test vedr. håndværk
q5 håndværksaktiviteter*
q51 sætte op, bygge op, tage ned**
q511 at installere og indbygge
q53 at finpudse
q531 at bruge rettesnor
q54 tilskære***
q55 at forstærke
q56 at smede
q57 at lappe
q58 at cementere
g bjælker****
S brænde alkohol.
* Har relation til [L]-metaforerne, landskabsmetaforerne
** Har relation til [o]-metaforerne, orienteringsmetaforerne
*** Har relation til [D]-metaforerne, kunsthåndværkermetaforerne
****Har relation til [s]-metaforerne, bymetaforerne.

Bl.a. motorer og maskiner ses som udtryk for industriscenariet. [u1]metaforer er bl.a.: Firma ruller maskiner ud, maskinen er på gaden, en højtydende maskine, computermaskinerne, og maskinen har kræfter nok. Der er
databaseengine og typografisk engine, hvor der tales om henholdsvis hardware og software.
I metaforerne [u11] og [u12] tales der om, at disse maskiner enten gøres
bedre eller dårligere. Produkterne gøres bedre her: en tunet chip, tun ind på
Webstedet, MMX som overdrive (ved overdrive forstås i biler et ekstra højt
gear), justere forventninger, postordre med turbo, få telefonselskaberne op i
gear. Produkterne bliver dårligere her: Web'et bliver slidt, processoren bliver droslet ned, Windows er neddroslet. [u13]-metaforer er robotmetaforer,
altså maskiner fra moderne industriproduktion, fx søgerobot.
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Industriproduktion
u1 maskineri/motorer*
u11 gøre maskinen bedre
u12 gøre maskinen dårligere
u13 robot
u3 indirekte: maskiner, motor, mekanisk*
u4 kraftværk
u5 resultatet af produktionen
u51 støbt
p arbejdere.**
* Har relation til [d]-metaforerne, rejsemetaforerne
** Har relation til [n]-metaforerne, menneskeliggørelserne.

[u3]-metaforerne implicerer, at der er tale om maskiner, motorer eller noget
mekanisk: Pc leveres køreklar, en tekst er skruet sammen, det gik som smurt,
og kravene er opskruede. [u4]-metaforerne er energiressourcen til industriproduktionen, nemlig kraftværkerne: Der ligger et matematisk kraftværk under overfladen, og programmet har et symbolsk kraftværk.
[u5]-metaforer vedrører resultatet af industriproduktionen: Produktiviteten af artikler. Der er den mere nuancerede [u51]: Programpakken er helstøbt.
I industriscenariet indgår også den metaforiske type [p]-metaforerne: Her
tales der om, at noget arbejder, at det arbejder sammen mv.: Dele eller
værktøjer samarbejder, printere arbejder, servere kan arbejde sammen, konfigurationen kræver arbejde, PageMaker får et hårdt job og cpu'en bestyrer
arbejdet. Disse metaforer har forskellig leksikaliseringsgrad: De første illustrationer er meget anvendt og fungerer næsten ubemærket i sproget, hvorimod det at sige, at Pagemaker får et hårdt job, må siges at være motiveret
af de øvrige og potentielle metaforer i dette arbejdsscenario.
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Salg og service
G1 tilbyder*
G2 henvendelser**
G3 betaling
G4 sted
G5 introduktion
G6 levering.
* Har relation til [n3]-metaforerne, mentale aktiviteter
** Har relation til [n6]-metaforerne, refleksivitet.

Vores nutidige samfund er præget af en række ord og udtryk, der stammer
fra salg- og servicefagene. Indgår disse udtryk i ytringer, hvor der tales om
computere mv., er der tale om [G]-metaforer, eller marketingmetaforer.
Således ser vi mange metaforer, hvor teknologiske produkter tilbyder eller
byder på et eller andet. Her er tale om [G1]-metaforer: CorelDraw tilbyder
farvestyring, skærmen tilbyder features, programmet tilbyder faciliteter, batteri tilbyder indfaldsvinkel, værktøjerne tilbyder… etc. [G2]-metaforer derimod vedrører henvendelser: Applikationen henvender sig til grænsefladen,
og printeren henvender sig til virksomheder. [G3]-metaforer vedrører penge:
Man får fuld valuta for kronerne, guld kan købes for dyrt, man kan spendere
natten, og arealet er rundhåndet. [G4]-metaforer vedrører det sted, der
handles: Andre har bragt noget til torvs, og et nyt torv vil åbne. [G5]metaforer vedrører introduktionen af nye varer: VBA 5.0 introducerer Projekt Explorer. [G6]-metaforer vedrører leverancen af varerne herunder den
rabat eller tilgift, man får leveret sammen med varen: I tilgift har skærmen
højttalere, skærm leverer billeder, programmet leverer data, og applikationen må levere troværdighed.
5.2.2.2 Sociale rum uden for produktion
En række scenarier vedrører ikke selve produktionen, men bl.a. fritiden og
andre rum for sociale gøremål, medmenneskelige uoverensstemmelser, fester og ceremonier mv.
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Sociale arrangementer 1
A1 fester
A2 underholdning
A21 tivoli/cirkus
A3 sociale advarsler og ulykker
A4 kåringer
A5 indvielsesceremonier
A6 intimitet
A7 politiske scener
J jura.

[A1] og [A2]-metaforer er henholdsvis fest- og underholdningsscenarier: Du
får programmet som nytårsgave, vi ville ikke råbe hurra for skærmen, topydelse står på ønskesedlen, og argumentet sælger biletter. En underopdeling
af [A2] er [A21], hvor der ikke blot upræcist sælges billetter til forestillingen, men hvor der er tale om artistiske effekter, acrobatik, og at metaforik
medfører tivolisering. Den sidstnævnte metaforiske ytring kræver en kommentar: Her drøftes brugen af computermetaforer eksplicit og bevidst i en
artikel, hvor disse metaforer altså får skylden for, at hele computerverdenen
bliver til et tivoli. Denne kommentar kan ses som en pendant til rationalisterne Hobbes og Lockes puristiske indstilling til metaforerne. Som det
fremgår, anvender forfatteren selv en metafor (han anvender [A21]-typemetaforen).
[A3]-metaforer er sociale arrangementer, der vedrører det modsatte af
[A1] og [A2]-metaforerne: Her er der tale om triste begivenheder og farer:
Han ringer med alarmklokkerne, det sidste søm til videobåndets kiste, drevet
begraves. [A4] vedrører kåringsceremonier: Quantumdeltager fra hæderkronet serie, PC Magazine Danmarks kåring er en filmfestival, vi skal finde
glas og ramme frem, og Windows NT blev tildelt plads som 'kun' nomineret.
[A5]-metaforer er indvielsesceremonier: Vi linder en flig af klædet.
Der findes i mindre omfang metaforiske typer med et mere intimt tilsnit
i computerfagsproget. [A6]-metaforer kan betegnes som intimitetsmetaforer): IT er som sex, Intel er hoppet ned i kanen til Rambus Corp., og vi må
justere vores forventninger trods reklameorgasmerne. Politiske metaforer
udgøres af [A7]-metaforerne: Browseranarki og maskinstormer.
202

Vore domstole har også givet anledning til en metaforisk type: [J]metaforerne: Man bør tage konkurrenterne i ed, og Microsoft kan sno sig ud
af anklager.
Måltidet er et centralt socialt arrangement i vores kultur og har givet anledning til en række forskellige typiske metaforer. I skemaet gives efter de forskellige [l]-metaforer (lille L i den kantede parentes) i kursiv nogle illustrationer på metaforiske udtryk.
Sociale arrangementer 2. Måltidsscenariet
l0 egenskaben spiseligt: æde, appetitvækker, appetitlig, frisk*
l01 egenskaben særdeles delikat: for feinschmeckere
l02 egenskaben god smag: smagsprøver på programmeringsevne
l03 egenskaben delikat: Den delikate afdeling af tekstbehandlernes hylder
l04 manglen på ben: Opgradering er uden ben
l05 mangel på mad: javahungrende marked
l1 diverse retter: Spam (dansk: kødsovs), udskrivning er barnemad, guldkorn
l10 overbegreber for mad: menumuligheder, spisekort, fireretters menu
l2 konkrete enkeltting: Bønner, browser kan klare ærterne, wafers
l3 vedr. tilberedningen: Det er kogt sammen, råt for usødet, malurt i bægeret
l31 krydderier: Vi har krydret testen, krydre tegninger
l4 resultatet af tilberedningen: Der er serveret med adresser, der var flomme med anmeldelserne, ydelse præsenteres på sølvfad
l5 spisestedet: Visual Cafe, besøg messen
l6 div. godbidder: guf, webgodbidder
l61 slik: lakridsbånd, en æske fyldte chokolader
l7 drikke: gammel vin på nye flasker, ikke min kop urtete, Javabryg
l8 resultatet af spiseprocessen: halvfordøjet tankegods, mættede farver, surt opstød
l9 spiseprocessen: Konkurrenterne tygger på noget, slubre nyhedsstof i sig.
* Har relation til [m4]-metaforerne, fødeindtagelse.

Under sociale rum medtages også sociale relationer, [k]-metaforer. En lang
række relationer mellem mennesker benyttes i disse computermetaforer.
Computere kan således være døbt [k11] eller født [k12]. Også en lang række
biologiske relationer mellem mennesker anvendes i [k2]-metaforerne. Eksempler fra databasen illustreres ligesom ovenfor i kursiv:
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Sociale arrangementer 3. Menneskelige relationer 1*
k11 døbt: Filer omdøbes, han døbte computeren**
k12 født: Pc er født med tilslutning, serien er født køreklar
k2 biologisk familie
k20 slægtskab og arv: programmets slægtskab med Adopeprodukter, slægtskab mellem
koder, nedarvet funktionalitet
k21 generation: ny generation af operativsystem, sjettegenerationschip
k22 søster, børn: Søsteren NT 4.0, Borland har fået en søster, tekstbehandlerens smertensbørn
k23 mor: motherboard, motherfabrikanter, moderselskab
k24 familie: C++-familien, IBM's familie af compilere
k25 datter: datterselskab
k250 barsle, baby: Afkom er udsat for pres, babyversion af program
k26 brødre: storebroderen 3391WS, DaQA's broder DOORS
k27 forældre: Afkom er uden for forældrenes kontrol
k28 fætter: skærmens lidt ringere fætter.
* Har relation til [n]-metaforerne, personificeringerne
** Har relation til [A]-metaforer, ceremonier mv.

Ud over disse biologiske relationer, anvendes der også udtryk og ord, som
har udgangspunkt i kulturelt bestemte familierelationer, [k3], samt udtryk,
der afspejler, hvorledes mennesker knyttes sammen via kammeratskabs- og
venskabsbånd, [k4]. Ud over disse opføres også andre relationer af social karakter så som efterfølger og forgænger, [k5], som kendes fra forretningsverdenen og arbejdsmæssige relationer, [k6].
Her opføres også andre relationer, som findes i et mindre omfang, [k7]metaforerne. [k71] vedrører adelighed mv.; [k72] vedrører socialt udstødte,
og [k73] repræsenterer fagligt højerestående personer.
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Sociale arrangementer 4. Menneskelige relationer 2*
k3 kulturbestemt familie
k31 gift/ægteskab: Ægteskab mellem søgeformer, man er gift med pc
k32 forlovelse: forlovelse mellem programmer
k33 bejle: PageMaker bejler til fanatikere
k34 adoption: Standard er adopteret
k4 kammeratskab og valg af omgangskreds
k41 følgesvend: Drevet er min tro følgesvend
k42 kammerat: suitekammerat
k43 makker: makkerplatform
k44 kæledække: FlowCharter 7 - vores nye kæledække
k45 nabo: naboer til skærme
k46 kendinge: MFC-applikationer er gamle kendinge
k47 mellemmand: Internet er mellemmand
k5 forgænger: printers forgænger
k51 efterfølger/stillinger: Klamath-cpu'en og dens efterfølger
k6 ansættelsesmæssige forhold: Notebook havde tjent mig godt
k61 vagt/guard: Diskguard, MailGuard
k62 agent: Der var agent i pakken
k63 stifinder: stifinder, om software
k64 klient: Denne pc er fed klient
k65 server: Forandringer stiller krav til server
k66 vært **: Bit og byte bæres gennem værterne
k67 assistent: Word indeholder assistenter
k68 master/slave: harddisken som slave eller som master
k69 inspektør: Object Inspector
k7 andet: Nokia har fanklub, den grå mand
k71 adel og kongelighed: Produktets adelsmærke, programmet er en konge
k72 vanskabninger mv.: Harddisk er ikke en sinke
k73 eksperter: Aplication Expert, om program.
* Har relation til [n]-metaforerne, personificeringerne
** Har relation til [d8] (besøgs-, gæste- og visitmetaforer) og [s2] (hus- og hjemmetaforer).
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5.2.2.3 Sociale rum. Kunst og kultur
Scenarierne her opdeles i kunstscenarier og kulturscenarier. En del af de
rum, der opstilles under denne overskrift, bl.a. tekstildesignere, teater og malerkunst, bliver i vores samfund betragtet som kunst og indordnes derfor ikke produktionsscenarierne. Fx uddannes tekstildesignere og skuespillere
på kunst-håndværkerskoler og kunst-akademier. Kunstscenarierne indordnes
derfor ikke de øvrige scenarier under produktion, men derimod rum, som
man kan betragte som særligt forfinede og kultiverede, og som kræver en
særlig kulturelt bestemt personlig kontrol og beherskelse. Som kulturscenarier indgår derimod sport og spil.
Kunstscenariet opdeles i typerne malerkunst, musik, tekstildesign og
teatret, hvor den sidste er langt den mest nuancerede og komplekse.

Malerkunst
f
Musik
z
Tekstildesign
D1 processen, at skræddersy
D2 planlægningen af syningen: design
D3 produktet af syningen: tøj.

[f]-metaforer opdeles ikke, men illustrationer som skrifttypegalleri, penselstrøg, paletter og clipartgalleri er typiske udtryk. Metaforer som effekter
males i bogstavelig forstand på kildefilm, og man maler i praksis på et helt
blankt lærred, er dog i korpus helt atypiske, idet man her har vænnet sig så
meget til malerkunstmetaforerne, at man, selvom der er tale om udvidelser
af ordene og udtrykkene herfra til computerskærmen, er sig dette så ubevidst, at man pointerer det såkaldte bogstavelige ved at fremhæve bogstavelig og i praksis.
Musikmetaforerne, [z]-metaforerne, fremgår af illustrationer som besungne kompatibilitet, Den norske Opera. De kan også vedrøre et program
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som her: anslå en lettere tone, den nykomponerede cd og en rungende succes.
Tekstildesignmetaforerne, [D], opdeles i proces, planlægning og produkt: [D1], [D2] og [D3]. Illustrationer på [D1] er: Operativsystemet er
skræddersyet, skræddersyede dialogvinduer, apparat skræddersys mv. [D2]:
Vægten er lagt på design, der er designfejl i programmet, AMD har designet
processorer mv. [D3]: Pc'en er klædt i sort, ledningsføringen er pletfri, kablingen havde pressefolder, printerne fik på hattepulden, kollektion af kontroller, mus i forklædning, pakken ses efter i sømmene.
Teatermetaforerne er langt mere udbredte end ovenstående i tekstkorpus. Disse [r]-metaforer opdeles i forhold vedrørende selve scenen, [r1],
skuespillerne, [r2], konkrete forestillinger, [r3], og resultatet, fx det at få en
Oscar, [r4].
[r6]-metaforer vedrører et par teatermetaforer, som på lavt niveau implicerer en scene. De er: Billedrør kan opvise lysstyrke, hvor det metaforiske
ligger i opvisning, og udtrykket nyhedsspots.
[r10]: Formatet kommer på scenen, computerscenen, objekter flyver eller hopper ind på scenen. [r11]: Et blik på filaktiviteterne bag scenen kan
forbavse, man skal bag kulisserne for at finde de fleste nyheder i klienten.
Kulisserne bruges fast i rubrikken Bag kulisserne, hvor journalisten forsøger
at finde ud af, hvad der egentlig sker af produktudvikling, og ser bort fra det,
firmaerne selv fortæller i annoncer og i deres øvrige markedsføring. Det kan
også dreje sig om, at journalisten forsøger at finde ud af noget om produkterne, før de kommer ud på markedet. [r12]: Smugkig på nye produkter, vi
smugkiggede på IntraBuilder, smugkigsektionen.
[r21]: Frekvens spiller den største rolle, pc kan udfylde roller, pc har
rolle som højtydende maskine, printere er begyndt at krybe ud af deres roller, pc spiller rolle. Cyrix's rolle er ikke udspillet, brugernes arbejdsrolle og
kort har udspillet sin rolle. [r22]: Pc optræder, Klamath kommer til at debutere, vinduet optræder på skærmen, faren bliver overspillet. [r23]: Aktører
dominerer markedet. [r25]: Producenter har lignet statister. [r26]: De medvirkende testbilleder. Bemærk her, at de højt leksikaliserede metaforer som
[r1] (samt de underordnede metaforer) samt fx [r21] fungerer som potentielle metaforer, således at de motiverer metaforer som [r23], [r25] og [r26],
hvorfor vi får mange integrerede metaforer.
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[r3]-metaforer vedrører de forskellige typer forestillinger, som karakteriseres som [r31], maskerade: IP-maskerade, [r32], udstyrsstykke: Pc er ikke
udstyrsstykke, og [r33], sæbeopera: Udviklingen af dvd er som en sæbeopera. [r4] vedrører resultatet: The Oscar goes to, der suppleres med og dermed
forankres i et billede af et elektronikkort.
Teatret
r1 scenen generelt
r10 scenen
r11 kulisserne
r12 smugkig
r2 skuespillerne
r21 roller
r22 aktiviteter, der optræder, deltager, spiller
r23 aktører
r25 statister
r26 medvirkende
r3 stykket
r31 maskerade
r32 udstyrsstykke
r33 sæbeopera/opera
r4 resultatet – fx at få en Oscar
r6 diverse.

