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Sex nordiska studier 
 i systemisk-funktionell lingvistik 

En introduktion 

Stina Hållsten, Hanna Sofia Rehnberg & Daniel Wojahn 
 
På vilka sätt fungerar skrivna texter i praktiker och aktiviteter? I vilken mån 
kan kontexten rekonstrueras utifrån texten? Och hur förhåller sig nyare 
genrer, som bloggtexter, till mer etablerade?  

I Text, kontext och betydelse diskuteras dessa och en rad andra frågor 
med utgångspunkt i systemisk-funktionell lingvistik. Volymen bygger på 
den Sjunde nordiska SFL-workshoppen,1 som hölls den 17–18 november 
2011 vid Södertörns högskola. Workshoppen samlade forskare från hela 
Norden och en del angränsande länder. Temat för workshoppen var Gram-
matik – register – diskurs. I flera av presentationerna diskuterades register och 
diskurs men även genre med syftet att utveckla och anpassa teorin och be-
greppen specifikt för de nordiska språken. Denna volym samlar sex bidrag 
från workshoppen. 

Systemisk-funktionell lingvistik (SFL) är idag en av de mest livaktiga teo-
ribildningarna inom tillämpad språkvetenskap i Norden. SFL är en språkte-
ori som fokuserar på betydelse. Utgångspunkten är språkets funktion i soci-
ala kontexter, till skillnad från flera andra grammatiska beskrivningar som 
vanligen är mer inriktade på språklig kategorisering. Språk betraktas inom 
SFL som en resurs för social interaktion, inte som ett autonomt regelsystem 
som existerar oberoende av talare eller skribenter. Frågorna som ställs inom 

                                                 
1 Workshoppen anordnas årligen av Nordisk förening för systemisk-funktionell lingvistik. 
Föreningens syfte är att främja sociosemiotiska forskningsansatser och den systemisk-
funktionella lingvistiken i Norden samt att underlätta arbetet med en systemisk-
funktionell beskrivning av de skandinaviska språken. Föreningen har sina rötter i den 
första workshoppen om en gemensam nordisk SFL-terminologi, som ägde rum 2005. 
Formellt bildades föreningen i samband med den stora internationella SFL-konferensen 
ISFC, som hölls 2007 på Syddansk Universitet i Odense. Adressen till föreningens webb-
plats är www.sdu.dk/nordisksfl. 
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SFL är alltid kopplade till språkets sociala funktioner: vad vi gör med hjälp 
av språket, hur vi gör det, vilka effekter språk har på social kontext och det 
omvända, det vill säga hur kontext realiseras språkligt i texter. 

Grunden till den systemisk-funktionella språkteorin lades för snart 40 år 
sedan av M.A.K. Halliday. De teoretiska utgångspunkterna återfinns bland 
annat i Hallidays och Matthiessens omfattande verk An introduction to 
functional grammar (2004). Hallidays beskrivningsmodell baserar sig fram-
för allt på det engelska språket. Inom den nordiska språkforskningen har 
det först på senare år växt fram ett SFL-inspirerat forskningsfält. För 
danskan har vi nu grundläggande funktionella beskrivningar (Andersen, 
Petersen & Smedegaard 2001, Andersen & Smedegaard 2005). Även för 
svenskan finns det en introduktion till SFL med svensk terminologi och 
svenska exempel (Holmberg & Karlsson 2006). I Norden har i synnerhet 
olika skrivpedagogiska metoder med utgångspunkt i språkmodellen väckt 
stort intresse (se t.ex. Maagerø 2005), och SFL har också använts som red-
skap i text- och diskursanalys (se t.ex. Holmberg, Karlsson & Nord 2011, 
Berge & Maagerø 2005). Denna volym, som innehåller både teoretiskt in-
riktade studier och empiriska undersökningar, är ytterligare en förstärkning 
av den systemisk-funktionella beskrivningen av språk i bruk i Norden.  

En grundtanke inom SFL är att språket alltid fyller tre övergripande 
funktioner: Varje gång vi yttrar oss säger vi något om världen, eller rättare 
sagt om vår erfarenhet av världen. Samtidigt använder vi språket för att 
delta i olika typer av sociala aktiviteter, vilket innebär att vi med hjälp av 
språk reglerar vår relation till den eller dem som vi kommunicerar med. 
Dessutom organiserar vi den information som vi ger. Dessa tre funktioner 
kallas metafunktioner – den ideationella, den interpersonella och den textuella 
metafunktionen. Metafunktionerna verkar inte bara i de språkliga yttran-
dena utan också i den aktuella kontexten där människor kommunicerar 
med varandra: i denna kontext pågår en verksamhet samtidigt som det 
finns relationer mellan de inblandande personerna, och dessutom används 
ett eller flera kommunikationssätt. I förhållande till kontexten används be-
greppen verksamhet, relation och kommunikationssätt. Inom SFL brukar 
språkliga fenomen dessutom sorteras i skikt (stratum), som beskriver hur 
mening skapas: kontexten realiseras i betydelser, som realiseras i lexikogram-
matik, som i sin tur realiseras fonologiskt eller med hjälp av ett skriftsystem. 

Som nämnts tidigare betraktas språk inom SFL inte som ett system utan 
som en potential, som en samling av möjliga sätt att skapa mening med 
hjälp av lexikogrammatiken. Språket kommer till uttryck i instanser, i tex-
ter. Regelbundenheter formas sedan genom att språket används i olika kon-
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texter. Språkmodellen innehåller också en mellannivå, eller subpotential, 
som kallas register. Liksom genre begränsar register antalet möjliga språkli-
ga val i en specifik kontext och gör att språket i vissa texter liknar varandra.  
Under workshoppen som denna volym bygger på diskuterades framför allt 
begreppen register, diskurs och genre. Register har beskrivits som en variant 
av språket använt för ett särskilt syfte, en ”funktionell” varietet (se t.ex. Hal-
liday & Matthiessen 2004). Genre har inom SFL framför allt använts av den 
Sydney-baserade inriktning som brukar kallas den australiska genreskolan 
(se Martin 1999, Martin & Rose 2008). Begreppet används inom denna 
skola på ett annat sätt än inom litteraturvetenskap eller svensk sakprosa-
forskning. Genrer definieras, enligt denna ansats, utifrån hur texter löper 
fram i steg och faser på så vis att de blir funktionella handlingar. Samman-
fattningsvis kan sägas att de tre begreppen register, diskurs och genre inne-
bär delvis olika perspektiv och kan användas som parallella redskap i be-
skrivningen av en text. 

Registerbegreppet står i centrum i det inledande bidraget i denna volym, 
där Thomas Hestbæk Andersen ger en historisk översikt över hur begreppet 
har använts inom SFL. Artikeln avslutas med ett konkret exempel på hur 
registeranalys kan användas i språkundervisning i samband med både pro-
duktion och analys av texter. Utgångspunkten i detta exempel är den speci-
fika genren veckotidningshoroskop. 

I det följande bidraget problematiserar Andreas Nord registerbegreppet. 
Han reflekterar kring relationen mellan text och kontext och kring texters 
relation till andra texter. Detta gör han med utgångspunkt i journalistiska 
artiklar och reklamannonser, två funktionellt åtskilda textgrupper som i 
hans material ändock uppvisar tydliga likheter. Nord diskuterar hur de drag 
av journalistiska texter som återfinns i de analyserade reklamannonserna 
kan förstås som ett slags registerlån. Resultaten utmanar de föreställningar 
om en tät koppling mellan språklig form och kontext som ofta känne-
tecknar SFL-inspirerade undersökningar. 

Per Holmberg argumenterar för att en teoriutveckling är nödvändig om 
SFL ska kunna bidra till förståelsen av hur skrivna texter fungerar som del-
tagande i praktiker och aktiviteter. I sin artikel analyserar han hur elever i 
tre skolklasser skriver förklarande texter. Holmberg undersöker hur elever-
na producerar sina texter i en längre process som involverar flera förbere-
dande klassrumsaktiviteter, såsom läsandet av andra texter och samtal kring 
texterna. I undersökningen kartlägger han skrivförloppens aktivitets- och 
textkedjor och kopplar dessa till en analys av de språkliga val som eleverna 
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gör i sina texter. På så vis föreslår han en analysmodell som tar fasta på 
texterna i relation till de aktiviteter som inramar skrivandet. 

Även Lene Nordrum ägnar sig åt teoriutveckling i sin artikel. Hon gör en 
komparativ analys av svenska och norska medicinska tidskriftsartiklar med 
avseende på ergativitet, det system inom SFL som handlar om påverkan. 
Nordrum jämför med det engelska språkets ergativitetssystem och bidrar 
genom sin undersökning till en mer fullständig beskrivning av hur erga-
tivitet realiseras i de två nordiska språken. 

Stina Hållsten uppehåller sig i sitt bidrag vid lexikogrammatiken inom 
det vetenskapliga fältet kriminologi. Det som står i fokus i hennes under-
sökning är graden av abstraktion i lärobokstext och studenttexter, mot bak-
grund av att studenter på den aktuella kursen uppfattar innehållet som både 
lätt- och svårtillgängligt. Ämnet kriminologi har en tvärvetenskaplig prägel, 
och hämtar ofta innehållsligt stoff från vardagliga teman. I artikeln under-
söks abstraktionsgraden hos nominala referenter och Hållsten diskuterar 
om växlingen i abstraktionsgrad kan vara med och påverka huruvida tex-
terna upplevs som både lätta och svåra på en gång.   

I volymens avslutande bidrag gör Aslaug Veum en multimodal analys av 
norska bloggtexter. Inom ett kritiskt diskursanalytiskt ramverk undersöker 
hon hur fyra unga, kvinnliga bloggare använder verbalspråk, bilder och färger 
för att konstruera olika roller och för att skapa relationer med sina läsare. 
Hon visar också hur ”ungejentebloggen” kan förstås som en blandning av 
element från tidigare etablerade genrer och diskurser samtidigt som den kan 
bidra till att utmana och förändra etablerade förhållanden i samhället.  

I artiklarna som följer används omväxlande benämningarna SFL och 
SFG, varav den förstnämnda står för systemisk-funktionell lingvistik och 
den sistnämnda för systemisk-funktionell grammatik. Om dessa benäm-
ningar kan allmänt sägas att de i många sammanhang används som syno-
nymer. Ibland görs dock den åtskillnaden att SFG används när det handlar 
om teorins bas (som kortfattat beskrivits ovan) medan SFL syftar på ett 
vidare fält, som också rymmer exempelvis genreanalys och visuell och mul-
timodal analys. I denna volym har varje författare använt benämningarna 
på det sätt som de själva föredrar. 
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Registerbegrebet 
En teoretisk forankring og et rids over begrebets praktiske 

anvendelighed til tekstanalyse og tekstforfatning 

Thomas Hestbæk Andersen 
 
I denne artikel giver jeg – med udblik til beslægtede begreber inden for 
lingvistikkens funktionelle paradigme – en diakron oversigt over den syste-
misk-funktionelle lingvistiks registerbegreb(er), fra betegnelsen ’register’ 
første gang optræder og frem til i dag. På baggrund af denne teoretiske 
’tour-de-chambre’ hos forskellige lingvister, som sluttes hos Halliday, giver 
jeg et kort metodisk rids over, hvordan registerbegrebet kan anvendes i 
praksis til både tekstanalyse (: reception) og tekstforfatning (: produktion). 
Slutteligt diskuterer jeg anvendeligheden af registerbegrebet og den fore-
slåede metodik til registeranalyse. 

Bag begrebet ’register’ 
Register – og begrebet i andre terminologiske forklædninger – finder vi hos 
en række lingvister inden for den funktionelle skole1 i værker fra midten af 

                                                 
1 Med den funktionelle skole forstår jeg teoridannelser som fx pragmatikken (som 
formuleret af fx Levinson (1983), Leech (1983) og Mey (1993)) og skoledannelser som fx 
tekstlingvistikken (de Beaugrande & Dressler, 1981), vestkystfunktionalismen (se fx 
Cumming & Ono, 1997) og det brede felt af sociolingvistiske teorier (fx Hodge & Kress 
(1988), Fairclough (1992) og Coupland & Jaworski (1997)). Jeg betragter det funktiona-
listiske paradigme som en modsætning til det formalistiske, ikke det strukturalistiske 
paradigme. Som en konsekvens af Saussures tanker i begyndelsen af forrige århundrede 
(de Saussure 1949) har lingvistikken siden da groft skitseret været delt i to hoved-
retninger, nemlig i (i) en retning, hvor fokus er på sprogets udtryksside, og hvor sproget 
betragtes som et autonomt system – mest almindeligt benævnt strukturalisme eller for-
malisme, og (ii) en retning, hvor fokus er på sprogets indholdsside, og hvor sproget 
betragtes som et system åbent for og motiveret af eksterne påvirkninger og krav – mest 
almindeligt benævnt funktionalisme. Det er (jf. (i) ovenfor) en gængs foreteelse inden 
for lingvistikken at betragte det strukturalistiske og det formalistiske paradigme som et 
og det samme (jf. fx Schiffrin 1994 og Matthews 2000). Dette er imidlertid en dybt pro-
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1950’erne og frem. Således nævner både Ure og Ellis (1977:225), Halliday 
(1978:110), Leckie-Tarry (1995:6), Martin (1992:498) og de Beaugrande 
(1993:9) Thomas B. Reid som ophavsmand til termen i 1956, inden Halliday 
i 1964 inkluderer den i det systemisk-funktionelle begrebsapparat (Halliday, 
McIntosh & Strevens 1964). 

Bortset fra Halliday markerer Ure og Ellis sig blandt de første, der 
væsentligt giver indhold til Reids term, og i 1977 definerer de register som  

... a subdivision of a given language, a ’situational variety’ constituted by 
a selection of choices from among the total linguistic options offered by 
that specific language (Ure & Ellis 1977:198).  

Således er registeranalyse med Ure og Ellis’ øjne et spørgsmål om at 
forbinde ”a social occasion on which a piece of language is produced” (ibid.: 
199), hvorfor både sproglige og situationelle variabler har betydning for 
karakteriseringen af et register. 

På samme tid som Ure og Ellis publicerer deres tanker om register, 
udkommer Lyons med Semantics, hvori han kun ganske kort nævner register 
– nemlig i den hallidayske betydning (fra 1964; jf. afsnit 1.1 nedenfor) som 
”systematic variation (...) [of] use in relation to social context” (Lyons 
1977:584) – og ellers fokuserer på begreberne province og domain, hvor 
province er 

... the features of language which identify an utterance with those vari-
ables in an extralinguistic context which are defined with reference to 
the kind of occupational or professional activity being engaged in 
(ibid.:582), 

og domain er  

... a cluster of social situations typically constrained by a common set of 
behavioral rules (ibid.:584).  

                                                                                                            
blematisk praksis, hvilket også er tydeligt hos Leech (1983), der foreslår en skelnen 
mellem formalisme og funktionalisme, ikke mellem strukturalisme og funktionalisme. 
Denne skelnen synes mest adækvat, når man betragter Chomskys, Diks og Hallidays 
arbejde: Chomsky er formalist og strukturalist (jf. Chomsky 1965), mens Dik og Halliday 
er funktionalister og strukturalister (jf. Dik 1989 og Halliday & Matthiessen 2004). Dik 
og Halliday tager begge udgangspunkt i sprogets funktioner frem for dets former, men 
de har et stærkt blik for sprogets strukturer (dets syntagmatiske kvaliteter). 
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Med fokuseringen på ”the kind of occupational or professional activity”, 
som sprogbrugeren er involveret i, samt på de ”behavioral rules”, som 
sprogbrugeren i en given situation er underlagt, synes province og domain 
at være nært beslægtede med Firths begreb restricted languages (jf. også 
Halliday & Hasan 1985:39f.), som han anvender om sprogbrug, der er kende-
tegnende for et bestemt ”field of experience and action” (Firth 1957:124), og 
som har ”its own grammar and dictionary” (ibid.:87). I følge Firth fore-
kommer restricted languages især inden for videnskab, teknologi, politik og 
handel (Firth 1968:106), inden for industri, luftfart og militær (ibid.:112) 
samt inden for sport (ibid.:98). Desuden regner Firth en forfatters særegne 
skrivestil for et restricted language (ibid.:106). 

Rettes søgelyset mod pragmatikken, finder vi hos Mey register i be-
tydningen  

... the ability people possess to indicate and change their attitude towards 
their interlocutors, using linguistic means (Mey 1993:40). 

Med denne definition er Mey på linje med Ure og Ellis, idet han betoner både 
sproglige og kontekstuelle faktorers betydning for en registerbeskrivelse. Som 
eksempel på to komplementære registre nævner Mey det uformelle over for 
det formelle, og han illustrerer forskellen mellem de to gennem henvisning til 
brugen af enten tu eller vous som tiltaleform på fransk (ibid.:40f.). 

Leech er en anden pragmatiker, der anvender registerbegrebet. Samtidig 
er han den første, der publicerer en i omfang væsentlig registeranalyse, 
nemlig af reklamesprog i Storbritannien (Leech 1966). I sin analyse baserer 
Leech sig på Hallidays registerdefinition fra 1964, som han operationaliserer 
med tre analytiske hovedvariabler, nemlig (i) style of discourse, som 
fokuserer på ”Relations between participants” (ibid.:69; orig. kursivering), 
(ii) mode, som omhandler, hvordan ”the message is transmitted from 
source to audience” (ibid.:69), og (iii) role, som drejer sig om den sociale 
funktion, sproget har i en aktuel situation. Ved hjælp af disse variabler 
udfolder Leech en registeranalyse, der på samme tid behandler tekst og 
kontekst (ibid., især kap. 8-10). 

Visse pragmatikere finder ikke plads til register. Således påpeger Jenny 
Thomas – med udgangspunkt i Lyons’ og Hallidays definitioner – at register 
primært er et sociolingvistisk fænomen, ikke et pragmatisk. Dette skyldes, 
at register er ”a description of the linguistic forms which generally occur in 
a particular situation” (Thomas 1995:154), og ikke en beskrivelse af sprog-
brugerens intentionelt determinerede valg af udtryksmåde i en aktuel 
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situation. Netop intention er det nok væsentligste aksiomatiske begreb i 
pragmatikken; således skriver fx Levinson, at ”for a feature of the context to 
be linguistically encoded (...) it must be intentionally communicated” 
(Levinson 1983:11). 

Inden for sociolingvistikken definerer Holmes i sin bredt anlagte intro-
duktion til denne disciplin register som 

... language variation which reflects changes in situational factors, such 
as addressee, setting, task or topic (Holmes 1992:276). 

I stedet for register vælger Holmes imidlertid at anvende termen style, 
hvorved hun følger samme sociolingvistiske tradition, som også Coupland 
og Jaworski skriver sig ind i (Coupland & Jaworski 1997:229f.).2 Style 
dækker ligesom Lyons’ province og Firths restricted language over den type 
af sproglig variation, som kan forbindes med forskellige professioner, og 
Holmes nævner som forskellige stilarter 

Journalese, baby-talk, legalese, the language of auctioneers, race-callers, 
and sports commentators, the language of airline pilots, criminals, fi-
nanciers, politicians and disc jockeys, the language of the court room 
and the classroom ... (Holmes 1992:276). 

De Beaugrande og Dressler opererer i deres beskrivelse af tekstlingvistikken 
– som en del af standarden intertekstualitet – med begrebet text types, der 
rummeligt defineres som 

classes of texts expected to have certain traits for certain purposes (de 
Beaugrande & Dressler 1981:182). 

For de Beaugrande og Dressler er den determinerende faktor således ikke en 
sprogbrugers professionelle situation, som det var tilfældet hos Lyons, Firth 
og Holmes, men derimod sprogbrugerens formål med at udtrykke sig. Ved 
at gøre formålet bag en given sprogbrug til det væsentligste kriterium for 
klassificeringen af denne som en bestemt teksttype markerer de Beaugrande 
og Dressler et slægtskab med pragmatikkens fokus på intention, og de 
levner kun ringe plads til at betragte forskellene i selve den sproglige reali-

                                                 
2 Som en mindre digression skal det påpeges, at Bernsteins kode ikke er identisk med 
register, men et bredere begreb, idet ”Begrebet socio-lingvistisk kode omfatter både den 
sociale strukturering af betydningsindholdet og dettes forskelligartede, men forbundne 
kontekstuelle sproglige manifestation” (Bernstein 1979:95f.; orig. kursivering). 
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sering mellem forskellige typer af tekster (jf. ibid.:185). Af teksttyper opererer 
de Beaugrande og Dressler i en temmelig uspecificeret typologi med tre, 
nemlig hhv. den deskriptive, den narrative og den argumenterende teksttype. 

Register inden for SFL 
Inden for SFL finder vi væsentligst to bud på, hvad register er, nemlig 
Hallidays og Martins. 

Hallidays registerbegreb 
Som ovenfor anført skriver Halliday første gang om register i 1964, hvor 
han definerer begrebet som ”variety according to use”3 (Halliday, McIntosh 
& Strevens 1964:77). Denne definition skal forstås i lyset af dialekt som 
”variety according to user” (ibid.:77). Forholdet mellem de to typer af 
sproglig variation er, at dialekt er en del af register, og de to typer af sproglig 
variation kan skematisk sammenlignes som i nedenstående Tabel 1 (revi-
deret udgave af  ’Table 1’ i Halliday 1978:35). 

Tabel 1. Variationer i sproget 
Register  Dialekt  
Et register er  
– den måde, man taler i en given situation 
– bestemt af, hvad man gør. 

En dialekt er 
– den måde, man generelt taler på 
– bestemt af, hvem man er. 

Registre betegner forskellige måder at 
sige forskellige ting på. Således adskiller 
registre sig i semantik (og derfor i lek-
sikogrammatik). 

Dialekter betegner forskellige måder at 
sige den samme ting på. Således adskiller 
dialekter sig i fonologi, sjældnere i lek-
sikogrammatik og aldrig i semantik. 

Primære kontekstuelle determinanter er 
felt (typen af handling), tenor (roller og 
relationer) og måde (den symbolske orga-
nisering i tekst).4 

Primære kontekstuelle determinanter er 
social klasse, geografisk tilhørsforhold, 
generation, alder og køn. 

                                                 
3 I forlængelse af denne definition skal det pointeres, at et register ikke defineres 
institutionelt. Således konstituerer en organisations – eller en persons – samlede kom-
munikative handlinger ikke et register; en organisations akkumulerede kommunikative 
handlinger trækker på en lang række registre. 
4 Sammenligner man Leechs tre analytiske hovedvariabler med Hallidays tre kon-
tekstuelle variabler, synes følgende sammenhænge at være gældende: Leechs style of 
discourse svarer til Hallidays tenor, mode svarer til måde og role svarer delvist til felt. At 
role kun delvist svarer til felt skyldes, at Leech ikke medregner emnet (: ”subject-matter”) 
som en del af role, mens Halliday medregner det som en del af felt. En anden forskel 
findes i, at de tre variabler for Leech er kvaliteter ved både teksten og konteksten, mens 
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Eftersom register er defineret som variation i forhold til sprogbrugen, ikke 
sprogbrugeren, kan registervariation betegnes som en funktionel sproglig 
variation i forhold til den situationelle kontekst. Bag denne opfattelse anes 
Firths idé om restricted languages, men Halliday udvider registerbegrebet til 
også at omfatte sproglig variation, der ikke er institutionaliseret i samme 
grad, som Firths restricted languages er. Den mest prototypiske form for 
denne mere frie funktionelle sproglige variation er spontan dagligdagstale 
(Halliday & Hasan 1985:40), som (i) ikke rummer restriktioner for, hvad 
der kan tales om (jf. felt), (ii) kun er styret af principper for almen god 
opførsel (jf. tenor), og (iii) kommer til udtryk som talt sprog, der er en 
mindre medieret sprogbrug end skriftsprog (jf. måde). 

I en mere elaboreret registerdefinition end den fra 1964 definerer 
Halliday register som: 

... the configuration of semantic resources that the member of a culture 
typically associates with a situation type (Halliday 1978:111). 

Med præciseringen af, at et register er en konfiguration af semantiske 
ressourcer, indikerer denne definition den opfattelse, at nok er de primære 
determinanter for et register den situationelle konteksts tre variabler, felt, 
tenor og måde, men det er selve teksten, der rummer nøglen til 
registerbeskrivelse. For når register betragtes som et semantisk koncept (jf. 
Halliday 1978:23 og Halliday & Hasan 1985:38), og dermed som det sæt af 
betydninger, der typisk aktualiseres i en bestemt type af situation, rettes 
koncentrationen ikke alene mod konteksten (altså situationstypen), men 
også mod de sproglige mønstre i teksten (med andre ord: leksikogram-
matiske valg), der realiserer den semantiske konfiguration. Tekstens betyd-
ning for registeranalysen understreges også af, at Halliday skriver, at 

It is by their formal properties that registers are defined. If two samples 
of language activity from what, on non-linguistic grounds, could be con-
sidered different situation-types show no differences in grammar and 
lexis, they are assigned to one and the same register: for the purposes of 
the description of the language there is only one situation-type here, not 
two (Halliday, McIntosh & Strevens 1964:89). 

                                                                                                            
de alene er kontekstuelle variabler for Halliday. I Hallidays system knyttes de kon-
tekstuelle variabler til teksten gennem realisering. Denne idé om realisering opererer 
Leech ikke med. 
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I Hallidays opfattelse af register som funktionel sproglig variation ligger det 
perspektiv, at register kan opfattes som en mellemgrad i instantierings-
kontinuumet, hvilket er illustreret i Figur 1. 

I opfattelsen af register som en mellemgrad i instantieringskontinuumet 
ligger to perspektiver, alt efter om man anskuer register fra systemenden 
eller fra tekstenden. Anskuer man register fra systemenden, fremtræder det 
som et subsystem, altså en delmængde af det samlede systemiske potentiale, 
som sproget udgør. Anskuer man derimod register fra tekstenden, fremstår 
det som en teksttype, altså en generalisering på tværs af enkelttekster. 5  

 

 
          System                          Subsystem/Teksttype:                              Tekst 
                                   Register 

Figur 1. Register som mellemgrad i instantieringskontinuumet 

Anskuelsen af et register som et subsystem giver mulighed for at operere 
med sandsynligheder. Det sproglige system er ikke blot kendetegnet gennem 
dets paradigmatiske relationer, men også gennem de sandsynligheder, som 
hver mulighed i systemet kan tilskrives. Sandsynlighederne er udtryk for, 
hvor ofte en bestemt mulighed vælges, altså hvor ofte en bestemt mulighed 
instantieres. Ghadessy går så langt, at han definerer registervariation som 
                                                 
5 I Lyons begreb domain synes der – med fokuseringen på ”a cluster of social situations” 
– at være ligheder med register i betydningen en mellemgrad i instantieringskon-
tinuumet, ikke mindst i det perspektiv, hvor register anskues fra tekstenden. Domain-
begrebets slægtskab med register understreges endvidere af, at Halliday betegner et 
register som ”the clustering of semantic features according to situation type” (Halliday 
1978:68). 
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... systematic variation in probabilities; ”a register” is a tendency to select 
certain combinations of meanings with certain frequencies, and this can 
be formulated as the probabilities attached to grammatical systems, pro-
vided such systems are integrated into an overall system network in a 
paradigmatic interpretation of the grammar (Ghadessy 1993:6). 