Sportsmetaforer, [a]-metaforer, er meget udbredte i tekstkorpus og anvendes bl.a. i forbindelse med de mange test af computerprodukter, som PC
Magazine Danmark foretager. [a01] vedrører den styrke og kraft hvormed
sporten, dvs. matchen eller kampen, kan udføres: Kraftig pc, det stærkeste
kort, styrken i billedbehandling, svage Pentiummer, stærkt tegneprogram,
kræfterne i Windows 95, processorkræfter etc. [a11] angår deltagerne: 22
deltagere er med, testens deltager skærmen og feltets deltagere. [a12] angår
spillerne: HP er en af de store spillere og cd-rom-drev kan være klods om
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benet på spillerne. [a13] angår konkurrenter, modstandere og rivaler, hvor
[a14] angår de indbudte.
[a2]-metaforerne angår resultatet af det, som de ovenstående agenter har
opnået: De kan være først, foran eller have overhalet de andre, [a21]. Der er
nuanceringerne [a211], hvor de er finalister, [a212] hvor de er vindere, eller
de er de andres overmand, [a213], eller de bliver endda mestre, [a214]. Resultatet kan også være middelmådigt, hvorved de placerer sig i midten eller
bagefter de andre, [a22], eller de kan komme sidst og derved tabe, [a23].
[a24]-metaforerne siger, at de agerende sportsudøvere ikke kommer
først, men evt. blot efter nogen. I udtrykkene angives ikke ret meget mere information, end at agenten ikke vandt, fx: Cd-rom kan ikke følge med, de øvrige harddiske er lige i hælene, pc fik femteplads.
Sport 1. Deltagerne og placeringen
a01 niveauer for kræfterne
a11 deltagerne
a12 spillerne
a13 konkurrenter, rivaler, modstandere
a14 indbudte*
a2 placering
a21 først, foran, overhalet
a211 finalister
a212 vindere
a213 overmand
a214 mester
a22 midt, bagefter
a23 sidst, tabt
a24 ikke først, men efter nogen.
* Relation til gæstemetaforerne [d8].

Sportsscenariet indeholder også nogle aktivitetsmetaforer, [a3], og resultatmetaforer, [a4]. I [a30]-metaforer tales der om sportsbegivenheden under
209

ét som stævner, sport eller kamp: Vi har sat fire maskiner stævne, der er gået sport i brugen af mail, eller: Hvem vinder kampen.
[a31] vedrører boldspil: Fujitsu er gået på banen, bolden er givet videre, skærmen er midtbanespiller, der skulle benarbejde til, vores hjemmebane
- intelligensen, cd-spiller kunne spille dvd'en af banen, virksomhederne er i
superligaen, Cyrix er på sidelinien, Forum vil tackle arrangement, Quark er
på hjemmebane, Windows får spark fra applikationer, og Intel kom på banen. Disse metafortyper nuanceres i [a312]: Maskinen scorer, kortet har en
score på 50.
I [a32] har vi forskellige løb: Browserne kører tæt løb, disken skiller sig
ud fra feltet, diskene stak af fra hovedfeltet, den sidstankomne processor, K6
løber fra Pentium, AMD sætter Intel til vægs i kapløbet, mindre skærme er
skubbet til side, Intel kan mærke konkurrenternes ånde i nakken, Pentium II
efterlader K6 langt bagefter, med chipsæt i ryggen får K6 en god start, IE er
ved at indhente det, at Navigator har proxyopsætning, Netscape har et forspring, kortet distancerer nærmeste Milleniumkort, på andenpladsen i kapløbet - foran de øvrige - kommer Blaster, virksomhedsmarathon. Af [a321]metaforerne fremgår det, at disse løbs agenter indgår i et felt. Og af [a322]metaforerne fremgår mere præcise karakteristika ved agenterne, der er hurtigløbere og sprintere.
I [a34]-metaforerne er der tale om den klassiske arena: De store spillere
er på arenaen. Og [a35]-metaforerne vedrører cykelløb: IE har førertrøjen,
programmet var iklædt den gule førertrøje, hvorimod [a36] vedrører kampsport: NC'en må ikke slå pc'en ud, tankegods i sværvægtsklassen, JavaStation er en letvægter, pc-industrien vil ikke kaste håndklædet i ringen. [a37]
angår ridning: Opdateringen var sadlet om, drev var mulehår hurtigere.
[a38] angår gymnastik: Et springbræt for dine ambitioner. [a39] vedrører
diverse sportsgrene, men nuanceringen er ikke præcis nok til at foretage en
indordning i forhold til de øvrige metaforer: B-holdskandidater, sidste udkald for Windows, maskinen blev lagt ned, Composer er et hoved foran.
Resultatet af sportsaktiviteterne rubriceres under [a4]-metaforerne: Vi
vil ikke stille systemer på sejrsskamlen.
Den udbredte surfmetafor [t] rubriceres i sportsscenariet. Der er tale om [t1],
der vedrører udtrykket at surfe og [t2], der vedrører bølger, altså rummet for
surfeaktiviteten. De to nævnte metaforer optræder i tekstkorpus ikke sam210

men, de samarbejder ikke, hvilket her dog betragtes som et spørgsmål om
tid. [t1]: Websurfer, man 'surfer på Internettet', [t2]: En bølge af håndcomputere, den grønne bølge ruller over skærmen, bølgen begyndte at rulle.
Sport 2. Aktiviteter og resultater
a3 type sport
a30 umarkeret: stævner, sport, kamp
a31 fodbold, boldspil
a312 score
a32 løb*
a321 feltet
a322 deltagerne: hurtigløbere, sprintere
a34 klassisk arena
a35 cykelløb
a36 kampsport**
a37 ridning
a38 gymnastik
a39 diverse sportsgrene: skøjteløb
a4 resultat
Surfmetaforer***
t1 surfe
t2 bølger/vand.
* Har relation til [d]-metaforerne, rejsemetaforerne
**Nogle har relation til [i5]-metaforerne, vægt
*** Har relation til [T84]- og [d1]-metaforerne, tingsliggørelse og rejsemetaforer.

På tilsvarende måde som sportsmetaforerne kan spilmetaforerne opstilles.
Her er der tale om en række forskellige typer spil, kortspil og brætspil mv.,
som indebærer nogle forskellige aktiviteter. I oversigten fremgår det, hvorledes de forskellige ord og udtryk indgår i forskellige metaforer, som er hentet fra databasen:
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Spil
e1 kortspil
e10 unuanceret spilindikation: Der snydes, bydes, gevinster tages med, spillet
e11 kort: Kig systemet efter i kortene, hold kortene tæt til kroppen
e12 udspil: AMD's udspil
e13 hasard: Vi spiller hasard med vores helbred
e14 rent bord: Programmerne gjorde rent bord
e15 stik: Vores betragtning holdt stik
e16 pas: Programmet melder pas
e17 bekende kulør: Vi bekender kulør
e2 brætspil
e21 træk: Hvad er brugernes modtræk, mistanken om dette træk indfandt sig
e22 brikker: Få flere brikker at flytte rundt med!
e3 terningspil
e4 domino: Lotus Domino
e5 tips: dagens tolver
e6 puslespil: Firmaet har været puslespilkunstens mester.

5.2.2.4 Sociale rum uden for kontrol
Ud over scenarier, der afspejler den produktive og kontrollerede kultur, har
vi også en række scenarier, der med sine agenter, aktiviteter, egenskaber og
resultater afspejler det ukontrollerede. Disse scenarier er kriminalitetsscenariet, sygdomsscenariet og scenariet for det irrationelle.
Som kriminalitetsagenter har vi i [x1]- og [x2]-metaforerne pirater og røvere: Piraterne kunne altid finde en omvej, antipiratlove, planerne var uspiselige for opsatte pirater, i front for hele banden, røverkøb, Web'et er en tidsrøver, forfatterens fortid som delinkvent. Agenterne agerer aggressivt [x3]:
Slår sig løs på området, er aggressive, tæver sine venner, diskette sætter
gamle til vægs. Under [x3] har vi [x31], der er slagsmål og [x33], der handler om gidsler: Har Microsoft taget verden som gidsler? [x32] vedrører patroner og bullets (men placeres i databasen under [h3]). Der er politi, cops,
[x4], der kan tage sig af problemerne fra agenterne i [x1]- og [x2]metaforerne via fingeraftryk: Et fingeraftryk eller ætses på disken, fingeraf212

tryk kan ikke kopieres. [x5] vedrører andre grupper og steder uden for social
kontrol: landevejsriddere og eldorado.
Kriminalitet
x1 pirater*
x2 røvere, bander, delinkventer
x3 aggressive aktiviteter og egenskaber
x31 slagsmål
x32 skyde, bullets = h3 **
x33 tage gidsler
x4 cops
x41 fingeraftryk
x5 andre grupper/steder uden for social kontrol.
* Har relation til skibsmetaforik [d1]
**Placeres sammen med [h3]-metaforerne i krigsscenariet, se nedenfor side 215.

Lakoff og Johnson gjorde krigsmetaforerne berømte i deres forslag om, at
argumenter er krig. Ikke en eneste af de fundne krigsmetaforer i PC Magazine Danmark indeholder tekststrengene diskussion eller argument. Der er
derimod primært tale om en krig, hvor forskellige firmaer eller produkter
kæmper om markedsandele. Krigsscenariet opdeles i en række typiske metaforer, som udgør selve scenen, idet det indikeres, at der er tale om en krig, et
slag, et angreb, en intervention eller en mission [h0], [h01], [h03], [h04] og
[h05]. Endvidere har vi det centrale sted, hvor denne scenes aktiviteter mødes, nemlig ved fronten, [h1]. Krigens aktører består af kombattanter, webkrigere, duellanter, killerdiske og killeroperativsystemer, [h2], og kan evt.
nuanceres ved udnævnelse til sejrherrer, [h21].
Som udstyr, eller hjælperedskaber, har disse aktører de fysiske artefakter bl.a. bestykning, våben, ladninger af ram, Nitro, WYSIWUG-udrustning,
bullets, arsenaler af ikoner, softwaredynamit, IT-udrustning, afskydningsramper, multimediabomber, armering, bomber, tveæggede sværd, spredehagl, patroner, raketter, trojanske heste og våben, således at aktørerne må
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siges at være rustet til tænderne, veludrustede (der også kan være en [A6]metafor) eller oprustede til krig [h3]. De fysiske hjælperedskabers egenskaber er [h31]-metaforer, som er slagkraftige værktøjer og kraftigt bestykkede
maskiner.
Også aktørernes mentale habitus indgår her som hjælp til aktørerne, der
kan være lidt krigsgale og have stålsat tålmod [h4].
Før de krigeriske aktiviteter implementeres, forberedes krigen, hvilket
kommer til udtryk i [h5]-metaforerne, hvor noget køres i stilling, nogen har
meldt sig under fanerne, eller nogen har rustet sig til udfordringen. Men aktørerne kan også mere nuanceret have allieret sig med nogen, [h51].
Med disse hjælperedskaber og forberedelser er aktørerne nu i stand til at
udføre de krigeriske aktiviteter, og disse kommer til udtryk i, at aktørerne
kan jamme, forskanse sig, forsvare positioner, ramme rigtigt, brænde broer,
stå for skud, slås, bemægtige sig noget, foretage problemskydning, ramme
pc-markedet, sigte på noget, forsvare rettigheder, bekrige Intel, angribe,
strække gevær, operere på lokalt plan, få pletskud, anvende effekter som ild
og eksplosioner, skyde fjenderne i sænk, anvende den brændte jords politik,
slå til på området, fyre klamamus af, skyde større huller i noget, erobre noget, forsvare noget, sende en ladning elektriske skud efter nogen, erobre
markedet, holde stand, eliminere noget, trænge ind på ukendt territorium,
bombardere med spambreve, sprænge fartgrænser, marchere ind, rette dræbende slag mod nogen, fortsætte uanfægtet, sprænge billedet, opsætte vægge
mod angrebsforsøg og skyde med revolver, [h6].
Efter at de krigeriske aktiviteter er blevet implementeret, står vi i scenariet med et resultat, der kan karakteriseres ved, at aktørerne forbliver ubesejrede, er hårdt ramt, har tabt terræn, kan gå deres sejrsgang, har fået landvindinger, er kommet over i koldkrigsforstand, har sejret, at sproget er blevet hærget, eller at aktørerne nu kan leve i fred med hinanden, [h7]. De steder, som krigen kan lokaliseres til, er ud over selve fronten de steder, som
kommer til udtryk i [h8]-metaforerne, fx kommandocentraler og lejre.
Krigsmetaforerne består af mange integrerede metaforer, der samarbejder om at producere det metaforiske rum, hvorfor de må betegnes som meget sammenhængende og homogene.
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Krig
h0 krigen
h01 slag
h03 angreb
h04 intervention
h05 mission
h1 fronten
h2 deltagerne
h21 vinderne
h3 fysiske hjælperedskaber = x32*
h31 krigsredskabernes egenskaber
h4 mentale indstilling
h5 forberedelsen
h51 indgåelse af alliancer
h6 krigsaktiviteter
h7 resultat
h8 krigslokaliteter.
* [h3]=[x32] se ovenfor side 213.

Sygdomsmetaforerne afspejler en kamp mod det ukontrollerede, der i dette
tilfælde er sygdomme. Aktørerne her er sygdommene, [c1], og de, der forsøger at få bugt med dem, lægerne, [c2]. Der tales således om destruktive vira,
filer der smittes af vira, virusangreb, virainficerede pc'er, virusaktivitet, og
at man kan kurere vira. Og der tales om programmer, der kan klare disse vira: Disk Doctor, Dr. Solomon, Dr. Watson, Norton Disk Doctor og om nye
redskaber til netdoktoren. Disse aktører agerer på en scene, hvor helbredet
er temaet [c3]: Føl sundheden på din pc, og gamle programmer er metastase, hvor det drejer sig om at noget er sygt, [c31]: Der er bivirkninger, pc inficeres, og der er budgetbylder, programcancer, infektioner, smitte, parasitter, plagede skærme, pestilenser, cancer, smitterisiko, skavanker, allergi og
forstoppelse. Det syge skulle gerne blive rask og sundt, og det sker i [c32]metaforerne: Filer skal være sunde, og software skal være rask.
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Sygdom
c1 aktør: virus
c2 aktør: lægerne
c3 temaet: helbredet
c31 sygdomsindikationer
c32 sundhedsindikationer
c4 lægelige aktiviteter
c41 medicin mv.

På denne helbredsscene, kan aktørerne, dvs. lægerne, foretage aktiviteter,
der fører til sundhedstilstanden, [c4], de kan tage temperaturen, foretage
undersøgelser, give saltvandsindsprøjtninger, fjerne sygt væv, anvende medicin, holde i karantæne og anvende plastre. Når der tages medicin, saltvandsindsprøjtninger, medicin og speed er der tale om [c41]-metaforer.
Scenariet for det irrationelle er en samling af metaforer, der implicerer religiøse, mystiske eller eventyrlige årsagsforklaringer. Der skal ikke læses
nogle ideologiske vurderinger af religiøse bevægelser ind i denne sammenstilling af metaforer. Rubriceringerne af metaforerne her skal ses som et ønske om at forstå strukturerne i ord og udtryk, som her anvendes i sammenhænge, som kan siges at være uden for rationel kontrol. De religiøse metaforer opdeles i kristne metaforer, [ø1], og ikkekristne metaforer, [ø2].
[ø11]-metaforerne vedrører aktiviteter som skabelse og forvandling:
Koden skabes, masker skaber nye mail, IBM vil forvandle pc, IPv4 kan ikke
genskabes. [ø12] vedrører aktører: Satan, der er navnet på et program. [ø13]
angår det guddommelige mål eller det at komme til det guddommelige sted:
Forjættende teknologi, network computing er guddommeligt simpelt, programmet kommer som en velsignelse, Netscape helliger et værktøj til suiten.
[ø14] udgør scenariets forskellige rekvisitter evangelier og kors: Ellisons
evangelium, og Microsoft er krøbet til korset.
Parallelt følger de ikkekristne metaforer. [ø21]: Nogen har tyrkertro eller spiser søm. I [ø22] er aktørerne orakler og guruer: Edb-administratoren
er et orakel, og der tales om SQL-guruer. [ø23] drejer sig om forskellige
hellige steder, som man ønsker at komme til: Det årlige edb-mekka, netværksnirvana indfinder sig og et mekka for pc-folk.
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Det irrationelle 1. Religiøsitet
ø1 kristen religiøsitet
ø11 aktiviteter, skabe eller hellige sig noget
ø12 aktører
ø13 mål/steder
ø14 rekvisitter
ø2 ikkekristen religiøsitet
ø21 aktiviteter
ø22 aktører
ø23 mål/steder
ø24 rekvisitter (tom).

Parallelt følger de eventyrlige metaforer - eller de magiske metaforer,
[ø3]. Her er aktiviteter som trylleri og tricks, [ø311]: IPv6-programmer benytter tricks. Der tales om spådomme, [ø312]: IBM er blevet spået af IDC,
og der tales om at spøge og hjemsøge nogen [ø313]: Det har spøgt i kulisserne, flere spår Nettets undergang, og programmet er hjemsøgt af fejl. De
aktører, der optræder i denne type eventyrmetafor, er wizards (dansk: troldmænd), [ø321] - spøgelser, [ø322] - varulve, [ø323] - nisser, [ø324] og ånder, [ø325]: Wizarden snød mig, spøgelset i operaen (om virus i omløb),
sølvkuglen skal fælde varulven (om ulovlig kopiering), drillenissen var vågnet for tidligt pga. den varme sommer (der var fejl i den cd man får sammen
med pc-magasinet) og tidens onde ånd (om virus). Til denne scene hører også en enkelt rekvisit, [ø33]: Der var et overflødighedshorn af programmer.

217

Det irrationelle 2. Det eventyrlige og magiske
ø3 det eventyrlige, det overnaturlige og vedr. magi/trylleri
ø31 aktiviteter
ø311 trylleri og tricks
ø312 at spå
ø313 at spøge og hjemsøge
ø32 aktører
ø321 wizards (troldmænd), medicinmænd
ø322 spøgelser
ø323 varulve
ø324 nisser
ø325 ånder
ø33 rekvisitter: overflødighedshorn.