Et eksempel på arbejdet med sandsynligheder er Hallidays og James’ studie 
af finitte sætninger i et korpus af engelsk tekst, indeholdende mere end 18 
mill. ord, hvor de har vist, (i) at sandsynligheden for, at en sætning rummer 
en positiv polaritet, er 86,8 %, hvortil svarer, at sandsynligheden for, at en 
sætning rummer en negativ polaritet, er 13,2 %, og (ii) at i sammenlig-
ningen af sætninger i præsens eller præteritum er sandsynligheden for, at en 
sætning er udtrykt i præsens 50,0 %, hvortil svarer, at sandsynligheden for, 
at en sætning er udtrykt i præteritum, også er 50,0 % (Halliday & James 
1993:55; se også Halliday 1991). 

Et andet eksempel er fra Matthiessen, der påpeger, at det generelt gælder 
for MODUSTYPE, at 

... declarative clauses are the most probable: indicative clauses are more 
probable than imperative ones [and] declarative clauses are more prob-
able than interrogative ones (Matthiessen 1992:16). 

Det er en kvalitet ved alle registre, at sandsynligheden for, at visse af det 
sproglige systems muligheder instantieres, er lig 0. I sådanne tilfælde kan 
man tale om, at dele af systemet er blokeret (jf. Matthiessen 1993:260). Jo 
længere man kommer ud i specificeringsgrad (: ”delicacy”) i et system, jo 
oftere vil man støde på en nulsandsynlighed. Men også i de mindst 
specificerede valg kan der forekomme nulsandsynligheder. Som eksempel 
herpå viser Matthiessen, hvorledes sandsynligheden for tilstedeværelsen af 
interrogativer (som er et af de mindst specificerede valg i systemet MODUS) i 
kogebogsopskrifter er 0 (ibid.:257ff.). 

Som en konsekvens af at sandsynlighederne i registre ikke er de samme, 
som de er for selve det sproglige system, kan et register i denne sammen-
hæng betragtes som et domæne, hvor det sproglige systems sandsynligheder 
neutraliseres. Med andre ord ’viskes tavlen ren’. 

Martins registerbegreb 
I modsætning til Ure og Ellis, Mey, Leech, Holmes og Halliday rummer 
Martins registerbegreb ikke inddragelse af den sproglige realisering af kon-
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teksten, og register er derfor et noget snævrere begreb hos Martin, end det 
er hos Halliday. For Martin er register udelukkende en betegnelse for et af 
de tre kontekstuelle strata, han opererer med (ud over register inddeler 
Martin konteksten i hhv. genre og ideologi). Således skriver han, at 

... register is used (...) to refer to the semiotic system constituted by the 
contextual variables field, tenor and mode (Martin 1992:502; orig. frem-
hævning). 

Hallidays og Martins registerbegreber i sammenligning 
For at belyse forskellen mellem Hallidays og Martins registerbegreber er det 
nødvendigt at inddrage genrebegrebet hos de to. 

Halliday opererer ikke med genre som en systemisk term. Hvor han 
nævner genre, er det i betydningen  

... the specific semiotic functions of text that have social value in the cul-
ture. (...) The retorical concepts of expository, didactic, persuasive, de-
scriptive and the like are examples of such semiotic functions (Halliday 
1978:144f.). 

Hallidays genre skal således forstås i betydningen ’folkegenre’, hvilket 
understreges i bl.a. Cohesion in English, hvor han nævner ”a novel (...), a 
play, a sermon, a lecture, or a commitee meeting” (Halliday & Hasan 
1976:294) som eksempler på genrer. 

Som også Martin påpeger (Martin 1992:500), er Halliday ikke konse-
kvent i sin placering af genre i SFL. Således skriver han et sted, at ”The 
concept of genre (...) is an aspect of what we are calling the ’mode’” (Halli-
day 1978:145), hvorved genre placeres i den situationelle kontekst, mens 
han et andet sted regner genre som en kvalitet ved teksten: 

... there are two components of texture. One is the textual structure that 
is internal to the sentence: the organization of the sentence and its parts 
in a way which relates it to its environment. The other is the ’macro-
structure’ of the text, that establishes it as a text of a particular kind – 
conversation, narrative, lyric, commercial correspondance and so on 
(Halliday & Hasan 1976:324). 

Selvom Halliday på denne måde er inkonsekvent, er han dog konsekvent 
med hensyn til forholdet mellem register og genre; han opfatter register 
som overbegrebet. 
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Inden for SFL har Martin tilskrevet genre en radikal anderledes betyd-
ning end Halliday. Således er genre som nævnt ovenfor et kontekststratum, 
nemlig stratummet over register. Sammenhængen mellem register og genre 
er den samme som sammenhængen mellem register og sprog, nemlig at 
genre fungerer som indholdsformen, hvortil register svarer som udtryks-
form (med brug af Hjelmslevs begreber). Med Martins ord er genre: 

... a staged, goal-oriented, purposeful activity in which speakers engage 
as members of our culture (Martin 1984:25). 

Martin operationaliserer sin genreforståelse i trinvise segmenteringer af en 
lang række teksttyper (altså genrer), hvor en teksttype beskrives qua sin 
rækkefølge af en række overvejende semantisk motiverede trin (se fx Martin 
1992: afsnit 7.3). 

Hallidays og Martins to tilgange til register og genre kan illustreres, som 
det er gjort i Figur 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martins opfattelse: register som  
det første kontekststratum,  
genre som det andet  
kontekststratum over sproget. 

Hallidays opfattelse:  
genre som en delmængde  
af register 

Figur 2. Martins og Hallidays opfattelser af register og genre 

Således svarer register hos Martin til den situationelle kontekst hos Halliday, 
mens genrebegrebet hos de to ikke umiddelbart er sammenligneligt. 

Stratifikation 

Genre 

Register 

Genre 

 Register 
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Registerbaseret tekstanalyse og -produktion i praksis 
Martins genrebegreb har en omfattende indflydelse på dele af den tekst-
forskning, som spiller en rolle i især socialsemiotisk pædagogiske kredse. 6 
Hallidays sprogligt mere præcise registerbegreb spiller en rolle i tekst-
forskningssammenhænge, hvor hverken konteksten eller tekstens ”diskurs-
semantik”, men selve tekstens form og betydning, altså dens leksiko-
grammatik, er central. Sidstnævnte vinkel på tekstforskningen findes fx på 
uddannelserne i virksomhedskommunikation på Syddansk Universitet, 
hvor undervisningen i tekstanalyse og -produktion har registerbegrebet som 
omdrejningspunkt (jf. Smedegaard 2004, Andersen 2000, 2007). 

Register som grundlag for tekstanalyse 
Med udgangspunkt i Hallidays opfattelse af begrebet register kan en 
registeranalyse defineres som en funktionel tekstanalyse af et sæt af genre-
mæssigt ens tekster. Med ’funktionel tekstanalyse’ mener jeg en analyse, der 
både inddrager tekst og kontekst, dvs. involverer følgende tre strata: 
leksikogrammatik, semantik og (den situationelle) kontekst (jf. Matthiessen 
1993:251). Med ’genremæssigt ens’ mener jeg tekster, der tilhører samme 
’folkegenre’7 eller litterære genre, fx artikel, kronik, reportage eller leder, 
eller roman, novelle eller digt. Og med ’et sæt’ henviser jeg til register i 
betydningen en mellemgrad i instantieringskontinuumet. 

Metodisk foretages registeranalysen som en bevægelse fra tekstenden af 
instantieringskontinuumet (jf. Figur 1), altså som en generalisering på tværs 
af enkelttekster, hvilket giver et billede af et register som en teksttype. 
Denne teksttype beskrives ud fra de systemnetværk og skalaer, som den 
systemisk-funktionelle sprogbeskrivelse stiller til rådighed. De mest funda-
mentale termer og systemer i den systemisk-funktionelle beskrivelse af 
dansk er illustreret i Figur 3, der altså kan betragtes som en rammemodel 
for registeranalysen (jf. Andersen & Smedegaard 2005:367). 

                                                 
6 Med nærværende artikel kan vi skelne mellem to forskellige skrivepædagogiske 
praksisser (jf. Holmberg 2012; se dog Mulvad 2012, der fint skaber overblik over fire til-
gange til skrivepædagogik): Den ene type er baseret på registerbegrebet, mens den anden 
type baserer sig på Martins genrebegreb. Baseres skrivepædagogikken på register (som fx 
hos Christie, Derewianka, Love, Macken-Horarik og Lukin), bliver sandsynlighederne 
og valgmulighederne sat i forgrunden, mens det hos Martin (hos fx Martin og Rose) 
bliver genre’opskriften’, som bliver det centrale. 
7 Folkegenre skal opfattes i forlængelse af de Beaugrandes pointe om, at ”we must be 
content to postulate a register when a representative group of language users agrees that 
certain aspects are typical and predictable” (de Beaugrande 1993:17). 
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situationel 

kontekst 

felt tenor måde 

 

semantik 

ideationelt netværk 

fænomen (sekvens, figur, 

element) 

ytrings-

funktion 

struktur 

informationsforløb 

tekstur 

leksiko-

grammatik 

TRANSI-

TIVITET 

LOGIKO-

SEMANTIK 

TAKSIS 

MODUS THEMA 

INFORMATIONS-
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        eksperientiel 

        logisk 

        interpersonel 

        tekstuel 

Figur 3. Rammemodel for registeranalysen 

Hvor det er muligt – altså hvor registeranalysen foretages ud fra systemiske 
netværk af muligheder, som vi mest elaboreret kender det fra leksikogram-
matikken – er målet med analysen at opstille netværk med tilhørende sand-
synligheder (jf. Ghadessys pointe ovenfor). 
 
Metoden til registeranalyse kan i forlængelse af ovenstående konkret 
opdeles i tre faser: 

Første fase: Udvælgelse af analysetekster og analysesætninger 
Først skal man udvælge et antal tekster, som til sammen forekommer at 
være repræsentative for det register, man vil analysere. Det er ikke den 
enkelte tekst, som skal være repræsentativ, men den samlede tekstsamling, 
der skal være repræsentativ. Repræsentativiteten sikres bl.a. ved at vælge 
tekster fra så mange forskellige kilder som muligt. Antallet af tekster kan 
variere en del efter, hvilket register man vælger, men bør ikke være under 
10 forskellige tekster og til sammen ca. 1.000 sætninger. 

Anden fase: Analyse af de udvalgte sætninger 
De ca. 1.000 sætninger analyserer man ved at starte med at foretage en lek-
sikogrammatisk segmentering af alle sætninger, fortsætte med den seman-

stratifikation 

metafunktion 
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tiske analyse efter de forskellige metafunktioner for til sidst at slutte af med 
en analyse af den situationelle kontekst. 

Med hensyn til tekstur (kohæsion) under den tekstuelle semantik bliver 
det en meget uoverskuelig opgave at lave kohæsionsanalyse af 1.000 
sætninger, og man kan derfor udvælge ca. 50 sætninger, som er tilstrækkeligt 
repræsentative for registret til kohæsionsanalysen og herudfra gennemføre 
registreringen af (i) reference, (ii) ellipse/ substitution, (iii) konneksion og 
(iv) leksikalsk relation (jf. beskrivelsen af tekstur i Andersen & Smedegaard 
2005). 

Analysen af den ideationelle semantik repræsenteres som et ideationelt 
netværk (jf. ibid.:360-366), der gælder for alle analyserede tekster (og der-
med for hele registret). Det samme gælder for strukturanalysen under den 
tekstuelle semantik samt for analysen af den situationelle kontekst. 

Tredje fase: Optælling 
Efter at alle leksikogrammatiske segmenteringer, semantiske analyser samt 
analyse af den situationelle kontekst har fundet sted, kommer et større 
optællingsarbejde, hvor forekomsten af alle de forskellige realiseringer skal 
optælles ud fra de valgmuligheder, der er i de systemiske netværk. 

For alle de leksikogrammatiske optællinger skal der foretages en sand-
synlighedsberegning. Disse sandsynligheder beregnes i forhold til det sam-
lede antal fuldsætninger, der er analyseret. Her kan man med fordel bruge 
et ’ét-procents-filter’, således at fænomener, der forekommer i mindre end 1 
procent af analysematerialet, ikke medtages i de opstillede netværk. Hvert af 
de forekommende valg illustreres som dokumentation med en række 
eksempler fra analysematerialet. 

Under den interpersonelle semantik optælles og udregnes forekomsten 
af ytringsfunktioner og evaluering på samme måde som under de leksiko-
grammatiske systemer. 

Desværre giver omfanget af denne artikel ikke mulighed for at eksempli-
ficere registeranalysen. Et eksempel på en registeranalyse (af horoskoper) 
foretaget efter ovenstående metodik findes i Andersen et al. 2001, hvor 
registret (ugeblads)horoskoper beskrives ud fra en analyse af 96 horoskoper 
fra danske ugeblade. Som en enkelt illustration af, hvordan resultaterne i 
denne analyse kan formidles, følger her først et netværk for sand-
synlighederne for systemet MODUSTYPE, der er et leksikogrammatisk 
system, og dernæst for ytringsfunktioner, som vi finder i semantikken. Sam-
menhængen mellem MODUSTYPE og ytringsfunktioner er, at sprogets 
ytringsfunktioner realiseres af mulighederne i MODUSTYPE-systemet. 
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   deklarativ 60,5 %  

  indikativ    polar 

finit 

sætning 

   interrogativ   

  imperativ 18 %   indhold 

       

       

Figur 4. Sandsynligheder for MODUSTYPE i registret horoskoper 

Når ovenstående sandsynligheder akkumuleret ikke giver 100 %, skyldes 
det, at beskrivelsen af MODUSTYPE udelukkende er foretaget ud fra en 
klassificering af de frie sætninger i analysematerialet. Dette skyldes, at bundne 
sætninger bl.a. er kendetegnet ved ikke at rumme frit Modus-valg. Det giver 
derfor ingen ræson at klassificere bundne sætninger efter MODUSTYPE. 

Eksempler, der repræsenterer hver af de sandsynlige muligheder i 
netværket for MODUSTYPE, er følgende: 

 
– finit sætning>indikativ>deklarativ: Tiden har meget at byde på ... 
– finit sætning>imperativ: Hold ud. 

Registret horoskoper fordeler sig med hensyn til ytringsfunktioner som vist 
gennem sandsynlighederne i netværket i Figur 5; sandsynlighederne for de 
forskellige typer af ytringsfunktioner er udregnet i procent efter analyse-
materialets frie sætninger, som altså i nedenstående figur sættes til 100 % (af 
det samlede antal analyserede sætninger udgør de som illustreret i Figur 4 
78,5 %). 

I en sammenligning af de to netværk bliver det tydeligt, at (i) registret 
åbner mulighed for flere forskellige typer af ytringsfunktioner end af 
modustyper, idet det retoriske spørgsmål er repræsenteret i registret 
(hvilket interrogativen ikke er), og (ii) sandsynlighederne har ændret sig, så 
sandsynligheden for opfordringer overstiger sandsynligheden for denne 
ytringsfunktions umarkerede realisering, nemlig imperativen. Således er 
sandsynligheden for opfordringer i analysematerialets frie sætninger som 
vist ovenfor 29,2 %, mens sandsynligheden for imperativer i analysemate-
rialets frie sætninger er 22,9 % (18,0 x 100 : 78,5). 

 
 

+ F/P

+ SF

+ F^S

+ Hv; Hv^F

+ Modus
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    udsagn 68,6 %  

  information    ægte 

    spørgsmål   

ytrings-

funktion 

   

tilbud 

 retorisk 2,2 % 

  ting- & servi-

ceydelse 

    

    opfordring 29,2 %  

Figur 5. Sandsynligheder for ytringsfunktioner i registret horoskoper 

Med hensyn til (i) rummer registret en beskeden sandsynlighed for spørgs-
mål af retorisk art. Disse klassificeres som retoriske, fordi det ikke er spørgs-
mål, der skal besvares – afsender kan ingen forventning have om at få et 
svar på spørgsmålet – men de skal lægge op til overvejelse om et eller andet 
sagsforhold hos modtageren. Et eksempel i registret på et retorisk spørgsmål 
er: Mon ikke du har god fod på tingene ved overgangen mellem januar og 
februar? 

Hvad angår (ii), har sandsynlighederne væsentligst ændret sig, fordi ikke 
kun imperativer, men også modaliserede deklarativer i registret fungerer 
som (indirekte) opfordringer. Dette gør sig specielt gældende for deklara-
tiver med former af modalverberne skulle, burde eller måtte, hvilket neden-
stående eksempler illustrerer: 

 
– Er du alene, skulle du prøve at invitere gode venner eller familiemed-
lemmer til noget sjovt, det kunne ende med en tur i byen, hvor du støder på 
en spændende person. 
– Små problemer og vanskeligheder bør fejes af bordet i kærlighed. 
– Herefter må du så benytte dig af dine analytiske evner og i mindre grad 
dine instinkter! 

Register som grundlag for tekstproduktion 
Registeranalysen kan udover at give en viden om, hvordan sprogbrugen er i 
det pågældende register, bruges som grundlag for produktion af egne tekster. 
Når registeranalysen anvendes som grundlag for tekstproduktion, foretages 
en bevægelse fra midten af instantieringskontinuumet (jf. Figur 1), altså fra 
beskrivelsen af en teksttype, til tekstenden, altså til den enkelte tekst. 
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Konkret metodisk anvendes registeranalysen som basis for tekst-
produktion ved, at resultatet af analysen sammenfattes i en opskrift for, 
hvordan man forfatter en tekst inden for det pågældende register. Som 
afslutning på analysen kan man eventuelt på grundlag af opskriften forfatte 
et teksteksempel på registret. 

En sådan opskrift for horoskoper ser ud som følger (jf. Andersen, Peter-
sen & Smedegaard 2001), hvor det er tydeligt, hvordan de første punkter 
under hhv. leksikogrammatik og semantik afspejler den analyse, som 
illustreredes ovenfor med Figur 4 og 5 (de øvrige punkter afspejler det 
analytiske arbejde, som ikke er medtaget i denne artikel, men som kan 
findes i Andersen, Petersen & Smedegaard 2001): 

’Hvordan man skriver et horoskop’ 

Leksikogrammatik 
– Anvend kun deklarativer og imperativer. Ingen interrogativer. For-
delingen mellem deklarativer og imperativer skal være ca. 3:1. 
– Anvend kun i yderst beskeden grad modalitets- og styrkemarkering, både 
hvad angår disse typer af markering som Adjunkter og som modalverber. 
– Lidt over 2/5 af Processerne skal være Relationelle, herunder primært 
Attributive>intensive. 
– Lidt under 2/5 af Processerne skal være Materielle, herunder primært 
Dispositive, sekundært Adfærdsprocesser. 
– Stort set resten af Processerne skal være Mentale, herunder primært 
Kognitive – og husk at eksplicitere Fænomenet. 
– Anvendelsen af Verbale Processer skal holdes på et minimum. 
– Anvend Cirkumstantialer i forbindelse med ca. halvdelen af Processerne. 
– Cirkumstantialer skal væsentligst udtrykke Temporalitet>Tidspunkt og 
Lokalitet>Sted. Dog bør også anvendelsen af Metodikcirkumstantialer være 
relativt hyppig. 
– Start 1/3 af deklarativsætningerne med Subjekt, alternativt med et Cirkum-
stantiale, og anvend kun foreløbigt/formelt Subjekt i få tilfælde.  
– Undgå sætningsknuder. 
– 3/4  af sætningerne skal indgå i et sætningskompleks, og disse skal over-
vejende holdes på 2 eller 3 sætninger. 
– Fordelingen mellem para- og hypotakse skal være ligelig. 
– Anvend primært ekspansion, herunder cirkumstantion og ekstension. 
– Anvendes projektion, så undgå tale. 
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Semantik 
– Fordelingen i ytringsfunktioner skal være ca. 2/3 udsagn og ca. 1/3 op-
fordringer. Det er tilladt med enkelte retoriske spørgsmål. 
– Ideationelt er de to altoverskyggende hovedtemaer ’kærlighed’ og 
’økonomi’. 
– Den fundamentale ideationelle skelnen er, om læseren skal ’yde’ eller kan 
’nyde’. 
– De væsentligste referencekæder angår læseren (du), læserens partner (fx 
din ægtefælle) samt tidsmæssige omstændigheder. 

Situationel kontekst 
– Afsenderfunktionen skal være sløret, ligesom modtagerfunktionen skal 
være generel. 
– Horoskoper udtrykkes som skriftlig kommunikation i tekster, der er på 
ca. 10-15 sætninger. 

Et eksempel på et horoskop, skrevet efter ovenstående opskrift, er det 
følgende: 

Fiskene (20. februar – 21. marts) 
Du er glad i øjeblikket. Derhjemme er din partner i det imøde-
kommende hjørne, og I nyder hinandens selskab. Du har megen social 
energi, så udnyt chancen, og lev en drøm ud. På arbejdet går det mindre 
godt. Du er kørt fast, og du ved ikke, hvordan du skal komme videre. 
Tag én ting ad gangen, det er altid en god leveregel. 
Din økonomi er ustabil, men noget vil vise sig, som kan rette op på 
situationen. Brug dog aldrig den sidste krone. 

Registeranalysens anvendelighed 
I dette afsnit diskuterer jeg en række praktiske konsekvenser af register-
begrebets teoretiske iklædning (som blev præsenteret i afsnit 1) og den 
heraf afledte metode til at foretage registeranalyser (som kort blev 
præsenteret i afsnit 2). 

Registeranalysen muliggør sammenlignende tekstvurdering 
og -produktion 
Fundamentalt er den systemisk-funktionelle lingvistik en deskriptiv teori 
(jf. Eggins 1994:144f.), hvor 
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... the principle underlying the organization of the grammar is choice – 
the grammar as a resource for wording meanings (Matthiessen 1992:1). 

Med den systemisk-funktionelle lingvistik har vi som analytikere altså ikke 
umiddelbart mulighed for at vurdere, om en tekst er skrevet ’rigtigt’ – om 
den er god. For vi har ikke nogen norm at holde teksten op imod. Alt, hvad 
vi kan gøre, er at beskrive teksten i den sammenhæng, den indgår i. 

Ovenstående er imidlertid kun den umiddelbare situation. For med 
registeranalysen åbnes der op for at anvende den systemisk-funktionelle 
lingvistik normativt, altså som rettesnor for hvad der gør en tekst god (: hen-
sigtsmæssig i konteksten). En sådan normativ brug af den systemisk-
funktionelle lingvistik fungerer både i forbindelse med receptionen og i 
produktionen af tekster. Ikke i det moment, registeranalysen foretages, men 
i det næste. 

Med hensyn til receptionen af tekster vil det være muligt at sammenligne 
ens aktuelle analysetekst med en tidligere foretaget analyse af det register, 
som analyseteksten er en del af. På baggrund af en sådan sammenligning, 
hvilket fx kunne være sammenligningen mellem et eller andet aktuelt horo-
skop og registeranalysen for horoskoper, vil det være muligt at diskutere og 
konkludere, hvorvidt horoskopet er korrekt forfattet for at opfylde betingel-
serne for at være et horoskop – altså om det holder sig inden for registret 
eller bryder med dette. 

En udvidelse af det normative perspektiv på receptionen af tekster kunne 
være at foretage registeranalyser, hvor analysematerialet skulle udvælges 
blandt tekster, som alment er anerkendt som gode eller succesfulde. Dette 
kunne fx være websider elle annoncer, der har opnået en væsentlig og 
positiv effekt. Med en registeranalyse af sådanne i hånden ville det fremover 
være muligt at vurdere nye websider og annoncer normativt – er de gode 
(altså holder de sig inden for registret), eller er de dårlige (bryder de med 
registret)? 

I forbindelse med produktionen af tekster kan registeranalysen anvendes 
normativt ved, at man på baggrund af den laver en art opskrift med skrive-
bud, som det er vist ovenfor. 

De ovenstående måder at anvende registeranalysen på i receptionen og 
ved produktionen af tekster understreger, at registeranalysen er konser-
verende frem for udviklende. Dette er en potentiel begrænsning ved 
registeranalysen; hvis ikke registerbeskrivelsen jævnligt opdateres og 
forholdes til aktuelle instantieringer af registret, altså til aktuelle tekster, er 
den i fare for at blive uddateret. 
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Registeranalysen egner sig bedst til korte tekster 
Registeranalysen har i praksis8 vist sig at være klart stærkest på korte og 
mellemlange tekster, som ikke rummer nogen (særlig) kronologisk udvik-
ling. Lange, episodeopdelte tekster med forskydninger mellem de enkelte 
episoder (som vi fx finder det i noveller og romaner) er ikke velegnede til 
den detaljeorienterede analyse, som registeranalysen udgør. Dette er en 
metodisk og analytisk konsekvens af den teoretiske definition af register-
begrebet (jf. Halliday-citatet i afsnit 1.1, hvor han anfører, at ”It is by their 
formal properties that registers are defined. If two samples of language ac-
tivity (...) show no differences in grammar and lexis, they are assigned to 
one and the same register”). Definitionen bevirker, at registeranalysen 
orienteres mod teksters mikroniveau, altså mod leksikogrammatikken. I 
forhold til den Halliday-inspirerede registeranalyse er Martins genre-
beskrivelse langt bedre til længere tekster, idet genrebegrebets teoretiske 
iklædning (jf. afsnit 1.1.3) gør, at fokus rettes mod længere tekstsekvenser 
og deres semantiske, ikke formale karakteristika. 

Registeranalysen tilbyder et videnskabeligt transparent 
grundlag 
Ved at benytte registeranalysen frem for genrebegrebet som grundlag for 
tekstforfatning (og som vi så ovenfor, for tekstvurdering), baserer vi tekst-
forfatning på et konkret grammatisk grundlag (indbefattende såvel funktion 
som form) frem for på en opfattelse af en struktur af en række semantisk 
motiverede trin, hvis forankring er den enkelte analytikers opfattelse af 
betydningen af forskellige dele af en tekst. Registeranalysen giver ikke – som 
det er tilfældet for genrebeskrivelserne – tekstforfatteren hjælp til at 
strukturere sin tekst i en række overskuelige trin. Til gengæld beskriver 
registeranalysen de sproglige ressourcer, som er instantierede i en 
tekst(type), og som sådan giver den tekstforfatteren et præcist redskab. 

Registeranalysen tilbyder altså et solidt og konsistent fundament under 
tekstforfatning og -vurdering. Som Halliday præcist pointerer, så er en analyse 

... that is not based on grammar (...) not an analysis at all, but simply a 
running commentary on a text. (...) [M]eanings are realized through 

                                                 
8 Denne observation er baseret på mere end 10 års undervisnings- og forskningsrelateret 
udforskning af registerbegrebet ved uddannelserne i International Virksomheds-
kommunikation på Syddansk Universitet. 
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wordings; and without any theory of wordings – that is, a grammar – 
there is no way of making explicit one’s interpretation of a text. 
(Halliday 1994: xvi-xvii.) 

Registeranalysens solide fodfæste i leksikogrammatikken er samtidig dens 
svaghed, for konteksten tabes af syne. Ud fra en registeranalyse kan vi både 
vurdere, om en (senere) tekst lever op til det beskrevne registers karakteri-
stika, og vi kan ud fra analysen forfatte en tekst, der ligner dem, vi har 
analyseret (jf. afsnit 3.1). Men vi kan ikke afgøre, om teksten er passende i 
den kontekst, hvori den fungerer. Det indledende, kommunikative valg af at 
benytte en teksttype frem for en anden giver registeranalysen altså ingen 
beskrivelse af. 
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Svårförklarlig likhet?  
Om kontextförståelse och journalistiska drag i reklamtexter 

Andreas Nord 
 
Texter står alltid i relation till andra texter, både till texter av samma slag 
och till texter av andra slag. SFL har en väl utvecklad teoriapparat för att 
beskriva vissa sådana typer av relationer, men inte alla, och detta ska jag här 
diskutera. Diskussionen kommer att ta sin utgångspunkt dels i en jämförel-
se mellan några texter som finns inom ett och samma förpacknings-
format, en veckotidning, dels i resultatet av en mindre enkätundersökning 
som berör samma texter. 