5.2.2.5 Sociale rum. Diakront
I mange af de opstillede scenarier fremgår det implicit, at de ord og udtryk,
som indgår i dem, ikke er tidsadækvate. Til krigsmetaforerne hører således
ord og udtryk som udrustning og sværd. Til produktionsmetaforerne regnes et proprietærsystem, og til maskinmetaforerne regnes overdrive. Disse
og andre tilsvarende termer, der hovedsagelig beskriver noget i fortiden, må
siges ikke at blive anvendt i andet end hovedsagelig metaforiske sammenhænge i dag. I undersøgelsen er sådanne udtryk ikke trukket ud, idet deres
lille repræsentation i tekstkorpus ikke retfærdiggør en yderligere komplicering af skematiseringen. De scenarier, vi har set på indtil nu, har derfor med
de nævnte undtagelser taget i betragtning haft som forudsætning, at de var
udtryk for nutidige scenarier ud fra en betragtning om, at metaforreferenceforholdene gjaldt forhold i kildeområdet på nuværende tidspunkt.
Der er ikke fundet metaforer, der vedrører fremtidige erfaringer, fx et
science fiction-scenario. Det kan som nævnt siges, at der findes metaforer,
der henviser til fortidige scenarier, hvor udtryk som proprietærsystem og
overdrivere må siges at have været aktuelle begreber. Sådanne fortidige scenarier må dog siges at være karakteriseret af så få og så usammenhængende
metaforer - dvs. at de ikke udgør integrerede metaforer - at sådanne scenari-
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er ikke kan siges at have deres berettigelse. Fx er der ud fra korpus ikke
grund til at tale om middelalderscenarier eller stenalderscenarier.
At der ikke findes sådanne fortidige scenarier kan forklares på baggrund
af definitionen af metaforer som dagligsproglige ekstensioner. Da der i dagligsprogets strukturer og termer ikke i stor udstrækning er lagret viden om
diakrone forhold - men derimod er lagret viden om nutidige forhold og stereotypiserede forestillinger om fortiden - vil udvidelser af sproget ind i nye
områder foregå på baggrund af hovedsagelig nutidige og dagligdags ord og
udtryk. Det bliver derfor vanskeligt at etablere integrerede metaforer ud fra
ord og udtryk, som primært hører til i en anden tid.
Der er således i materialet ganske få erindringsmetaforer, og de vedrører
ikke en større historiskkulturel ramme, men derimod den personlige historie.
Der findes en type scenario, der vedrører diakrone forhold, og som er interessant her Og det er metaforer, hvor der tales om erfaringer fra tidligere perioder i vores liv [Æ1]. I korpus var der en enkelt, der henviste til tidligere
tider, men på et meget lavt detaljeringsniveau: Husker du de gode gamle
dos-dage, [Æ2], som kan betegnes som en sentimentalitets- og nostalgimetafor.
Diakrone scenarier
Æ1 erfaringer fra skole og barndom
Æ2 erfaringer fra eller viden om tidligere perioder.

[Æ1]-metaforer kommer til udtryk således: Vi var på kravlestadiet, firmaerne har boltret sig, fremstillingen af virtuelle verdener er den rene barneleg,
testens næsthøjeste karakter, Basic får gode karakterer lige fra starten, og
GDI'en tager sig af opgaver som klippe/klistre. Ud over denne henvisning til
erfaringer fra skole og barndom er der også metaforer, der direkte henvender
sig til læseren: Kimede klokken skingert? Ringede der en klokke til?
5.3. Scenarierne 3. Orientering og bevægelse
Scenarierne for orientering og bevægelse består først og fremmest af ydre
euklidiske rum, som vi i dagligsproglig forståelse indskrives i. Det er rum,
der kan betragtes som mere eller mindre basale for vores fysiske orientering
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i verden. Over for disse fysiske scenarier står det mentale scenario, der
vedrører ganske få metaforer og dermed også har ganske få nuancer. Det er
et scenario, der alene vedrører et indre mentalt rum. Disse rum er placeret i
forlængelse af de andre rumscenarier, men er af en anden karakter end disse.
5.3.1. Fysiske ydre rum
De helt basale fysiske rum består af det vertikale orienteringsscenario og
overfladescenariet, der er to helt basale strukturer, der på nogle punkter
overlapper hinanden. Dette basale rumscenario ligger til grund for de øvrige
orienteringsscenarier, der er på et højere detaljeringsniveau som rejsescenariet, der repræsenterer bevægelsesaktiviteter og byscenariet og landskabsscenariet, der repræsenterer entiteter og relationer i rum. Man kan også sige,
at de tre scenarier by, landskab og rejsen repræsenterer et stort basalt scenario, som andre mere afgrænsede scenarier som fx sport, spil og krig har
basis i.
Et af de basale rum, det vertikale orienteringsscenario [o], vedrører orienteringer, der går op, [o1], eller ned, [o2], men ud over disse udetaljerede betegnelser vedrører metaforerne også stigninger, [o3], og fald, [o4]. [o1] og
[o2] detaljeres således, at de underopdeles i top, høj og de tilsvarende engelske udtryk up og high, [o11] - [o15] – og bund, lav og de tilsvarende engelske udtryk down og low, [o21] - [o25].
De aktiviteter, der skal resultere i de tilstande, som [o1]- og [o2]metaforerne indikerer, udgøres af metaforerne [o3] og [o4], der består i en
række udtryk som at hæve, at højne noget og at sænke og at nedsætte noget.
Forskellige udtryk er typiske for metaforerne i denne ramme: Lageromsætningshastighed klemmes ned, computer har høj oppetid, man tager en server
ned og opgraderer den, den øvre ende af prisskalaen, op ad lydstigen, er din
webside oppe?, topydelser, høj opløsning, high end-pc, ydelsen trækkes ned,
server gik ned, lavere omkostninger, pc er prissat lavt, hastigheden er steget, grafikkort er rost til skyerne, killerdisk var overlegen.
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Det vertikale orienteringsscenario
o1 op/øverst*
o11 top
o12 høj
o14 up
o15 high
o2 ned/nederst
o21 bund
o22 lav
o24 down
o25 low
o3 stigning**
o31 løft
o32 hæve
o33 i vejret/til skyerne
o34 højne
o35 overlegen, overliggende, overgå
o4 fald**
o41 sænker***
o42 nedsat.
* Har relation til [i5]-metaforer, vægt
** Har relation til [i4]-metaforer, nuancerede vertikale bevægelser
***Har relation til [i4]-metaforer og [i6]-metaforer, der vedrører forhold i nærheden af
fladen.

Det forholder sig ofte således, at stigninger giver positive værdier til det objekt, der tales om, hvorimod fald giver det omtalte objekt negative værdier,
hvilket allerede Lakoff og Johnson har gjort opmærksom på. At det forholder sig således giver ikke anledning til at påstå, at disse ifølge Lakoff og
Johnson såkaldte basale skemaer har udgangspunkt i kropslige erfaringer
(se også drøftelsen ovenfor på side 141). Disse stigninger og fald, som resulterer i at noget er oppe eller nede, har i højere grad karakter af sproglige
konventionaliseringer af den måde, vi bruger vertikalitet på i diagrammer i
den vestlige verden, hvor fx positive værdier i almindelige koordinatsyste221

mer forøger værdierne ud ad x-aksen og lader værdierne stige - op ad - yaksen.
En af Lakoff og Johnsons begrebsmetaforer op er godt vedrører helt arbitrære relationer mellem fysisk orientering og kvalitative værdier. Lad os se
på, hvorledes vores læseretning eksempelvis kan have noget med sådanne
kvalitative værdier at gøre. At man visse steder i den østlige del af verden og
i den arabiske verden læser fra højre mod venstre, bliver vi opmærksomme
på, når fx marketingfirmaer laver kampagner, hvor man ikke tager hensyn til
sådanne kulturelle forskelle. Et firma markedsførte et produkt i østen, og til
venstre i reklamen illustrerede en sur person situationen før, han havde anvendt produktet. Til højre så man en forbruger glæde sig over produktet efter
anvendelsen. Det blev en kampagne, som selvsagt ikke blev en succes, idet
ombytningen af højre og venstre fortalte den modsatte historie om produktet.
Op og ned – og til højre og til venstre – behøver altså ikke at have noget
med ontologiske eller kropsbaserede værdier at gøre, således at fx en prisstigning er god eller dårlig – for det er afhængig af, om man er køber eller
sælger. I stigningen ligger en forøgelse af prisen. Det er metaforer som disse, der har fået kognitive forskere til at gøre metaforer afhængige af basale
kropslige erfaringer. Men der er i stedet tale om en skalaindførelse - en konventionalisering - som intet har at gøre med skemaer inde i vores hoveder.
En anden helt basal rumlig erfaring i vores kultur, som metaforerne henviser
til, er overfladen, og den kommer til udtryk i overfladescenariet, [i]. Her
forudsætter man kendskabet til en flade, som man kan være over eller under,
som der kan gå hul på, eller som man kan dukke op fra etc. Der er en tæt
sammenhæng mellem det vertikale orienteringsscenario og overfladescenariet, som illustreres her. De to pile hører til det første scenario og vedrører de
vertikale bevægelser (se figur 5). Fladen eller overfladen illustrerer det sted,
som bevægelserne sker ud fra eller igennem.
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Figur 5. Overfladen

Ud over de nævnte karakteristika kan man være foran eller bag ved noget på
fladen [i1]: Firmaet står bag. [i2] vedrører de udetaljerede omtaler af flader,
som brugerflade, grænseflade og arealet: Adobe har frisket brugerflade op
og brugerflade kører under Windows 95. Disse metafortyper nuanceres i
[i21] i forskellige lag: På bunden er det fysiske lag og baggrundsartikler,
der indikerer disse forskellige lag i fladen. [i3] vedrører flader, der understøttes, altså egenskaber i fladens bæreevne eller evnen til at holde noget
over denne flade: Dvd understøtter systemer, og Dolby understøtter højttalere. Herunder tales der også om, hvorvidt noget er bæredygtigt, [i31], eller
underbygget, [i33].
[i4] vedrører bevægelserne i forhold til disse flader, men adskiller sig
fra [o]-metaforerne, der også vedrører bevægelse ved at implicere, at der er
tale om en flade. [i4], der er den unuancerede bevægelse, anvendes derfor
ikke selv, idet den er lig med [o3]- og [o4]-metaforerne. Her opregnes alene
de, der implicerer flade og altså er under [i4]-detaljeringsniveauet. Der er tale om en højere detaljeringsgrad i ordene og udtrykkene, og det indskriver
dem i fladescenariet: Noget kan dukke op eller frem, [i41], få gennembrud,
[i42], komme dybere, [i43], og der kan gå hul på, eller man kan falde i, [i44]
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eller gå igennem, [i45], eller dykke ned i fladen, [i47]: Den nye pc er dukket
op, med Winstone kan man bore i dybden, der er faldgruber at falde i, der
skal lukkes sikkerhedshuller, og tanken er ikke slået igennem.
Ud over de nævnte forhold er der også nogle vægtmæssige karakteristika, [i5], der nuanceres som: [i51], let eller nem, [i52], tung, svær, [i53],
noget, der vejer eller har vægt, der igen nuanceres i udtryk som: presser,
[i531], tonsvis af, [i532], og modstillingen til disse, nemlig: Kan bære, holder til pres, [i54]. Illustrationer til hele [i5] er: Det er legende let, grafiktunge jobs, vi har målt og vejet pc'er (dvs. testet dem), strømforsyningen er
presset, tonsvis af informationer, det synlige areal vejer 8%, og netværk kan
modstå presset.
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Overfladescenariet 1
i1 foran/bagved
i2 brugerflade, grænseflade, areal
i21 lag/baggrund
i3 understøtte
i31 bæredygtig
i33 underbygge
i4 bevægelser (op/ned)*
i41 dukke op/frem
i42 gennembrud
i43 dybere
i44 huller, falde i
i45 igennem
i47 dykke ned
i5 vægt**
i51 let, nem
i52 tung, svær
i53 vejer, vægt
i531 presser
i532 tonsvis af
i54 kan bæres, belaster, holder til pres.
* Har relation til [o3]- og [o4]-metaforer, stigninger og fald
** Har relation til [a36]-, [o]-, [T]-, og [L]-metaforer, kampsport, vertikal orientering, tingsliggørelse, landskabsmetaforer.

[i6]-metaforerne vedrører andre forhold lige i nærheden af selve fladen, som
man kan være på, [i61], under, [i62] eller over, [i63]: Installation er 'oven
på en nyere version', under den aldrende FAT-struktur, Cafés kræfter lurer
under overfladen, illustrationen lægges på Web'et, komponenter breder sig
over platforme.
[i7] vedrører fladens areal, som kan dækkes, overlæsses eller være udbredt: En overlæsset grænseflade, og der dækkes mange aspekter af informationsteknologien. [i9] vedrører den særlige omtale af noget som platforme, som har den egenskab, at dette noget bliver understøttet eller holdt over
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fladen: Drivere dukker op via platformen, og komponenter vil brede sig over
flere platforme.
Overfladescenariet 2
i61 på
i62 under
i63 over
i7 areal med flade, et område, noget udstrakt
i9 platforme.

I tilknytning til disse basale rum findes der en række langt mere komplekse
rum, som på flere punkter bygger på de basale rum, men hvor detaljeringsgraden i ordene og udtrykkene er meget højere. De tre komplekse scenarier
er landskabet, [L], byen, [s], og motorvejsscenariet, [d], hvor de rejseaktiviteter, som knytter sig til de to førstnævnte, foregår.
I landskabsscenariet sprogliggøres bl.a. computerteknologiske enheder, som
om de bevæger sig rundt i et udendørs landskab bl.a. under forskellige vejrforhold. Vi har altså en scene, hvor vi er udendørs. Vi er bl.a. ude i naturen i
vejr og vind og har her forskellige begrænsninger og muligheder.
[L0] vedrører det udetaljerede rum, som indikeres af udtryk som fx:
Man bliver ført gennem jobbene, man ledes gennem dokumenter, og man
opholder sig i ordbogsdelen.
[L1]-metaforer vedrører indikationer på det udendørs naturlandskab og
vedrører landskab eller ord og udtryk som bakker og dale. En sådan indikation er fx, at der ligger et landskab for os, som vi kan udforske. Nogle nuancer vedrører, om landskabet ligger i mørke, [L11], eller i lys, [L12]: Aptia vil
pynte, man kan udforske World Wide Web, han var i strid modvind i det herskende blæsevejr, aficionadoer sidder fast i sumpen, besværlighederne overskygges, og dvd-afspiller så dagens lys. [L2] vedrører vejret: Der var en periode med mørke skyer på himlen (hvor det ikke gik så godt for et firma), en
lynende snap maskine, et NT-stormvejr, Frank Jensen startede sit job i et
stormvejr, og drevet blæser data igennem. Som andre steder i materialet
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bemærkes det, at der her er tale om brugen af vejrmetaforerne både i forbindelse med faglige objekter, Aptia, aficionadoer, dvd, og ikkefaglige objekter,
Frank Jensen, han…. Disse forskellige anvendelser har indflydelse på hinanden (se også afsnit 5.4.2 og 5.4.3 nedenfor), men fagbrugen er langt den
mest udbredte.
[L3] vedrører på lavt detaljeringsniveau breddeforhold i landskabet.
Disse nuanceringer vedrører ikke deciderede vejforhold, for så ville der være
tale om rejsemetaforer. Her tales der om nicher, brede og smalle datakanaler etc.
[L4] vedrører planlægningen af turen i landskabet: Der er muligheder i
udsigt, løsningen er i sigte og forude 'truer et nyt år', [L41], noget kan beskrives vidtrækkende, [L42]. Der kan også være grænser for disse muligheder, således at der er grænseland, deadlines og: Mit job danner rammen om
stedet, tærsklen til det nye århundrede, spræng fartgrænserne, [L43]. Og efter at man har planlagt og været på vej i landskabet, kan man skue tilbage
eller bevæge sig bort fra Microsoft, [L44].
[L5] vedrører afstande i landskabet. Således kan noget være tæt på, inden for rækkevidde, et museklik væk, milevidt foran, og der er ikke langt
igen osv.
[L6] vedrører steder og adresser: Vi løb tør for adresser, programmet
husker adresser og telefonnumre, og Sony sidder lunt i svinget.
[L7] vedrører flader, der kan omkranses eller fylder i landskabet: Programmet kommer rundt om det hele, drevet er svært at komme uden om,
uvedkommende kan spadsere lige ind i din virksomheds inderste cirkler,
komme rundt på Nettet.
[L8] vedrører fysiske rumlige indikationer og udgør således en lav detaljeringsgrad af landskabet: Et rum for designere til at beslutte, hvordan de
skal bruges, og HP's OfficeJet Pro kombinerer det bedste fra tre verdener.
Netmetaforen, [N], hører også til i landskabsscenariet, idet Internettet via
netmetaforen ofte betragtes som en flade, der burde klassificeres under [i].
Disse netmetaforer har dog en så tilpas detaljeringsgrad vedrørende naturog landskabsassociationer, at der er gode grunde til at medtage dem her. Internettet betegnes ofte som et net eller edderkoppenet, [N1]: Man kan surfe
på Nettet, MailGuard kan stoppe hul i sikkerhedsnettet, Nettet fungerede ikke (og reddede således ikke nogle redaktører), og der er sikkerhedsnet under
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NT. Når der tales om spin, er det en [N2]-metafor: rejsen gennem Spindet.
Netmetaforen anvendes ofte i forbindelse med visuelle illustrationer af edderkoppenet.
Landskabet
L0 udetaljeret rum
L1 naturlandskaber
L11 i mørke
L12 i lys
L2 vejret
L3 vedr. bredde mv.*
L31 nicher
L32 bredde, fx båndbredde
L33 snævert, i klemme, i knibe, stram
L4 perspektivet
L41 udsigt til, udkig efter
L42 den vidtrækkende flade
L43 grænser og kanter
L44 perspektivet bagud, ser tilbage
L5 afstand**
L6 steder/adresse
L7 indeslutningsmulighed
L8 rum
N Nettet
N1 net, edderkoppenet
N2 spin (af net).
* Har relation til [d6]-metaforer, vejbanen
** Har relation til [a2]- og [T2]-metaforer, afstand i et felt og integratibilitet.
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Byen er en kulturudgave af landskabet. Her er detaljeringsniveauet højere:
Vi har kontormetaforer, [s1], bestående af disse kontorers inventar, [s10][s18], hus- og hjemmetaforer, [s2], og disse hjems inventar, [s21]-[s28],
bygningsmetaforer, [s3], og byinventarmetaforer, [s6].
Byscenariet er således særdeles nuanceret, idet der her anvendes et stort
antal forskellige ord og udtryk fra byen og dens rum.
Kontoret, [s10] - [s18], består af bogmærker, faneblade, notebooks,
skriveborde, taster, stempler, penne, notesblokke, papirkurve, kalendere,
mapper, skuffer, brevkasser og andre ord og udtryk fra kontoret som postproblemer, post, indbakke og dagsorden.
Hjemmet, [s2]: En skærm kan huses, og der er hjemmesider. Disse ses
dog oftest detaljeret i [s21] - [s28]: Vinduer, topvinduer, winduer smækkes i
(bemærk w'et, der er overtaget fra engelsk), en dør er åbnet i drevet, støvsugere, licensnøgler, hjemmesidestrikkere, tråde, Compaqs symaskine, Dreamweaver stopper huller i sikkerhedsnet, Web'et væves, Oki vender vrangen
ud, tapet, NC er en lampe, Uret BigBin, Opasia er 'stueren', gennemtræk på
maskinen, vaskeægte sensation, harddisk består af glas og pandekager og
Microsoft sætter sig mellem to stole. Endvidere er der døre og porte.
Bygningsmetaforer, [s31] - [s35]: Tjenesten hedder højhuset, softwarehuse, webhoteller, konceptet består i at besøge et hotel, Javabibliotek,
nederste slot har video, minitowerkabinet, "campus"-switch. Dele som selve
bygningerne består af rubriceres i [s4], hvor sokkel, væg og mur indgår. Og
af byinventarmetaforer er der sirener, postkasser, postkontorer, gader og
broer, [s6].
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Byen
s1 kontoret og inventaret
s10 diverse inventar
s11 skuffer
s12 papirkurv
s13 faneblade
s14 knap
s15 bakker
s16 kalendere
s17 diverse: sider, bogmærker
s18 notesblokke
s2 hus og hjem
s21 vinduer
s211 døre/porte
s22 nøgler/låse
s23 husflid
s24 tapet
s25 lampe
s26 stue, møbler
s27 rengøring
s28 diverse: skakt, trappe, stol
s31 højhuse
s32 hoteller
s33 biblioteker
s34 slotte
s35 andre bygninger
s4 dele af huset: sokkel, væg, mur
s6 byinventar: gade, postkasse, bro.

Typemetaforen sokkel blev jeg først opmærksom på efter afslutningen af undersøgelsen af pc-magasinerne (dette problem er drøftet ovenfor på side
125). Da pc-magasinerne ikke er tilgængelige i elektronisk søgbar form - og
da udtrykket sokkel ikke indgik i min etablerede database over computermetaforer - ville det umiddelbart betyde, at alle magasinerne skulle undersøges
manuelt igen for at finde de aktuelle metaforer. I stedet for at foretage dette
omfattende arbejde har jeg valgt at søge i et etableret kontrolkorpus på ca. 1
million ord, som er nedtaget fra Internettet. Det er her muligt at undersøge,
hvorvidt forskellige metaforiske ytringer er aktualiserede. Bemærk, at det
indekserede danske Internet er på ca. 5 millioner ord. At der kan etableres et
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korpus på ca. 1 million ord skyldes, at en del sites ikke er indekserede. Disse
er der alligevel mulighed for at få adgang til; i dette kontrolkorpus er der således inddraget en lang række artikler fra nogle tidsskrifter af teknisk karakter, hvor de enkelte sider ikke var indekserede på søgemaskinen. I dette kontrolkorpus fandtes der 41 metaforiske ytringer med sokkel. Da kontrolkorpusset er ca. 3 gange større en pc-magasinkorpusset, er der derfor kun indføjet 14 af disse metaforer i metafordatabasen.
Rejsescenariet [d] vedrører alle metaforer, der har med deciderede rejseaktiviteter at gøre. Aktiviteterne deles op efter de forskellige måder, man kommer frem på. Der er skibsrejser, [d1], transport på landjorden, [d3], og
bilkørsel, [d4].
Således er der - [d1] - dockingstationer, flagskibe, flåde af pc'er, ankre,
ballast, havarier, bull's-eyes, forsyningsveje, dødvande, sluser, krusninger
på Nettet, batterihavarier, høje bølger, kanaler og informationsfloder og aktiviteter som at navigere, at lægge sig på samme kurs, at kuldsejle, at sætte
fabrikker i søen, at sende nogen på vinderkurs, at søsætte IPv6, at klare
skærene, at holde vand, at gennemkrydse, at blive oversvømmet og at bunde.
Transport på landjorden, [d3], indikeres af udtryk som at køre og at styre: VISIO's 5-modeller kører på Windows NT og har komfort og køreglæde,
og administrator styrer pc. Flere af disse informationsmotorvejsmetaforer
har vi set på tidligere (side 157 ff., afsnit 4.3.11 og 4.3.12). [d4], som omfatter bilkørsel, er også landtransport, men vedrører transportmidlet: Netbus,
MediaGT, Dell er med på vognen, bussens hastighed, bundkort er ingen racer og pc-kørekort. Der er her tale om en metaforisk type, der også præges
af navne på forskellige prototypiske biler som Skodaer, Ferrarier, RollsRoyces. [d3]- og [d4]-metaforerne må siges at være dels meget nuancerede i
kraft af mange forskellige udtryk, dels at udgøre et meget integreret metaforisk rum.
Rejsescenariet 1. På land og til vands
d1 skibstrafik
d3 landjordstrafikaktiviteter (måder at komme frem på)
d4 landjordstrafikvehikler.
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[d6] vedrører det mere generelle trafik, som kan indikeres på forskellig vis.
Der kan være tale om trafik generelt, [d60], eller der kan være tale om
transportvejen; der kan tales om selve vejen eller fx ruten, man benytter
[d61], eller der kan mere detaljeret være tale om tunneler eller baner: [d612]
og [d613].
Rejsescenariet 2. Trafik og veje
d6 landjordstrafikmuligheder
d60 "trafik"
d61 veje, stier, ruter
d612 tunneler
d613 baner.

[d62]-metaforer vedrører den måde rejsen influeres af forhindringer eller
andre omstændigheder på. På sin rejse kan man derfor omgås noget, fare
vild, eller sinkes undervejs, [d62]. Der kan være deciderede afbrydelser,
[d63], som ses i fx: Firewalls, hvor man låses fast, løber ind i forhindringer,
eller hvor der dukker røde lamper op. [d64] er udtryk for, at man ændrer sin
rejse undervejs eller fx sætter farten op: Man omdirigeres, tager en ny drejning eller laver en kovending. [d65] vedrører hjælp til orientering under rejsen: Der er tourguider, bedre kort og vejvisere. [d66] vedrører tidsbesparelser, idet man kan foretage genveje eller være banebrydende. [d67] vedrører
adfærden under kørslen, hvor man kan overhale indenom mv. eller give
baghjul. [d68]-metaforerne vedrører deciderede rejser, eller afspejler det:
'Ticket to ride' og jeg foretager on-line rejser.
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Rejsescenariet 3. Rejsemåden
d62 forhindringer, tidsforbrug, omveje
d63 afbrydelser
d64 ændringer i rejsen
d641 accelerere/decelerere
d642 få et skub, push, drive
d643 andre ændringer: krumspring
d65 hjælp til orientering
d66 spare tid: genveje
d67 overhale
d68 rejse.

Endvidere ses resultatet af eller udgangspunktet for rejsen i [d71], hvor man
kan få adgang til noget, ankomme til noget eller forlade noget: Der er adgang til markedet, tilgangstider, der er adgang til informationssamfundet
etc. [d73] vedrører manglende adgang, og [d74] vedrører, at noget forlades.
Der kan også være tale om, at man er gæst eller på besøg, [d8], hos nogen:
Denne site er et besøg værd, eller man besigtiger noget.
Ud over dette nuancerede metaforiske rum, er der en metaforisk type, [d0],
bestående af underkategorierne [d00]-[d09], hvor der gradueres efter den hastighed, hvormed rejsen eller transporten foregår. Nogle af disse typer kunne
godt have været selvstændige aktiviteter, fx flymetaforer, men der er så
mange forskellige, at skematiseringen nedenfor har været mest hensigtsmæssig.
Rejsescenariet 4. Resultatet af rejsen
d71 adgang, ankomst, tilgang, udgang, indgang
d73 manglende adgang
d74 forlade
d8 besøg, gæst, visit.
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Rejsescenariet 5. Hastighed
d0 andet - gradueres efter hastighed
d00 lav hastighed (har hastighed/i kø)
d01 lav hastighed (langsom/bevæger sig)
d02 lav hastighed (1-spins hastighed)
d03 middel hastighed (hurtigere)
d04 middel hastighed (i gang)
d05 hurtig hastighed (hurtigt, fart på)
d06 hurtig hastighed (hurtigste)
d07 meget stor hastighed (spurter afsted, stormer afsted)
d08 meget stor hastighed (lyntogsfart)
d09 højeste hastighed (raketfart, rekordfart).

Således er der langsomme rejser eller rejser, der er gået helt i stå som [d00]:
Præmier står i kø, printerkø, problemerne har været en bremse. [d01] er lidt
hurtigere: Firmaer kryber ikke over, hvor gærdet er lavest. [d02] vedrører
langsomme kort. I [d03]-[d07] stiger hastighederne i forhold til de tidligere:
Hastigheden er ikke hæsblæsende, hurtige farvescannere, hurtigere hukommelse til hamrende hurtige maskiner. I [d08]-[d09] drejer det sig om computere med lyntogsfart, teknologier, der er landet, computerbranchen, er som
at flyve Boeing 747, tophastighed og at farten bliver maksimal. Illustrationerne på ord og udtryk, som der henvises til her, fx fly og tog, er i en commonsenseforståelse. For her problematiseres ikke, om computerbranchen risikerer at falde ned, eller om toget får forsinkelser.
5.3.2. Indre rum
Der findes ganske få metaforer, der vedrører det, vi kan kalde det indre rum.
Den svage repræsentation af denne type metaforer er dog ikke et argument
for at slutte, at konkretiseringer er dominerende i fx computerfagsprog.
Den ringe repræsentation af denne type metaforer skyldes snarere, at følelser
og indre oplevelser ikke er noget, som vi i vores kultur har et velfungerende
og struktureret almensprog til at håndtere. Under menneskeliggørelser var
der en enkelt metaforisk ytring, der angik følelser, [n383]: Plotteren føler på
papiret. Grunden til at dette føler blev kategoriseret under mennesker,
[n383], og ikke følelser, [E], var, at der var tale om en generel henvisning til
følelser på et meget lille detaljeringsniveau. Det, som [E]-metaforerne ved234

rører, er følelser eller sansninger på et dybere detaljeringsniveau, hvor en
sådan detaljeringsgrad muliggør ombytninger. Når der snuses til programmet, er der tale om en sådan ombytning af nogle sanser, idet det er muligt at
se det (man kan se, hvordan det fremtræder på skærmen), men man kan ikke
snuse til det. Det drejer sig altså om de steder, hvor sansninger ombyttes:
Skulle noget have været set, bliver det nu følt etc. Der er en halv snes metaforer i korpus, som kan siges at høre til disse [E]-metaforer.
Det indre rum
E følelser/sansning.

Illustrationer på denne metafortype er: Vi snuser til programmet, du bliver
indhyllet i lyd, stilfærdige forbedringer, hørmen fra 70'erne, Net går i sort,
og man lader kunder snuse til fremtiden. Her indikeres, at der er et indre
rum for nogle syns- lyd- og lugte-oplevelser. Scenariet er hverken særligt
nuanceret eller homogent og derfor ikke et scenario, der kan forventes at generere mange fremtidige metaforer.
5.4. Scenariernes strukturer
Det er ikke her målet at drøfte samtlige scenarier i detaljer. Flere af scenarierne er kendte fra faglitteraturen, og flere af dem er således ud fra mere eller
mindre systematiske undersøgelser allerede etableret. Shore har således ud
fra en kognitiv semantisk synsvinkel undersøgt forskellige scenarier (der
dog ikke betegnes således) i den amerikanske kultur som spil. Fx ser han baseballspillet centralt for den amerikanske selvforståelse og udmøntet i en
række metaforer (Shore 1996, 75). Motorvejsmetaforik er behandlet af Rohrer (1999 og 2000). Dyremetaforik er heller ikke ukendt i faglitteraturen (se
fx Bolt 1995), og landskabet som scene drøftes af Larsen (Larsen 1996, 48),
der ser det som en scene splittet mellem kultur og natur. Teatermetaforerne,
hvor mennesker ses som agenter på en scene, er fx udbredte i sociologiske
kredse (Sandbothe 1997). Sandbothe ser også landskabet som kildeområde
for ny teknologi og specielt for Internettet (Sandbothe 1996a, 2000, 84).
Stålhammar (1997) har beskrevet flere af de her undersøgte scenarier fragmentarisk (jf. ovenfor på side 121), lige som forskellige scenarier kan genkendes i en række af Lakoff og Johnsons begrebsmetaforer, fx orienteringsmetaforer og krigsmetaforer.
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Deignan har ud fra en leksikalisering af en række engelske ord og udtryk udgivet en metaforordbog, som er inddelt i en række overskrifter, som
omfatter en opdeling, der svarer til de metaforiske typer her (Deignan 1995,
IV). Deignan har dog ikke foretaget systematiske undersøgelser som her,
men har opbygget sin metaforordbog efter selvvalgte eksempler. Deignans
undersøgelse indeholder 12 metaforiske områder. Alle Deignans områder er
omfattet af undersøgelsen her. Men ud over hendes områder indeholder undersøgelsen af computermetaforer her en række af ekstra typer metaforer. I
listen nedenfor angives Deignans 12 områder og betegnelserne fra de metaforiske typer i computerundersøgelsen, der svarer til hendes områder, angives sidst.
Sammenligning mellem Deignan (1995)
og computermetaforundersøgelsen her
(1) den menneskelige krop [n7]
(2) helbred og sygdom [c]
(3) dyr [m]
(4) bygninger og konstruktioner [s]
(5) maskiner, vehikler og redskaber [u], [d4] og [q1]
(6) spil og sport [e, a]
(7) madlavning og føde [l]
(8) planter [B]
(9) vejret [L2]
(10) varme, kulde og ild [F]
(11) lys, mørke og farver [L]og [T]
(12) retninger og bevægelser [i]og [o].

En liste som Deignans afspejler ikke nogen overordnet struktur. I det system, som er etableret i min undersøgelse, er der langt flere områder, og
Deignans kortlægning er således mere eller mindre mangelfuld. Flere af
hendes metaforområder er ikke på samme detaljeringsniveau, hvorfor der da
også er set bort fra en hel række forskellige metaforiske typer såvel som
scenarier. Problemet i et arbejde som Deignans er dog, at det ikke afspejler,
om de metaforer, der findes i ordbogen, reelt anvendes.
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Et andet arbejde er Meyer m.fl. (Meyer, Zaluski og Mackintosh 1997),
der ud fra en kognitiv semantisk tankegang undersøger en række internetmetaforer. Her ordnes metaforerne tematisk i ti temaer.
Sammenligning mellem Meyer m.fl. 1997
og computermetaforundersøgelsen her
(1) navigation [d]
(2) post [s6]
(3) arkitektur [q3]
(4) skrevne medier [n36]
(5) fællesskab [A]
(6) konversation [n35]
(7) kommercialisme [G]
(8) underverdenen [x]
(9) ild og eksplosiver [h3] og [x32]
(10) dyr [m].

Disse inddeles efterfølgende i et system, hvorefter de kan karakteriseres som
henholdsvis hele og partielle metaforiske termer. Hertil kan der knyttes
samme kommentarer som til Deignans arbejde vedrørende temaernes strukturer. Meyer m.fl.'s mål er dog ikke at undersøge computerfagsproget generelt, men alene at undersøge metaforer, der anvendes om funktioner og processer på Internettet. Derfor får de ikke klarlagt større strukturelle sammenhænge. Endvidere mener Meyer m.fl., at tilstedeværelsen af de mange internetmetaforer skyldes hensynet til menigmand. Hertil er blot at tilføje, at det
ikke ser ud til, at det er formidlingen af teknologisk viden til menigmand,
der i denne undersøgelses tekstkorpus synes at motivere tilstedeværelsen af
metaforer. For det første er læsergruppen selv faglige specialister, og for det
andet er det ikke kun i formidlingen af ikkefagligt stof, der findes metaforer,
men i mindst lige så høj grad i det faglige stof, dvs. i de teknologiske drøftelser og analyser.
Den måde, som metaforerne i denne undersøgelse er indskrevet i scenarier
på, er ikke foregået partielt, men samlet og ud fra konkret tekstmateriale. For
det første står det her klart, at det er helt unødvendigt at finde på metaforer
selv: Metaforerne optræder i så stort omfang og med så høj en frekvens, at
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de må siges at være jævnt og højfrekvent repræsenteret på hver eneste side i
pc-magasinerne. For det andet fremgår det, at de repræsenterer et afgrænset
system. Vi kan ikke som Lakoff og Johnson slutte, at der er tale om et utal af
metaforer, jf. siderne 12, 78 og 188, eller at vi har et "uendeligt galleri" af
metaforer, som Meyer, G., 1997, forudsætter.
Den måde, som strukturen af metaforerne er på i skemaerne, kan sammenlignes med de overordnede struktureringer af begreber, der kendes fra
tesaurusser og begrebsordbøger (fx Kipfer 1992 og Andersen, H. 1945). Sådanne værker har været inspirationskilde til scenarierne (se afsnit 4.3.1 Generelle overvejelser vedrørende metoden). I sådanne opslagsværker kan et
hvilket som helst begreb indordnes begrebsstrukturen. På samme måde er
scenarierne struktureret, og det betyder, at ethvert ord eller udtryk vil kunne
tilordnes et scenario. Der er altså tale om fuldstændig struktureret beskrivelse af metaforers kildeområde.
Scenarierne er således ikke ubegrænsede i antal. De er, når vi konkret
betragter de ord og udtryk, der optræder i dem, lukkede. For det er ikke alle
ord og udtryk, som kunne forekomme, der faktisk optræder. Det er de samme ord og udtryk, som jævnligt dukker op. Fx er det under de menneskelige
relationer i familierelationerne ord og udtryk som døtre, sønner, fædre og
mødre, der optræder. Det er i detaljeringsniveauet og i variationerne af udtryk, at scenarierne primært er lukkede. For vi ser netop ikke udtryk som
onkler, oldebørn og kusiner her. Det er en meget lille del af de mulige ord
og udtryk, som faktuelt kommer til udtryk her.
At der er tale om begrænsninger og lukkede strukturer, kan man forvisse
sig om ved at søge på sådanne mulige ord og udtryk på Internettet (jf. side
178 og afsnit 3.2, en procedure, som er foretaget i et vist omfang). Således
kan man slutte sig til, at det ikke er på grund af det forholdsvis lille korpus,
som undersøgelsen af computermetaforer er foretaget på, at der ikke er større detaljeringsgrad, men på grund af principielle strukturer.
Således er ikke kun selve antallet af mulige scenarier angivet her. Også
de scenarier, der rent faktisk bruges og dermed er aktualiseret i computerfagtekster, er angivet her. Det er ikke kun variationen af forskellige typer metaforer, vi har set her. Vi har også set, hvor der er en stor detaljeringsgrad i
forskellige typer af metaforer, og hvor der ikke er det.
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5.4.1. Scenariefrekvenser
I dette afsnit gøres der kort rede for indholdet i databasen over metaforer.
Ligeledes gøres der rede for hvorledes disse metaforer er fordelt i forskellige
metaforiske typer. I bilag 1 i kapitlet Fordeling af de metaforiske typer (side
24 ff.) findes der en total opgørelse over, hvor mange metaforer der er fundet af de forskellige typer. I bilag 2, side 24, kan man således fx se, at der er
fundet 8 [A1]-metaforer, 1 [A2]-metaforer og 4 [A21]-metaforer, og der er
også foretaget en summering af alle [A]-metaforerne. Det er sådanne oplysninger, der ligger til grund for oversigten i kapitlet her.
I rammerne, Opgørelse 1-3, nedenfor er der foretaget en optælling af
metaforer i de forskellige scenarier. Således er fx antallet af [T]- [F]- og [I]metaforer lagt sammen for at få antallet af tingsliggørelser. Det ses af disse
tre oversigter, at bl.a. antallet af tingsliggørelser er 496, antallet af botaniseringer er 75, og at antallet af animeringer er 333. Det ses også, at antallet af
personificeringer (som kan fås ved at sammentælle [n]- og [k]-metaforerne)
er 1.211 (961+250). Dette er en af de største grupper af metaforer i databasen.
Opgørelse 1
Tingsliggørelser 383+92+21
Botaniseringer
Animeringer
Menneskeliggørelser