Relationen mellan texterna – en artikel och tre annonser – kan enkelt 
sammanfattas så här: de är lika varandra. Mer precist kan likheten beskrivas 
som att annonserna visar tydliga karaktärsdrag lånade från den typ av jour-
nalistisk text som artikeln representerar. Men hur ska denna relation be-
skrivas inom SFL? Den utmanar nämligen en del föreställningar om den 
täta kopplingen mellan språklig form och kontext som ofta implicit eller 
explicit kännetecknar undersökningar inom SFL, där man gärna nöjer sig 
med att så att säga rekonstruera fram kontexten ur texten, det Halliday 
(1978:145f) kallar ”second order context” (se även Holmberg 2012 för en 
kritisk diskussion). Mitt syfte med denna artikel är därför att utifrån exem-
pelmaterialet, där två funktionellt åtskilda textgrupper uppvisar stora lik-
heter, peka på ett område där problematisering och teoretisk reflektion över 
relationen mellan text och kontext behövs inom tillämpningar av SFL.1 

                                                 
1 Artikeln avser däremot inte att föreslå någon lösning på det komplexa problem som 
pekas ut, inte heller att framföra någon unik kritik. Tvärtom har det många gånger tidi-
gare framförts kritiska synpunkter på kontextförståelsen inom SFL:s standardmodell (se 
t.ex. Chouliaraki & Fairclough 1999, van Dijk 2008 och Holmberg 2012). Det är också 
värt att notera att många empiriska undersökningar som ansluter till SFL/SFG hämtar 
viktiga delar av sin teoriram, inklusive förståelsen av relationen mellan text och kontext, 
från andra teoribildningar än SFL/SFG, medan SFL/SFG i praktiken får tjäna som en 
metodisk verktygslåda. Detta kan i sig ses som en implicit kritik av SFL:s kontext-
förståelse och det bristande förklaringsvärde som forskarna ser i den. 
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Denna artikel inleds med en ganska ateoretisk jämförelse mellan texterna 
tillsammans med en redogörelse för resultaten av en mindre enkät. I dess 
avslutande del diskuteras resultaten av jämförelsen utifrån några aspekter av 
SFL:s kontextförståelse. 

Artikeln och annonserna: likheter och skillnader 
Den analyserade artikeln utgör del av det redaktionella materialet på hälso-
sidorna i en svensk veckotidning, de tre reklamannonserna har hämtats från 
samma veckotidning. Både annonserna och artikeln är valda för att de är 
ganska typiska i sitt slag.2 De fyra texterna återges i sin helhet i figur 1–4. 

Veckotidningen som det rör sig om är Året Runt (tidigare uppmärk-
sammad i forskningen av bland andra Ledin 2000). Den har särskilt kvinn-
liga läsare från medelåldern och uppåt. Tidningen innehåller många repor-
tage om ”vanliga” människor och det gäller även hälsosidorna, som finns i 
tidningens senare del. Här framträder ofta okända men ”vanliga” personer 
som läsarrepresentanter och berättar om sin hälsa och sina behandlingar, 
och artikeln som annonserna kommer att jämföras med utgör ett exempel 
på just detta. Den aktuella artikeln återfinns under den återkommande ru-
briken ”Det hjälper mig”, i denna kategori av artiklar beskrivs hur en en-
skild person – i det här fallet Eva i Sundsvall – har blivit hjälpt genom nå-
gon alternativ metod. 

Artikeln är uppbyggd av flera textelement, varav ett är en bild av ”hu-
vudpersonen”, Eva. Andra textelement är en huvudtext som innehåller en 
intervju med huvudpersonen, ett par bildtexter och ett slags faktaruta ned-
till, som handlar om själva produkten, i det här fallet det plåster som Eva 
har blivit hjälpt av. 

Hälsosidorna i tidningen följs av annonser som ofta marknadsför olika 
typer av hälsoprodukter, och det är här de tre annonserna återfinns. De 
båda första gör reklam för olika typer av kosttillskott, den tredje för en ört-
baserad hudkräm. De tre annonserna är på många sätt representativa för en 
typ av annonser som brukar förekomma på dessa sidor. 
 

                                                 
2 Delar av materialet har tidigare behandlats av Gregfelt (2009). 
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Figur 1. Redaktionell artikel under den återkommande rubriken ”Det hjälpte 
mig” (”Eva i Sundsvall”) ur Året Runt 
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Figur 2. Annons 1: reklamannons för kosttillskott (”Anna Bengtsson”) ur Året 
Runt 
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Figur 3. Annons 2: reklamannons för kosttillskott (”Ingeborg”) ur Året Runt 
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Figur 4. Annons 3: reklamannons för örtbaserad kräm (”Louise”) ur Året Runt 
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Annonserna skiljer sig från artiklarna genom en större tonvikt på produk-
terna: det finns ett eller två skriftstycken som presenterar produkten och 
dessutom bilder som visar själva produkten och den viktigaste ingående 
växten i produkten.3 Att produkten ges större utrymme i annonserna ge-
nom produktbilder är dock den mest påfallande skillnaden mellan artikeln 
och annonserna, som i övrigt kännetecknas av stora likheter. 

Liksom artikeln kretsar annonserna kring en enskild, namngiven, person 
som berättar om den hjälp de fått av produkten (Anna, Ingeborg och Loui-
se), och även annonserna består av flera olika textelement. De viktigaste är 
även här en bild av ”huvudpersonen” och ett skriftstycke som i intervjuform 
eller (i ett fall) snarare i brevform berättar om huvudpersonen, precis som i 
artikeln. Även den visuella utformningen med en porträttbild av huvudper-
sonen är likartad, likaså layouten (även om något olika val i typsnitt, layout 
och sammanhållande färger görs). 

Likheterna, särskilt på ytan, är alltså stora och det vore inte orimligt att 
fråga om det bara är produktavbildningen som gör att vi vet att en reklam-
annons är just en reklamannons och inte en redaktionell artikel. Att en 
förväxlingsrisk faktiskt anses föreligga indikeras av den obligatoriska angi-
velsen ”ANNONS” i övre marginalen på annonserna. Sådana sätts ut i anslut-
ning till annonser i Året Runt som till sitt upplägg påminner om det redak-
tionella materialet. 

Även en mer detaljerad jämförelse av språkliga och semantiska drag i in-
tervjudelarna i artikeln och annonserna visar på stora likheter.4 Samtliga 
utmärks av drag som brukar uppfattas som typiska för journalistiska texter 
av reportagetyp (jfr t.ex. Hultén 1990). I artikeln utgörs typiska reportage-
drag bland annat av ett text-vi, som innefattar reportern: 

(1) När vi pratas vid är det hennes lediga måndag och bulldegen står på jäs-
ning. Hon ska hämta barnbarnet på förskolan klockan två och då ska 
bullarna vara klara. (Artikeln) 

Något motsvarande vi finns visserligen inte i annonserna, som är kortare och 
har färre bakgrundsuppgifter om huvudpersonerna, men de innehåller alla 
större eller mindre inslag av reporterröst som presenterar huvudpersonen: 

                                                 
3 Texternas visuella sida är för just denna analys mindre relevant, och kommer därför 
endast att behandlas mycket kortfattat. 
4 Intervjudelarna ur artikeln och annonserna återges i bilagan. 
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(2) Anna Bengtsson är pensionerad sedan många år och bor i en lägenhet i 
centrala Helsingborg med sin katt Moa. (Annons 1, inledningen) 

 
(3) Efter två barn fick Louise allt större problem med åderbristningar som 

bredde ut sig vid vaden och vristen. Bristningar som kändes både irrite-
rande och vanprydande. (Annons 3, ingressen; originalets kursivering) 

Minst är inslaget av reporterröst i annons 2, där det endast finns i rubriken 
”Kosttillskottet tone hjälpte Ingeborg”. I övrigt består den av Ingeborgs 
egen berättelse, vilket gör att den i högre grad påminner om ett brev (eller 
möjligen en blogg) än de andra annonserna. 

Gemensamt för alla texterna är också en berättande form där tidigare 
händelser återberättas i preteritum (var, gjorde, påpekade) men förankras i 
ett nu i presens (är, fortsätter) där problemen har löst sig. I annonserna är 
detta tydligast i annons 1 och 2. 

(4) Det var i våras som Eva gjorde tvåveckorskuren med de japanska ut-
rensningsplåstren. […] Snart är det dags för en kur till. Man ska göra ut-
rensningar flera gånger om året, berättar hon. (Artikeln) 

 
(5) Det var min man som påpekade att jag inte svarade eller så svarade jag 

på fel saker, när han pratade med mig … […] Nu fortsätter jag att ta 
mina tone tabletter varje dag. (Annons 2; originalets fetstil) 

Ett annat gemensamt drag mellan artikeln och två av annonserna (1 och 2) 
är en viss växling mellan refererade och antydda röster inom texten: 

(6) Det var en granne, Peter Balogh, som säljer Netterumani utrensnings-
plåster, som berättade om plåstren. (Artikeln; originalets fetstil) 

Min systerson som är läkare förslog [sic] mig att ta ett kosttillskott av blåbär 
och något som heter lutein. […] Den förtjusande flickan i affären berättade om 
Blue Berry det lät ju fantastiskt. Det var nog hennes förtjänst att jag faktiskt tog 
steget och provade. (Annons 1)  

(7) Min svärdotter, Karin kom på besök en dag med barnbarnen. Och alla 
vet ju hur högljudda de kan vara, så jag drog mig undan. Karin visade 
mig en artikel om produkten tone från en tidning och som tyckte jag 
skulle prova. (Annons 2) 
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Även andra språkliga och semantiska drag som är likartade i intervjuparti-
erna i artikeln och annonserna skulle kunna anföras, till exempel hantering-
en av röster och värderingar. 

Texterna ur ett läsarperspektiv 
Det torde ha framgått att de fyra texterna har stora likheter till både innehåll 
och utformning, trots att en av dem hör till kategorierna redaktionell artikel 
och tre av dem hör till kategorin reklamannons. Likheten går dock i en viss 
”riktning”: delar av annonserna är utformade så att de efterliknar journalis-
tisk text. Detta är ingen slump, inte heller något oväntat, utan tvärtom 
ganska typiskt för reklam, som ofta har beskrivits som till sin natur parasi-
tisk och efterliknande (se Cook 2001:33f; jfr Rahm 2004, Korpus & Ohlsson 
2006, Korpus 2008). Iakttagelserna om likheten faller alltså väl in i vad som 
har iakttagits i tidigare forskning om reklam, och inom svensk veckotid-
ningsreklam har mönstret dessutom hävd (Ledin 2000). Det kan förstås inte 
uteslutas att det finns en dialektik så att även redaktionellt material lånar 
drag från reklamen, men i huvudsak får beskrivningen bli den att annon-
serna hämtat sina drag från den journalistiska texten, och detta följer också 
en tydlig rationalitet. Genom att den viktigaste textdelen, intervjun, i an-
nonsen är utformad så att den i så stor utsträckning som möjligt påminner 
om en artikel inbjuds läsaren att anlägga samma läsart för att läsa annon-
serna som det redaktionella materialet, som ju är det primära i veckotid-
ningen. Det redaktionella materialet inbjuder till en informationssökande 
och förtroendefull läsarposition, och även annonserna inbjuder läsaren att 
identifiera sig eller någon anhörig med personen som talar i texten, och 
tillsammans med henne (eller – mer sällan – honom) acceptera den presen-
terade produkten som lösning på ett visst medicinskt problem. Likheten är 
således ändamålsenlig och rationell. 

Vilken effekt får då denna likhet? Ett sätt att undersöka detta är att pröva 
de olika texterna på försökspersoner som inte vet varifrån de kommer och 
inte får de visuella ledtrådar och andra indikatorer (t.ex. att det står ”AN-
NONS” i marginalen) som en läsare i en naturlig situation ändå får. I den 
begränsade undersökning som jag har gjort valde jag att koncentrera mig på 
själva intervjudelarna ur texterna (se bilagan), eftersom det är här likhets-
relationen sätts på sin spets. Undersökningen utfördes i form av en enkät, 
där tolv studenter under tjugo minuter fick läsa intervjudelarna ur de fyra 
texterna i isolering och återgivna i en neutral layout, ungefär på det sätt som 
de återges i bilagan och i samma ordning som där (först artikeln och sedan 
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annons 1–3). I enkäten fick studenterna bland annat svara på frågan ”I vil-
ket sammanhang skulle du vänta dig att stöta på respektive text?”.5 Frågan 
var formulerad för att inte visa att texterna representerar olika text-
kategorier, och intressant nog uppfattade flertalet av de svarande de fyra 
texterna som hörande till samma textkategori. De var dessutom benägna att 
snarast hänföra alla fyra texterna till någon reklamgenre, vilket indikerar att 
det ”journalistiska” greppet i dag blivit så vanligt som reklamgrepp att det 
snarare är innehållet – en positiv beskrivning av en produkt – som styr 
tolkningsramarna.6 I den mån någon av artiklarna pekades ut som avvikan-
de var det annons 3, som har mer av brevform. Den uppfattades som ett 
tydligt exempel på reklam. Undersökningen ger alltså stöd för att hävda att 
likheterna mellan dessa textdelar i de fyra texterna är viktigare ur ett läsar-
perspektiv än de skillnader som finns. 

Likheterna ur ett teoretiskt perspektiv 
Exemplen demonstrerar således ganska tydligt hur likhetsrelationen funge-
rar – båda textgrupperna uppvisar inom intervjupartierna drag som är ka-
rakteristiska för journalistiska redaktionella artiklar, vilket kan beskrivas 
som att de kommersiella annonserna historiskt sett har lånat drag av jour-
nalistiska texter. Det finns skillnader, men dessa verkar inte vara betydelse-
fulla ur ett läsarperspektiv eftersom de uppfattas som likartade och även 
rent av hörande till samma kategori (reklam). 

Hur kan detta då passas in i SFL:s teoretiska förståelse av relationen mel-
lan texter och mellan text och kontext? Grundtanken inom SFL är att rela-
tionen mellan texten och kontexten inte är slumpartad. Detta beskriver 
Halliday (1989) på följande sätt: 

[...] the context of situation, the context in which the text unfolds, is en-
capsulated in the text, not in a kind of piecemeal fashion, nor at the 
other extreme in any mechanical way, but through a systematic relation-
ship between the social environment on the one hand, and the func-
tional organisation of language on the other. (Halliday 1989:11) 

Detta kan för det första tolkas som att olika (situations)kontexter förknip-
pas med olika språkliga val, för det andra att vissa mönster i språkliga val är 
                                                 
5 I enkäten ställdes även andra frågor, vars svar dock inte har relevans här. 
6 Detta gäller alltså i alla fall i en sådan lässituation som i en enkät där uppgiften är att 
inta en analytisk hållning till texterna. I en mer typisk lässituation och med försöks-
personer som hör till den primära målgruppen hade kanske utfallet blivit ett annat. 
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förknippade med vissa typer av situationskontexter (situationstyper). Ofta 
praktiseras en uppdelning av situationskontexten i verksamhet (field), rela-
tion (tenor) och kommunikationssätt (mode) som tänks motsvaras av idea-
tionella, interpersonella respektive textuella lexikogrammatiska val (jfr dock 
Thompson 1999 för en problematisering av detta). Sammantaget brukar 
mönstret för språkbruket för en situationstyp beskrivas som ett register. 

Begreppet register används visserligen på något olika sätt i olika grenar 
av SFL (se Andersen 2013, Matthiessen 1993), men om vi följer en vanlig 
definition (Halliday & Matthiessen 2004:27, Halliday & Matthiessen 1999, 
Matthiessen 2009) är det alltså att se som en variant av språket använt för 
ett särskilt syfte, en funktionsmässigt betingad varietet kopplad till en viss 
situationstyp (jfr Holmberg, Karlsson & Nord 2011:9 och Andersen 2013). 
Givet att språket innebär en potential för betydelseskapande innebär då ett 
register en subpotential, en avgränsad varietet av språket som utmärks av 
att vissa språkliga val är gynnade, missgynnade eller rent av blockerade. 
Ofta beskrivs detta som probabiliteter, det vill säga sannolikhetsvärden för 
att ett visst språkligt val ska göras i texter inom registret. Inom det register 
som gäller för (danska) horoskop är till exempel inom de logikosemantiska 
relationerna projektion av tal ett mycket oväntat språkligt val medan olika 
typer av expansion är mer vanliga (Andersen 2013). Relationen mellan re-
gister och text är den av instansiering: texter utgör instanser av register, och 
det enskilda horoskopet är således en instans av horoskopregistret. Detta 
register är också förbundet med den situationstyp som horoskopet repre-
senterar: format av situationstypen, men också formande, så att vi via texten 
kan identifiera situationen. Just denna kombination av språkliga val gör att 
vi kan identifiera att vi läser ett horoskop. 

För vi så över detta mer principiella resonemang till de fyra texter som 
analyserades ovan blir tolkningen inte lika självklar. Sett utifrån represente-
rar artikeln och annonserna något olika situationstyper, med systematiska 
skillnader i frågan om både verksamhet och relation, och de borde därför 
representera olika register. Artikeln hör till det redaktionella materialet och 
bör därför representera ett visst journalistiskt register, bland annat knutet 
till en mer neutral relation mellan avsändare och mottagare, och annonser-
na bör representera ett register knutet till marknadsföring, där syftet är att 
avsändaren vill påverka och övertyga mottagaren. 

Går detta då att härleda till skilda register? Knappast på något rättframt 
sätt i alla fall. De texter som diskuteras här är korta och det är ingen mening 
i att redovisa några probabilitetsvärden för olika lexikogrammatiska och 
semantiska val. Vissa, begränsade skillnader skulle säkert framträda om ett 
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större material analyserades, men sannolikt skulle dessa vara så små att det 
rent tekniskt skulle vara bäst att beskriva resultatet som två varianter av 
samma register alternativt som två topologiskt närliggande register, som i 
det mest väsentliga är likartade. Egentligen spelar det dock ingen stor roll 
eftersom dessa skillnader hur som helst torde ha en rätt begränsad betydelse 
för hur läsaren tolkar texterna. Skillnaderna är sannolikt inte riktigt märk-
bara för den läsare som stöter på en text i taget – den var det i alla fall inte 
på något tydligt sätt för flertalet av de tolv studenter som fick jämföra de 
fyra textexemplen. 

Tillämpningen av registerbegreppet innebär alltså ingen lösning på det 
teoretiska problemet med likheten mellan intervjutexterna i artikeln och 
annonserna, även om det kan bidra till att beskriva fenomenet – som sna-
rast framstår som ett slags registerlån (om än i dag konventionaliserat till en 
normal del av denna typ av annonser). Detta visar på en komplexitet i 
kopplingen mellan register och kontext, och hur denna ska uppfattas. Om 
register tänks vara formade av och kopplade till användning av språket i en 
viss situationstyp är det oväntat att samma register (eller likartade register) 
ska instansieras i såväl en artikel som en annonstext, eftersom situations-
kontexten för en artikel och en annons måste sägas skilja sig åt – registerlån 
borde helt enkelt inte vara möjliga. Verksamheten är i det första fallet in-
formerande, i det senare säljande; relationen är i det första fallet den mellan 
(kunskaps)auktoritet och intresserad läsare, i det senare den mellan en för-
säljare och en (potentiell) kund. Men för att uppnå de syften som hör sam-
man med den senare typen av verksamhet och relation har det tydligen varit 
lämpligt att i en del av annonsen låna in ett annat register. Genom att efter-
likna språkbruket från den tidigare typen av verksamhet och relation – in-
formerande, med en (kunskaps)auktoritet som avsändare och en intresserad 
läsare som mottagare – försöker man framkalla en likartad situation även 
för dessa säljande texter – i stället för den med en försäljare och en (potenti-
ell) kund. (Greppet är dock så slitet att det inte riktigt verkar fungera, att 
döma av resultatet av enkäten.) 

Exemplen torde också med stor tydlighet visa på problemen med att re-
konstruera fram en viss kontext direkt ur texten. Detta går nog rimligt väl 
att göra för artikeln – som i jämförelse med tidigare forskning om journalis-
tiskt skrivande verkligen tycks representera ett journalistiskt register – men 
för annonserna innebär detta att man som läsare går rakt i annonsörens 
gillrade fälla, och tillskriver annonserna samma kontext som artikeln. Och 
att många av studenterna i enkäten tenderade att uppfatta alla texterna som 
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fingerade intervjuer tycks ju helt undergräva förmodandet att kontext och 
text på ett enkelt sätt ska matcha.7 

En slutsats är därför att en alltför oproblematiserad syn på relationen 
mellan situation och språklig form inte är hållbar för att beskriva dessa 
exempel. Det riktigt intressanta resultatet uppstår ju tvärtom när vi fokuse-
rar just den systematiska missmatchningen mellan register och (förväntad) 
kontext, det som närmast skulle kunna beskrivas som ett registerlån. 

Här är mitt intryck att den hallidayianska kontextförståelsen (åtminstone 
såsom den brukar tillämpas) hamnar i en återvändsgränd, för någon riktig 
lösning på hur denna typ av komplexitet kan beskrivas erbjuder den inte, 
trots att registerlån och övertagande av registerdrag mellan kontexter torde 
förekomma i många sammanhang. 

Denna typ av lån av karaktärsdrag mellan texter är ett område som 
uppmärksammats i andra traditioner, särskilt inom den kritiska diskursana-
lysen (CDA), där begreppet interdiskursivitet används för att beskriva hur 
aktörer arbetar för att omdefiniera institutionella situationer och sociala 
praktiker diskursivt (se t.ex. Fairclough 1992, Ajagán-Lester, Ledin & Rahm 
2003). Interdiskursivitet konceptualiserar vissa typer av hybriditet i texter – 
hur drag av andra texter kan lånas in eller efterliknas i en viss text (jfr Nord 
2011), och detta kan rent av leda till att normalmönstren för en viss sorts 
text förändras. Till exempel kan en analys visa hur spår av reklamtexter 
återfinns inom en (förväntat) renodlad informationstext från en officiell 
avsändare (Fairclough 1995) eller – som i det exempel som här har diskute-
ras – hur drag av journalistiska texter återfinns i reklam, och där har etable-
rat sig. Modellen från CDA är långt ifrån oproblematisk. Den har bland 
annat kritiserats för att den inte kan redogöra för om det någonsin finns 
”oblandade” texter (se t.ex. Ajagán-Lester, Ledin & Rahm 2003). Men dess 
förtjänst är att den ställer vissa frågor som vore relevanta att i högre grad än 
i dag undersöka inom SFL, till exempel för att kunna hantera bland annat 
reklam. Poängen som jag har gjort om att reklam lånar in karaktärsdrag är 
banal, men sätter ändå – menar jag – fingret på ett område där teorin behö-
ver tillämpa en mer utvecklad kontextförståelse. 

                                                 
7 Jfr också Holmberg (2012:78) som problematiserar tolkningen även av ett av parad-
exemplen från Halliday (1989). 
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Bilaga 

Intervjudelen i artikeln: 
Ett plåster under foten gjorde att jag kunde sova 
Trots att Eva Wiklund var ”toktrött” på kvällarna, kunde hon inte sova. 
Men två veckor med ett japanskt örtplåster under hålfoten gav henne inte 
bara sömnen tillbaka utan blev rena energikicken. 
 
Eva Wiklund i Sundsvall har haft problem med sömnen länge och lidit svårt 
av trötthet. Hon driver en egen dammodebutik i Kvissleby utanför Sundsvall 
och har mycket att tänka på som egenföretagare. 
   – Jag har det ekonomiska ansvaret och lever med det dygnet runt varje dag. 
Jag sitter inte stilla precis och brukar bli ”toktrött” till och med i fötterna. 
Ändå kunde jag inte sova. Och när man inte sover på nätterna, är man ju vil-
lig att prova det mesta. 
    Det var en granne, Peter Balogh, som säljer Netterumani utrensningsplås-
ter, som berättade om plåstren. Hon köpte förstås och kunde genast konsta-
tera att de är väldigt enkla att använda. 
– Man sätter plåstren på zonterapipunkterna. I mitt fall skulle jag ha plåstren 
mitt under hålfoten på båda fötterna. Det är där zonpunkten för de stora or-
ganen finns, säger Eva och pekar under foten och visar ett plåster, som är en 
decimeter i fyrkant. 
   – Plåstren ska sitta på under natten och på morgonen är de alldeles blöta. 
Man ska använda dem tills de inte är våta längre på morgonen. Efter en 
vecka var mina plåster fortfarande blöta, så jag förlängde kuren och fortsatte 
en vecka till. Under tiden drack jag mycket vatten. 
 
Nu har jag världens energi 
Det var i våras som Eva gjorde tvåveckorskuren med de japanska utrens-
ningsplåstren. Det kostade runt 500 kronor för hela kuren. Hon sov genast 
bättre, blev pigg och energisk och tröttheten försvann. 
   Eva berättar att hon också blev lugnare av plåsterkuren. 
   – Jag blev mer avslappnad och kände mig lätt i hela kroppen. 
   Snart är det dags för en kur till. Man ska göra utrensningar flera gånger om 
året, berättar hon. 
   På fritiden tycker Eva om att baka bullar och promenera. Det var då hon 
märkte hur mycket energi hon fick av plåsterkuren. 
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   – Det var som om jag ville hoppa när jag var ute och gick. 
   När vi pratas vid är det hennes lediga måndag och bulldegen står på jäs-
ning. Hon ska hämta barnbarnet på förskolan klockan två och då ska bullar-
na vara klara. 

Intervjudelen i annons 1: 
Det är skönt med klara ögon när man blir gammal! 
Anna Bengtsson är pensionerad sedan många år och bor i en lägenhet i cen-
trala Helsingborg med sin katt Moa. 
   – Jag vill läsa en god bok och dagstidningen säger Anna. Min systerson 
som är läkare förslog [sic] mig att ta ett kosttillskott av blåbär och något som 
heter lutein. 
 
Blåbärsextrakt och lutein 
– Jag hittade Blue Berry, som tabletterna heter nere i Hälsokostbutiken på 
hörnet. Jag har ju hört historien om de engelska stridspiloterna som under 
kriget åt blåbär för att hålla sig alerta. Den förtjusande flickan i affären berät-
tade om Blue Berry[.] det lät ju fantastiskt. Det var nog hennes förtjänst att 
jag faktiskt tog steget och provade. Nu har jag i alla fall tagit dem varje dag i 
3 månaders tid. 
   För att jag inte ska glömma det, tar jag dem alltid till morgonkaffet. 
 
Mitt glada humör är tillbaka 
– Det betyder mycket för mig att kunna läsa tidningen och att ha möjlig-
heten att få njuta av en god bok då och då. Mina vänninor [sic] säger att de 
känner igen den gamla Anna igen. Jag får nog hålla med dem om att jag inte 
var mig riktigt lik där ett tag. Jag kände hur mitt annars glada humör svek 
mig. Nu efter tre månader med Blue Berry känner jag mig pigg och vital 
igen. 

Intervjudelen i annons 2: 
Kosttillskottet tone hjälpte Ingeborg 
Nu kan jag äntligen höra vad alla säger. 
Det var min man som påpekade att jag inte svarade eller så svarade jag på 
fel saker, när han pratade med mig… 
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Med tiden blev det värre, det kändes som om jag hade ”lock för örat” och att 
alla ljud blev liksom dova. Jag gick till en öronspecialist som inte kunde hitta 
något fel på mig, och menade att det var sådant som kommer med åldern. 
 
Svårt när många pratade 
Det var speciellt svårt när det var mycket folk som pratade samtidigt. Då 
stängde jag av, det var alldeles för ansträngande att koncentrera sig på att 
försöka urskilja vad folk sa, när det var sånt väsen i örat. Det gick så långt att 
jag drog mig undan från våra bekanta. 
 
Ljudet i örat 
Men det värsta var ändå ljudet som även fanns där på kvällarna när man 
skulle sova. Det spelade ingen roll vad jag gjorde, ljudet fanns där i alla fall. 
 
Provade tone! 
Min svärdotter, Karin kom på besök en dag med barnbarnen. Och alla vet ju 
hur högljudda de kan vara, så jag drog mig undan. Karin visade mig en en 
artikel om produkten tone från en tidning och som tyckte jag skulle prova. 
   Det var ju värt ett försök. 
 
Allt hörs klarare 
När jag ätit tone i ungefär 7 veckor märkte jag en dag hur tyst det blivit. Det 
dova ljudet var borta! ”Det känns som bomullstussen tagits ut ur örat”. Fan-
tastiskt att kunna vara med och prata trots att det är liv och rörelse runt om 
kring mig. Allt hörs klarare och tydligare. En enorm känsla som bidragit till 
att jag numera mer än gärna leker och stojar med barnbarnen. Nu fortsätter 
jag att ta mina tone tabletter varje dag. Och min man och jag går gärna på 
middag hos bekanta, för nu kan jag delta i diskussionerna igen. Livet har 
verkligen fåt [sic] en ny vänding [sic]. 

Intervjudelen i annons 3: 
Förvånad märkte Louise en stor skillnad: 
Tänk att en kräm kunde ta bort mina fula missfärgningar så 
snabbt! 
Efter två barn fick Louise allt större problem med åderbristningar som 
bredde ut sig vid vaden och vristen. Bristningar som kändes både irrite-
rande och vanprydande. 
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 – Räddningen blev när jag upptäckte Hiruderm för fem år sedan. De fula 
bristningarna bleknade bort på bara en månad. Sedan dess har jag fortsatt 
med Hiruderm och inte haft några besvär, berättar Louise och visar stolt upp 
sina ben. 
 

Tvåbarnsmannan Louise, som bor och arbetar i Linköping, är mån om sitt 
utseende. 

      – Förr om åren hände det att jag impulsköpte ett par riktigt läckra skor, 
berättar Louise. Men tyvärr fick jag ofta konstatera att de inte passade till 
mina missfärgade vrister och vader. Bristningarna dök först upp på en liten 
del av högra vristen, men spred sedan ut sig över ett område på cirka tio 
gånger sex centimeter. Trots att vristen såg otäck ut, gjorde den aldrig ont. 
För snart fem år sedan upptäckte Louise Hiruderm, en kräm framtagen just 
för den typ av besvär som hon har. 

      – Jag hade nog så smått börjat ställa in mig på att jag var tvungen att försöka 
lära mig leva med de fula bristningarna. Men efter bara en månads behand-
ling med Hiruderm var skillnaden tydlig. Jag trodde knappt att det var sant! 
De blåsvarta, tätt sittande åderbristningarna bleknade steg för steg och till 
slut så syntes de knappt. Sedan dess har Louise fortsatt med Hiruderm och 
nästan glömt bort hur besvärande bristningarna kändes. 
   För mig är det ett suveränt enkelt och effektivt [sic]. Det tar bara någon mi-
nut – och sedan slipper jag bekymra mig om mina ben under hela dagen! 
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Att skriva förklarande text 
Text som deltagande i praktiker och aktiviteter 

Per Holmberg 
 
Den här artikeln presenterar en systemisk-funktionell analys av hur elever i 
tre skolklasser skriver förklarande texter. Mitt huvudsakliga intresse har 
varit att undersöka hur elevernas texter kan sättas i relation till den situa-
tionskontext som byggs upp genom momentens olika förberedande klass-
rumsaktiviteter. För att visa hur elevernas förklarande texter kommer till i 
längre förlopp av aktiviteter, som i sin tur involverar andra texter, kartläggs 
skrivförloppens aktivitets- och textkedjor. Klassrummens organisation av 
sådana kedjor kopplas sedan till en analys av språkliga val i elevernas förkla-
rande texter. Avslutningsvis diskuteras hur studien pekar mot en teoriut-
veckling som är nödvändig om systemisk-funktionell lingvistik ska kunna 
bidra till förståelse av hur skrivna texter fungerar som deltagande i praktiker 
och aktiviteter. 

Med en förklarande text avser jag här en text som är strukturerad efter 
mönstret problem^utredning(^slutsats), alternativt innehåller en eller flera 
delar med denna struktur. Valet av att studera just förklarande text är moti-
verat av att arbetet med texter av detta slag framträder som ett centralt in-
slag under senare skolår, och har framhävts ytterligare i de svenska styrdo-
kument som gäller för grundskola och gymnasium sedan 2011, men också 
av att arbetet med dylika texter bedömts som speciellt problematiskt. Analy-
sen visar hur arbetet i de tre klasserna är organiserat så att eleverna erbjuds 
lärandestöd för olika aspekter av förklarande text.1 

                                                 
1 Studien är en del av forskningsprojektet Text- och kunskapsutveckling i skolan (TO-
KIS), som finansierats av Vetenskapsrådet. Tack till Karolina Wirdenäs, som dokumen-
terat skrivförloppet i klass A och varit med om att utveckla modellen för analys av skriv-
förloppens kontextskikt. 
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Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 
Elevers skrivande och lärares skrivundervisning är ett empiriskt fält som 
länge haft hög prioritet för systemisk-funktionell lingvistik, inte minst inom 
Sydney-skolans genreteori och genrepedagogik (se Martin & Rose 2008, 
Martin & Rose 2012). Framförallt har det handlat om att genom textanalys 
undersöka de texttyper eller genrer som är centrala i skolans olika ämnen, 
för att utifrån denna textanalys utveckla didaktiska modeller för en mer 
explicit undervisning om texters struktur och språk. Ett slags text som 
uppmärksammats som avgörande för framgången under senare skolår är 
den förklarande texten som i olika, delvis ämnesspecifika varianter används 
för att elever ska utveckla och redovisa sin förståelse av mer komplexa före-
teelser. Typiskt gäller det att i dessa texter kunna upprätta (eller som läsare 
att kunna följa) logiska relationer såsom orsaker och effekter, avsikter och 
konsekvenser eller likheter och skillnader (se Schleppegrell 2004, Martin & 
Rose 2008, Christie & Derewianka 2010). 

Sydney-skolan har utvecklat ett sätt att beskriva texters och genrers funk-
tionellt motiverade struktur som bygger på att textstrukturen ses som de 
steg som skribenten (och läsaren) behöver ta på väg mot textens mål. För 
förklarande text, eller för en förklarande textdel i en längre text, gäller gene-
rellt att texten etablerar ett problem som ges en utredning, vilket ofta leder 
fram till en slutsats. Varianter av detta huvudmönster har beskrivits för 
olika subkategorier såsom kausala, faktoriella och sekventiella förklaringar 
(se t.ex. Veel 1997).2 

Frågan om den teoretiska statusen för dessa textuella organisations-
principer är omdebatterad inom systemisk-funktionell lingvistik (se Hasan 
1995, Martin 2001, Holmberg 2012b). I Hallidays kontextteori, som denna 
artikel ansluter sig till, betraktas textuell organisationsprincip som en aspekt 
av situationskontexten, nämligen som rhetorical mode (Halliday 2002 
[1977]:56). Detta innebär att utgångspunkten för att förstå menings-
skapande i och genom text är aktiviteten i sig, inte primärt den organisa-
tionsprincip som är aktuell för aktiviteten (Halliday 2002 [1977], 1978, 1998 
[1985], Halliday & Hasan 1985, Matthiessen 1993). I vilken ordning vi gör 
saker med språket blir med andra ord en av flera aspekter av vad vi håller på 
med i en viss slags situation. Förutom mode rör aktiviteten alltid samtidigt 

                                                 
2 Beteckningarna för de olika stegen varierar i litteraturen. Jag använder här de termer 
TOKIS-projektet använt från och med Holmberg 2006, dvs. ”problem^utredning(^slut-
sats)”. Sellgren 2011 betecknar (efter Veel 1997) samma struktur ”identifikation av fe-
nomen^förklarande sekvens”. 
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också ett visst ämnesfält i en viss verksamhet, vilket Halliday betecknar som 
kontextens field, och involverar alltid deltagare i olika roller och relationer, 
den kontextuella aspekt som Halliday kallar tenor. Hallidays presentation av 
de tre kontextaspekterna citeras nedan, i tur och ordning (1) field, (2) tenor 
och (3) mode:3 

 
(1) the social action: that which is “going on”, and has recognizable meaning in the 

social system: typically a complex of acts in some ordered configuration, and in which 
the text is playing some part; and including “subject-matter” as one special aspect, 

(2) the role structure: the cluster of socially meaningful participant relationships; 
both permanent attributes of the participants and role relationships that are specific to 
the situation; including the speech roles, those that come into being through the ex-
change of verbal meanings, 

(3) the symbolic organization: the particular status that is assigned to the text within 
the situation: its function in relation to the social action and the role structure; including 
the channel or medium and the rhetorical mode. 

(Halliday 1977: 55) 
 
Sydney-skolan har inte visat samma intresse för att förstå text som delta-
gande i sociala aktiviteter. Intresset har gällt vad som händer i texter (fram-
förallt skrivna texter), inte vad som händer med texter. Teoretiskt tar detta 
sitt uttryck i att principer för textuell organisation i Sydney-skolans kon-
textteori förläggs till ett abstrakt skikt ”ovanför” situationskontexten. Det 
innebär att det är dessa organisationsprinciper, ”genrerna”, som upphöjs till 
den primära utgångspunkten för hur mening skapas i text (se t.ex. Martin 
2001, Martin & Rose 2008:1-20). En kritik som därför riktats mot Sydney-
skolans kontextteori är att den principiellt inskränker möjligheterna att 
systematiskt koppla texter till de aktiviteter där texterna har sin funktion (se 
Hasan 1995, Holmberg 2012b).  

Att Sydney-skolan övergett Hallidays kontextteori kan förstås mot bak-
grund av att Hallidays idé om text som realisering av situationskontextens 
aktivitet, inte utan vidare kan tillämpas för skriven text (se vidare Holmberg 
2012a). Den som studerar t.ex. skolklasser just under skrivandets aktivitet 
(eller medan eleverna läser) kan antagligen inte av denna observation sluta 

                                                 
3 I Holmberg & Karlsson 2006 ges de svenska översättningarna verksamhet, relation och 
kommunikationssätt. För den analys som görs här kan termen verksamhet förstås med 
alltför begränsad räckvidd. Field innefattar även ämnesfält. Också kommunikationssätt 
kan uppfattas alltför snävt. Mode innefattar mer än medium (tal/skrift), t.ex. också orga-
nisationsprincip, rhetorical mode. 
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sig till hur de genom skrivandet (eller läsandet) engagerar sig i olika relatio-
ner eller verksamheter för olika slag av texter. För att komma tillrätta med 
detta, utan att överge det sociala perspektivet på textens funktion, låter jag 
därför i denna studie analysenheten för kontextanalysen utgöras av de för-
lopp i vilka skrivandet ingår som en av flera aktiviteter. För analysen utnytt-
jar jag begreppet textkedjor med vilket jag kartlägger de olika texter, i tal och 
skrift, som eleverna engageras i genom skrivförloppets organiserade aktivi-
teter (se Holmberg & Wirdenäs 2010).4 För att anpassa terminologin till 
uppdelningen i skikt i Hallidays kontextteori låter jag termen textkedja syfta 
på semantikens (och lexikogrammatikens) skikt och introducerar begreppet 
aktivitetskedja för kontextens skikt. Analysen av textkedjor och aktivitets-
kedjor har beröringspunkter med hur t.ex. Hedeboe (2002) och Christie 
(2005) kartlagt längre undervisningsförlopp i termer av curriculum macro-
genres, vilket jag återkommer till i slutdiskussionen. 

I den svenska systemisk-funktionella forskningen har elevers arbete med 
förklarande text hittills uppmärksammats för mellanstadiets geografiämne 
(Sellgren 2011), grundskolans naturorienterande ämnen (af Geijerstam 
2006), samt gymnasiets biologiämne (Nygård Larsson 2011). I jämförelse 
med Sydney-skolans forskning utmärks dessa tre svenska studier av ett 
starkare intresse för att komplettera textanalysen med en analys av olika 
aktiviteter vilka kartläggs med etnografiskt inspirerade metoder. På så vis 
kan studierna relatera förklarande texter, och skrivande och läsning av så-
dana texter, till exempelvis undervisningsmoment (af Geijerstam 2006), 
elevsamtal under gruppskrivande (Sellgren 2011) eller till hur olika elev-
grupper tillägnar sig ämneskunskaper (Nygård Larsson 2011). Denna dubb-
la blick – text och kontext – anläggs alltså också i denna studie. Det följer av 
en sådan ansats att den didaktiska värderingen får stå tillbaka något. Det 
gäller inte i förstone att uttala sig om hur arbetet med förklarande text bör 
organiseras, utan om att förstå hur detta arbete faktiskt utförs, och hur ele-
verna då skriver. 

Material och analysmodell 
Materialet för studien utgörs av tre klassers dokumenterade skrivförlopp. 
Skrivförloppen utmynnar i produktionen av förklarande texter i vilka ele-
verna förväntas reda ut komplexa företeelser av skilda slag. Att eleverna 

                                                 
4 I denna artikel analyseras endast textkedjor av skrivna texter. Inte heller görs någon 
indelning i skikt (aktivitet/text) eller metafunktion (field/tenor/mode). 
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förväntas skriva förklarande texter innebär inte riktigt samma sak i de tre 
klasserna. I klass A och B gör inte läraren explicit för eleverna att de ska 
skriva förklarande texter, utan kommunicerar detta successivt (och tydligast 
i sina kommentarer till de färdiga texterna). För klass C gör däremot läraren 
helt klart redan från början av skrivförloppet att texterna ska struktureras 
som förklaringar. 

Eleverna i klass A, som läser svenska i årskurs 7, skriver texter där de ska 
utveckla tankar kring tematiken i en ungdomsbok de läst under momentet, 
nämligen I taket lyser stjärnorna av Johanna Thydell (2003). Klass B, som 
läser gymnasiets första kurs i svenska på samhällsvetenskapligt program, 
skriver texter där de ska fördjupa teman kring arbetsliv som de just studerat 
i en ekonomikurs. Eleverna i klass C, som läser samma gymnasiekurs i 
svenska på naturvetenskapligt program, ska i sina förklarande texter reda ut 
likheter och skillnader mellan två texter de själva valt. Med undantag för sju 
elever i klass B (se nedan) löser samtliga elever de föregivna uppgifterna 
genom att skriva förklarande texter. I klasserna talar man om texterna med 
termer som inte fokuserar textstruktur, utan som snarare fångar texternas 
skilda genrekaraktär. I klass A talar man om uppgiften genom att referera 
till dess angivna rubrik: ”Min läsning”. I klass B används genrebeteckningen 
personreportage, och i klass C introducerar läraren momentet som ett arbe-
te med ”sammanställning”, vilket väl närmast är att betrakta som en slags 
skolgenre. 

Dokumentationen av skrivförloppen har skett genom videoinspelning 
och deltagandeobservation, samt – för några lektioner vilka inte kunnat 
observeras – genom lärarens rapport. Lärarens utdelade skriftliga instruk-
tioner, övningar och modelltexter har kopierats, liksom alla texter som ele-
verna skrivit under momenten. För den avslutande uppgiften har texterna 
dokumenterats i de olika versioner som använts för respons, tillsammans 
med lärarens skriftliga kommentarer och bedömningar. Klass A skriver sina 
texter med penna på papper, medan de båda gymnasieklasserna använder 
datorer för alla texter som ska lämnas in till läraren. Skrivförloppens om-
fattning framgår av tabell 1. Att alla tre skrivförloppen är såpass långa har 
samband med uppgifternas komplexitet, men också med att vi specifikt sökt 
samarbete med svensklärare som prioriterar skrivande i sin undervisning och 
som är vana vid ett processorienterat arbetssätt (se vidare Holmberg & Wir-
denäs 2010, som presenterar materialet och materialinsamlingen utförligare). 

I klass B skriver sju elever sina avslutande texter som en beskrivande pre-
sentation av faktauppgifter, utan förklarande inslag. Detta beror, enligt lära-
rens senare bedömning, på att de teman dessa elever tilldelats lämpade sig 
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mindre väl för att utredas. I denna studie har jag för klass B utelämnat dessa 
texter, och avgränsat analysen till de 13 texter som innehåller förklarande 
textdelar. För att enkelt kunna göra kvantitativa jämförelser mellan klasser-
nas texter har jag slumpmässigt valt 13 texter också från klasserna A och C. 

Tabell 1. De tre undersökta skrivförloppen och deras omfattning 

Klass 
Förklarande text 

(klassens beteckning) 
    Antal lektioner  

(en lektion ca 1 h) 
Antal förklarande 
texter i analysen 

Klass A: 
åk. 7 

(22 elever) 
”Min läsning” 14 13 

Klass B: 
SP åk. 1 

(22 elever) 
”Personreportage” 12 13 

Klass C:  
NP åk. 1 

(19 elever) 
”Sammanställning” 10 13 

  Totalt 36 39 
 

Analysen kombinerar kontextanalys och textanalys på följande vis: Kon-
textanalysen behandlar i första hand de aktiviteter som genomförts mellan 
introduktion och (första utkast till) den avslutande förklarande texten, den 
del av skrivförloppet som jag kallar förarbetsfasen. Det är förmodligen van-
ligare att inom skoltextforskningen ställa elevers texter i relation till andra 
aktiviteter, som själva instruktionen (”hur löser texterna uppgiften?”), till 
utkast och respons (”blir de bättre?”) eller till lärares slutbedömning (”vilka 
drag belönas?”). Sådana analyser hade kunnat vara intressanta också här, 
men det utmärkande för de aktuella skrivförloppen är hur omsorgsfullt 
lärarna skapar det kontextuella sammanhanget för elevernas avslutande text 
under en förarbetsfas som tar minst hälften av lektionerna i anspråk. Analy-
sen undersöker hur de kontextuella aspekterna field, tenor och mode fram-
träder i respektive förlopp, explicit genom hur aktivitetens mål presenteras, 
eller implicit genom hur aktiviteter är upplagda. 

Textanalysen kartlägger de språkliga resurser som eleverna utnyttjar för 
sina avslutande förklarande texter, så som de ter sig i slutversion. Fyra typer 
av semantiska språkliga drag har undersökts: kausala samband, tanke-
betydelse,5 kausala frågor (som alltså efterfrågar kausala samband) samt 

                                                 
5 Med denna kategori har jag här valt att i analysen hålla samman semantik som anting-
en på satsnivå (kongruent) realiseras med mentala kognitiva processer (dvs. med pro-
cesskärnor som t.ex. tror, tänker) eller med verbala processer med en kognitiv betydelse-
komponent (med processkärnor som t.ex. undrar och förklarar). För behandlingen av 
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kohesiva mönster av typen problem^utredning. Dessa fyra typer av språkli-
ga drag, vilka specificeras vidare i uppställningen nedan, är centrala för 
elevernas förklarande texter i alla tre klasserna. 

 
1) Kausala samband (ideationell, logisk metafunktion).  

a) Kongruent grammatik: satskomplex med kausala konjunktio 
             ner, subjunktioner eller konjunktionella adverb (t.ex. för, 
             eftersom och därför).  

b) Ideationell metaforik: verbala eller nominala uttryck för mot-
             svarande semantik (t.ex. orsakar och anledning).  

2) Figurer med ’tanke’-betydelse (ideationell, erfarenhetsmässig 
                     metafunktion).  

a) Kongruent grammatik: mentala kognitiva processer eller verba-
             la processer med kognitiv betydelsekomponent (med 
             processkärnor som t.ex. tror, tänker, undrar och förklarar). 

b) Ideationell metaforik: nominala uttryck för motsvarande se-
             mantik (tanke, förklaring) 

3) Kausala frågor (interpersonell metafunktion). 
a) Med typisk frågefunktion. Med efterföljande svar. 
b) Textuell metaforik. I funktionen att disponera textavsnitt. Med 
             fördröjt svar. 

c) Interpersonell metaforik. Drag av utrop eller undran. Utan ef-
             terföljande svar. 

4) Kohesiva mönster av typen problem^utredning (textuell meta-
                     funktion). 
      a)        På ”mikronivå”. Som strukturering av följd av satser. 
      b)        På ”mesonivå”. Som strukturering av textdel. 
      c)        På ”makronivå”. Som strukturering av hel text. 

De tydligaste tendenserna för hur dessa språkliga drag fördelar sig mellan 
de tre klassernas texter kommer att redovisas med hjälp av ett typiskt exem-
pel från respektive klass. 

För att det ska bli begripligt hur Hallidays kontextteori tillämpas i studi-
en bör det framhållas att de skrivna texter som analyseras inte kan ställas i 
direkt relation till den aktivitet som pågår som situationskontext då elever-
na skriver texten, alltså själva skrivandet. Denna aktivitet skiljer sig inte på 

                                                                                                            
denna semantik är jag inspirerad av hur Grahn 2012 undersöker konstruktion av ”tänka-
ren”. 
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något intressant sätt från annat skrivande i de tre klasserna. Istället sätts 
texterna i relation till andra aktiviteter som föregått skrivandet. Däremot 
görs ingen språklig textanalys av de skrivna och samtalade texter genom 
vilka lärare och elever engagerar sig i dessa förberedande aktiviteter (även 
om det senare hade kunnat belysa textproduktionen ytterligare, jfr t.ex. Sell-
gren 2011). Denna principiella ”skevhet” i analysen illustras av figur 1. 
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Figur 1. Analysens dubbla fokus: förarbetsfasens aktivitetskedja och de förkla-
rande texter som eleverna sedan skriver 

Situationskontexter för förklarande text 
Den följande analysen av förarbetets organisation i de tre klasserna kommer 
att visa att elevernas uppmärksamhet huvudsakligen riktas mot olika kon-
textuella aspekter, eller annorlunda uttryckt, att eleverna erbjuds att delta 
med sina texter i olika praktiker. 

Klass A skriver alltså förklarande texter för att stödja och redovisa en 
personlig förståelse av tematiken i en ungdomsbok. Hela kedjan av aktivite-
ter och texter under klassens förarbete är organiserad för att läraren ska 
kunna ge starkt lärandestöd för utvecklingen av förklaringens field (se figur 
2). Det handlar om att stödja elevernas reflektion kring bokens innehåll: 
Varför handlar och reagerar olika personer i boken som de gör? Hur skulle 
de kunnat hantera situationer annorlunda? Arbetsgången är denna: Läraren 
och eleverna växelläser högt ett kapitel ur boken, och läraren leder sedan ett 
klassrumssamtal, alternativt initierar gruppsamtal, som tar upp svåra eller 
tänkvärda passager till diskussion. Därefter vidtar ett arbete med läsloggar 
som fungerar som ett utbyte mellan respektive elev och läraren kring tolk-
ningen av passager från boken. Eleverna noterar i sina läsloggar citat ur 
bokens text och formulerar egna reflektioner om dessa citat. Läraren läser 
elevernas läsloggar, skriver korta kommenterar, och väljer ut speciellt in-
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tressanta reflektioner som klassen under följande lektion läser tillsammans 
och diskuterar under lärarens ledning. Därefter följer ny högläsning, nya 
samtal, nytt läsloggsarbete osv. fram till att eleverna uppmanas att skriva var 
sin längre text med inspiration från sina läsloggar. 
 

Lärare  Lärare  Lärare  Lärare  Lärare  
|  |  |  |  |  
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Figur 2. Klass A: Aktivitets- och textkedjan under skrivförloppets förarbete 
(flerdubbla linjer markerar att läsloggsarbetet involverar flera olika texter)6 

Klass B arbetar med att skriva personreportage, för att fördjupa och kom-
municera teman kring arbetsliv som de just studerat i en ekonomikurs. För 
tre av fem temagrupper kommer detta, som nämnts ovan, att leda fram till 
att de skriver förklarande texter. Förloppet präglas av att aktiviteterna varie-
rar med avseende på tenor, dvs. aktiviteternas roller och relationer. Vissa 
aktiviteter utförs i vanlig ordning under lärarens ledning, medan andra akti-
viteter istället utförs tillsammans med anställda i lokala företag (se figur 3). 
Organisationen av aktiviteter under förarbetet gör det möjligt för läraren att 
stödja också de aktiviteter där eleverna interagerar med personer utanför 
skolan. Detta sker genom att såväl elevernas intervjubokning som själva 
intervjun förbereds av klassrumsaktiviteter. I en föreläsning, som läraren 
beställt, får eleverna råd av en journalist kring hur man skapar en god kon-
takt med den man intervjuar. Vidare ger läraren respons under elevernas 
arbete med frågelistan för intervjun. 
 

                                                 
6 I figur 2 till 4 skiljs aktivitet och text åt med kolon. Så är exempelvis ”högläsning” akti-
viteten, medan ”kapitel i ungdomsbok” är texten etc. Ordet samtal är ambivalent i för-
hållande till aktivitets/text-distinktionen, men för konsekvensens skull används ordet i 
figurerna endast för samtal som text, medan aktiviteten betecknas ”samtalande”. 
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Lärare  Journalist  Anställda  Lärare  Anställda Lärare 
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Figur 3. Aktivitets- och textkedjan i klass B under skrivförloppets förarbete 

Klass C arbetar med vad de kallar ”sammanställning”, vilket alltså innebär 
att eleverna ska skriva en text som förklarar vilka likheter och skillnader 
som utmärker två texter de själva valt. Aktivitets- och textkedjan för förar-
betsfasen präglas av att eleverna får möjlighet att träna strukturen för denna 
avslutande text två gånger redan under förarbetet, först genom gemensam 
produktion av en text på klassrummets tavla, sedan genom en parvis förfat-
tad text i en utdelad mall för textstruktur (se figur 4 där dessa texter beteck-
nas ”taveltext” respektive ”malltext”). Med andra ord får läraren flera tillfäl-
len att stödja elevernas tillägnan av rhetorical mode, nämligen den organisa-
tionsprincip för förklaring som läraren vill att eleverna ska använda i sin 
avslutande text. Efter arbetet med övningstexter vidtar arbetet med att välja 
ut, läsa, bearbeta och referera de texter som ska ligga till grund för jämförel-
sen (”stofftexter” i figur 4). 
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Figur 4. Aktivitets- och textkedjan i klass C under skrivförloppets förarbete 

Att klass A är den klass där arbetet tydligast inriktar sig mot vad som ska 
förklaras, på förklaringens field, har att göra med att eleverna här förväntas 
formulera alla nödvändiga reflektioner under momentets klassrumsarbete. I 
gymnasieklasserna förlitar sig lärarna istället på att eleverna har med sig 
erfarenheter från tidigare moment, och att de mer självständigt förmår att 
språkligt konstruera och hantera komplexa relationer. I ett avseende finns 
emellertid en påfallande likhet vad gäller arbetet med förklaringens field. 
Eleverna i alla tre klasserna skriver under förarbetsfasen en text, som lärar-
na kommenterar, vilken sedan läggs till grund för det fortsatta skrivarbetet. 
Dessa texter, läsloggarna i klass A, intervjuutskrifterna i klass B och refera-
ten i klass C, fyller funktionen att ge en provisorisk bild av de orsaker, likhe-
ter, skillnader etc. vilka, i urval, sedan organiseras och presenteras i den 
avslutande förklarande texten.  