[T+F+I]
[B]
[m]
[n]

496
75
333
961

12
28
279
191
78

588

Produktionsrum
-fangst og fiskeri
[æ]
-landbrug
[w]
-håndværk 236+8+35 [q+S+g]
-industri 156+35
[u+p]
-salg og service
[G]
(Sum af denne ramme =

2.453).
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Opgørelse 2
Rum uden for produktion
- sociale arrangementer
[A]
- måltidet
[l]
- menneskelige relationer [k]
- jura
[J]
Kunst og kultur
- malerkunst
[f]
- musik
[z]
- design
[D]
- teater
[r]
- sport
[a]
-- surfing
[t]
- spil
[e]

39
123
250
5

417

31
19
60
85
352
46
54

647

Rum uden for kontrol
- kriminalitet
- krig
- sygdom
- det irrationelle

[x]
[h]
[c]
[ø]

31
224
133
79

467

[Æ]

20

20

Rum diakront
(Sum af denne ramme =

1.551).
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Opgørelse 3
Fysiske rum
- vertikal orientering
- overfladen

[o]
[i]

258
443

701

Kulturlandskaber og rum
- landskabet
-- Nettet
- byen
- rejseaktiviteterne
Indre rum

[L]
[N]
[s]
[d]
[E]

212
40
325
817
12

1406

(Sum af denne ramme =

2.107).

Opsummering af opgørelse 1-3
Sum af alle metaforerne (jf. opgørelse 1-3) =

6.111

Menneskeliggørelserne [n+k+x], 961+250+31

1242.

Andre forhold i databasen fremgår af nedenstående ramme. Her er bl.a. foretaget en opgørelse af leksikaliseringsgrad, hvoraf det fremgår, at langt hovedparten af de metaforer, som der er registreret - nemlig 5.661 af 6.111 i alt
- må vurderes som højt leksikaliserede.
Af rammen fremgår også, at langt størstedelen af metaforerne - nemlig
5.172 - vedrører computerrelaterede emner (computere, skærme, printere og
andre elektroniske enheder og deres funktioner). En mindre del - nemlig 939
- vedrører ikke decideret computerrelaterede emner, men vedrører hvordan
priserne på computere stiger, hvordan computermarkedet forandrer sig osv.
Det fremgår også, at under en tiendedel af de fundne metaforer kommer fra
reklamer. Hovedparten, nemlig over 90% (5.660 af 6.111) af metaforerne
kommer fra artikler, hvor computerrelaterede emner drøftes fagligt.

241

Andre forhold i databasen
Leksikalisering (1=høj, 2=middel og 3=lav)
- høj leksikaliseringsgrad
- middel
- lav
(Sum=

5661
178
272
6111)

Fagbrug (1=brug om andet end computere mv., 3=brug om computerrelaterede emner)
- ikkecomputerrelateret
939
- computerrelateret
5172
(Sum=

6111)

Fordeling på artikler og reklamer (a = artikler, r = reklamer)
- metaforer fundet i artikler
5660
- metaforer fundet i reklamer
451
(Sum=

6111).

Databasen indeholder også en række poster, der ikke er metaforer. Dette
fremgår af rammen Ikkemetaforer i databasen nedenfor. Der er i alt 6.111
metaforer, hvortil kommer 179 andre ytringer, således at der er i alt 6290
poster i databasen. Disse 179 andre ytringer fordeler sig på bogstavelige ytringer, metonymier, illustrationer på dårligt sprog, ytringer, hvor metaforer
drøftes og på overdrivelser.
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Ikkemetaforer i databasen
Antal metaforer i databasen
Ikkemetaforer i databasen

6111
179

Poster i alt i databasen

6290

Bogstavelige ytringer ("-b")
Metonymier ("-my")
Illustrationer på dårligt sprog ("-ds")
Ytringer, hvor metaforer
drøftes ("-metaforer)
Overdrivelser ("-o")

109
33
14
7
16.

5.4.2. Scenariesammenhænge
Scenarierne er som vist ovenfor blevet skematiseret, hvilket betyder, at de er
opstillet på en overskuelig måde. Denne skematisering er ikke vilkårlig, men
afspejler sammenhænge, som ord og udtryk har i dagligsproget. Skematiseringen er dog ikke lig med det, som jeg har kaldt metaforernes strukturer.
Skematiseringen demonstrerer, at de metaforiske strukturer er lukkede, idet
en hvilken som helst computermetaforytring - og en hvilken som helst anden
type metafors kilde - kan indordnes i skemaet. I skematiseringerne afspejles
dog kun et snit af de metaforiske strukturer. Flere ord og udtryk kan nemlig
siges at skulle indordnes et andet scenario, end det, der er valgt her. Fx kan
egenskaben flydende indikere både tilknytning til et tingsscenario og et fysikscenario (jf. [T8]=[F02] på side 179 - der er tale om scenariesammenhænge). Tilsvarende kan det, at sætte noget op eller tage noget ned i håndværkermetaforerne, [q], siges også at hænge sammen med de vertikale orienteringsmetaforer, [o], således at de to kan siges at have visse sammenfald eller at være skudt ind i hinanden. Der er relationer mellem de forskellige scenarier (se figur 6).
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Figur 6. Relationer mellem scenarier

[o]
[q]

[o1]
[q51]

Nederst i de forskellige scenarieoversigter er der gjort opmærksom på en
række af tilsvarende sammenfald eller relationer mellem scenarier. Fx kan
også nævnes sammenfaldet mellem krigsmetaforer og kriminalitetsmetaforerne: At skyde og kugler, der kan siges at skulle placeres begge steder.
Skematiseringerne fanger ikke disse forhold ved vores måde at sprogliggøre
verden i dagligsproget på. Det er forhold, som kan betegnes holistiske. I
skematiseringerne foretages et fremstillingsmæssigt valg: Der siges at ord og
udtryk indplaceres i et bestemt scenario. Men taler vi om strukturerne, er alle
indplaceringsmuligheder inden for skemaernes rammer. At metaforerne kan
placeres flere steder bekræfter blot de aktuelle skemaers berettigelse.
Nogle ord og udtryk som at skyde og kugler kan tilordnes flere forskellige scenarier. Dette gælder også en række andre metaforer i databasen. Disse har dog en lidt anden notation, som også vedrører scenariesammenhængene. Man kan i databasen finde en række typer, der indeholder flere bogstaver i notationen, hvilket indikerer, at de kan indplaceres flere steder i de
forskellige scenarier. I den metaforiske ytring:
De producerer og sælger tonepatroner, der giver lavere pris og længere levetid til HP-laserprintere, og nu er de endda begyndt at skilte med det,

med kortformen de er begyndt at skilte med det, er der først og fremmest tale
om en marketingmetafor, [G]. Disse producenter markedsfører nogle produkter og fremhæver en lavere pris, men de skilter ikke med det; de skriver
blot om det i magasiner og laver reklamekampagner etc. Men når man taler
om, at der er skilte, kunne der også være en henvisning til trafikscenariet,
[d], hvor man orienterer sig efter skilte. I databasen er der lavet en notation
[Gd], hvor [G]-metaforikken vurderes til at være den vigtigste.
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I en række af de forskellige rammer, hvor der gøres rede for de forskellige scenarier, er der nederst oplyst, at der er nogle relationer mellem scenarierne. De scenariesammenhænge, der således fremhæves, er de væsentligste. I databasen gøres der opmærksom på en række andre mindre væsentlige
scenariesammenhænge, idet der i flere tilfælde er anvendt en sådan sammensat notation som fx [Gd], [T1q] og [d1ti], hvor det første bogstav henviser til
den vigtigste metaforik. Disse metaforer regnes dog kun med til den førstnævnte indikator (i eksemplerne her: [G], [T] og [d1]).
Min vurdering af disse scenariesammenhænge er, at ord og udtryk, der har
relationer til flere scenarier, har en kraftigere strukturering. Dette betyder, at
de i højere grad er bundet op på disse scenarier og ikke vil kunne siges at
anvendes så frit som ikkebundne metaforer. En af fordelene ved at anvende
metaforer i fagsprog er, at alle regler for sætningsdannelse ligger lige for,
fordi reglerne kan overtages direkte fra dagligsproget. Men ord og udtryk,
der er bundet op af mange scenarier, kan begrænses i deres brug i fagsproget, idet udtrykkenes udvidede brug bliver for påtrængende: Målet er ikke at
tale om håndværk, om hvordan man orienterer sig, om mennesker og dyr –
målet er at tale om computerteknologi, hvorfor bindingerne ikke må være for
stærke, så de forstyrrer det objekt, man taler om.
En ikke særlig udbredt metaforisk type indeholder udtrykket at drukne. Der
er tre sådanne metaforiske ytringer i materialet: Redaktøren drukner i arbejde, nyhederne druknede i Microsoftbraget, og man drukner i arbejde. Den er
ikke særlig udbredt, da der her forekommer bindinger til flere scenarier,
hvor udtrykket kan ses både som [i47], der vedrører at dykke ned under en
flade, [o42], der vedrører nedsænkning samt [m2], der vedrører liv og død.
Sådanne metaforer, som der ikke er mange af i korpus, kan blive så bundet
af de sammenhænge, de indgår i, i dagligdags sprogbrug, at de får svært ved
at fungere i fagbrugssammenhænge.
5.4.3. Forløb
Der er her flere steder blevet fokuseret på, at nogle metaforer aktualiserer
eller producerer andre (ovenfor side 161 og 178). Her har vi set, hvorledes
tilstedeværelsen af bestemte ord og udtryk virker strukturerende på andre.
Scenarierne kommer herved i aktion. Tilstedeværelsen af rækken af
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scenarier virker strukturerende på den måde, at der hele tiden etableres
nye sproglige forløb, hvor andre ord og udtryk fra scenariet inddrages. Taler
man fx i en række artikler om, at computere kører, er dette en potentiel
metafor, hvis der ikke indgår andre ord og udtryk fra rejsescenariet. Men i
det øjeblik man i samme åndedrag taler om computeres hastigheder,
kommer de to udtryk at køre og hastighed til at indvirke og understøtte
hinanden. Udtrykkene fungerer i etableringen af det metaforiske rum, idet
disse udtryk kan siges at være integrerede. De hænger sammen i deres
såkaldte bogstavelige betydning i scenariet. Nye udtryk kan motiveres af
denne scenariestruktur: Man begynder i artiklerne at tale om at computerne
har fart på. Der er ikke her lavet en større diakron undersøgelse, men det
ser sandsynligt ud, at det forholder sig sådan, at man talte om, at computere
kørte, før man talte om deres hastighed, og at man først endnu senere er
begyndt at tale om deres fart. Dette kan begrundes ud fra udtrykkenes
frekvenser nemlig køre: 217 hastighed: 130 og fart: 33, i databasens
ytringsfelt. Dette kan også begrundes ud fra iagttagelser af metaforiske
forløb, hvor vi i aktuelle teksters forløb kan iagttage, at ord og udtryk er
motiverede af tidligere benyttede.
Disse forløb kan iagttages i forskellige forbindelser, fx hvor forfatterne
anvender et metaforisk udtryk i citationstegn, men senere anvender det uden
(et forhold Olsen 1984, 262, har drøftet). Det pågældende udtryk går fra en
mere bevidst anvendelse og ind i en mere upåagtet tilværelse i den aktuelle
tekst:
"Værktøjet går i aktion, når dets "sensorer" opdager, at ydelsen er faldet un17
der en brugerdefineret grænse." [n3],

hvor sensorer senere i samme artikel nu ikke længere noteres som markante
udtryk via citationstegn:
"Den sensor, som overvåger Internet-hastigheden, er egentlig blot en afspejling af en standard Ping-kommando, og andre sensorer kopierer blot information fra operativsystemets Performance Monitor eller andre programmer."
[n381].

Her sker der også en ændring i det metaforiske inden for den samme metafortype fra et detaljeringsniveau til et dybere, idet vi i 'sensorer' opdager,
17

Alle de nævnte ytringer her er taget fra metafor-feltet i databasen, som bilag 2 er sorteret alfabetisk efter. De aktuelle
kildehenvisninger findes altså i bilag 2 under Værktøjet går i aktion….
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[n3], har en mindre detaljeringsgrad end sensorer overvåger, [n381]. Andre
illustrationer er:
"Maskinen har faste 'ben', og man kan derfor ikke variere tastaturets hældning." [n7],

der aktualiserer den samme metaforiske type senere i samme artikel:
"Den ekstra hældning ved ekstra ben kunne også bruges til at hjælpe maskinen af med noget varme - blæseren peger nedad under maskinens bund, og
der bliver meget varmt under den under drift." [n7].

Markeringsniveauet, som her indikeres af citationstegnene, kan også ændre
sig inden for samme ytring, hvor det her drejer sig om hjerteslag:
"De servere, der indgår i klyngen udveksler 'hjerteslag' via netværket - de
holder hinanden ajour med status, og mærker en server, at hjerteslaget fra en
anden maskine udebliver, igangsætter den en overtagelsesprocedure."
[m211].

Det er i tilsvarende sproglige forløb at ord og udtryk fra forskellige scenarier
aktualiseres: Først anvendes ét udtryk fra scenariet, herefter et eller flere,
eventuelt på et højere leksikaliseret niveau og eventuelt på et andet detaljeringsniveau:
"Hvad angår de tekniske detaljer, er AMD flot kørende." [d3], (min fremhævelse).

Dette aktualiserer:
"Desuden er der anbragt ikke mindre end to 32 KB Level-1 cacher direkte på
processoren, så de kører med fuld processorhastighed."[d3], (min fremhævelse).

Der er flere sådanne forløb, hvor der i samme artikel finder en sådan aktualisering sted. Denne aktualisering indikeres med en pil, Æ. Alle fremhævelser i citaterne er mine.
"AMD fik nu ikke lov at hvile længe på laurbærrene efter deres K2-lancering,
for allerede den 7. maj slap Intel sit modspil fri: Den længede [sic!] ventede
Pentium II." [e10] Æ "Og antagelserne har vist sig stort set at holde stik."
[e5].
"Stac Inc. har nu vendt totalt op og ned på begreberne med programmet ReachOut 7.0." [n7] Æ "Den lange arm" [n7].
"Vil du lege med tanken om selv at komponere din næste pc via Internet uden
selv at måtte gøre alt arbejdet med at samle den, så se indenfor hos
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http./www.dell.com/dk." [d8] Æ "Der er stof om foreningens gods Skovgaard
på Langeland, der drives som et økologisk landbrug, og derudover er der
masser af nyheder, pressemeddelelser og debatoplæg, hvilket burde være nok
til et længerevarende besøg." [d8].

Sådanne aktualiseringer kan også foregå i kombinationer med markeringerne i citationstegn, hvor citationstegnene forsvinder, og hvor det metaforiske rum udbyttes:
"Denne teknologi kalder Microsoft for 'Wolfpack' (ulvekobbel), og den er
ventet med spænding." [m1033] Æ "Dette kan jo også udnyttes til at opgradere maskinparken med; man tager en server ned og opgraderer dens software, imens de andre i koblet ufortrødent fortsætter med arbejdet." [m3].

Undtagelser fra sådanne forløb er dog, hvor andre omstændigheder, fx ord
og udtryk, der anvendes helt ikkemetaforisk inspirerer artikelforfatterne til at
anvende metaforer:
"I dag konkurrerer tekstbehandlerne om at have de fleste og de mest avancerede dtp-faciliteter, så teksten kan få et såkaldt professionelt udseende, uanset
om brugeren har det mindste øje for grafisk æstetik." (Ikkemetaforisk) Æ
"Der er ingen tvivl om, at tekstbehandlerne først og fremmest har øje for teksternes udtryksside, men der er et grænseland mellem udtryk og indhold:"
[n381].