Den enda klass där arbetet på något påfallande sätt inriktas på vem som 
ska förklara för vem, på förklaringens tenor, är alltså klass B. Förstås hänger 
det ihop med att klassens skrivarbete kräver ett rolltagande som är mindre 
bekant för eleverna: de ska planera och dokumentera samtal med personer 
utanför skolan, vilka sedan ska ge respons på deras utkast och fungera som 
de färdiga texternas läsare. Klassen skickar nämligen sina reportage som en 
slags personaltidningar till de företag som varit involverade. Vad gäller 
lärarens roll finns emellertid drag som förenar alla tre skrivförloppen. I alla 
klasserna drivs arbetet framåt av att läraren uttrycker en önskan om att få 
saker förklarade för sig. Denna roll är emellertid mer hemtam för alla och 
mindre synlig. Skillnaderna i rolltagning ligger kanske ytterst i vem som tar 
ansvar för de förklaringar som formuleras. I klass B är det alltså ytterst de 
intervjuade (och eleverna måste i flera fall arbeta för att de intervjuade inte 
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ska förhindra publicering genom att frånsäga sig ansvaret för de utsagor 
som formulerats i elevernas texter). I klass A är läraren mycket aktiv med 
att själv bidra med förklaringar under förarbetet, medan läraren i klass C 
från början markerar att eleverna själva måste ta hela ansvaret för de slut-
satser de vill presentera. 

Läraren i klass C är den som ger det i särklass starkaste lärandestödet för 
textstruktur, förklaringens rhetorical mode. Det sker såväl genom explicit 
undervisning som genom upprepade övningstillfällen, innan eleverna på 
egen hand ska utnyttja förklarande textstruktur i den avslutande uppgiften. 
Förarbetet i de andra klasserna ger mer implicit stöd på denna punkt. I klass 
A ges visst stöd för valet av förklarande textstruktur genom att läraren kon-
sekvent lyfter fram förklarande exempel från loggböckerna. Dessa exempel, 
korta noteringar kring till exempel orsaken till romanpersonernas hand-
lingar och reaktioner, visas upp för klassen på OH och kommenteras som 
extra intressanta, även om läraren inte explicit tar upp exemplens språkliga 
struktur. Ungefär samma sak gäller för klass B i det gruppvisa arbetet med 
att formulera frågor för intervjun. Läraren försöker få eleverna att (också) 
ställa frågor som ska öppna för mer resonerande, förklarande svar. Men 
begreppet som används i denna stöttning är ”läsvärde”. Eleverna uppmanas 
att tänka på att frågorna ska kunna leda till ett läsvärt reportage, och inte 
bara generera faktauppgifter som kanske redan finns på företagets hemsida. 

Om nu förarbetets aktivitetskedjor skiljer sig så mycket mellan de tre 
klasserna, hur blir det då med de språkliga valen i elevernas förklarande 
texter? Det är frågan för nästa avsnitt. 

Språkliga resurser för förklaring 
Texter fungerar som deltagande i olika aktiviteter och praktiker genom att 
texternas språkliga val matchar de kontextuella villkor som råder, kontextuella 
villkor som också de språkliga valen är med och upprättar. En analys av texters 
språk kan därför vara ett sätt att studera praktikens villkor ”nerifrån”. 

Jag har valt tre exempel ur elevernas texter för att illustrera typiska språk-
liga val: uttryck för kausala samband, ’tanke’-betydelse och kausala frågor 
samt strukturen problem^utredning (se ovan om analysmodellen): 

 
(1) Ur förklarande text i klass A 

Jag tror att Jenna inte mådde så bra, eftersom hennes Mamma hade can-
cer och inte kunde göra allting själv. Jag tror att Jenna och Ullis har väl-
digt mycket gemensamt, eftersom Jennas mamma har cancer, och Ullis 
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mamma är alkis och båda har problem. Jag undrar om Jenna och Ullis 
blev vänner bara för att deras mammor hade problem?? 

(2) Ur förklarande text i klass B  
Det är ett stort och viktigt beslut som måste fattas om det behövs ännu 
en anställd i företaget, särskilt inom ett mindre företag som Karlssons. 
Hur vet man då när det är dags att anställa ny personal? 

– När vi märker att vi inte klarar av våra ”deadlines” eller att kvalitén på 
projekten skulle bli sämre, då kan det vara dag att diskutera kring ny 
personal. När vi väl bestämt oss för att en ny medarbetare, lägger vi an-
tingen ut en jobbannons. Känner vi till någon som passar för jobbet frå-
gar vi honom eller henne om hon kan tänka sig att ta tjänsten, förklarar 
Carl-Johan. 

(3) Ur förklarande text i klass C 
Vad har Disney ändrat på för att få H.C. Andersens berättelse om den 
lilla sjöjungfrun mer anpassad för barn? För att ta reda på det kommer 
jag jämföra Disneyfilmen om den lilla sjöjungfrun och H.C. Andersens 
originalberättelse från boken Sagor och berättelser 1. Jag kommer att 
jämföra tre teman: 1) Vilken är anledningen till att den lilla sjöjungfrun 
vill bli människa?, 2) Hur fram ställs den onda sidan, sjöhäxan, i origi-
naltexten respektive filmen?, och 3) Vad händer i slutet av berättelsen? 

Ett språkligt drag är påfallande jämnt fördelat mellan de tre klassernas tex-
ter. Det är uttryck för kausala samband. Sådana finns i varje text, och me-
delvärdena för de tre klassernas texter ligger mellan fyra och fem kausala 
samband per text. I exempel 1 och 2 är kausala samband realiserade kon-
gruent genom satskomplex med subjunktioner (eftersom, eftersom, bara för 
att; när, när), medan exempel 3 utnyttjar grammatisk metafor (anledningen 
till att). Sett till alla analyserade texter uttrycker gymnasieeleverna något 
oftare kausala samband metaforiskt än eleverna i klass A. I gymnasieklas-
sernas texter är hälften av de kausala sambanden metaforiskt uttryckta, det 
vill säga med substantiv eller verb. Också i klass A förekommer sådana me-
taforiska uttryck, men här väljs kongruenta uttryck två gånger av tre.7 

Också uttryck för betydelsen ’tanke’ är relativt jämnt fördelade mellan 
klasserna. Men här finns påtagliga skillnader mellan vilka typer som favori-
seras i olika klasser, vilket illustreras väl av exemplen. Skillnaderna mellan 

                                                 
7 Jämför Magnusson (2011:129–130) som visar hur kongruenta val för kausalitet i elev-
texter också i övrigt verkar hänga samman med ”en glesare, mer talspråklig stil”. 
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klasserna gäller på denna punkt inte kongruens kontra metaforik, utan vem 
som konstrueras som tänkare, och var detta sker i texten. I klass A är det 
skribenten som framträder som tänkare: ”jag tror att …”, ”jag tror att …”, 
”jag undrar om …” (exempel 1). De typiska processkärnorna är tror och 
tycker, och uttrycken ”jag tror” och ”jag tycker” används i genomsnitt så 
ofta som sex gånger per text. Klass B låter istället den intervjuade vara den 
som tänker, vet eller förklarar (de två senare verben i exempel 2). I klass C 
slutligen är det, liksom i klass A, skribententerna som blir texternas tänkare. 
Medan skribenterna i klass A framträder som tänkare genom hela texterna, 
är emellertid förekomsterna för klass C koncentrerade till det inledande och 
avslutande stycket. Det handlar om att först formulera uppgiften som ska 
tänkas (exempel 3: ”jag kommer att jämföra …”) och att avslutningsvis 
sammanfatta tänkandets resultat. 

Vad gäller kausala frågor är det kanske oväntat klass C som dominerar 
kvantitativt med ett genomsnitt på fyra sådana frågor per text, och inte klass 
B som, liksom klass A, har ungefär hälften så många. Den viktigaste skill-
naden mellan klasserna gäller emellertid frågornas status som språkhand-
lingar. Det är endast i klass B som frågor av detta slag är helt kongruenta 
frågor, det vill säga krav på information som följs av svar. (Se exempel 1: 
”Hur vet man då …?”  ”När vi märker …”) I klass A ges sällan några svar. 
Istället för att inleda ett resonemang står frågorna mer typiskt som en avslu-
tande undran. De två frågetecknen som avslutar elevens resonemang i ex-
empel 2 (”Jag undrar om …??”) skulle också kunna tolkas som ett krav rik-
tat till läsaren att formulera vad hon eller han tror om saken. Också i klass C 
står frågorna utan svar där de formuleras, nämligen i texternas inledning (se 
exempel 3, vars två första frågor analyserats som kausala). Men här är ut-
trycks varken skribentens undran eller någon vädjan till läsaren. Istället är 
det klart från början att frågorna endast fungerar som stöd för textens 
strukturering. Frågorna är ”teman” (se exempel 3), och deras numrering 
visar i vilken ordning de ska behandlas. 

Så till sist det kohesiva mönstret problem^utredning. Att alla texter ut-
nyttjar detta mönster är egentligen inget resultat av analysen, eftersom av-
saknaden av sådant mönster använts för att utesluta sju texter ur korpusen 
(se ovan om material). Men vad analysen visar är hur annorlunda eleverna 
utnyttjar denna typ av struktur i sina texter. I klass A förekommer struktu-
ren på ”mikronivå”, det vill säga för att förbinda enstaka satser i kortare och 
mindre tydligt avgränsade delar av texterna. Därför kommer analysen av 
problem och utredning i praktiken i stor utsträckning överlappa analysen av 
satskomplex. I exempel 1 kan den inledande fria satsen förstås som problemet 
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(varför ”Jenna inte mådde så bra”), vilket utreds av följande sats (”eftersom 
Jennas mamma har cancer …”). Samma struktur har också exemplets följan-
de satskomplex. I klass B och C handlar det om vad man brukar tala om som 
textstruktur, nämligen strukturering ”ovanför” satsnivå. I klass B tillämpas 
mönstret problem^utredning på enskilda, tydligt avgränsade textdelar (mel-
lan en och fyra per text). Exempel 1 visar en sådan del, där det inledande 
påståendet och den följande frågan tillsammans utgör förklaringens problem-
del, medan svaret (som är något längre än exemplet) utreder problemet. 
Först i klass C utnyttjas samma mönster för att strukturera hela texter. Där-
för visar exempel 3 endast textens inledande problem-del. Resten av texten 
utreder och drar slutsatser. Så struktureras samtliga texter i denna klass. 

Sammanfattning: texterna som deltagande i olika praktiker 
Låt oss se hur textanalysens resultat kan kopplas till kontextanalysens bild 
av skrivförloppens aktivitetskedjor. 

Under skrivförloppet i klass A var arbetet inriktat mot förklaringens fi-
eld, vad som ska förklaras. Det är därför följdenligt att eleverna i arbetet 
med den avslutande texten, framförallt sätter ideationella betydelser i fokus. 
Det gäller för eleverna att dels kunna konstruera kausala samband (för vil-
ket läraren i sin skriftliga slutrespons ofta markerar beröm i textens margi-
nal), dels kunna konstruera sig själv som tänkare. Att detta sker med en 
grammatik som ligger nära det talade språket (kongruenta logiska samband 
och frekvent bruk av ”jag tror/tycker”) speglar väl hur förarbetet skett ge-
nom samtal och korta loggboksnoteringar. Också för övriga metafunktioner 
ansluter sig texterna till den praktik av gemensam reflektion som eleverna 
deltagit i under förarbetet. Interpersonellt ställs frågorna nästan aldrig för 
att besvaras av skribenten själv, utan i samma avvaktan på andras respons 
som skett i samtal och loggboksskrivande. Textuellt utnyttjas problem^ut-
redning för att strukturera enskilda reflektioner, ungefär som det skett även 
under förarbetet, där andra kompletterat med sina reflektioner kring sam-
ma tema. 

Skrivförloppet i klass B inriktades speciellt mot förklaringens tenor, mot 
vem som ska förklara för vem. Det är också i texterna från denna klass som 
realisering av interpersonell betydelse tydligt sätter igång förklaringar: kau-
sala frågor ställs (av skribenten) och besvaras (av den intervjuade). Frågorna 
är dock inte så dominerande som man kunde trott med tanke på allt arbete 
som lagts ner i förarbetet på att formulera och ställa frågor. Anledningen är 
den dubbla redovisning som eleverna gör. Först skriver de en text helt upp-



 
 
P E R  H O L M B E R G  

 68 

lagd efter fråga – svar, nämligen intervjuutskriften, sedan ska de skriva en 
text som ska bädda in frågandet i reportagets berättande ram. Också vad 
gäller övriga metafunktioner är det tydligt hur eleverna ingår i en praktik 
som handlar om att upprätta relationer till andra. Det är de intervjuade som 
ideationellt konstrueras som tänkare, och de intervjuade som i texterna får 
redogöra för kausala samband. Och det blir därmed samspelet mellan inter-
vjuare och intervjuad som textuellt bildar mönstret problem^utredning. 

I klass C slutligen engagerade sig eleverna i en rad aktiviteter just för att 
tillägna sig förklaringens mode, förklaringens organisationsprincip. Så låter 
också alla klassens elever denna princip strukturera de avslutande förkla-
rande texterna. Alla andra språkliga val som analyserats följer denna struk-
tur. Skribenten framträder som interpersonell frågeställare i den inledande 
problemdelen. Och som ideationell tänkare både i denna del, och i den 
avslutande del där slutsatser dras. Förklaringens organisationsprincip får 
med andra ord genomslag inte bara för vad som händer i olika steg, utan 
också för hur detta sker genom olika språkliga val.  

Avslutande diskussion 
Om man jämför de tre skrivförlopp som behandlats i denna artikel med 
andra skrivförlopp i samma klasser, märker man att det inte är någon tillfäl-
lighet att skillnaderna blir så stora som jag visat. Också i andra skrivförlopp 
gör lärarna liknande prioriteringar. Man skulle med andra ord kunna säga 
att det är tre olika ideologier för skrivande i skolan som manifesteras i lä-
rarnas undervisning (se vidare Holmberg & Wirdenäs 2010). För läraren i 
klass A handlar det om att eleverna genom skrivande ska lära sig att person-
ligt och självständigt bearbeta erfarenheter, och låta egna erfarenheter möta 
andras. För läraren i klass B är det ett viktigt mål i sig att eleverna ska lära sig 
att interagera med det omgivande samhället och ”skriva på riktigt”. För lära-
ren i klass C ger skrivandet i första hand verktyg vilka eleverna ska få an-
vändning av i andra sammanhang, framförallt i högre utbildning. Att skriva 
förklarande texter kommer väl till pass för alla dessa mål. Men den praktik 
där förklaring tar plats blir olika, liksom det språk som passar för att delta. 

Jämfört med övriga skrivförlopp som projektet TOKIS dokumenterat i 
de tre klasserna utmärker sig de tre aktuella skrivförloppen genom att fö-
rarbetet är extra omfattande. Detta tycks hänga ihop med de villkor som 
råder för arbetet med förklarande text. När eleverna ska skriva berättande 
eller argumenterande text kan de snabbare förmås att sätta igång skrivandet 
utifrån vad de så att säga redan har med sig, nämligen sin fantasi och sina 
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åsikter. För förklarande text gör lärarna bedömningen att det krävs mer tid. 
Detta behov gäller i princip situationskontextens alla tre variabler. Eleverna 
behöver tid för arbetet med förklaringens field, nämligen för att konstruera 
problem som ska vara ”förklaringsvärda”, och reda ut olika aspekter. De 
behöver tid innan de, vad gäller tenor, vågar gå in i den roll det innebär att 
erbjuda läsare förklaringar. Och de behöver tid för att tillägna sig förklar-
ingens mode, eftersom det skrivna mediets typiska organisationsprinciper 
för förklaring ligger relativt långt från vad man kan anta att eleverna är vana 
vid från förklaringar i samtal.  

Språkvetenskaplig skoltextforskning har tidigare i regel varit textforsk-
ning i snäv mening, inte en ”kontext- och textforskning”. Det gäller också 
huvudparten av den forskning som utgått från Sydney-skolans kontextteori 
vilken starkt förgrundar textstruktur på bekostnad av kontexten utanför 
texten. Analysen i den här artikeln visar på behovet av en analysmodell som 
inkluderar skrivförloppens aktiviteter. Utan en analys av vilka aktiviteter 
som pågår i de tre klassrummen hade det inte varit möjligt att riktigt förstå 
vad som sker i elevernas texter. Det jag velat utveckla är en modell som tar 
sig förbi det faktum att själva skrivandet är svåråtkomligt som social aktivi-
tet. Genom att kartlägga hela kedjor av aktiviteter som utspelar sig i klass-
rummet, och de texter som eleverna under förloppet engagerar sig i, har det 
gått att få en bild av skrivarbetet i respektive klassrum. Skrivarbetet framstår 
som praktiker med olika villkor för dem som deltar, och de förklarande 
texterna blir då begripliga just som deltagande under dessa villkor. 

När Sydney-skolans kontextteori tillämpats för att kartlägga aktiviteter i 
skrivförlopp har man, som nämnts ovan, använt begreppet makrogenre och 
sett de olika klassrumsaktiviteterna som steg i undervisningsgenrer (curri-
culum macrogenres) (se t.ex. Hedeboe 2002, Christie 2005). Analysen har 
emellertid i dessa studier tenderat att styras av en skrivpedagogisk idé om 
hur undervisningen borde gestaltas, till exempel har intresset riktats mot 
huruvida lärare tillräckligt engagerat sina elever i aktiviteter som gjort den 
aktuella genrens struktur explicit. Syftet med denna studie har inte varit att 
kritisera Sydney-skolans skrivpedagogiska modell, men däremot att med en 
annan kontextförståelse öppna för systematisk undersökning av de många 
olika sätt på vilka skolans skrivarbete kan bedrivas. 

Den teoretiska bakgrunden för analysen har jag diskuterat tidigare 
(Holmberg 2012a, b), men det praktiska analysarbetet pekar på flera behov 
av fortsatt teoriutveckling. Systemisk-funktionell teori har sedan länge en 
välgrundad uppfattning om vilka nivåer (ranks) som krävs för att analysera 
det lexikogrammatiska skiktet (morfem, lexem, grupp/fras och sats). För att 
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mer stringent analysera text i samspel med kontext, krävs att teorin tydliga-
re etablerar nivåerna också för kontext och semantik. Analysen som presen-
terats i denna artikel skulle, med ”nivå” (rank) som teoretiskt grepp, kunna 
sägas vara ett förslag i följande riktning: Inom kontextens skikt skulle den 
högsta nivå kunna vara praktik och den lägsta nivån aktivitet. Att en praktik 
(nästan alltid) utgörs av flera aktiviteter skulle då vara ett förhållande i ana-
logi med att en sats lexikogrammatiskt (nästan alltid) utgörs av flera mor-
fem. Inom semantikens skikt skulle den högsta nivån vara text (i tal eller 
skrift, inkluderande instantiering av icke-verbala semiotiska resurser). Den 
semantiska textnivån svarar i utsträckning typiskt mot kontextens aktivi-
tetsnivå, i den mån aktiviteten är textburen och inte helt realiseras med 
andra modaliteter (se Karlsson & Strand 2012). För att undersöka hur en 
viss aktivitet realiseras kan det med andra ord räcka att analysera den text 
genom vilken personer deltar i aktiviteten. För att undersöka en praktik, 
och för att ge en fylligare bild av hur skriven text realiserar kontexten, krävs 
det däremot en analys av hela kedjor av aktiviteter och texter.  

Dessa överväganden kring relation mellan kontext och text är ingen ”rent 
teoretisk fråga”. Det är i högsta grad en fråga som möjliggör, och begränsar, 
vilken kunskap som teorin kan skapa, exempelvis om vad som händer när 
elever skriver i skolans olika ämnen. I förlängningen är det därför också en 
fråga om hur teorin kan uppmärksamma kvaliteter i skolans skrivpraktiker, 
och vägleda utvecklingen av skolans skrivande i konstruktiv riktning. 
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Agens i medisindiskurs  
En kontrastiv analyse av to norske  

og to svenske forskningsartikler i medisin 

Lene Nordrum 
 

I kjølvannet av spesielt Charles Bazermans forskning på den eksperi-
mentelle forskningsartikkelen som diskurs og aktivitet (1988) og John 
Swales klassiske sjangeranalyse (1990), anses i dag den vitenskaplige artik-
kelen som en egen sjanger med spesifikke argumenterende og posisjon-
erende drag. Fokus på vitenskapsartikkelen har også ført til interesse rundt 
hvordan forskjellige diskurssamfunn forhandler om vitenskap gjennom 
disiplinær kommunikasjon, og hvordan bevisst bruk av slik ”tribal com-
munication” (Becher & Trowler 2001) kan fungere som nøkkelen inn i et 
spesialistsamfunn. Det er følgelig interessant å studere de språklige 
strukturer som realiserer ulike typer disiplinær diskurs, og hvilke diskurs-
funksjoner disse strukturene har. Et sentralt spørsmål her har vært Agens 
siden vitenskaplig diskurs ofte forbindes med upersonlig stil. Agens er også 
i fokus i denne artikkelen. 

Agens kan studeres på litt forskjellige måter. Et perspektiv har vært 
forfatternærvær med mellompersonlig funksjon, særlig relatert til posi-
sjonering. Fløttum, Dahl og Kinn (2006:153) viser for eksempel hvordan 
forfatteren i en norsk medisinartikkel trer fram i pronomenform for å 
forsvare, eller argumentere for, sitt eget syn, men i øvrig er ganske fra-
værende (se også Hyland 2001, 2005, 2009). Andre har sett på Agens fra et 
videre perspektiv, i form av ideasjonell mening. Med et ideasjonelt 
perspektiv mener jeg at man studerer Agentnærvær snarere enn forfatter-
nærvær, dvs. at man ser på alle Agenter i tekstens eksperimentelle innehold. 
I fokus er typisk strukturer for å skjule Agens, slik som nominaliseringer 
(økningen av renten […]) og passive strukturer (renten ble økt […]). Slike 
analyser har vært vanligere i analyser av politisk diskurs og avisdiskurs enn i 
studier av vitenskapsdiskurs, der Agens vanligvis studeres ut i fra spørsmål 
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om ansvar (se f.eks. Fairclough 2003). Når ideasjonell Agens tas opp i for-
bindelse med vitenskapsdiskurs, er perspektivet snarere forståelse og 
kausalitet, men de samme strukturene har vært i fokus. Halliday og Martins 
(1993) publikasjon Writing science: Literacy and discursive power er et viktig 
bidrag her. 

I denne artikkelen ser jeg både på mellompersonlig og ideasjonell Agens 
i norske og svenske medisinartikler. Dette innebærer at jeg betrakter Agens 
både som hvem eller hva som gjorde noe, og som hvem eller hva som satte i 
gang noe. Etter min mening er begge disse perspektivene interessante for 
beskrivningen av vitenskapsdiskurs, siden denne typen diskurs på mange 
måter handler nettopp om hvem som argumenterer eller gjorde noe, samt 
om hvem eller hva som førte til at noe ser ut som det gjør. Den teoretiske 
vinkelen er Systemisk Funksjonell Lingvistikk (SFL) (Halliday & Matthies-
sen 2004; Maagerø 2005; Andersen & Smedegaard 2005; Holmberg & 
Karlsson 2006). Fordelen med SFL for denne analysen er både at systemet 
for Agens inkluderer begge perspektivene nevnt ovenfor, og at SFL tar 
høyde for at språklige valg gjøres på basis av kontekst, det være seg den 
situasjonelle konteksten eller kulturkonteksten, og derfor egner seg bra for 
analyser av disiplinær diskurs. Et problem er dog at mange analyser er 
basert på engelsk, noe som innebærer at visse system må utvikles og til-
passes hvis teorien skal ha forklaringskraft for norsk og svensk. 

Hensikten med denne artikkelen er dels å foreslå et mulig Agenssystem 
for norsk og svensk, og dels å bruke dette systemet for å kontrastere de valg 
som gjøres i Agenssystemet i fire medisinartikler – to på hvert språk. Språk-
beskrivelsen har altså et norsk-svensk kontrastivt perspektiv. Artikkelen 
bidrar således til å gi et nordisk perspektiv på et felt som er langt grundigere 
beskrevet for engelsk. Når det er sagt, vil jeg nevne prosjektmiljøet Norsk 
sakprosa og prosjektet Akademiska genrer i förändring (Gunnarsson 2009) 
for svensk som spesielt verdifulle bidrag til beskrivningen av henholdsvis 
norsk og svensk vitenskapsspråk. 

Artikkelen har følgende struktur: I neste avsnitt gir jeg bakgrunnen for 
Agensanalysen, og foreslår deretter et Agenssystem for norsk og svensk. 
Neste avsnitt beskriver material og metode for tekstanalysen av medisin-
tekstene, fulgt av selve tekstanalysen. Avsluttningsvis gir jeg en konklusjon 
av de viktigste punktene for studien som helhet. 
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Agens, transitivitet og middel 
Agens er på mange måter et spørsmål om deltakerroller. I SFL er deltaker-
roller en del av systemet for transitivitet, som baseres på to modeller: den 
transitive modellen og den ergative modellen. For den transitive modellen 
har man forskjellige deltakerroller avhengig av prosesstype, og i den erga-
tive modellen en generell deltakerkonfigurasjon (Halliday & Matthiessen 
2004:280ff) bestående av Agent, Prosess og Medium. 

De to modellene innebærer et litt forskjellig syn på Agens, samt hvilke 
deltakere som omtales som Agent. Ifølge Halliday og Matthiessen 
(2004:280) grunner denne forskjellen seg i en forskjell i retning: Transitive 
deltakerkonfigurasjoner går mot høyre, dvs. man spør seg om en prosess 
berører en annen deltaker enn den som satte i gang prosessen (Paul 
sparket/Paul sparket ballen), mens ergative deltakerkonfigurasjoner går mot 
venstre: man spør seg hvem eller hva som satte i gang en prosess (Snøen 
smeltet/Sola smeltet snøen). Forskjellen i retning betyr at i en transitiv en-
deltakerprosess som Paul sparker finnes Agens i form av en Aktør: Paul 
sparker, mens i en ergativ en-deltakerprosess som snøen smelter finnes 
ingen Agens. Her har man snarere en sentral deltager som prosessen skjer 
gjennom, Mediumet, mens det er usikkert om det finnes en annen deltager 
som har satt i gang prosessen. I en ergativ to-deltakerprosess som sola 
smelta snøen er dette derimot tydelig, og det er den rollen som sola spiller i 
en slik to-deltakerprosess som omtales som Agent i SFL. 

Det er viktig å påpeke at forskjellen i Agens i den transitive og ergative 
modellen også gjelder for transitive konfigurasjoner i passiv. I passiv-
konfigurasjoner er Agens undertrykt, men semantisk underforstått, mens i 
en ergativ en-deltakerkonstruksjon er Agens underspesifisert. Dette betyr at 
den transitive modellen tilbyr valg av perspektiv gjennom passiv og aktiv 
diatese, mens den ergative modellen har ergativ konstruksjonsveksling, dvs. 
objektet i en transitiv setning blir til subjektet i en intransitiv setning mens 
verbet fortsatt har aktiv diatese. Engelsk har en rekke verb som tillater slik 
konstruksjonsveksling, for eksempel open (Tim opens the door – The door 
opens), mens norsk og svensk har færre (se Sveen 1993 for norsk, og 
Lyngfelt 2007 for svensk). Isteden er mange motsvarigheter til engelske 
ergative verb morfologisk/ leksikogrammatisk markert i norsk og svensk: jf. 
The door opens – Døren/Dörren åpnes/öppnas eller åpner seg/öppnar sig. 

Et spørsmål for Agensanalysen for våre skandinaviske språk er derfor om 
morfologisk markerte strukturer som åpnes/öppnas og åpner seg/öppnar sig 
kan beskrives ut i fra den ergative modellen. Et annet relevant spørsmål er 
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om en slik Agensanalyse bør omfatte alle prosesstyper. Når det gjelder 
engelsk, mener Halliday og Matthiessen 2004:295) at det ergative per-
spektivet kan generaliseres til alle prosesstyper, mens Thompson (2004:135) 
begrenser ergativitet til materiell mening. For andre språk viser typologiske 
studier at ergativitet er forskjellig framtredende i ulike språk (Cafarell, 
Martin & Matthiessen 2004).1 I denne artikkelen følger jeg Thompson og 
konsentrerer meg om å beskrive Agens for norsk og svensk for materielle 
prosesser2, og lar spørsmålet om generaliserbarhet over prosesstyper vente 
til senere studier. 

Et viktig spørsmål i så måte er om likheter mellom ergative verb som det 
engelske open og norske og svenske verbformer som åpnes/öppnas, åpne 
seg/öppna sig blir klarere hvis vi betrakter den semantikk som går inn i 
systemet for Agens i SFL, og i det som følger nærmest går jeg inn på dette 
spørsmålet. 

I de fleste beskrivelser av SFL betraktes Agens som et uttrykk for kausativ 
betydning. Dette betyr at Agens belyser om saker skjer av seg selv, eller om 
de settes i gang av en ekstern kraft – det være seg fra et menneske eller en 
”omstendighet”. Agens knyttes derfor til den ergative modellen. I Halliday 
og Matthiessen (2004:297) illustrerer man dette valget i følgende system: 

 

 

Figur 1. The systems of Agency, Ranging and Voice (fra Halliday & Matthiessen 
2004:297) 

 
                                                 
1 Halliday og McDonald (2004:376) hevder for eksempel at kinesisk inkluderer både 
ergativt og transitivt perspektiv for materielle prosesser, men ikke for andre prosess-
typer. Steiner og Teich (2004:166) presenterer tysk som et typisk transitivt språk (selv 
om det ergative mønstret finns), og Caffarel (2006:88) beskriver fransk som et språk som 
setter den ergative modellen i forgrunnen når det gjelder materielle, mentale og relasjo-
nelle prosesser. 
2 Merk dog at jeg tar med noen verbale prosesser i analysen (se avsnittet Material og 
metode for tekstanalysen). 
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Som vi ser av Figur 1, deles deltakerkonfigurasjonene inn i slike som har 
Agens, Effektiv (effective) (Sola smelter snøen), og slike som ikke har det, 
Middel (middle) (Snøen smelter), men ved nærmere betraktning ser vi også 
at systemene for transitivitet og diatese (voice) er viktige for denne distink-
sjonen. I det hele tatt vil jeg hevde at systemet i Figur 1 på mange måter 
tangerer beskrivelsen av Middel i kognitive og språktypologiske teorier, der 
Middel utgjør et konseptuelt domene midt mellom aktiv og passiv på den 
ene siden, og transitiv og intransitiv på den andre siden (Kemmer 1993). På 
grunn av slike likheter synes jeg det er hensiktsmessig å se på hva disse 
beskrivelsene har sagt om leksikogrammatiske realiseringer av Middel i et 
typologisk perspektiv, som et steg nærmere et Agenssystem for norsk og 
svensk.  

Noen viktige observasjoner finner vi i Kemmers (1993) semantisk-
kognitive typologiske studie av middel og middelmarkører. Ifølge Kemmer 
markeres ofte middelbetydning med ergative verb i engelsk, mens norsk og 
svensk har to middelmarkører (seg og –s), og få former uten markering. Det 
finnes altså en semantisk forklaring til hvorfor refleksive og s-former 
motsvarer ergative verb på engelsk. Mot denne bakgrunnen har jeg valgt å 
ta med middelmarkører i systemet for Agens på norsk og svensk. Dette 
systemet beskrives i neste avsnitt. 

Agenssystem for norsk og svensk 
Et naturlig utgangspunkt for å undersøke hvordan Halliday og Matthiessens 
Agenssystem fungerer for norsk og svensk er de nordiske introduksjonene 
til SFL. Den lengste, og best tilpassede forklaringen av Agens, finner vi i den 
svenske grammatikken av Holmberg og Karlsson (2006), og mitt system 
bygger på denne beskrivningen. Vi skal se at dette innebærer en del modi-
fikasjoner av Halliday og Matthiessens system i Figur 1. 

Holmberg og Karlsson betrakter forskjellen mellom den transitive og 
ergative transitivitetsmodellen som en forskjell mellom handlinger og hen-
delser, og begrenser det ergative systemet fremst til materiell mening. I 
Holmberg og Karlssons (2006:108ff) framstilling representerer handlinger 
en konfigurasjon med en deltaker med det semantiske kriteriet [+inten-
sjon]. Hendelser, derimot, har en sentral deltaker som ikke nødvendigvis ”har 
ansvar” for at prosessen finner sted, men som ”förkroppsligar” prosessen. I 
dette kjenner vi igjen beskrivelsen av Medium i Halliday og Matthiessen, eller 
for all del tematiske roller som ”Tema” og ”Undergoer” i andre lingvistiske 
teorier. Eksempel 1) og 2) illustrerer en handling respektive hendelse. 
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(1) Handling: 
  Paul springer. 

 
(2) Hendelse: 

  Paul snubler. 
 

Holmberg og Karlssons inndeling i handlinger og hendelser ligner Halliday 
og Matthiessens (2004:196) nyansering av prototypisk transitivitet for 
materielle setninger, og løser på mange måter det problemet Halliday og 
Matthiessen setter fingeren på i sitatet nedenfor: 

With a concrete process it is usually clear which role a given participant 
is playing: there is a sharp distinction between the boy kicked, where the 
boy is Actor, and the boy was kicked, where the boy is Goal. Even with 
concrete processes, however, we have to recognize that there are some 
where the Actor is involuntary, and thus in some respects like a Goal; for 
example: the tourist collapsed. Despite the fact that the verb is active, this 
is a happening rather than a doing: the probe is not what did the tourist 
do, but what happened to the tourist. 

I Holmberg og Karlssons beskrivning, samt i sitatet fra Halliday og 
Matthiessen, er altså variabelen [+ intensjon] sentral, og etter mitt skjønn er 
denne variabelen faktisk såpass sentral for et Agenssystem at den fordrer en 
omtolkning av effektiv og middel som handlinger og hendelser, jf. også 
Davidses (1992) analyse av materielle prosesser der intensjon er en sentral 
variabel for transitiv og ergativ betydning. 

Jeg kan nå presentere et mulig Agenssystem for norsk og svensk i Figur 2: 
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Figur 2. Mulig Agenssystem for norsk og svensk 

Jeg lar en beskrivelse av Agenssystemet som presenteres i Figur 2 oppsum-
mere mine funderinger rundt Agens på norsk og svensk så langt. Systemet 
starter med et binært valg mellom handling og hendelse. Her er inngangs-
kriteriet om Agenten/Aktøren er [+intensjon] eller [-intensjon]. Handlinger 
har klar Agens med [+intensjon] Agent/Aktør mens hendelser har [-inten-
sjon] Agent/Aktør. Merk at dette betyr at to-deltaker-konfigurasjoner med 
ergative verb tolkes som hendelser hvis Subjektet er [-intensjon] (Krisen økte 
renten) men som handling hvis Subjektet er [+intensjon] (Laboranten økte 
vannmengden). 

Under hendelser er begivenheter spesielt intressante. I begivenhets-
systemet finner vi konfigurasjoner med underspesifisert Agens, og systemet 
forgrener seg i konfigurasjoner med et transitivt perspektiv, dvs. Konfigura-
sjoner uten en åpenbar relasjon til en kausal to-deltakerkonfigurasjon (f.eks. 
noe skjer), og konfigurasjoner med et ergativt perspektiv, dvs. Konfigurasjo-
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ner med en åpenbar paradigmatisk relasjon til en kausal to-deltaker-
konfigurasjon. Her bør vi legge merke til at definisjonen for en slik para-
digmatisk relasjon er videre for norsk og svensk sammenlignet med engelsk: 
også verb der det ergative perspektivet er morfologisk markert sorterer 
under ergativt perspektiv. 

Material og metode for tekstanalysen 
Material for Agensanalysen er to artikler fra Tidskrift for Den norske 
legeforening og Läkartidningen, de to ledende medisintidskriftene i Norge 
og Sverige. Artiklene presenterer ”anvendt klinisk forskning”, dvs. Forsk-
ning med hensikten å forbedre diagnostikk og pasientbehandling (Norges 
teknisk-naturvitenskaplige universitet). Alle artiklene er empiriske artikler og, 
har avsnittsinndelningen Introduksjon-Metode-Resultat-Diskusjon (IMRoD), 
som er nesten enerådende innenfor medisin (Solaci & Pereira 2004). 
Artiklene er listet i litteraturlisten. 

Tekstanalysen ble utført i UAM corpus tool, som er spesielt utviklet for 
SFL (O’Donnell 2008), og besto av to steg. Først annoterte jeg tekstene for 
to forskjellige ”lager”: 1) retorisk nivå (IMRoD-struktur) og 2) prosesstyper 
på setningsnivå, og deretter annoterte jeg materielle deltakerkonfigura-
sjoner ifølge Agenssystemet i Figur 2. Denne typen annotering har fordelen 
at man kan kontrastere Agensvalg både mellom tekstene som helhet og 
mellom avsnitt i tekstene. En viktig klargjøring er at noen verbale prosesser 
ble kodet som handlinger. Jeg anser at dette valget er relativt ukontroversielt 
siden verbale prosesser har en mellomstilling mellom mentale og materiale 
prosesser i SFL, og derfor kan gå mot materiell mening (jf. Thompson 
2004:100; Holmberg & Karlsson 2006:110). 

Agensanalyse 
I dette avsnittet presenterer jeg noen mønster jeg synes er verdt å peke på 
for de forskjellige analysetrinnene av Agensanalysen. 

I den først delen av analysen så jeg på fordelningen av de fire hoved-
prosesstypene (materiell, relasjonell, verbal og mental) på setningsnivå for å 
vaske ut alle setninger som var aktuelle for Agensanalysen. Det sto klart at 
materielle og relasjonelle setningstyper dominerer i alle de fire tekstene med 
en andel på mellom 40 % og 50 % hver. Dette resultatet stemmer med 
observasjoner for engelsk vitenskapsdiskurs (Halliday & Martin 1993; 
Martínez 2001). Det høye antallet relasjonelle prosesser er viktig å ha med 
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som bakgrunn til Agensstudien siden disse ofte inneholder grammatisk 
metafor der Agens ikke uttrykkes (f.eks. reklassifisering av hjerteinfarktene 
tekst 1_no) (Halliday & Martin 1993). 

I et neste steg så jeg på fordelningen for handlinger og hendelser, og fant 
at handlinger er mye vanligere enn hendelser i alle tekstene: tre tekster har 
en fordelning på ca. 85 % – 15 %, og en tekst ca. 77 % – 23 %. Jeg tar opp 
noen mønster for handlinger først, og gir deretter noen observasjoner for 
hendelser. 

Handlinger 
Det mest iøynefallende mønstret for handlinger, dvs. materielle setninger 
med Agens, er at diskursfunksjonene speiler de diskursfunksjonene som 
forbindes med IMRoD. Kortfattet er diskursfunksjonene for IMRoD føl-
gende: introduksjonsavsnittet presenterer bakgrunn, formål og problem-
stillinger og posisjonering av studien; metodeavsnittet tar opp metode og 
etiske overveielser; resultatavsnittet beskriver resultat uten diskusjon, og 
diskusjonsavsnittet og konklusjonsavsnittet relaterer resultat til det egne 
vitenskapsdomenet, tar opp begrensninger, samt peker framover mot videre 
forskning (se f.eks. Swales & Feak 2004). 

I Agensanalysen kom det fram at nesten alle handlingene kunne relateres 
til metode, men altså med forskjellig funksjon avhengig av IMRoD-avsnitt. 
Handlingene har en klar ideasjonell funksjon i metodeavsnittet, der de 
typisk beskriver hva forskerne gjorde (metodebeskrivning), men en mer 
mellompersonlig funksjon i diskusjonen, der de tar opp hvilke metode-
handlinger som kan ha påvirket resultatet (metodediskusjon). 

Et viktig neste spørsmål er om handlingene har realisert eller undertrykt 
Agens. Her viser det seg at alle tekstene har en klar overvekt av passiv-
setninger med undertrykt Agens: forholdet mellom passiv-aktiv ligger 
mellom 70 %–30 % til 60 %–40 %. Når det gjelder fordelning i IMRoD, fant 
jeg videre at flest passivsetninger forekommer i metodeavsnittene, mens 
aktivsetninger er noe vanligere i diskusjonsavsnittene. Dette støtter både 
observasjoner fra engelsk vitenskapsdiskurs (Swales & Feak 2004:223), der 
passivbruken ofte forklares fra et tekstuelt/ideasjonelt perspektiv: man 
bruker passiv for å gi fokus til det som gjøres, mens den som gjorde det er 
underforstått, og Fløttum, Dahl & Kinns (2006) observasjon for norsk at 
tekstforfattere nevner seg selv i samband med argumentasjon av egne 
tolkninger i diskusjons-/konklusjonsavsnittet, ellers stort sett ikke. Det vir-
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ker altså som at realisert Agens i handlinger har mellompersonlig funksjon i 
form av posisjonering eller argumentasjon. 

Når det gjelder passivform fant jeg en interessant kontrastiv forskjell 
mellom språkene. Tabell 1 illustrerer denne forskjellen: 

Tabell 1. Fordeling av passivformer 
Passiv-type Tekst 1_no Tekst 2_no Tekst 3_sv Tekst 4_sv 
 N % N % N % N % 
bli-passiv 9 20.9 % 24 39.3 % – – – – 
s-passiv 10 23.3 % 24 39.3 % 50 100 % 22 100 % 
være/vara-passiv 24 55.8 % 13 21.3 % – – – – 

Total 43  61  50  22  

Som framgår av Tabell 1 har de norske tekstene s-passiv, bli-passiv og være-
passiv, mens de svenske tekstene bare har s-passiv. Dette til tross for at alle 
passivformene finnes i begge språkene. En forskjell i passivsystemet var 
ventet siden forskning har vist at s-passiven er den umarkerte formen på 
svensk, mens bli-passiv er den umarkerte formen på norsk (Engdahl 2007, 
Laanemets 2004), men at forskjellen er såpass stor overrasket meg. 

Det neste spørsmålet er om passivformene har ulik diskursfunksjon. 
Materialet er selvsagt for lite til å dra noen store konklusjoner, men jeg ser 
noen tendenser. La oss ta et eksempel: 

(3) For hver diagnosegruppe er det gjort opptellinger av antall innleg-
gelser for hvert utskrivningsår per sykehus og fylke. Polikliniske diagno-
ser er ikke inkludert. I enkeltetilfeller har pasienter to sykehusopphold 
der inndato for siste opphold er lik utdato for første opphold. Vi har 
valgt å tolke dette som at pasienten er reinnlagt utskrivningsdagen, og vi 
regner slike tilfeller som to separateinnleggelser. (tekst1_no) 

I (3) ser vi at være-passiv brukes til å gi bakgrunnsopplysninger om hand-
linger som kan kobles direkte til hvordan materialet ser ut i dag (at noen er 
registrert, er notert etc.). Dette er ikke så overraskende siden være-passiv er 
resultativt (Faarlund, Lie & Vannebo 1997:525), og i mange tilfeller går mot 
adjektivisk betydning. Det interessante er at den resultative formen brukes 
for å gi uttrykk for ”andres handlinger”, mens ”forfatterhandlingene” be-
skrives i aktiv form, med uttrykt Aktør. Et lignende perspektivskifte illustre-
res i eksempel (4): 
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(4) Det har vært gjennomført tre overvåkingsperioder i Norsk overvå-
kingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten (NOIS) – i 2005, 2006 og 
2007. Fem ulike kirurgiske inngrep, deriblant keisersnitt, er inkludert. I 
denne artikkelen beskrives hyppighet av sårinfeksjoner etter keisersnitt 
og risikofaktorer for slike infeksjoner identifiseres. (tekst2_no) 

I eksempel (4) er andres handlinger nok en gang realisert med være-passiv, 
og perspektivbyttet går denne gang fra resultativ betydning til dynamisk s-
passiv, dog med støtte av en preposisjonsfrase (i kursiv). La oss nå se på et 
eksempel fra en av de svenske tekstene: 

(5) Registreringen har utförts av kliniskt verksamma läkare och av 
forskningssjuksköterskor som varit involverade i vården av patienterna. 
(…) De data som presenteras utgår från WHO-klassifikationen, dvs 
tumörkodning enligt SNOMED (systematized nomenclature of medici-
ne). Syftet är att skapa högsta internationella kvalitet i omhändertagande 
av patienterna och att förebygga skillnader mellan olika delar av landet. 
Anmärkningsvärda regionala skillnader vad gäller diagnostik och vänte-
tider belystes i en rapport i Läkartidningen 2007 [3]. (tekst4_se) 

I eksempel 5 ser vi hvordan en svensk tekst beholder s-passiv både for 
”andres handlinger’ og ”forfatterhandlinger”, men at Agens er markert i 
from av preposisjonsfraser for begge ”handlere” (markert i kursiv). 

Som jeg ser det gir forskjellene i passivform mellom de norske og 
svenske tekstene opphav til to interessante kontrastive hypoteser for fortsatt 
forskning. Det er mulig 1) at perspektivskifter mellom ”andres handlinger” 
og ”forfatterhandlinger” utrykkes med hjelp av veksling mellom være-passiv 
på den ene siden og aktiv eller s-passiv på den andre siden i norsk, mens 
andre leksikogrammatiske strukturer brukes i svensk; og 2) at de svenske 
tekstene har en mer dynamisk karakter enn de norske, siden den passive s-
formen generelt er mer dynamisk en den resultative være-formen. 

Hendelser 
For hendelser har tekstene en ganske jevn fordeling mellom slike med 
transitivt perspektiv (Hun snublet (over dørstokken)) og slike med ergativt 
perspektiv (Snøen smeltet/Sola smeltet snøen). Antallet ligger mellom 5 og 
13 token for begge typer, og fordelningen ligger fra 30 %–70 % i favør 
transitivt perspektiv. 
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Felles for nesten alle hendelseverbene er fokus på kvantitative forhold: 
De norske verbene er: øke, halvere, endre, utvikle, reduserer, variere, samt 
toppe seg og endre seg fra det ergative perspektivet og døde og skjer fra det 
transitive perspektivet, og de svenske verbene er skilja, öka, vidga, variera, 
samt grunda sig for det ergative perspektivet, og sker, framkomma, avvika, 
uppgå og kommer fra det transitive perspektivet. Verbenes betydning kan 
nok forklares med sjanger: alla artiklene er empiriske artikler som studerer 
forhold kvantitativt. 

Når det gjelder diskursfunksjoner er det tydelig at spesielt de ergative 
verbene forekommer i forskjellige leksikogrammatiske mønster i resultat- 
og diskusjonsavsnittene. I (6) og (7) ser vi to eksempel på ergative verb i et 
resultatavsnitt (Medium i kursiv og ergativt verb i fetstil): 

(6) Etter utskrivning ble 3 491 av pasientene (90 %) fulgt fullstendig opp. 
Hos disse var det 290 infeksjoner (Insidensandel 8,3 %, 95 % Kl 7,4–9,2). 
Insidensandelen varierte i de ulike overvåkningsperiodene (tab3). Pasi-
enter som fikk infeksjon mens de var innlagt i sykehuset, hadde et lengre 
postoperativt sykehusopphold enn de som ikke utviklet infeksjon. 
(tekst2_no) 

(7) For åldersgruppen 60-69 år har nästan en fördubbling av överlevna-
den skett under det senaste decenniet (Figur 2). Medianöverlevnaden har 
ökat från 5,8 månader (95 procents Kl 5,1–7,5) 1999–2003 till 8,5 måna-
der (95 procents kl 7,0–10,3) 2004-2006 och till 10,5 månader (95 pro-
cents Kl 9,0–12,6) 2007-2009. (tekst4_se) 

Den leksikogrammatiske strategi som brukes i (6) og (7) er at man pakker 
inn en omstendighet i en type terminologi (insidensandel, medianöverlev-
nad) som kan øke, variere, minke, falle, stige eller lignende. I eksempel (7) er 
denne strategien i bruk for å beskrive om flere eller færre overlever en 
sykdom uten å si noe om hvorfor. Det er mulig at et slikt mønster har bi-
dratt til Gunnarssons (2003) observasjon at eksplisitte årsaker var vanligere 
i medisintekster fra første halvdelen av 1900-tallet enn på 1980-tallet, og 
hvis dette er tilfellet kan vi spekulere om konstruksjonen har kommet inn 
fra engelske vitenskapsdiskurs, der den har blitt knyttet til underspesifisert 
Agens (cf. Thompson 2004:135f). Uansett speiler de ergative verbene 
diskursfunksjonen for resultatavsnitt: man beskriver resultat uten å 
diskutere årsak. 

I diskusjonsavsnittet derimot inngår ergative verb i helt andre konfigura-
sjoner, og vi får årsaksangivelse i form av ergative to-deltaker konstruksjoner 
(kausativer i Fig. 2). Eksempel (8) – (10) illustrerer slike konfigurasjoner: 
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(8) Ferske data fra Finland og andre land indikerer at bruk av nye bio-
markører (troponin I/T) kombinert med ny definisjon av akutt hjertein-
farkt, øker registrert insidens av akutt hjerte infarkt med opptil 80 % 
(15). (Tekst 1_no) 

(9) I studien noterades inte om barnen fått febernedsättande läkemedel 
innan de kom till akutmottagningen och då febernedsättande medicin 
ger temperaturförändringar skulle detta kunna öka effekten av rektal-
temperaturens eftersläpning. (Tekst 3_sv) 

(10) Et sykehus oppdaget, som et resultat av overvåkingssystemet at fo-
rekomsten sank etter endring av bandasjerutinene etter keisersnitt. 
(Tekst 2_no) 

I (8) og (9) ser vi hvordan to-deltakerkonfigurasjoner med Agens (kausa-
tiver) angir mulige årsakssamband, og i (10) kommer årsaksangivelsen inn i 
en preposisjonsfrase med grammatisk metafor (etter endring av bandasje-
rutiner). 

Et annet mønster for mer eksplisitt årsakssamband er at ergative verb fra 
resultatavsnittet tas opp som nominaliseringer i diskusjonsavsnittet: i resul-
tatet økte noe, og i diskusjonen peker man tilbake på dette forholdet med en 
Ting: økning, som deretter beskrives og diskuteres: denne økningen er trolig 
(…). Et viktig leksikogrammatiskt verktøy for dette er grammatisk metafor. 
Sammenlagt vil jeg derfor understreke at mønstrene for hendelser illu-
strerer hvordan både det ergative perspektivet og grammatisk metafor kan 
brukes som funksjonelle retoriske verktøy i vitenskaplige IMRoD-artikler 
på norsk og svensk. 

Konklusjon 
Denne artikkelen beskriver et Agenssystem for norsk og svensk der 
innsikten fra de to modellene i transitivitetssystemet i SFL, den transitive og 
den ergative, sorteres inn i et system for handlinger og hendelser. Hand-
linger har obligatorisk Agens der Agenten/Aktøren er [+intensjon], mens 
hendelser har [-intensjon] og inneholder Agensvalg i form av deltaker-
konfigurasjoner med underspesifisert Agens (Han snublet; Antallet økte), 
eller Agens i form av to-deltakerkonfigurasjoner med en Agent som er [-
intensjon] (Krisen økte renten). 

Artikkelen gir også et eksempel på en Agensanalyse av fire medisin-
artikler, to norske og to svenske, og viser med denne at valg i Agenssystemet 
kan kobles til typiske diskursfunksjoner for IMRoD-avsnittsinndelningen. 
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Et mønster for handlinger er at de realiserer ideasjonell mening i passiv 
form i metodeavsnittet, og mellompersonlig (argumenterende) mening i 
aktiv form i diskusjonsavsnittet. Videre er det tydelig at konfigurasjoner 
med underspesifisert Agens er ganske vanlige i resultatkapitlet, mens slike 
med Agens er vanligere i diskusjonsavsnittet. Et interessant resultat er også 
at norsk og svensk har forskjellige probabilitetsmønster i passivdomenet: de 
norske tekstene har tre passivformer, mens de svenske bare har s-passiv. På 
norsk kan man derfor utnytte forskjellige passivformer for perspektiv-
endringer som nødvendigvis må få andre utrykk på svensk. Forskjeller i 
passivform i vitenskapstekst er derfor et spennende område for ytterligere 
kontrastive studier mellom norsk og svensk. 

Etter min mening understreker den kobling mellom Agensrealisering og 
IMRoDs diskursfunksjoner som kommer fram i denne artikkelen at 
Agensvalg og Agensrealisering er en viktig komponent i medisinforsknings-
artikkelens retoriske ryggrad. Det er derimot klart at observasjonene fra 
dette materialet må testes på fler medisinartikler for generaliserbarhet, og at 
analysen her ikke nødvendigvis sier noe om Agens for naturvitenskaplige 
disipliner generelt. Spesielt de mønster som er knyttet til hendelser slår meg 
som tett knyttet til felt: jeg kan for eksempel tenke meg at helt andre ergative 
verb dukker opp i andre disipliner. Det er altså fortsatt mange hvite flekker på 
kartet over disiplinære diskursstrategier og i beskrivningen av forsknings-
artikkelens sjangerspesifikke drag, spesielt for de nordiske språkene. 
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När vardagen blir vetenskap 
Konkret och abstrakt i kriminologitexter 

Stina Hållsten 
 
Hur ser det ut när allmänmänskliga teman om rätt och fel, brott och straff 
ska diskuteras vetenskapligt? Ett exempel är det tvärvetenskapliga ämnet 
kriminologi, vars innehåll är aktuellt även i vår vardag, inte minst genom 
nyhetsrapportering i tv och dagspress. 