Ovenfor så vi, hvorledes metaforiske forløb foregik inden for rammerne af
den samme artikel, men forløbet kan uden problemer finde sted inden for
rammerne af samme ytring. I disse illustrationer er alle fremhævelserne mine.
"Ville det hjælpe på produktiviteten med en opstilling af tynde klienter og fede servere - som visse har foreslået? [n7] Æ [n7].
"Det andet muntre danske Web-sted, www.standup.dk, og comedy-hotel henviser til hinanden, men mens stand-up.dk mest er en kanal for booking af de
kendte og etablerede komikere her til lands, så prøver comety-hotel [sic!] at
anslå en lettere tone og forsøge også at hjælpe nye folk frem." [z] Æ [z].
"Men havde jeg spurgt, havde jeg nu nok fået et nedladende 'Jamen, det er jo
IBM!', for jeg troede jo selv, at jeg kører en digital Roll Royce [sic!], som jeg
åbenlyst havde bedre evner for at køre end den vagthavende sælger." [d4] Æ
[d3]. Æ " Mit eneste spørgsmål var, om den kunne køre Windows 3.11." [d3].
"En helt ny notebookfamilie fra Compaq hedder Armada 7300, og den er lillebror til 7700-familien, hvis medlem 7730 vi tester i denne måneds stortest."
[k24] Æ [k26] Æ[k24].
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"Med indkøbet af en CHALLENGE-server fra Silicon Graphics (SGI), udstyret med en 150 MIPS R5000-chip og 160 MB RAM, opruster Webguiden.dk
på teknologifronten, således at fritekstsøgning i Webguidens i dag 3,5 GB store HTML-database med mere end 300.000 hjemmesider nu kan ske med en
svartid på højst 1 sekund." [h1] Æ [h5].
"Vores blinktest havde en af testens værste forløb, med et uroligt hjerteslag,
der fik billedet til at pulsere ret voldsomt." [n7] Æ [n7].

Med disse betragtninger over forløb inden for rammerne af enten artikler eller ytringer er det berettiget at generalisere: Scenarierne i PC Magazine
Danmark påvirker generelt metaforiske forløb i bladet og i fagsproget i det
omfang, at fagfolk læser og skriver i bladet og herved interagerer med hinanden. Disse betragtninger har nogle konsekvenser for, hvorledes vi skal
forstå metaforiske strukturer som diakrone. Strukturerne ikke kun muliggør
og øver indflydelse på nye sproglige forløb – de virker produktivt strukturerende ind på disse forløb og er styret af rammerne i de scenarier, der er dokumenteret i fagsproget.
5.5. Metaforers funktioner
Vi har her set på, hvorledes metaforerne optræder som strukturer i scenarier.
Den måde, de fungerer på, er som redundante, rudimentære og restringerede
udgaver af dagligsproget. Det udvalg af ord og udtryk, der bruges udvidet i
computerfagsproget, afspejler på ingen måde den viden og erfaring, som
mennesker her har, men er kun overfladiske aspekter af det. Der er tale om,
at der fra dagligsproget anvendes et forholdsvist lille udvalg af ord og udtryk, som samarbejder om at etablere det metaforiske rum.
Når der her anvendes udtryk som restringeret og rudimentært om metaforerne, er det ikke, fordi metaforerne i sig selv skal betragtes som sådanne: Metaforerne er basale og essentielle i fagsprogene, men i forhold til dagligsproget må de karakteriseres som restringerede. Hvor dagligsproget er
righoldigt og basalt for enhver viden, erfaring og oplevelse, er metaforerne i
fagsprogene kun simple afskygninger. Når der tales om metaforer som dagligsproglige udvidelser eller ekstensioner, kan det forekomme som en modsigelse. Men det, vi udvider, er ikke selve dagligsproget, men kun ganske
afgrænsede dele af det, som vi, fordi vi netop kun anvender en begrænset del
af dagligsproget, kan få til at fungere sammenhængende om nye faglige forhold. Ord og udtryk udvides ind på det faglige nye område, men det sker
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netop på en særdeles regelstyret måde, på en restringeret måde og netop på
en struktureret måde, således at vi har mulighed for at sige noget om det nye.
Den kognitive semantik har i årtier kæmpet for at forklare os, at metaforernes hovedfunktion var, at de skulle bruges til at tænke med. I deres seneste
bog slår Lakoff og Johnson stadig til lyd for det synspunkt, at metaforer er
til at tænke og ræsonnere med (Lakoff og Johnson 1999, 65 ff.). Lakoff og
Johnson har dog ikke empirisk velfunderet undersøgt, hvordan metaforer
fungerer, men har gennem årene holdt sig til deres tekstpoesimetodik og har
derfor begrænset sig til at udvide deres eksempelsamlinger af metaforer. Der
er ikke empirisk belæg for at sige, at der kan findes ubegrænset mange metaforer. Metaforer består derimod, som vist her, i et begrænset antal typer, der
er etableret ud fra et begrænset antal scenarier, der er afskygninger af dagligsproget. Ved at låne reglerne for sproglige struktureringer fra dagligsproget giver scenarierne os mulighed for at sige noget nyt. Men scenarierne er
restringerede udgaver af virkelighed, og metaforer er derfor restringerede
udgaver af dagligsprog, hvilket netop har den fordel, at vi kan få sproget til
at fungere, når vi skal sige noget nyt. Mennesker er ikke som i den romantiske forståelse genier, der principielt kan forstå hvad som helst, og metaforerne er derfor heller ikke udtryk for den kreativitet, intuition og nytænkning, som en sådan romantiseret sprogkonception giver udtryk for. Det
menneskelige intellekt udgør ikke et umådeligt potentiale og reservoir for
tanker og har ikke direkte adgang til en anden verden, hvorfra det kan hente
sit vid. Mennesket kan udvikle sin viden og sit intellekt på baggrund af en
række kulturelle og individuelle forudsætninger. Dagligsproget er her essentielt, idet det stiller en række basale strukturer til rådighed for os mennesker,
som vi kan trække på, når vi skal begå os i dagligdagen, men som vi også
kan tage i anvendelse, når vi skal bevæge os ind på nye områder.
De nye erfaringer og den nye teknologiske viden, som vi imidlertid skal
tilegne os, har vi begrænsede intellektuelle færdigheder til at forstå. At metaforerne skulle hjælpe os med at forstå komplicerede teknologiske forhold er
ikke en hensigtsmæssig måde at se metaforernes funktioner på. Vi ved ikke,
hvad der sker i computere, når de kører, når de transporterer data, når de er
begavede, eller når de kan huske noget. Dette gælder hele den lange liste
over scenarierne, hvor der siges noget om computere: Vi ved ikke, hvad der
sker i computerne, selvom vi kan tale om det.
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Det er et spørgsmål, om der i det hele taget er nogen enkeltperson, der
forstår, hvad der sker i computerne i detaljer. Computere er særdeles komplekse og er højteknologiske produkter, som intet enkelt menneske har fuldt
overblik over. For andre fagområder gør tilsvarende forhold sig gældende.
Vores viden om computere findes i vidensorganisationer, den findes organiseret i forskellige firmaer og forskningsgrupper, hvor forskellige specialister
forstår hvert deres aspekt af, hvad computerne gør og kan. Men selvom vi
mennesker – intellektuelt begrænsede som vi er – ikke forstår, hvad computerne gør og kan, kan vi godt snakke om det. Vi kan bruge metaforer. Men
det er ikke udtryk for, at metaforerne er kreative i sig selv. At vi som mennesker er begyndt at anvende metaforer kan dog i sig selv godt betegnes som
kreativt.
At fastholde, at metaforer er kreative, er derfor uhensigtsmæssigt. Det er
ikke via metaforerne, vi er kreative, det er ikke via disse, vi tænker. Der er
ingen grund til at antage, at vi bedre skulle kunne forstå noget via fx konkretiseringer end via andre metaforer: Heraf bliver det, vi skal tale om, ikke mere anskueligt. Lakoff og Johnson og andre har gennem årtier hævdet, at
komplicerede forhold blev mere anskuelige via metaforerne, men deres metodik har heller ikke givet dem anledning til at mene andet. At vi i et vist
omfang anvender fx konkretiseringer er udtryk for, at vi i vores dagligsprog
i vores kultur har oparbejdet en række hensigtsmæssige og velfungerende
strukturer, som kan udvides til at gælde computerteknologi. Men at vi i stort
omfang anvender personificeringer og rejsemetaforer skyldes, at vi i vores
kultur har adgang til et væsentlig mere komplekst dagligsprog med flere nuancer og flere niveauer, der vedrører menneskelige forhold, når vi skal tale
om meget komplicerede forhold. Det, der afgør, hvorvidt vi anvender det
ene eller det andet scenario, er ikke lighed, men kompleksitet. Tænkte vi på
samme måde, som vi bruger metaforer på, ville dette begrænse vores tænkning meget.
I faglitteraturen er der en række bud på metaforernes funktioner. Goatly
har i sin oversigtsfremstilling gengivet en række, der fremkommer af forskellige sprogsyn (Goatly 1998, 148 ff.). En udbredt antagelse er, at metaforer i et vist omfang udfylder leksikalske huller. Den måde, som man i faglitteraturen har set på denne forklaring på, er dog for snæver. Det er ikke sådan, at man står i en situation og mangler et ord for noget nyt og herefter
finder et mere eller mindre passende udtryk, en metafor. Det vil i stedet være
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sådan, at man har et helt sammenhængende område, som man skal sprogliggøre. Det drejer sig derfor ikke om enkeltstående usammenhængende huller,
der skal udfyldes, men om hele nye vidensområder, som her computerteknologien, hvor man tager ord og udtryk i anvendelse, som har relation til et givet scenario.
En anden funktion er som nævnt, at metaforer er til at tænke med og til
problemløsning. Ud fra undersøgelsen af computermetaforer ser det ikke ud
til, at dette er formålet. Det ser heller ikke ud til, at metaforer er modeller,
hvilket er en tankegang nært beslægtet med tænkefunktionen. Dette kan
skyldes, at tekstkorpus er et magasin, hvis funktion er at formidle viden og
ikke gengive resoneringskæder og argumenter mv. Ud fra de betragtninger,
der her er gjort om kreativitet, ser det ikke ud til, at modeltænkning og problemløsning er grundfunktioner ved metaforerne. At metaforer ofte ses i
forbindelse med modeltænkning kan skyldes, at metaforerne har været inddraget i sammenhænge, hvor nogen – efter at de har tænkt – har villet fortælle os om noget nyt. Man har derfor via de metaforer, som man her har anvendt, syntes, at metaforerne blev anvendt til at tænke med. Når vi har syntes, at metaforerne var gode til at tænke med, kunne det være, fordi vi via
dem kom til at se noget krystalklart (jf. side 52-54), og vi mente i dette at
forstå noget. Der skete dog blot det, at noget nyt via metaforerne blev forbundet til vores dagligsprog.
I faglitteraturen har vi også set flere emotive funktioner: Metaforer kan
anvendes i følelsesmæssige sammenhænge, og de kan anvendes i forbindelse med humor og æstetik. Hertil kan det siges, at metaforer principielt kan
anvendes i forbindelse med alt nyt og alt det, der i sproget ikke på forhånd er
strukturer for, leksikaliserede enheder for og derfor heller ikke er kulturel erfaring for. Metaforerne kan derfor anvendes til at give udtryk for personlige
indtryk. De kan anvendes æstetisk for så vidt, at vi i vores kultur har etableret en struktur for hvilke dele af dagligdagen, vi sætter i scene. Tilsvarende
kan metaforer anvendes i forbindelse med sprogliggørelsen af ideologiske
forhold, hvor nogen fx vil have os til at se forhold ud fra deres perspektiv.
Dette er ikke udtryk for en bestemt filterfunktion, som Black ville betegne
den. Ligesom metaforer kan anvendes til at sprogliggøre noget principielt
nyt, kan de også anvendes til at sprogliggøre noget, som principielt er anderledes for os, og som derfor er nyt for os, hvorfor ideologier kan præsentere
deres tema for os via passende scenarier.
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Vi anvender metaforer i mangfoldige sammenhænge. Jeg så i foråret 1999
en nyhedsudsendelse, hvor man interviewede en amerikansk kvinde, hvis
hjem var blevet ramt af en orkan. Hun blev bedt om at give udtryk for sit
indtryk af situationen, hvortil hun svarede, at denne orkan var som en jordrystelse. Når denne kvinde skulle sprogliggøre sine indtryk, anvendte hun
ordet jordrystelse, som hører til i en helt anden situation, nemlig, når det er
jordens indre, der skaber problemer for mennesker. Hun ville sikkert mene,
at hun klart og tydeligt havde givet udtryk for sine indtryk, men spørgsmålet
er, om hendes udtryk var mere dækkende, end hvis hun havde sagt, at det
var en voldsom blæst og larm. Tænker vi os den omvendte situation, at hun
havde oplevet en jordrystelse, kan vi stille os dette spørgsmål: Hvad ville
hun i så fald have sagt? Ville hun have sagt, at det var som en orkan? Måske
ville hun selv, seerne og journalisten mene, at hun havde forstået situationen
via sit udtryk. De kognitive lingvister ville sige, at hun havde forstået, hvad
hun havde oplevet. Der kan dog stilles spørgsmålstegn ved, om det har noget
med forståelse og kognition at gøre, at hun udtrykker sig sådan. Det er derimod sådan, at sproget stiller nogle muligheder til rådighed. Disse muligheder gør hun brug af og gør herved sine oplevelser kommunikerbare. Hun refererer med ordet jordrystelse til et scenario og får på den måde sine stærke
og individuelle oplevelser forbundet med sprogfællesskabet. Men hun siger
ikke noget nyt. Hun siger, at det hun har oplevet er noget andet end det, det
er. Wittgenstein sagde, at vi altid ser ting som noget. Vi kan sige, at vi via
metaforerne ikke ser, men taler om noget som noget andet. Men vi siger
mere om det pågældende emne, som vi samtidig har indskrevet i et scenario.
Vi siger: Det, jeg taler om, tilhører et overskueligt, kontrolleret og lukket system.
Via metaforerne indskrives vores erfaringer i et scenario, så vi tror, at vi
forstår dem. At sige, at en orkan er et jordskælv, er ikke blot at sige, at den
er noget andet. Som i alle computermetaforerne sker der det, at det uforståelige indskrives i en fast struktureret overskuelig ramme. Metaforernes funktion er derfor også at sige: Det er overskueligt, forståeligt og kontrollerbart.
5.6. Metaforer, scenarier og dagligsprog
Denne afhandlings syn på metaforer er inspireret af Berger og Luckmanns
tanker. Deres tanker fremgår af deres analyse af, hvorledes sprog og be253

vidsthed er samfundsskabt. Dagligdagens virkelighed er ifølge dem "virkeligheden par excellence" (Berger og Luckmann 1979, 35) og den virkelighed, der er basal for sproget. Her ses verden som bestående af en mangfoldighed af virkeligheder, der dog organiseres således, at den fremtræder som
ordnet. De forklarer forholdet mellem sprog og virkelighed således:
"Jeg bor på et geografisk afgrænset område; jeg anvender værktøj – fra dåseåbnere til sportsvogne – der er betegnet i mit samfunds tekniske ordforråd;
jeg lever spundet ind i menneskelige relationer, lige fra min skakklub til
Amerikas forenede Stater, som ligeledes er ordnet ved hjælp af ordforrådet.
På denne måde sørger sproget for, at mit liv er samordnet med samfundets,
og fylder dette liv med meningsfulde objekter." (Berger og Luckmann 1979,
36, mine fremhævelser).

Man forholder sig i dette billede commonsenseagtigt, dvs. rutinemæssigt og
uproblematisk, til dagligdagens virkelighed, og selvom bl.a. dagligdagens
tidsmæssige struktur er kompleks, kan et fælles sprog anvendes til at holde
orden (jf. Berger og Luckmann 1979, 40-41). De taler om fagfolk, som fysikere og kunstnere, der har bevæget sig ind i zoner, der er opdelt efter fortrolighed, fjernhed eller enklaver, der adskiller sig fra dagligdagens virkelighed, og hvor deres erfaringer og viden bliver forvrænget af det fælles sprog
(Berger og Luckmann 1979, 40 og 60). Trods en række ideologikritiske
holdninger, som er karakteristiske for 1960'erne, da de skrev deres bog, får
de flere steder præcist formuleret, hvorledes sprog og viden er struktureret:
"Min viden er struktureret efter de rutinehandlinger jeg udfører i godt eller
dårligt vejr, i høfebersæsonen, når jeg har fået støv i øjet […] Det sociale videnslager ligger foran mig som en integreret helhed, og giver mig således
midler til at integrere de adskilte elementer i min egen viden. Der er en bestemt logik i 'det alle ved', og den samme logik kan anvendes til at skabe orden i de forskellige ting som jeg ved." (Berger og Luckmann 1979, 59, mine
fremhævelser).

Berger og Luckmann arbejder ud fra en fænomenologisk deskriptiv metode,
hvor de ikke undersøger sproget empirisk (jf. Berger og Luckmann 1979,
34). Deres sigte er heller ikke eksplicit sprogligt, men sociologisk. De gør
sig dog unødige kritiske betragtninger i forhold til empiri, idet der ikke behøver at være en modsætning mellem en empirisk og en fænomenologisk
tilgang til sproget. Med deres kritiske holdning til empiri får de derfor ikke
konkretiseret, hvori disse zoner, meningsfulde objekter, ordforråd mv.
består, og de får ikke beskrevet, hvorledes det skal forstås, at vores erfarin254

ger forvrænges. Men skal jeg ud fra undersøgelsen af computerfagsprog
konkretisere disse begreber, vil jeg sige, at de forskellige zoner kan ses som
en række fagsproglige områder, hvor objekterne gives mening ud fra dagligdagens ordforråd via metaforer. Berger og Luckmann taler om et socialt videnslager og integrerede helheder, hvilket netop er de strukturer, vi ser i
scenarierne. Scenarierne er vores sociale videnslagre, der som integrerede
helheder, deres logik og deres henvisning hertil via ord og udtryk om det,
alle ved, netop giver mening til fagområderne. Berger og Luckmann henviser til dårligt vejr og høfebersæsonen og den viden, der ligger i sådanne erfaringer. I scenarierne, fx landskabsscenariet eller rejsescenariet, tager fagfolk udgangspunkt i sådanne videnslagre og integrerede helheder og anvender ord og udtryk herfra på computere. Og Berger og Luckmann har ret, når
de taler om forvrængning, for det er en begrænset og ordnet virkelighed, der
tages udgangspunkt i, som ikke afspejler bl.a. de komplekse tidstypiske
strukturer. Dagliglivet er langt mere komplekst, end scenarierne giver udtryk
for. Det er fordi, der i scenarierne kun indgår det, alle ved og er enige om,
idet der her kun indgår simple, uproblematiserende commonsenseagtige
aspekter af verden, at metaforerne kan skabe orden. Metaforerne muliggør
ikke kun, at vi kan tale om højteknologiske aspekter af virkeligheden. Vi tilfører den også orden.
Berger og Luckmann har i deres arbejde været stærkt inspireret af Schutz,
hvorfra vi kan trække samme linjer mellem scenarierne og vores dagligdagsviden. Schutz taler om vores vidensystems konsistens, og som han siger: "Dette vidensystems konsistens er ikke naturlovenes, men de typiske sekvensers og relationers" (Schutz 1975, 115). Dette kan også siges på en anden måde med Schutz' ord: Denne viden er kogebogsviden. Scenarierne kan
derfor ses som en sådan praktisk, erfaringsmæssig og struktureret kogebogsviden, der netop, ligesom kogebogen, giver anvisninger på tilberedningen af forskellige retter og strukturerer vores sprogliggørelser.
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6. Konklusioner og udblik
6.1. Forudsigelige metaforer
Metaforerne er struktureret i scenarier, og disse fungerer strukturerende på
nye metaforer. Det er kun en lille del af de mulige metaforer, der benyttes i
scenarierne. Ser vi på mere simple strukturer som håndværkerscenariet, er
der tale om et lille udpluk af forskellige værktøjer, der tages i anvendelse
(der er kun hammer og høvl, men ikke skruetrækker, boremaskine etc.). Der
er ikke tale om, at man kan finde ord og udtryk på meget dybe detaljeringsniveauer. Således finder man ikke metaforer, der indeholder fx værktøjer for
klaverstemmere. Der anvendes ikke nomenklaturer fra indmaden i en dørlås,
og i spilscenariet får vi nok oplysninger om træk og udspil, men vi får ikke
detaljerede henvisninger til en passant eller springergafler i skakspil. Sådanne ord og udtryk ville ikke blive anvendt, og det skyldes, at de ikke kan
siges at høre dagligsproget til. Udvalget af ord og udtryk er på et meget indskrænket niveau, når vi ser det på baggrund af den komplicerede teknologi,
der tales om.
Vi vil, såfremt vi ser på ord og udtryk på samme detaljeringsniveau inden for de samme scenarier, kunne pege på nogle oplagte muligheder for
nye metaforer. Og ved at kontrollere hvorvidt sådanne nye metaforer findes i
større korpora end det undersøgte, ville vi kunne få bekræftet, at der er tale
om reelle metaforer. Det er således fx enkelt at få bekræftet via søgninger på
Internettet, at håndværksscenariet også indeholder ord og udtryk, hvor der er
agenter til de værktøjer, vi så. Der findes nemlig en edb-snedker18. Tilsvarende findes der på engelsk en Komputer Klinic19, der kan tage sig af de
sygdomme, som computerne måtte pådrage sig. Sådanne undersøgelser kan
bekræfte, at scenarierne strukturerer metaforerne. Metaforer er derfor forudsigelige: Ud fra scenarierne er det oplagt, hvilke metaforer der efterfølgende
bliver aktualiserede. Det at scanne Internettet for sådanne mulige metaforer
er i sig selv et stort verificeringsarbejde, som ligger uden for denne undersøgelses rammer.

18

Http://w.1.1971.telia.com/~u197102014, d. 19. februar 1999.

19

Http://www. komando. com/help/instant_answers/649.shtml, d. 12. november 1998.
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Der er som vist foretaget forskellige tests af mulige metaforer. En anden
oplagt mulighed set på baggrund af udviklingen fra familiescenarierne er at
søge efter metaforhullet børn. I familiescenariet er der brødre, søstre, mødre
etc., men der er ingen børn. Det dansksprogede Internet har vist sig at være
for lille et grundlag at undersøge: Her er ingen svar på søgninger som "'motherboard' NEAR 'børn'" eller andre tilsvarende udtryk som sønner og døtre
(undersøgt november 1998 via Kvasirsøgemaskinen - om funktionen NEAR
se fodnote 15 på side 117). Forventningerne bør også være mindre på dansk,
da det her forventes at blive fundet tæt på udtrykket mother, der ikke nødvendigvis vil inspirere til nye metaforer, som det tilsvarende danske mor
ville have gjort, hvis motherboard var blevet fordansket til moderkort. På
undersøgelsestidspunktet blev der kun fundet et enkelt relevant computerfagligt metaforisk udtryk ud fra og i tekstmæssig sammenhæng med motherboard:
"Actually, it's several cards that is on top of the motherboard, including one
that holds the relocated 68LC040 along with the 486, so it's not really built
into the motherboard. Maybe 'bastard child' would have been a better term."
20
.

Men ved en undersøgelse i år 2000, har det oplagte metaforhul i familiescenariet vist sig at aktualisere en række metaforer. En søgning giver 19 internetsteder, hvoraf dog kun 4-5 resultater viser sig at være relevante. Til gengæld indgår child her meget varieret21 (alle resultaterne er fundet d. 2. januar
2000). Der findes et motherboardkort, hvori udtrykket child indgår: Arbit's
Slot ATA/66 posterchild, der er en konkret proces ved navn Sigmund, og
denne proces er af typen child process too close to motherboard. Der er også
et program, der kan klare bestemte problemer på computeren, nemlig Rosenthal Conflict resolver will act as a sort of Marriage, Family and Child
Counselor for your motherboard and peripherals. En ikkerelevant anvendelse var, at installation of this motherboard was child's play. Der er her
20

Http://rad.hcf. jhu. edu/~mdcard/ jul96-okt96.archive/0315.html, d. 12. november 1998.

21

Alle resultaterne er fundet d. 2. januar 2000. Internetadresserne er:

(1) http://www.cpureview.com/july29-1999.html
(2) http://einstein.et.tudelft.nl/~jeanpaul/unix_signals.html
(3) http://reporternews.com/biz/share0219.html
(4) http://optimize.bhcom1.com/english/reviews/mainboard/ms7070s.htm.
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tale om meget små frekvenser, men der er tale om en stigning i forhold til
den ovenfor nævnte søgning i 1998. Det amerikansk-engelsksprogede Internet er 90 gange større end det danske, men en søgning på de danske sites
(januar 2000) giver alligevel et resultat, hvor computerteknologi indskrives i
familierelationen mor-barn. Fundet indeholdt en lille fremstilling af computerdele som figurer i en eventyrscene. Fortællingen var Heksen og hendes
datter22. Datteren siger til moderen: Åh motherboard…. Dette resultat må om end det er indholdsmæssigt spinkelt - siges at indikere, at nye metaforiske ytringer kan forudses. Der er tale om meget små frekvenser, men selvom
den danske del af Internettet er meget mindre end den engelsksprogede del,
er det altså muligt også her at foretage forudsigelser om metaforer. De metaforiske ytringer er fundet på samme detaljeringsniveau inden for den samme
metaforiske types rammer.
Ud fra den lange række af scenarier vil der derfor detaljeret kunne foretages estimater: Der vil ud fra en vurdering af de ord og udtryk, der anvendes på forskellige detaljeringsniveauer, kunne etableres mulige metaforer, som man i kontrolkorpora vil kunne få bekræftet eller afkræftet tendenserne i.
6.2. Vurderinger af metaforer
At man vil kunne forudse fremtidige metaforer ud fra bestående scenarier
betyder også, at man vil kunne vurdere, hvilke metaforer der er vellykkede
og hvilke ikke ud fra det synspunkt, at vellykkede metaforer vil overleve, og
at uheldige metaforer ikke vil aktualisere nye metaforer. Scenarierne og deres metaforer kan ses som udtryk for vellykkede metaforer.
Computerfagfolk er som sagt ofte bevidste om deres metaforbrug (jf. side 157), i hvert fald når det gælder metaforerne i forskellige brugergrænseflader som fx Windows. Det hensigtsmæssige ved de nuværende metaforer,
der anvendes i sådanne grænseflader, har tidligere været drøftet (se fx Dahlager 1999, hvor det inadækvate i kontormetaforerne tages op). Desværre har
forskellige arbejder med hensyn til vurderinger af computermetaforer været
præget af den kognitive semantiks dogme om, at vi tænker via metaforer.
Kjær (1997, 28 ff.) taler således om, at metaforer skal fungere som en hjælp
22

Http://home11.inet.tele.dk/farmer/demo/jordbaer_1.htm
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for brugere til forståelsen af et system. Sådanne kriterier må ud fra denne
undersøgelse siges at være uhensigtsmæssige, idet der i kriterierne til vurdering af, hvorvidt metaforer fungerer eller ikke, ikke skal foretages vurderinger af, om anvendte scenarier ligner. De skal derimod hjælpe med at sprogliggøre. Vurderingerne skal i stedet foretages ud fra strukturelle forhold vedrørende scenariernes kompleksitet. Brugerfladen kan måske godt repræsenteres via ikoner som papirkurve og skriveborde, men hvis de er uhensigtsmæssige, er det ikke på grund af det, som disse udtryk i sig selv betegner i
den såkaldt bogstavelige verden, men på grund af den dybde, disse ord og
udtryk har, og de relationer disse ord og udtryk indgår i. Det kunne fx godt
vise sig, at det ville være mere hensigtsmæssigt at anvende ikoner og metaforer fra de menneskelige sociale relationer så som familie, søskende, fædre
etc. i brugerfladen, men sådannes succes ville bero på sådanne ord og udtryks evne til at fungere strukturelt i brugerfladen og ikke bero på eksistensen af indre kognitive billeder.
6.3. Metaforer og diakroni
De metaforer, der aktualiseres i forskellige korpora, gør det ud fra de metaforiske grundsystemer, scenarierne. Dette betyder, at det er muligt at forudse, hvorledes metaforerne vil udvikle sig, hvilke metaforer der er mulige,
hvilke der er levedygtige, og hvilke der falder udenfor. Dette betyder ikke, at
aktualiseringen af bestemte metaforer ikke kan være motiveret alene af ydre
aktuelle forhold uden for scenarierne. Sådanne ydre aktuelle forhold kan kun
være medvirkende årsager til, at bestemte ord og udtryk får en bestemt drejning, altså får en bestemt detaljeringsgrad, og har ikke indflydelse på, hvilke
ord og udtryk der i øvrigt kommer til at indgå i metaforer. Fx så vi ved
sportsmetaforerne, at der blev talt om den gule førertrøje, hvilket var motiveret af computereksterne forhold, nemlig at en dansk cykelrytter havde
succes i Tour de France. Men denne drejning mod den gule førertrøje kunne
kun lade sig gøre, fordi der i forvejen var et scenario, hvor man talte om placeringer på alle mulige niveauer nemlig at tabe, at vinde, at være med i feltet, i front, bagerst osv. Den gule førertrøje var en indskrivning af nogle
forhold i det samme scenario, dvs. den samme struktur, blot med en af omverdenen aktualiseret drejning.
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Ovenfor så vi på metaforiske forløb over kort tid. Sådanne forløb må også
vurderes til at ske over lang tid, over årtier og over århundreder, således at
ikke kun ord og udtryk, men hele scenarier, der på et tidspunkt har fungeret
som en dagligdags referenceramme for et fagområde, ændres. Ord og udtryk, som på et tidspunkt blev anvendt i metaforer, kan på et senere tidspunkt bliver så leksikaliserede, at de på et senere tidspunkt igen bliver betragtet som en dagligdags referenceramme, som igen kan anvendes på nye
erfaringer, forhold, artefakter og erkendelser. Over århundreder kan man forestille sig, at dagligsproglige scenarier slår over i metaforer, der leksikaliseres og igen bliver dagligsproglige og dermed basis for nye ekstensioner.
6.4. Metaforernes status i dag
6.4.1. Generel status. Leksika og encyklopædier
Inden for de sidste hundrede år er opfattelsen af metaforerne forandret i takt
med forandringerne i sprogvidenskaben generelt. Oversigten på side 75 viser
denne udvikling. Foretager vi opslag i forskellige leksika, får vi også en indikation over den status, som metaforerne har i dag.
Lad os se på, hvad der skrives om metaforer i Danmark. I Salomonsens
Konversationsleksikon fra 1924 står der indledningsvis:
"Metafor (gr.), Overførelse, et overført, billedligt Udtryk, i hvilket Billedet
umiddelbart indsættes for Sagen. I denne dristige Sammenligning ligger Kilden til hele Poesiens Billedlighed, den fælles Rod for Mytologi og Poesi […].
(Salomonsens konversationsleksikon 1924, 1000).

Resten af artiklen foregår i samme tråd: Metaforer er billedlige udtryk i poesiens verden. Men i Konversationsleksikonnets afløser, Den Store Danske
Encyklopædi, får vi en opdateret udgave af metaforerne. I artiklen følges
udviklingen fra Aristoteles over Quintilian til Richards, Black og Ricoeur.
Herefter nævnes en passant litteraten, "den danske metaforteoretiker", Hejlskov Larsen, og resten af artiklen - ca. en tredjedel - vedrører den kognitive
semantik:
"Ved slutningen af 1900-t. findes den mest produktive metaforteori inden for
den lingvistik, der kalder sig kognitiv […]. (Den Store Danske Encyklopædi,
1999, 186).

Ved slutningen af 1900-tallet fremhæves Lakoff og Johnsons arbejde i
Danmarks mest anerkendte almenleksikon Den Store Danske Encyklopædi
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således ikke kun som den mest produktive teori, men også som den mest
prominente, når det vurderes ud fra, hvor centralt den er placeret i artiklen.
Andre leksikonopslag giver ikke bedre oplysninger. Fx giver Lademanns store leksikon den oplysning, at metaforer er billedlige omskrivninger, der bruges meget inden for digtekunsten (Lademanns store leksikon
1993, 199), der ikke er stort bedre end det, der står i Gads lille leksikon
(1999, 302). Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon giver også oplysninger om, at metaforerne er billedlige udtryk, men henlægger ellers deres virke til fantasien og poesien (Aschehoug og Gyldendals store norske
leksikon 1995, 350).
I den store Encyclopaedia Britannica er beskrivelsen af metaforerne ikke så antikverede, som de var i de sidstnævnte danske beskrivelser. Her beskrives metaforerne således:
"Metaphorical language is the fundamental feature of poetry. Language itself
is highly metaphorical." (The new Encyclopaedia Britannica, 1974, 831).

Her er indarbejdet en forståelse af metaforer, hvor deres funktioner ikke kun
er poetiske.
Andre almene leksika og encyklopædier er ikke bedre, og de er stort set
meget afhængige af de kilder, som de bygger på. I en amerikansk encyklopædi vægtes metaforernes retoriske egenskaber og i en anden bliver skellet
mellem levende og døde metaforer vigtigt (henholdsvis The Encyclopedia
Americana 1972, 707f og Academic American Encyclopedia 1981, 334). I et
tysk værk fremhæves det, at dagligsproget er fyldt med metaforer, men at
metaforerne ellers specielt er kendetegnet ved deres skabende fantasi (Meyers enzyklopädisches Lexikon 1976, 133).
Selvom vi går til mere specialiserede leksika inden for filosofi og lingvistik, er det vanskeligt at få oplysninger om, hvorledes metaforer indgår i
fagsprog (dette gælder Lausberg 1973, der dog primært har et litterært sigte,
Glück 1993 og The Encyclopedia of Philosophy 1967, 284 ff.). Et værk, der
skal fremhæves, er Brockhaus' encyklopædi fra 1991, der ikke blot ser metaforerne som havende væsentlige funktioner i poesi og dagligsprog, men også
i fagsprog:
"Notwendige M. entstehen stets von neuem, wenn das Bedürfnis nach
Benennung neuer Sachen und Phänomene auftritt, also auch in Wiss. und
Technik: z. B. Glühbirne, Atomkern." (Brockhaus Enzyklopädie 1991, Bd.
14, 521).
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At der ikke sker mere, end at man tilskriver metaforerne den funktion i fagsprog at udfylde leksikalske huller, er en anden sag.
En række sprogvidenskabelige opslagsværker forklarer metaforernes funktioner meget forskelligt. Denne forskel beror i stor grad på, hvilke referencer
man vælger at bygge på. Der er et lille tysk sprogleksikon, som ikke
afspejler megen ny viden om metaforer, men som hovedsagelig fortæller os,
at metaforen er et billedligt udtryk, og at lighed er et væsentligt forhold ved
den (Lexikon sprachwissenschaftlicher Termini 1985, 149). I forhold til
dette er Bußmanns sprogvidenskabelige leksikon væsentligt mere
dybtgående (Bußmann 1983). Men da Bußmann bygger på en række
arbejder af mere traditionel semantisk tilsnit (bl.a. Weinrich 1967, Abraham
1975a/1975b og Kubczak 1978 [Bußmann undlader z'et]), bliver artiklen af
samme karakter, og der tales om, at metaforer kan optræde i adjektivistiske,
substantivistiske og verbale former. Selvom Lakoff og Johnson nævnes i
litteraturlisten, nævnes kognitive strukturer og dagligsprog slet ikke.
To tilsvarende opslagsværker, men i engelsk-amerikanske udgaver,
lægger i langt højere grad vægt på metaforernes kognitive og mentalistiske
aspekter. Crystals lille encyklopædi fortæller, at der er konventionelle, poetiske og konceptuelle metaforer. Han taler også om miksede metaforer. Metaforer forstås dog som en semantisk mapping og i denne forståelse karakteriseres metaforisk sprog som unormalt eller afvigende (Crystal 1992, 249).
Malmkjærs lingvistiske encyklopædi har i modsætning til Crystals en fire
sider lang artikel om metaforer, der dog for størstedelens vedkommende
bygger på Ortony (ed.) 1998 [der henvises til 1979-udgaven] (Malmkjær
(ed.) 1991). Lakoff og Johnsons, Blacks og Richards teorier om metaforerne
er her i centrum, og tilsvarende er begreber som konstruktivisme, begrebsmetaforer og interaktion behandlet udførligt. I disse fire sprogvidenskabelige
opslagsværker, de to tyske og de to engelsk-amerikanske, berøres metaforernes fagsproglige aspekter selvsagt heller ikke, idet der bygges på arbejder,
som ikke har beskæftiget sig med disse funktioner ved metaforerne.
To skandinaviske opslagsværker inden for sprogvidenskab skal også nævnes. Det ene er en leksikografisk ordbog (Bergenholtz m.fl. 1997), den anden et leksikon i såkaldt sprogkundskab (Cramer m.fl. 1996). Begge disse
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opslagsværker giver udtryk for en udbredt, men uhensigtsmæssig opfattelse,
nemlig at metaforernes funktion er at konkretisere mere abstrakte forhold:
"[M]etaforisk betydning [er] betydning som er overført fra et konkret eller
grunnleggende bruksområde til et annet mer abstrakt eller sekundært bruksområde." (Bergenholtz m.fl. 1997, 180).
"[M]etafor (navneombytning) [er et] særligt sprogligt billede, en ytring hvor
afsenderen midt i én sammenhæng (målområdet) henviser modtagerne til noget ukendt, komplekst og ofte uhåndgribeligt med et billede, dvs. med ord
som normalt henviser til noget kendt, simpelt og ofte håndgribeligt fra en anden sammenhæng (kildeområdet)." (Cramer m.fl. 1996).