Studentintervjuer från en universitetskurs i kriminologi indikerar att 
ämnets innehåll är växelvis komplicerat och lättillgängligt. En snabb titt i 
kurslitteraturen ger också vid handen att ämnet å ena sidan kan diskutera 
förhållanden och skeenden utifrån vetenskapsteoretiska begrepp, och å 
andra sidan, i exempelvis fallbeskrivningar, berätta med en kronologisk dis-
position och mänskliga referenter. 

Inom den systemisk-funktionella lingvistiken betonas ofta skillnaden 
mellan vardaglig och specialiserad språkanvändning, där bland annat ab-
straktionsgrad ses som en viktig skillnad mellan de olika typerna av språkli-
ga register. Exempelvis Edling (2006) undersöker abstraktionsgrad inom 
olika skoltexter (samhällskunskap, historia, skönlitteratur), och kan visa hur 
abstraktionsgraden skiftar mellan texter inom olika ämnen och ibland mel-
lan olika texter inom samma ämne. Därför frågar jag mig om det kan vara 
så även i akademiska texter inom ett ämne, och om detta i så fall skulle 
kunna vara en förklaring till den upplevda växlingen mellan lätt- och svår-
tillgängligt?  

För att ge en bild av vad kriminologi är för ett slags ämne, vill jag redan 
här kommentera ämnets sammanhang. Kriminologi har en tvärvetenskaplig 
karaktär med teoribildning från sociologi, statistik, psykologi, juridik och 
medicin. Som aktualiseras i citatet nedan, kan sägas att det kriminologiska 
kunskapsfältet behandlar teman från en på många sätt vardaglig eller ”all-
män” domän, det vill säga något vi kan och vet något om genom skolgång, 
massmedier och andra vardagliga erfarenheter – frågor som rör kriminologi 
har helt enkelt ett allmänmänskligt intresse: 
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(1)   Flera av er har fått insikt om kriminologiämnets innehåll och dess 
relation till omgivande samhället, något vi kriminologer (och studen-
terna förstås) blir varse om dagligdags när vi konsumerar media, 
oavsett form. (lärarkommentar till studieblogg 2, Allmän översiktskurs 
ht -10) 

Det finns inte något särskilt stoff att lära in som ny student, snarare ett för-
hållningssätt och ett sätt att diskutera (intervju med ämnesföreträdare april 
2011). För kriminologistudenterna handlar det således bland annat om att 
själva det innehållsliga stoffet inte hämtas från deras akademiska studier 
utan från allmänbildning och samhälleliga erfarenheter. 

Denna artikel utgår alltså från idén om olika register inom olika domä-
ner (Martin 1997; se även Nord 2013) och att man inom olika ämnen an-
vänder olika ämnesspråk (af Geijerstam 2006). Den utgår också från diskus-
sionen kring skillnader mellan språkanvändning och kunskapsorganisering 
i skolan jämfört med vardagslivet. En central aspekt av övergången från var-
dagsspråk till mer specialiserat språk är alltså graden av abstraktion (Mack-
en-Horarik 1996, Macken-Horarik m.fl. 2006, Edling 2006, Schleppegrell 
2010). Ett sätt att undersöka abstraktion är att analysera grammatiska meta-
forer, kanske i första hand nominaliseringar (Magnusson 2011). I den här 
artikeln kommer jag dock att undersöka graden av abstraktion hos första- 
och andradeltagare i processer samt omständigheterna hos de nominala 
referenterna. Jag kommer också att undersöka ur vilken domän (vardaglig 
eller specialiserad) referenterna är hämtade. 

Syftet med artikeln är således att besvara frågan vilken grad av abstrak-
tion de nominala referenterna har i ett antal kriminologitexter, samt från 
vilken domän eller vilket register referenterna är hämtade? Utifrån svaret 
vill jag diskutera frågan om den upplevda variationen i lättillgänglighet eller 
svårighetsgrad skulle kunna förklaras med hjälp av texternas abstraktions-
grad och eventuella variation vad gäller abstraktionsgraden. 

Undersökningen bygger på textanalyser och intervjuer med studenter 
och lärare. Exemplen består av textpartier hämtade ur tre material: den 
lärobok som är kursens grundbok på introduktionskursen, olika typer av 
studenttexter samt lärarnas instruktioner till uppgifter och hemtentamina. 

Inledningsvis ger artikeln en kort introduktion till tidigare forskning och 
teoretiska utgångspunkter för hur abstraktion kan undersökas. Vidare pre-
senteras en beskrivning av den aktuella kursen och studenternas reflektio-
ner kring ämnet. Därefter följer själva analysen av abstraktionsgrad i läro-
bokstexter och studenttexter. Avslutningsvis diskuteras frågan kring ab-
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strakt och konkret i vardagliga respektive specialiserade domäner inom 
kriminologiämnet, där de innehållsliga temana både liknar och inte liknar 
varandra. 

Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 
En rad forskare har undersökt ämnesspråk inom skolan utifrån ett syste-
misk-funktionellt perspektiv, bland annat i form av jämförelser mellan var-
dagslivets språk och skolans språk (Macken-Horarik 1996, Macken-Horarik 
m.fl. 2006, Gibbons 2010, af Geijerstam 2006, Magnusson 2011, Larson 
2011). Studierna fokuserar i flera fall på att skolans språk och kunskapssyn 
inte är vardagens, och att en central del i lärandet handlar om att tillägna sig 
ett ämnesspråk. Schleppegrell beskriver exempelvis skolans språk (eng. 
academic language) som innefattande en rad olika register, varierande mel-
lan ämne och nivå, men med det specialiserade perspektivet och den specia-
liserade språkanvändningen som en gemensam nämnare. Man skulle kunna 
beskriva det som att individen måste göra en språklig övergång, från det 
vardagliga språkets till skolspråkets perspektiv. Just graden av abstraktion 
ses som en central aspekt av denna övergång (Macken-Horarik 1996, Edling 
2006, Halliday 1998, Schleppegrell 2010, Hallesson 2011a & 2011b). 

Många av dessa studier undersöker i första hand grundskole- och gym-
nasieelevers läsande, skrivande och lärande, medan min undersökning 
handlar om texter och språkanvändning på universitetsnivå. Jag vill hävda 
att det går att dra paralleller mellan barnets möte med skolspråk och den 
vuxna studentens möte med akademisk vetenskaplig text och dess kun-
skapsinnehåll. Under sina studier i kriminologi ska studenten behandla och 
förhålla sig till teman och kunskap från vardag och massmedia på ett veten-
skapligt sätt, vilket kräver ett perspektivskifte som kan liknas vid skolele-
vens, exempelvis vad gäller systematisering och begreppsanvändning.  

Metoder för att undersöka abstraktion 
De språkliga drag tidigare undersökningar fokuserat på vad gäller abstrak-
tion är bland annat nominaliseringar, nominala referenter och inferenser 
(Macken-Horarik 1996, Martin 1997, Edling 2006, Reichenberg 2006, Hal-
lesson 2011a & 2011b). 

I en studie av Edling (2006) undersöks bland annat abstraktion i läro-
bokstext i historia och samhällskunskap samt i skönlitterära texter inom 
svenskämnet. Edling följer exempelvis Halliday och Martin (1993) och Hal-
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liday (1998) när hon resonerar kring att lärande många gånger handlar om 
rekontextualisering och skifte av perspektiv (Edling 2006:25). I övergången 
måste elever acceptera detta perspektivskifte – till exempel måste den yngre 
eleven acceptera att hund i den specialiserade (skol-)domänen är ett dägg-
djur och inte bara, i vardaglig betydelse, ett husdjur. Dessutom, skriver 
Edling (2006:186), råder det ”en oupplöslig relation mellan innehållet i den 
specialiserade kunskapen och de olika språkliga former som används för 
olika typer av specialiserad kunskap […]. En viktig komponent i många 
former av specialiserat språk är abstraktion.”. 

De faktorer som brukar antas bidra till abstraktion är, enligt Edling: stort 
betydelseomfång, avsaknad av specifikhet, avsaknad av markörer i tid och 
rum, ingen möjlighet att vidröra eller se samt distans mellan läsa-
re/författare. I sin studie använder Edling en modell utarbetad av Martin 
(1997). Martin särskiljer konkreta referenter från abstrakta, som kan vara 
hämtade från såväl ett vardagligt som specialiserat register. Exempel på 
konkreta-vardagliga referenter är äpple, bil och konkreta-specialiserade 
andrasteg, luftflaska, stånghammare.1 De abstrakta referenterna delar Mar-
tin in i fyra olika grupper: teknisk-specifika (inflation, metafunktion), insti-
tutionella (kontor, skattesystem), semiotiska (idé, ord, typ) och generiska 
(färg, sätt, klass). Han räknar vidare med metaforiska referenter, med un-
dergrupperna processuella (avgång, utsträckning) och kvalitativa (styrka, 
mod) (Martin 1997:30). Se vidare figur 1. 

Enligt Edling (2006:67) handlar abstraktion om mer än exempelvis meta-
forer av olika slag (vilket brukar framhållas som en viktig lexikogrammatisk 
aspekt) – det handlar också om vad det är för slags referent.2 Edling lägger 
också vikt vid kontexten och det aktuella registret, då det annars är svårt att 
säga något om referenten. En referent skulle kunna betraktas som abstrakt 
inom ett vardagligt register men som konkret inom ett specialiserat. Gär-
ningsman kan inom ett vardagligt register ses som en abstrakt referent i bety-
delsen ”någon som gör något brottsligt”, medan det inom det specialiserade 
kriminologiska registret används för något specifikt utpekat i kategorisering-
en av olika deltagare i ett brottsligt skeende. 

Även Hallesson (2011b) diskuterar abstraktion, kopplat till läroboks-
texters upplevda lättillgänglighet. Hallesson undersöker bland annat ”upp-

                                                 
1 De två första specialiserade orden, andrasteg och luftflaska, är hämtade från dyksport 
och det tredje, stånghammare, är hämtat från just kriminologisk lärobokstext. 
2 I Edlings studie diskuteras skillnaden mellan abstraktion och grammatisk metafor. 
Bland annat resonerar Edling, med referens till Martin (1997), i termer av att den gram-
matiska metaforen kan packas upp medan abstraktionen inte kan packas upp. 
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levd svårighetsgrad” i lärobokstext på gymnasiet hos högpresterande elever, 
och konstaterar att de nominala referenternas abstraktionsgrad spelar roll 
för texternas upplevda tillgänglighet. Hallesson undersöker också processer 
och deltagare i texterna, utifrån resonemanget att materiella processer van-
ligtvis realiserar konkreta aspekter medan relationella processer realiserar 
abstrakta,3 vilket påverkar graden av lättillgänglighet. Om processerna dess-
utom är knutna till ett specialiserat register ställs högre krav på förkunska-
per (Hallesson 2011a:61). 

I min artikel följer jag Edlings modell för kategorisering av nominala re-
ferenter – (Se vidare ”Textmaterial och analysmetod”). 

Kursen i kriminologi och studenternas reflektioner 
Distanskursen i kriminologi som undersöks här gavs 2010–11 vid ett 
svenskt universitet.4 På kursen användes en lärplattform för administration, 
kommunikation och skrivande. Alla kursaktiviteter var organiserade på 
plattformens kurshemsida. 

Det var alltså en i högsta grad skriftlig miljö som mötte studenterna. Kra-
vet på skriftlig aktivitet var dessutom högt redan från början; bortsett från den 
allra första uppgiften, vars syfte var att studenterna skulle bekanta sig med 
lärplattformens design och kursens upplägg, förväntades deltagarna skriva 
argumenterande och reflekterande direkt från starten (Knutsson m.fl. 2012). 

Kurslitteraturen bör utifrån detta ses som extra central och betraktas 
som ”ämnets röst” i högre utsträckning än vad gäller traditionella campus-
kurser. På distanskursen fanns ingen undervisande lärare som förmedlade 
ämnesinnehåll, refererade till litteraturen och vägledde studenterna in i äm-
nets språk och innehåll. Här läste och skrev studenterna sig till kunskaper. 

De innehållsinriktade uppgifterna gick ut på att skriva ett antal reflektio-
ner på kurshemsidans diskussionsforum. Dessa diskussionsuppgifter hade 
samma struktur genom hela kursen: studenterna instruerades att reflektera 
över litteraturen och lyfta fram olika teman eller teoretiska aspekter som de 
såg som intressanta eller problematiska. I uppgifterna ingick att skriva ett 
eget inlägg och svara på minst två av de andra studenternas inlägg. Varje 

                                                 
3 Detta beskriver Halliday & Matthiessen något annorlunda: materiella processer behö-
ver inte nödvändigtvis representera konkreta händelser eller handlingar, de kan också 
realisera abstrakta handlingar och händelser (Halliday & Matthiessen (2004:196–197). 
4 Studien är gjort inom ramen för projektet WIDE, Writing to learn in Digital Environ-
ments (http://wideproject.wordpress.com/), ett forskningsprojekt om skrivande på digi-
tala lärplattformar. Se även Knutsson m.fl. (2012). 
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diskussionsuppgift avslutades med skriftlig respons av läraren, kollektivt till 
gruppen. Arbetssättet, att skriva gemensamma diskussioner på plattformen 
i syfte att bearbeta litteraturen inför hemtentamen, var också något som 
explicitgjordes i lärarnas återkoppling: 

(2)   […] vi kommer att be er att använda er av relevant kurslitteratur när 
ni besvarar frågan. Detta gör att vi tycker att det är viktigt att ni får 
möjlighet att genom studiebloggar samt lärandedialoger [namn på 
uppgifterna] läsa igenom och bekanta er med de olika texterna i 
kurslitteraturen. Hemtentamen blir nämligen mycket enklare om ni 
vet vilken litteratur som behandlar vad och ni kan på ett smidigare sätt 
avgöra vad som är ”relevant” kurslitteratur för frågan. (Lärarkom-
mentar till studieblogg 1 AÖ1) 

Om studenterna verkligen följde den föreslagna arbetsgången är dock inte 
undersökt. 

I både de egna diskussionsuppgifterna och i intervjuer med mig kom-
menterade studenterna ämnets språk och innehåll. Kommentarerna styrde i 
olika riktningar. En åsikt som framkom handlade om ämnets svårighets-
grad: Kriminologi uppfattades som lättillgängligt. Det var inte svårt som till 
exempel juridik eller fysik, utan lätt att förstå med en gång. 

(3) Ja jämfört med juridiken är det här liksom lätt att fatta med en gång 
(Intervju student 4, ht -10) 

Samtidigt beskrev deltagarna att de upplevde ämnet som svårt eller kompli-
cerat, exempelvis när det gällde att tolka statistik. Även specifika begrepp 
kommenterades, här sammanfattat i lärarens respons på en av de första 
diskussionsuppgifterna: 

(4) Flera har skrivit att de upplever Sohlberg & Sohlberg [kurslitteratur i 
vetenskapsteori] som svårläst och abstrakt. […] T.ex. tyckte man i ett 
par grupper att Sarneckis förklaring av kausalitet var lite knepig […] 
(Lärarkommentar på studieblogg 2 AÖ1 ht -10) 

Studenterna uppfattade alltså kursinnehållet som både lättillgängligt med 
ett vardagligt innehåll och språk, och svårtillgängligt när det kom till vissa 
specifika begrepp och förklaringar. 

Jag kommer nu att gå över till själva analyserna av abstraktion i läro-
bokstexter och studenttexter. 
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Textmaterial och analysmetod 
Artikelns exempel är som tidigare nämnts hämtade från textpartier ur tre 
material: kursens centrala lärobok på introduktionskursen, olika typer av 
studenttexter samt lärarnas skriftliga instruktioner och responser. 

I undersökningen analyseras dels vilken typ av nominala referenter tex-
terna innehåller, dels föreslås om referenten kan hänföras till ett vardagligt 
register eller till ett specialiserat-kriminologiskt register. I vissa fall är också 
processtyper intressant, i relation till om registret kan ses som vardagligt 
eller specialiserat: Om en text har övervägande abstrakta nominala referen-
ter hämtade från ett vardagligt register samt vardagliga och konkreta refe-
renter, blir effekten kanske en text som ändå upplevs som vardagsnära och 
lättillgänglig för läsaren. Detta jämfört med om processtyperna är abstrakta 
och referenten hör hemma i ett specialiserat register (Hallesson 2001b:61 ff.). 

Modellen för abstraktion är hämtad från Edlings två begreppspar speci-
fik-generell samt konkret-abstrakt (Edling 2006:67ff.). Begreppsparen illu-
streras i följande matris: 
 

1. Specifika, konkreta referenter: ”Pojken 
åt sin frukost.” 
”Gage arbetade med att föra in en spräng-
laddning med hjälp av …” 

2. Specifika, abstrakta referenter: ”Min 
idé var bättre än hennes.” 
”F. tar upp de negativa konsekvenserna 
som stämpling …” 

3. Generella, konkreta referenter: ”Islands-
hästen väger mellan 300 och 450 kg.” 
”Hänvisa till litteraturen enligt vedertag-
na normer.”  

4. Generella, abstrakta referenter: ”Poli-
tiska ideologier utgör ett hot mot den 
nuvarande regimen.” 
”… ett sätt att närma sig kausalitet.” 

Figur 1. Begreppsparen konkret-abstrakt och generell-specifik 

Specifika-konkreta referenter i kurslitteraturen kan vara sprängladdning 
eller namngivna personer, medan generella-konkreta referenter kan vara 
personer, krogarna. De negativa konsekvenserna räknas som specifik-
abstrakt och politiska ideologier som generell-abstrakt referent. Kausalitet, 
ett av de begrepp som studenterna exemplifierade som svårt att förstå och 
använda, räknas alltså utifrån matrisen som generellt-abstrakt. De register 
jag räknar med är ett vardagligt, i vilket massmediala texter och kontexter 
kan sägas ingå, respektive ett vetenskapligt-kriminologiskt. 
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Abstraktion i läroboken 
Hur kan det kriminologiska läroboksspråket se ut? Följande två exempel, 
hämtade ur kursens introduktionsbok, kan ses som två ytterligheter vad 
gäller lätt- och svårtillgängligt. 

5) Den 13 september 1848 inträffade en förfärlig olycka vid ett järn-
vägsbygge i Vermon, New England. Den 25-årige arbetaren Phineas 
Gage arbetade som vanligt med att föra in en sprängladdning med 
hjälp av […] (Sarnecki 2004:128) 

(6)  I detta sammanhang tar Farrington också upp de negativa konsek-
venser som stämpling i samband med upptäckten av en brottslig 
aktivitet kan medföra. Det kausala resonemang som Farrington för uti-
från sin multifaktoriella teori kan se ut på följande sätt: […] (Sarnecki 
2004:235) 

Exempel 5, som är del i en fallbeskrivning, är till största delen en temporalt 
ordnad sekvens, med berättande drag, en mänsklig deltagare och processer 
hämtade från ett vardagligt språk. I exempel 6 presenterar texten i stället en 
introduktion eller tillämpning av teoretiska begrepp, utan exempelvis kro-
nologi eller mänskliga referenter. En annan skillnad är att de nominala refe-
renterna i exempel 5 är mer konkreta än de i exempel 6. Skillnaden skulle 
kunna beskrivas som att exempel 5 intar ett vardagligt perspektiv och ex-
empel 6 ett mer vetenskapligt perspektiv, där användande av specialiserade 
begrepp hör hemma. Är denna variation en förklaring till att texterna upp-
levs som både lätt- och svårtillgängliga?  

   Ett exempel på begrepp som studenterna ansåg vara svårt att förstå och 
använda, var kausalitet. Begreppet uppfattades som svårtillgängligt, både 
vad gäller innebörden som sådan och själva tillämpningen i diskussion av 
logiska samband av olika slag (se citatet i exempel 4). Begreppet används i 
läroboken för att reda ut relationer och förhållanden i statistik etc., exem-
pelvis vad gäller sociala kontra biologiska förklaringsmodeller för brotts-
benägenhet. Men begreppet förekommer också under i ett avsnitt där man 
förklarar själva begreppet under egen rubrik, där man förklarar själva be-
greppet, i syfte att senare kunna använda det i olika resonemang. Exempel 7 
är hämtat ur ett kapitel som utreder svårigheter med kausala tolkningar: 

(7)   Ändå används sådana studier ibland för att dra kausala slutsatser. […] 
Ett sätt att komma något närmare frågan om kausaliteten är att 
genomföra s.k. longitudinella, prospektiva undersökningar, där man, 
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som nämnts ovan, återkommer till samma individer vid flera tillfällen. 
(Sarnecki 2004:124) 

Referenterna i exempel 7 är i huvudsak specifika-abstrakta (kausala slutsat-
ser, frågan, kausaliteten, flera tillfällen) men också specifika-konkreta (un-
dersökningar, samma individer). Men även om undersökningar kan sägas 
höra till ett vardagligt register, används det här specialiserat tillsammans 
med bestämningarna longitudinella och prospektiva. Kontexten säger oss 
alltså att det rör sig om en konkret referent i ett specialiserat register. Ett 
textavsnitt som förklarar begreppet blandar specifika-konkreta (den grekiske 
filosofen Aristoteles) och i första hand specifika-abstrakta (viljestyrd hand-
ling, konsekvenser, förhållande, juridiken) referenter från ett, för den vuxne 
läsaren, vardagligt register. I texten finns också exempel på specifika-
abstrakta referenter från ett specialiserat register (agentrelaterad kausalitet, 
skeenderelaterad kausalitet). Om detta specialiserade register är enbart kri-
minologiskt är dock osäkert. Det är också relevant att diskutera på vilket 
sätt konsekvens, förhållande och juridik kan sägas vara hämtade ur ett var-
dagligt register. Ett sätt att uttrycka saken är att det handlar om den vuxne 
studentens ordförråd som tillägnats genom allmän skolgång, tidnings-
läsande och tv-tittande, inte genom akademiska studier. 

Innan jag går över till studenternas egna texter, vill jag återkomma till 
fallbeskrivningen i exempel 5, som fick inleda avsnittet. Texten i exempel 5 
har specifika-konkreta (järnvägsbygge, Den 25-åriga arbetaren Phineas 
Gage) såväl som specifika-abstrakta (olycka, september) referenter, hämtade 
från en vardaglig domän. Referenterna Den 13 september 1848 i Vermon, 
New England och USA erbjuder texten en tid och plats som konkretiserar 
innehållet. Exempel 8 är en fortsättning på den fallbeskrivningen. 

(8)  Gage överlevde olyckan och tycktes mirakulöst nog tillfriskna efter 
behandling på ett närbeläget sjukhus. Från början trodde man faktiskt 
att han inte fick några men över huvud taget. Det visade sig emellertid 
senare att hans personlighet förändrades starkt efter olyckan. (Sarnecki 
2004:135) 

Referenterna i exempel 8 kan huvudsakligen hänföras till kategorin specifi-
ka-konkreta (sjukhus, arbetaren Gage, sprängladdning), dessutom hämtade 
ur ett vardagligt register, alternativt specifika-abstrakta (olyckan, hans per-
sonlighet, men, behandling). De specifika-abstrakta, vardagliga referenterna 
kategoriseras som just vardagliga utifrån den lokala kontexten – läroboken i 
sin helhet kan sannolikt sägas vara del i en specialiserad kontext, men jag 
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tolkar exemplets personlighet och behandling som att de används inte i sin 
specifika medicinska eller psykologiska betydelse utan just som del i allmän-
språket. Inom exempelvis området differentialpsykologi rymmer däremot 
begreppet personlighet en specifik, specialiserad betydelse som inte är den-
samma som den vardagliga betydelsen av ordet. 

Sammantaget visar exemplen att den kriminologiska läroboken växlar 
när det gäller grad av abstraktion och dessutom lånar begrepp från andra 
vetenskapliga fält. Texterna hämtar också referenter från både ett vardagligt 
register och från ett specialiserat (kriminologiskt-vetenskapligt). Att texten 
blandar vardagliga, kända företeelser och abstrakta begrepp som dessutom 
inte självklart associeras till enbart kriminologi, skulle kunna vara en tänk-
bar förklaring till att studenterna upplever svårigheter i att förstå textens 
innehåll. 

Studenternas användning av begreppet kausalitet 
Som beskrivits tidigare uttryckte studenterna på kursen att det abstrakta 
begreppet kausalitet var svårt att förstå och använda. I diskussions-
uppgifterna uppmanandes de att kontinuerligt reflektera över litteraturen 
ur ett par återkommande perspektiv. Hur uttryckte de olika slags orsakrela-
tioner själva, i sina egna texter? I det följande visar jag exempel på detta. 

I exempel 9 försöker studenten reda ut olika kausala samband (alkoho-
lens betydelse för … alkoholen påverka …) utan att för den skull begreppet 
kausalitet används. 

(9)  Jag tycker liksom du att det var intressant att få en förståelse för 
alkoholens (främst) betydelse för våldsbrottsligheten. Precis som du 
skriver så är det kanske inte fullt så enkelt att bara minska alkohol-
konsumtionen utan det är andra anledningar. Men visst kan alkoholen 
påverka aggressiviteten, det ser man ju ofta när t.ex. det är stängnings-
dax för krogarna och alla ska gå hem samtidigt, så känns det som att 
det varje helg uppstår bråk mellan killar som muckat och kaxat för 
mycket med varandra. (Studieblogg 2.2 AÖ del 2:1) 

Referenterna i exempel 9 kommer huvudsakligen från ett vardagligt regis-
ter, såväl specifika-abstrakta (alkoholens betydelse, våldsbrottsligheten, alko-
holkonsumtionen) och generella-abstrakta (aggressiviteten, anledningar) 
som specifika-konkreta (krogarna, killar). Det finns även exempel på stu-
denttexter där begreppet används och inte bara kommenteras: ”Det inte går 
att enbart se våldsbrottsligheten som kausalt orsakat av alkoholen och jag 



 
 

N Ä R  V A R D A G E N  B L I R  V E T E N S K A P  

 99 

anser att det är viktigt” (Studieblogg 2, Allmän översiktskurs 2, ht-10), även 
om begreppet kanske inte är helt korrekt använt. 

Ytterligare ett studentexempel, ett svar på en tentamensfråga, är följande: 

(10) Detta gäller naturligtvis både skribent och läsare. På ett djupare plan 
måste vi även fundera över vilken övergripande världsbild (ontologi) 
vi har, t.ex. om vi menar att tillvaron präglas av grundläggande sam-
band, att A leder till B. En sådan kausalitet är svår att acceptera när det 
gäller mångfacetterade samhällsförhållanden, men lätt att hamna i om 
vetenskapssynen (epistemologin) bygger på en positivistisk tradition 
(Sohlberg/Sohlberg 2009, sid 41). (Allmän översiktskurs 2, tentamens-
svar ht -10) 

I exempel 10 använder studenten dessutom själva begreppet (en sådan kau-
salitet), tillsammans med referenter som vetenskapssyn, positivistisk tradi-
tion och epistemologin, vilka kan sägas tillhöra ett specialiserat register. 
Begreppet kan förmodligen inte hänföras till ett enbart kriminologiskt re-
gister; snarare uttrycker studentens svar ett vetenskapsteoretiskt reso-
nemang i allmänhet. Alla referenter i exemplet är dock inte från ett speciali-
serat register, utan en del är abstrakta-generella eller abstrakta-specifika 
referenter från ett vardagligt register (svagheter, plan, världsbild etc.) och 
specifika-konkreta eller generella-konkreta referenter från ett vardagligt 
register (vi, skribent, läsare). 