Disse to citater vidner om, hvor hårdnakket en bestemt antagelse om metaforernes funktion har overlevet op gennem 1900-tallet. Det er således ikke kun
Lakoff og Johnson, som har hævdet, at en af metaforernes vigtigste funktioner var at få os til at forstå via konkretiseringer uden at have empirisk belæg
for det.
Opslagene i denne række værker vidner om den righoldige forskning i metaforer på godt og ondt. I værkerne afspejles forskellige opfattelser af metaforerne hen over sidste århundrede. Værkerne afspejler også forskellige videnskabelige tilgange til metaforerne. Til trods for de forskelligheder, der er
trukket frem, er der en ting, der går igen, og det er manglen på sammenkædningen af metaforerne og fagsprogene. Der er ingen af stederne, hvor metaforerne betragtes som centrale i fagsprogene. Det niveau, som forskningen
generelt har nået inden for metaforområdet - og som her ses afspejlet i en
række opslagsværker - er generelt karakteriseret ved en metodik, der ikke interesserer sig for systematiske undersøgelser. Havde den gjort det, havde
gentagelsen af en række uhensigtsmæssige opfattelser kunnet være undgået.
6.4.2. Status og muligheder. Fra og med den kognitive semantik
I 1993 foretog Lakoff en statusopgørelse vedrørende metaforforskningen
(Lakoff 1998). Jeg vil her knytte en række kritiske kommentarer til denne
statusopgørelse og selv foretage en ny. Denne ny opgørelse skal ses på baggrund af den store indflydelse, som Lakoffs synspunkter har haft ikke kun i
danske sprogkredse, men også generelt.
Lakoff tager udgangspunkt i det forhold, at man i det aristoteliske synspunkt betragtede metaforer som et forhold vedrørende sprog og ikke vedrø263

rende tanker. Dette sprogsyn tager han afstand fra, idet han siger, at metaforerne primært vedrører tankerne og ikke sproget, og han påpeger i samme
åndedrag, at den måde, vi forstår (conceptualize) noget på, kan karakteriseres ud fra den måde, vi metaforiserer på, nemlig på kryds og tværs af forskellige domæner (Lakoff 1998, 203 og 245). Men Lakoff har ikke undersøgt, hvordan sprog og metaforer anvendes, men finder selv på eksempler på
metaforer. Derfor ser han og Johnson ikke, at de domæner, der metaforiseres
imellem, ikke er ligeværdige. Kilderne til metaforerne udgøres ikke af de
domæner, Lakoff taler om. Kilderne udgøres i stedet for af de scenarier, der
er restringerede udgaver af domæner eller af virkelighed, om man vil. Scenarierne får derfor en homogeniserende effekt på det, der tales om. Der
kommer orden i kaos, og det er ikke fordi metaforerne strukturerer vores
tænkning, som Lakoff hævder, men fordi metaforerne strukturerer vores
sprog! Lakoff og Johnson har ret for så vidt, at metaforerne ikke blot er talemåder, men de overvurderer metaforernes effekt på vores tanker. Lakoff
henviser til empiriske resultater, men netop fordi han og Johnson ikke har
foretaget velunderbyggede empiriske og systematiske undersøgelser af,
hvordan man inden for forskellige sproglige områder faktuelt anvender metaforer, har de ikke øje for, at metaforer ikke er udtryk for erkendelse. Men
at det empirisk kan eftervises, at metaforer ofte optræder i forbindelse med,
at nogen skal fortælle om nogle erkendelser og noget nyt, det har ikke noget
at gøre med, at metaforerne er udtryk for denne erkendelse.
Lakoff opstiller, hvad han kalder en række falske antagelser om sprog,
herunder, som der skal gives særlige bemærkninger til, at alt dagligsprog er
bogstaveligt (Lakoff 1998, 204). Disse antagelser får han ikke bevist, selvom han siger, at han har gjort det ved at finde et stort system af metaforer i
dagligsprog. Ud fra denne undersøgelse af computermetaforer kan det ikke
udelukkes, at der anvendes metaforer i dagligsproget, for det er ikke dagligsproget, der er blevet undersøgt. Men det kan sandsynliggøres, at metaforer
anvendes dér, hvor der bliver talt om nye erfaringer. I det omfang man i dagligdagen taler om sådanne nye erfaringer, vil man anvende metaforer, men i
det omfang, man begrænser sig til uproblematiserende commonsensebetragtninger over verden og dagligdagen, er der ikke grund til at antage, at der
vil blive taget mange metaforer i anvendelse. Der er derimod grund til at antage, at metaforerne er basale i fagsprog, især i fagsprog, der har brug for at
sprogliggøre en teknologisk viden, som er i hastig forandring, og som konti264

nuerligt ikke blot stiller krav om at få sprogliggjort enkelte og løsrevne produkter, men også stiller krav om at få sprogliggjort hele strukturer af teknologi. Der er også grund til at antage, at mange af de metaforer, der anvendes
i dagligdagen, er metaforer, som i første instans er blevet anvendt i fagsprogene og derefter senere har fundet plads i dagligsproget. Men dette kan vi
ikke vide, lige så lidt som Lakoff kan vide, at metaforer primært er i dagligsproget, for vi har ikke undersøgt det.
Her betragtes den metodik, som Lakoff og Johnson anvender, som særdeles
problematisk og uhensigtsmæssig, idet den fører til en række grundlæggende
uheldige opfattelser af metaforer. En mere hensigtsmæssig metodik, end den
kognitive semantik anvender, vil være den her foreslåede empiriske konstruktivisme, hvor systematiske undersøgelser af tekstkorpora inddrages i
teoriudviklingen. Der kan indvendes, at den måde, som ytringerne i tekstkorpus er blevet vurderet på, er sket ud fra forfatterens synsvinkel, dvs. ud
fra, hvad han vurderer er metaforisk og ikkemetaforisk. Hertil kan der kun
siges, at det er betingelserne for undersøgelsen: Metodikken kunne udvides
til at omfatte en forskergruppe, hvorved kriterierne for metaforik kunne objektiviseres yderligere. Det samme ville være tilfældet, hvis vi lavede frekvensundersøgelser af samtlige ord og udtryk, der indgår i metaforerne i
korpus, i et nyt kontrolkorpus. I dette sidste tilfælde ville metodikken være
objektiviseret yderligere, men ikke af den grund være absolut i positivistisk
forstand, idet de forskellige frekvenser her også ville være at betragte kun
som aspekter af en større gruppe af sprogbrugeres vurderinger. Den empirisk
konstruktivistiske metodik har derfor sine begrænsninger: Den kan ikke være absolut. Men det var heller ikke tanken. I stedet for betragter jeg mig selv
som en typisk sprogbruger, der på baggrund af egen viden om dagligsprog er
i stand til at vurdere, hvad der er metaforisk. Ud fra en konstruktivistisk betragtning er en sådan relativ vurdering den eneste mulighed, vi principielt
har for at komme til at vide mere. Kofman, der drøfter Nietzsches relativistiske forhold til videnskab, skriver:
"Science can never explain the world; it can only describe it in terms of
metaphorical schemata which are human, all too human. It is a pure 'system
of signs' (a semiology), a mythology (a world of fictions). It is of the same
nature as ordinary language, which it simply extends. […] Science's only advance on ordinary language is that it describes the 'world' 'better', in other
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words it describes us better, in a more systematic, refined, and masked manner." (Kofman 1993, 62-63, min fremhævelse).

Men når vi ved, at det forholder sig sådan, kan man forholde sig eksplicit til
det. Det vurderes her, at det er bedre at forholde sig til den måde metaforer
anvendes på i konkrete tekster end selv at konstruere eksempler på metaforer, som man tror anvendes. Vurderingsgrundlaget i det sidste tilfælde er
meget bredere. Empiri kan derfor ses som et bedre argument end postulater.
Metaforforskning i dag nærmer sig et empirisk grundlag for sine teorier. Ricoeur og Black talte meget om, at metaforerne indgik i strukturer. Ricoeur
talte fx om, at metaforer kan fremkalde andre, og at de enkelte metaforer bevarer deres kræfter til at fremkalde hele netværket (Ricoeur 1979b, 185).
Black taler om systemer af associerede almindeligheder (Black 1955, 288).
På deres metodiske grundlag fik de givet os eksempler på metaforer, men de
fik desværre aldrig vist, hvori disse netværk eller systemer bestod. Lakoff og
Johnson gjorde os opmærksomme på, hvordan sådanne strukturer kunne se
ud. De gav os mulige metaforer, men glemte at se efter, om nogen anvendte
dem.
Desværre ses der i dag i stor udstrækning stadig en applausering af den
kognitive semantik i næsten alle arbejder vedrørende metaforer. Fagsprogsforskningen har som vist ikke undslået sig denne tendens. Tilknytningen til
den kognitive semantiks præmisser må forventes at blive løsnet, når konstruktive resultater inden for fagsprogsforskningen er i stand til at demonstrere en teori, hvor der er større konsekvens mellem teori og empiri.
Forskningen i metaforer vurderes at være ved en skillevej. Hvor forskere som Lakoff og Johnson i 1980'erne var Black og Ricoeurs værdige arvtagere, ser den kognitive semantik i dag ud til at have påberåbt sig et så uhensigtsmæssigt metodisk grundlag, at et nyt metodisk grundlag bør stilles på
benene. De systematiske betragtninger af metaforerne bør derfor fortsætte ud
fra et empirisk konstruktivistisk grundlag, der ikke antager en litteraturiseret
sprogbehandlingsform, men en metodik, der beskæftiger sig empirisk og systematisk med sprog.
Den kognitive semantik har hævdet, at metaforerne har været forudsætningen for vores forståelse af virkelighed, og at metaforerne afspejlede en dybere erkendelse. Der er her blevet argumenteret for, at dette synspunkt er uhen266

sigtsmæssigt, idet de metaforer, som dette synspunkt bygger på, ikke er empirisk velunderbyggede. Undersøgelsen af computermetaforer her indikerer,
at metaforerne har en anden primær funktion: Det forholder sig i højere grad
sådan, at metaforerne gør det muligt for os at tale om noget, vi ikke har forstand på, på en sammenhængende og nuanceret måde.
Traditionelle fagsproglige dyder som systematiske undersøgelser af
tekstkorpora forekommer i fremtidige metaforarbejder uundgåelige. De arbejdsopgaver, som inden for et sådant forskningsprogram ligger lige for, er
udvidelsen af metaforundersøgelserne til andre genrer, til andre fagsprog.
Det ligger også lige for at undersøge den måde, de forskellige scenarier vekselvirker med hinanden på: Her vil resultaterne ikke kunne rummes i todimensionale skemaer, men vil skulle afbildes i matrixform (i matricer), hvorfra sådanne strukturers dybde, dimensionalitet og integritet ville kunne betragtes. Det ligger også lige for at tage fat på diakrone betragtninger af de
metaforiske strukturer såvel som metaforiske variationer inden for afgrænsede fagområder. Sådanne undersøgelser kan ikke blot bidrage til sprogforskningen generelt ved at afdække metaforiske strukturer i en større sammenhæng, men også have mere snævre perspektiver som vurdering og tilrettelæggelse af tekstforløb inden for forskellige genrer.
Studierne af metaforerne kan også lære os, hvor begrænsede vi er i vores perspektiv: Metaforerne er restringerede udgaver af dagligsprog. I det
omfang dagligsproget er overleveringer fra tidligere tiders metaforer, der nu
leksikaliseret fremstår som objektiviteter, siger det også noget om sprogets
indskrænkninger på vores perspektiver generelt. Perspektivet er ikke kun at
fastslå strukturernes begrænsninger, for disse skal ses i forhold til de særdeles komplekse forhold, som sproget og metaforerne håndterer, nemlig dagligdagen og fagområderne. At vi via sproget alligevel kan håndtere en stor
portion virkelighed er forunderligt, men at metaforerne via sine indlejringer i
scenarier formår os at holde styr og orden på en lang række abstrakte og
komplicerede forhold, som vi principielt ikke kender noget til, er endnu mere forunderligt. Og det er nok en studie værd.
6.5. Afslutning
I en nyere bog om computere drøftes de biologiske metaforer (Paton 1999).
Her står et citat, som illustrerer, at metaforer etablerer orden og struktur,
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men synsvinklen er den, at det er livet der skal forklares, og at det er informationsteknologien, der bruges til det:
"If you want to understand life, don't think about vibrant, throbbing gels and
oozes, think about information technology." (Dawkins, 1986, 112; efter Paton
1994, 1).

Tankegangen kan overføres på det, man gør i computerfagsproget. Jeg har
dog foretaget nogle få ændringer i forhold til citatet. I computerfagsproget
lever man op til følgende forskrift: Vil du kunne sige noget om computere,
brug da ikke ord og udtryk som chips, data og elektroner, brug i stedet udtryk som biler, veje og motorer. Eller sagt på en anden måde: Brug ord og
udtryk, som du i forvejen kender, som i forvejen allerede indgår i en ordnet
begrebsverden, og som du kan låne sammenhængen mellem ordene fra og
anvende på det nye, komplicerede og hidtil ikke sprogliggjorte.
I metaforernes anvendelse kan vi se deres indlejring i sproget: Metaforer
er genbrug af sprog. Der er ikke tale om enkelte ord og udtryk, der genbruges, men hele sproglige strukturer. Derfor siger vi hele tiden noget antikveret og noget rudimentært, når vi vil sige noget nyt. Det kan forekomme som
en selvmodsigelse, men det forholder sig sådan, for vi har ikke andre muligheder. Vi kan ikke tale om tingene, som de er, men vi kan tale om noget andet via klart afgrænsede strukturer, for herved muliggøres at andre kan forstå
os. Og det er nødvendigt, at disse strukturer er afgrænsede og danner et afsluttet hele. Ellers ville ordene og udtrykkene ikke give os mulighed for at
skabe orden og overblik. Metaforerne sørger for, at vi forbliver uforstyrrede
i vores cirkler. Vi undres ikke, for vi får ikke noget nyt at høre, selvom vi taler om noget nyt. Men vi kan alligevel her undre os over, at det forholder sig
sådan.
Betragtningerne vedrørende metaforerne kan fortsættes ind på en fremtidig
scene. I foråret 2000 havde jeg lejlighed til at se en episode af kultserien og
science fictionfilmserien Star Trek: The Next Generation. I den pågældende
episode 101 indgår et handlingsforløb, hvor besætningen, der består af mennesker fra Jorden, i en fjern fremtid drager ud i rummet og konfronteres med
væsener af hel anden herkomst end os. Disse sammenstød har altid en pointe, der stiller personernes egne fordomme og forudsætninger i relief (se også
Carter 2000).
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Episoden tematiserer ikke metaforerne i den ånd, det gøres her. I den
aktuelle episode, Darmok, bevæger en besætning fra Jorden sig ud i rummet
for at mødes med et andet folk, the Children of Tama, en særlig race, som er
den eneste, menneskeheden endnu ikke har kunnet kommunikere med, dette
til trods for at man i øvrigt behersker alle andre sprog. Ingen andre kendte
racer har i øvrigt været i stand til at kommunikere med dette isolerede folk.
Den manglende mulighed for at kommunikere involverer de agerende figurer i et dramatisk forløb, som ikke her er relevant for den pointe, der skal
drages.
Det viser sig hurtigt, hvori kommunikationsproblemet mellem menneskene og de fremmede består: Som de eneste i hele Universet benytter the
Children of Tama sig konstant og kun af ord og udtryk, som er tilknyttet deres historie og deres myter. Da ingen andre har kendskab til disse historier
og myter, som dette folk taler ud fra og henviser til, er der ingen, der forstår,
hvad de siger.
Jordboernes eget sprog problematiseres derimod i denne episode på ingen måde. Men det ville være nok så relevant at gøre det, for set udefra er de
selv et folk af væsener, der taler med ord og udtryk fra deres egen fortid, og
som de har et fortroligt, men enfoldigt forhold til. Menneskene er som the
Children of Tama isolerede i deres eget sprog. For at forstå dem må man
kende til det dagligsprog og det liv, som deres centrale ord og udtryk udspringer af, de ord og udtryk, som menneskene hele tiden tager i anvendelse,
når de taler om det, de ser, men som viser sig at være deres fortid og deres
kultur. Det er nutidens mennesker, som denne fremtidige filmepisode handler om, og det er menneskene, som er dette fjerne, isolerede og ejendommelige folk, der uophørligt taler i termer, der hører en anden tid og et andet rum
til.
Når vi betragter menneskene, ser det ud til, at især de dygtigste af disse
væsener, specialisterne og eksperterne, er dem, der taler på denne særlige
måde: De taler som var de i en helt anden verden og i en helt anden tid via
deres værktøjer, bjælker, kroppe, rettesnore, tilskæringer og design. Når de
taler om computere, skulle man tro, at de talte om sig selv, for det er de
samme ord og udtryk, de i høj grad anvender. Når de taler om computere, taler de ofte på en måde, så man skulle tro, at de var et helt andet sted, hvor de
udførte krigeriske handlinger eller aggressive handlinger for at vinde en
kamp eller komme først frem til et bestemt sted. Mærkeligt nok ser det ud
269

til, at jo mere detaljeret og jo mere præcist disse væsener ønsker at sige noget om deres højteknologiske verden, i jo højere grad snakker de om noget
andet.
At det foregår sådan er ikke umiddelbart indlysende, men det er et
spørgsmål om perspektiv. Anvender vi blot de rette metaforer, er scenariet
ikke så underligt, som det ser ud.
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