Exempel 10 visar alltså på en variation i abstraktionsgraden i studentens 
tentamenssvar. Den tentamensfråga som exempel 10 svarar på är följande: 

(11) Förhållandet mellan brottslighet och missbruk/bruk av alkohol och 
narkotika tas upp i flera av era texter. A) Beskriv översiktligt hur 
sambanden ser ut mellan brottslighet och bruk/missbruk av alkohol 
respektive narkotika? B) Är det möjligt att påverka brottsligheten 
genom drogpolitiska åtgärder? I så fall, hur? Finns det några problem 
med att genomföra sådana åtgärder? Argumentera med hänvisning till 
litteraturen. (max 2 A4-sidor) (ur hemtentamen Allmän Översiktskurs 
2, ht -10) 

I tentamensfrågan (exempel 11) efterfrågas en beskrivning av samband och 
en argumentation för olika drogpolitiska åtgärder. Gemensamt för referen-
terna är att de kan hänföras till ett för den vuxna läsaren vardagligt register: 
Referenten kausalitet finns inte utskriven i texten, däremot de specifika-
abstrakta referenterna samband och förhållande, som kan sägas tillhöra 
samma betydelsefält eller innehållsliga tema. Instruktionen innehåller dock 
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inte bara abstrakta referenter (brottslighet, missbruk, åtgärder, problem) 
utan även konkreta (alkohol, narkotika, litteraturen, texter). Abstraktions-
graden växlar alltså. Vid en jämförelse mellan exempel 10, som är ett stu-
dentsvar, och exempel 11, som är lärarens text, ser vi dessutom att medan 
läraren använt ett ord för en referent från ett vardagligt register, är det alltså 
studenten som valt ett ord för en specifik-abstrakt referent hämtad ur ett 
specialiserat register. Detta trots att man kan tänka sig att det skulle vara 
läraren som stod för den specialiserade språkanvändningen och studenten 
som stod för den vardagliga. 

Avsnittet nedan sammanfattar resultaten, och därefter diskuteras olika 
sätt att se på abstraktionens betydelse i texterna. 

Diskussion 
I en intervju beskriver studenten en svårighet med skrivandet på kursen – 
det var svårt att skriva självständigt och på sitt eget sätt när lärobokstexten 
var så pass vardaglig och enkel. Samtidigt ansåg andra studenter att kursen 
hade ett innehåll som var svårt att tillägna sig. Min inledande fråga handla-
de om detta: Kan den upplevda svårtillgängligheten å ena sidan, och den 
upplevda enkelheten å den andra, ha att göra med att graden av abstraktion 
skiftar i texterna och nominala referenter är hämtade dels ur ett vardagligt 
register, dels ur ett kriminologiskt-specialiserat? 

Analysen av exemplen ur kurslitteratur, instruktioner och studenttexter 
visar att kriminologisk text, helt i likhet med de texter i samhällsveten-
skapliga ämnen som Edling (2006) undersöker, uppvisar flera skiften mel-
lan olika abstraktionsnivåer, det vill säga att texterna innehåller olika grad 
av abstraktion i olika delar. Den fallbeskrivning jag analyserat innehåller 
konkreta (specifika och generella) referenter hämtade ur ett vardagligt re-
gister, medan abstrakta referenter hämtade ur såväl ett vardagligt som ett 
specialiserat register används i avsnitt där specialiserade begrepp ska intro-
duceras eller användas. 

Som exempel på något som studenterna förväntades kunna diskutera i 
sina texter valdes kausalitet, eftersom det är ett begrepp som studenterna 
ansåg vara svårt eller ”knepigt”. 

Den fallbeskrivning som analyserats inleder ett av lärobokens kapitel 
som handlar om orsaker till brottslighet. Det är naturligtvis svårt att säga 
om det rör sig om en uttalad pedagogisk ambition – att ta avstamp i det 
konkreta-specifika i tid och rum för att sedan gradvis övergå till det generel-
la-abstrakta, med abstrakta referenter och dessutom begrepp som används 
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specifikt och inte vardagligt.5 Kanske är det helt enkelt typiskt för ämnet att 
teorier och abstrakta fenomen introduceras med utgångspunkt i konkreta 
händelser. På så sätt är det näst intill oundvikligt att först redogöra för det 
konkreta händelseförloppet för att sedan resonera mer abstrakt kring detta. 
Det handlar i så fall om texten logogenes (Hedeboe 2002), från en lägre till 
en högre grad av abstraktion. Mitt begränsade material räcker dock inte för 
att påvisa att hela läroboken faktiskt har ett sådant upplägg; det skulle behö-
vas en analys av läroboken som helhet för att kunna säga detta. 

Vad gäller just kausalitet, det begrepp som valts som exempel på svårtill-
gängligt innehåll, är det däremot värt att nämna att medan tentamensin-
struktionen (exempel 11) inte innehåller det specialiserade begreppet kausa-
litet, så använder åtminstone en student begreppet i sitt svar (exempel 10). 
Man skulle kunna tänka sig att begreppet är något som läraren introducerar 
och använder, men här är det i stället studenten som i sin text använder ett 
abstrakt, specialiserat begrepp som läraren inte har ”erbjudit” i sin instruktion. 

Ytterligare en aspekt av abstraktion gäller användandet av inferenser vid 
den egna läsningen och förståelsen av en text. I sin undersökning av gymna-
sieelevers läsande, resonerar Hallesson kring textens processer: När exem-
pelvis processerna i texten är knutna till ett specialiserat register inom en 
specialiserad domän ställs krav på förkunskaper. Men om kunskapsfältet då 
är närliggande eller vardagligt för läsaren kan denne, genom att göra nöd-
vändiga inferenser, utnyttja tidigare kunskaper och därigenom förstå den 
nya texten (Hallesson 2011b:61). Detta är ingenting jag undersökt mer sys-
tematiskt, men i vissa textexempel råder dock snarare det omvända förhål-
landet – processerna är visserligen ofta relationella eller verbala (vara, upp-
fattas, sägas), och därmed många gånger abstrakta, men de är knutna till ett 
vardagligt register. Det råder snarare större variation vad gäller referenter-
nas, det vill säga deltagarnas och vissa omständigheters, abstraktionsgrad. 
Eventuellt handlar kriminologistudenternas upplevda svårigheter med in-
nehållet om just detta: Där en vardagligt lexikogrammatisk realisering av 
orsaksrelationer ersätts av ett specialiserat begrepp – kausalitet eller kausalt 
samband – kan abstraktionen, eller kanske snarare perspektivbytet, bidra till 
att innehållet uppfattas som ”lätt att missförstå” och ”knepigt” (se citatet i 
exempel 4). 

Detta skulle kunna tolkas som processen att appropriera ett nytt be-
grepp: I ett övergångssteg uttrycks en semantisk betydelse med ett alterna-
                                                 
5 Dessutom säger inget att den pedagogiska texten behöver ha denna disposition – man 
skulle lika gärna kunna disponera innehållet så att de teoretiska begreppen presenteras 
först och det illustrerande exemplet kommer sedan. 
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tivt, kanske redan känt lexikogrammatiskt begrepp, för att i nästa steg ut-
tryckas med det specifika begrepp studenten har som mål att kunna använ-
da (som naturligtvis uttrycker ett specifikt innehåll som kanske inte går att 
uttrycka genom en mer vardaglig omskrivning). Det kan i så fall röra sig om 
en allmän lärprocess – en del i att lära sig något är att börja använda ämnets 
språk. Kanske används språket något ”fel” eller vagt till en början, men vart-
efter man får erfarenhet och kunskap inom ämnet eller fältet lär man sig 
också att använda ämnets språk.6 

Rimligen finns annat i kriminologikursens texter än abstraktionsgraden 
som påverkar texternas lättillgänglighet, för den nybörjarstudent som inte 
mött vetenskaplig text med dess typiska drag (Halliday & Martin 1993:54) 
tidigare. 

Inferenser, som nämnts ovan, kan vara ett sådant exempel. Förmodligen 
gör vi läsare inferenser inte bara vad gäller processer och nominala referenter, 
utan även på genrenivå – vi utnyttjar kunskap och erfarenhet av textstruktur 
och disposition samt genresteg från tidigare kända sammanhang i läsning av 
nya texter (Reichenberg 2006). Här kan fallbeskrivningen ses som ett tydligt 
exempel, med sitt berättarperspektiv och sin tydliga kronologi. Avsnitt av 
mer redogörande eller utredande slag erbjuder inte samma möjlighet till att 
utnyttja kunskap om en vardaglig, känd genre, vilket enligt resonemanget 
ovan skulle kunna innebära att de uppfattas som svårare att ta till sig. 

I sin modell för analys av abstraktion poängterar Edling kontextens be-
tydelse för en mer nyanserad diskussion om referenters grad av abstraktion 
(2006). Ytterligare en aspekt av kategoriseringen vardagligt–specialiserat är 
individuella skillnader. Det kan ses som problematiskt att tudelningen var-
dagligt–specialiserat inte är mer nyanserad – kanske är det mer fruktbart att 
utgå från att olika språkanvändare har olika erfarenheter och olika utbyggt 
ord- och begreppsförråd, och att de därigenom kan växla eller kombinera 
olika register. Det som den ena ser som ett specialiserat fackord kanske den 
andra betraktar som del i ett allmänspråkligt register. Den vana tidningslä-
saren och debattören har förmodligen en större säkerhet i att läsa och dis-
kutera abstrakta teman och begrepp, än den som är en mindre van läsare av 
debattartiklar i morgontidningen. Detta bidrar till en trubbighet i kategori-

                                                 
6 I en studie av Arnseth och Säljö (2005) undersöks hur deltagare på en kurs förväntas 
använda vetenskapliga kategorier i sitt arbete med en rapport, och man diskuterar just i 
termer av appropriering av begrepp och insocialisering i ett vetenskapigt arbetssätt vilka 
svårigheter deltagarna har när det gäller att använda begreppen som lärplattformen 
organiserar arbetet kring. 
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seringen. Styrkan i betoningen av kontexten ligger dock i att låta användan-
det och sammanhanget styra kategoriseringen – det abstrakta begreppet 
tanke kan i ena situationen användas vardagligt, i andra situationen som ett 
specifikt, filosofiskt begrepp. Det inom en kriminologisk kontext specifika 
ordet gärningsman används i en fiktiv tv-serie, när vi i vår vardag slår oss ner i 
tv-soffan. Eller, såsom det uttrycks i inledningens citat: kriminologiämnets 
innehåll och dess relation till det omgivande samhället är något ”vi blir varse 
om dagligdags, när vi konsumerar media, oavsett form”. 
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Intervju med kurslärare 2: 6 oktober 2010, cirka 1 timme. 
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Blogging på rosa skjerm 
Om roller og relasjonar i ungjentebloggar 

Aslaug Veum 
 

Stadig større del av kommunikasjonen mellom menneske skjer i dag 
gjennom sosiale media som facebook, twitter og bloggar. Med den digitale 
teknologien er det blitt enklare både å skape og distribuere multimodale 
tekster, og mange av dagens unge utviser høg grad av praktisk kompetanse i 
denne typen samhandling. I ei tid der dei tekstlege praksisane blir stadig meir 
komplekse, er det ei utfordring å auke bevisstheita om korleis sosiale hand-
lingar blir utført gjennom multimodale digitale tekstpraksisar (Macken-
Horarik 2004:6). Denne artikkelen undersøkjer bloggen som kulturelt og 
multimodalt fenomen og ser nærare på ein bestemt sjanger som er under 
etablering blant ei gruppe unge jenter, i daglegtalen ofte omtalt som ”rosa-
blogging”. Hovudmålet med denne artikkelen er å undersøkje korleis unge 
jenter brukar bloggane sine som ein arena for å etablere og utvikle ulike roller 
og relasjonar i samspelet mellom personlege og kommersielle diskursar. 

Bloggen kan generelt betraktast som ei relativt ny form for samhandling. 
På slutten av 1990-talet vart blogging mogleg for ålmenta, ved at ein danna 
portalar der kven som helst kunne opprette sin eigen blogg, utan at ein 
behøvde ha særleg teknisk innsikt i koding o.l. Først frå 2000-talet av fekk 
denne typen tekstskaping vidare utbreiing i samfunnet, og bloggen blir i dag 
vurdert som den mest vesentlege av alle sosiale media (Rettberg 2008). Ung-
jentebloggane som blir analyserte i denne artikkelen kan seiast å tilhøyre ein 
sjanger som i Norge oppstod for nokre få år sidan då den kommersielle 
publiseringsportalen www.blogg.no vart etablert. På portalen kunne kven 
som helst opprette sin eigen blogg og publisere tekstar, bilete og video 
gratis. Det skulle vise seg at publiseringsportalen særleg appellerte til unge 
jenter, noko som samsvarer med kva ein har registert i andre land. Studiar 
har vist at det er ein klar tendens til at kvinner generelt er meir aktive enn 
menn når det gjeld det å ytre seg på personlege bloggar, og at unge jenter 
vanlegvis er meir aktive enn eldre kvinner (Herring m.fl. 2005, Huffaker & 
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Calvert 2005) Sidan blogging er eit reativt nytt fenomen, er også forskinga 
på området avgrensa. Studiane har i hovudsak vore konsentrerte om 
blogging som fenomen og kva type personar som bloggar. Bloggtekstane 
derimot, har i mindre grad har vore forskingsobjekt, sjølv om det finst 
enkelte studiar som undersøkjer bloggar frå eit retorisk perspektiv (Miller & 
Shepherd 2004). 

Den teoretiske og metodiske ramma for denne analysen er kritisk dis-
kursanalyse (Fairclough 1992, 1995, 2001). Det overordna målet med denne 
typen tilnærming er å undersøkje kva rolle språkbruk og tekster spelar når 
det gjeld produksjon og reproduksjon av makt og dominas i samfunnet, 
samt synleggjere ideologiske premissar for ulike typar språkbruk og 
meiningsskaping (Hitching & Veum 2011:23). Med utgangspunkt i Halli-
days interpersonelle metafunksjon, peikar Fairclough (1992:137ff) på at 
sosiale relasjonar og sosiale identitetar både kan manifesterast og kon-
struerast i tekstar, og at endringar i språkbruk må sjåast i samanheng med 
meir overordna sosiale og kulturelle endringar. 

I denne artikkelen viser eg blant anna korleis ungjentebloggane står fram 
som ei blanding av element frå etablerte sjangrar og diskursar, og korleis 
bloggane kan bidra til å utfordre og endre etablerte forhold, både når det 
gjeld kjønnsrelasjonar og personleg kommunikasjon vis-a-vis meir institu-
sjonalisert massekommunikasjon. 

Sentrale forskingsspørsmål i denne artikkelen er: 
 

1. Kva rolle tek jentebloggarane i forhold til lesarane sine og kva handlingar 
blir utførte gjennom språk, bilete og fargar? 
2. Kva for diskursar blir produserte og reproduserte i jentebloggane? 
 
I denne analysen vil eg særleg leggje vekt på den visuelle og multimodale 
meiningsskapinga i jentebloggane. Sjølve analysen tek utgangspunkt i ein 
sosialsemiotisk orientert analysemodell (Kress & van Leeuwen 2006 [1996], 
Macken-Horarik 2004). I det følgjande vil eg først presentere materialet og 
modellen som ligg til grunn for analysen. Kva rolle jentebloggarane går inn 
i, må forståast med utgangspunkt i kva handlingar dei utfører gjennom 
tekstene sine. I analysedelen blir ungjentebloggen difor først diskutert som 
sjanger og sosial handling, med utgangspunkt i pragmatiske element. 
Vidare presenterer eg ein interpersonell næranalyse av fire utvalde ung-
jentebloggar. Avslutningsvis blir jentebloggen diskutert i eit meir overordna 
perspektiv, med utgangpunkt i korleis bloggane kan bidra til å produsere og 
reprodusere diskursar. 
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Materiale 
Ein blogg kan forklarast som ei nettside som relativt ofte blir oppdatert med 
datomerkte innlegg, som så blir presenterte i motsett kronologisk orden. 
Bloggen er såleis, til forskjell frå ein trykt tekst, ikkje statisk, og tids-
merkinga av innlegga på nettsida skaper ei forventing frå lesarane om 
kontinuerleg oppdatering (Rettberg 2008:19) Dette dynamiske aspektet ved 
ungjentebloggane gjer desse tekstane til interessante, men samtidig 
komplekse analyseobjekt for ein tekstforskar. For det første er det ei 
utfordring å analysere tekstar som stadig er i endring. For det andre er det ei 
utfordring å avgjere kva tekster som er representative for ein ny digital 
sjanger som er i rask og kontinuerleg utvikling. 

I dette prosjektet har eg følgd med på eit utval av dei mest populære 
jentebloggane som blir eller er blitt publiserte på publiseringsportalen 
www.blogg.no over ein periode på to år. Funna som blir presenterte i denne 
artikkelen er delvis baserte på generelle observasjonar, delvis på resultat av 
næranalysar av fire utvalde bloggar. Bloggane i utvalet er valde ut frå ei 
”toppliste” på publiseringsportalen www.blogg.no. Her blir bloggane til ei 
kvar tid blir rangerte på grunnlag av tal på treff. Denne lista gir såleis både 
bloggarane og lesarane signal om kor ”vellukka” ein blogg er. Valet av 
tekstar til denne studien er dermed gjort på grunnlag av eit typifiserings-
utval, dvs. at ein vel ut tekstar som blir vurderte som typiske og repre-
sentative for den aktuelle sjangeren som blir undersøkt. Sjølve tekst-
analysane blir gjort ved å ta ”print screens” av delar av tekstmaterialet på 
bloggane, og då i særleg grad opningssidene. 

Foto og andre visuelle ressursar utgjer ein heilt sentral del av meinings-
skapinga i ungjentebloggar. Å analysere desse byr på metodiske så vel som 
forskingsetiske utfordringar. For sjølv om ungjentebloggane ligg offentleg 
tilgjengelege for alle via internett, er innhaldet på bloggane ofte av nokså 
personleg karakter. I næranalysen var det derimot ikkje noko alternativ å 
anonymisere materialet, sidan dette ville føre til at sentrale delar av 
meiningsinnhaldet gjekk tapt. Løysinga vart å melde prosjektet inn til det 
norske Personvernombudet for forsking, som har vurdert og godkjend 
studien. Dei bloggane som det blir referert direkte til i denne artikkelen, er 
laga av jenter som er over 16 år og som har gitt skriftleg samtykke til at 
tekstmateriale frå deira bloggar kan nyttast til forskingsformål. 
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Jentebloggen som sjanger 
Den vanlegaste inngangen når ein skal beskrive karakteristiske trekk ved ein 
sjanger, er å gripe fatt i strukturelle og formmessige trekk, slik for eksempel 
den australske sjangerskolen legg opp til (Martin & Rose 2007, Nord 2011). 
Men sidan digitale tekstar generelt er prega av sjangerhybriditet, er det lite 
hensiktsmessig å analysere slike tekster med utgangpunkt i struktur. Ei 
alternativ tilnærming finst innan nyretorikken, der sjangrar blir forstått 
som stereotypiske og gjentekne sosiale handlingar (Miller 1984). Når nye 
sjangrar oppstår, kan det vere teikn på endringar i etablerte sosiale 
handlingar i samfunnet (Miller & Shepherd 2004). Det moderne samfunnet 
er prega av raske endringar når det gjeld tekstskaping, og sjangermessige 
endringar må forståast i samanheng med meir overordna endringar i sosiale 
relasjonar på samfunnsnivå (Fairclough 1992:102ff). Som vi skal sjå 
eksempel på i analysen nedanfor, låner og kombinerer dei unge jente-
bloggarane både verbale og visuelle ressursar frå fleire tradisjonelle sjangrar, 
som dagboka, vekebladreportasjen og reklameplakaten. Det går føre seg eit 
pågåande intertekstuelt samspel mellom sjangrar frå både det private og 
offentlege (kommersielle) domenet. Skiljet mellom det ein kan kalle den 
offentlege sfæren, som gjeld arbeid og samfunn, og den private sfæren, som 
gjeld det personlege, har vore ei viktig referanseramme i moderne tid, 
ifølgje Cope og Kalantzis (2000:140ff). I det moderne samfunnet har det 
personlege blitt kopla til visse område (som heimen og i familien) – og per-
sonlege aktivitetar er blitt knytt til særskilde tidspunkt (som etter arbeidstid, 
i weekenden, i ferien osv.). I det seinmoderne samfunnet derimot, er dette 
skiljet mellom det private og det offentlege ikkje lenger like tydleg, og i 
staden går det nå føre seg ei meir gjensidig påverknad mellom desse domena 
(ibid.). Desse utviklingstendensane er, som vi skal sjå i det følgjande, sentrale 
når vi skal forstå etableringa av ungjentebloggen som sjanger. 

Modell for interpersonell analyse 
Ein interpersonell tekstanalyse inneber ei systematisk undersøking av kva 
relasjonar som blir konstruerte mellom skribent og lesar i teksten (Holm-
berg 2011:111). Ei generell utfordring ein støyter på i analyse av multi-
modale tekstar er å finne kategoriar som kan samsvare innanfor ulike 
modalitetar, slik at ein oppnår ei heilskapleg metodologisk tilnærming til 
teksten. Analyseapparatet som blir skissert i sosialsemiotikken er eit forsøk 
på å møte nokon av desse utfordringane (Kress 2010, Kress & van Leeuwen 
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2006 [1996], van Leeuwen 2005). Skjemaet nedanfor viser den modellen 
som ligg til grunn for min analyse av ungjentebloggar. Tilnærminga er 
inspirert av ein modell for interpersonell analyse av multimodale tekstar 
utvikla av Macken-Horarik (2004:22). Modellen tek utgangspunkt i tre 
hovudkategoriar for interpersonell meining: 1) kontakt og 2) sosial distanse 
og 3) engasjement og evaluering. 
 

 Visuell framstilling Verbal framstilling 
1. Kontakt  Blikk eller mangel på blikk 

uttrykkjer ”bilethandling” 
(tilbod eller krav) 

Språkhandling (uttrykkjer 
tilbod eller krav) 
Tiltale- og omtaleformer 

2. Sosial distanse Biletutsnitt uttrykkjer grad av 
nærleik (intimt, sosialt eller 
upersonleg forhold) 
 
Visuell sanningsverdi (uttrykt 
gjennom naturalistisk eller 
sensorisk kodingsorientering) 

Stil (uttrykkjer personleg, 
sosialt eller offentleg forhold) 

3. Engasjement 
og evaluering 

Synsvinkel som uttrykk for 
engasjement/ uavhengigheit 

 
Farge som uttrykk for 
påverknad, ”fargehandling” 

Engasjement uttrykt gjennom 
evalueringsmarkørar (positi-
ve eller negative) 

Figur 1. Modell for interpersonell analyse av multimodale tekstar 

Kontakt 
I fotografi kan kontakt uttrykkjast gjennom såkalla bilethandlingar 
(Björkvall 2009:32ff, Kress & van Leeuwen 2006 [1996]:121ff, Macken-
Horarik 2004:13). Det vil seie at det gjennom blikkretning kan etablerast ein 
imaginær kontakt mellom ein avbilda person og sjåaren. Ein avbilda person 
kan stå fram som krevjande eller tilbydande. Den avbilda personen blir 
framstilt som krevjande dersom blikket er retta mot sjåaren, som om han på 
ein symbolsk måte krev noko frå sjåaren. Andletsutrykket til den repre-
senterte personen kan fortelje meir om kva som blir kravd, for eksempel 
kan eit lidande uttrykk krevje medkjensle frå sjåaren, medan eit forførande 
uttrykk kan krevje merksemd. Dersom ein avbilda person blir framstilt med 
eit fråvendt blikk, blir det ikkje etablert nokon imaginær kontakt med 
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sjåaren. Slik får sjåaren ei meir observerande rolle, og biletet blir tilbydande 
fordi sjåaren får tilbod om informasjon. 

Medan bilethandlingar har eit relativt avgrensa meiningspotensial, kan 
verbalspråket brukast til å uttrykkje kontakt og etablere roller gjennom 
realisering av ei rekkje ulike språkhandlingar, som oppmodingar, tilbod, 
påstandar og spørsmål. Kva handling som blir utført i teksten må tolkast 
opp mot kva taleroller skribenten tar eller har i situasjonskonteksten. Språk-
handlingsanalyse kan gjerast frå ulike perspektiv (Holmberg 2011:105). 
Denne artikkelen går ikkje detaljert til verks med denne typen analyse, men 
blir konsentrert om kva relasjon som blir skapt mellom bloggarane og 
lesarane i situasjonskonteksten. Tiltale- og omtaleformer blir kommentert, 
då også desse signaliserer kva type kontakt som blir etablert mellom 
skribent og lesar. 

Sosial distanse 
I bilete kan utsnittet nyttast til å skape nærleik eller distanse mellom den 
avbilda personen og sjåaren. Utsnittet kan koplast opp mot sosiale normer 
for kor nært innpå kvarandre menneske kan gå i andlet-til-andlet-
kommunikasjon i ulike samanhengar. I biletanalyse skil ein mellom tre 
grunnleggjande nivå (Jewitt & Oyama 2001:146): 
 

• Eit nært eller ekstra nært utsnitt (viser hovud og skuldrer på 
personen) realiserer eit intimt eller personleg forhold mellom 
sjåaren og den representerte. 

• Eit middels nært utsnitt (viser personen frå livet eller knea) 
realiserer eit sosialt forhold 

• Eit fjernt utsnitt (viser personen i heile si kroppslengd) realiserer eit 
upersonleg forhold 
 

Ein annan visuell ressurs som kan uttrykkje nærleik eller distanse er knytt 
til kor verkeleg eller påliteleg ei framstilling gir seg ut for å vere. Innan 
multimodalitetsteorien skil ein mellom fleire former for visuell modalitet 
eller kodingsorientering; som naturalistisk, sensorisk og vitskapleg-tekno-
logisk kodingsorientering (Björkvall 2009:114, van Leeuwen 2005:165ff). I 
analysen av ungjentebloggar er det dei to første typane som er mest rele-
vante. Ein oppnår nærleik gjennom naturalistiske framstillingar der det er 
stor grad av kongruens mellom det som blir vist på biletet og det ein kan sjå 
med det blotte auget. Kontekstualisering, djupneperspektiv og naturlege 
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fargar kan styrkje sjåaren sitt inntrykk av autentisitet og identifikasjon. På 
motsett vis kan dekontekstualisering, bruk av intense fargar og høg farge-
metting skape eit hyperrealistisk inntrykk som reduserer sjåaren sin 
identifikasjon med det eller den som blir framstilt på biletet. 

I verbalspråket kan stilnivået betraktast som ein måte å realisere sosial 
distanse på. Macken-Horarik (2004:14) viser til ei inndeling mellom person-
leg, sosial og offisiell stil. Personleg stil viser til det intime språket, der mykje 
meining er implisitt, kontekstavhengig og viser til ei lokal referanseramme. 
Det sosiale stilen er prega av mindre bruk av forkortingar og kvardagslege 
former enn den personlege stilen, med bruk av standard syntaks og ordval. 
Den offisielle stilen er språkbruk som blir nytta i formelle samanhengar og 
markerer maksimal distanse mellom deltakarane. Denne stilen står fram 
som monologisk, ordvalet er formelt og abstraksjonsnivået høgt. Sjølv om 
stil og register kan betraktast som ei form for avtrykk av den aktuelle 
kommunikasjonstypen, kan språkbruken samstundes bidra til å forme 
situasjonen (Nord 2011:160). 

Engasjement og evaluering 
I alle typar kommunikasjon uttrykkjer talaren/ skribenten på ulike vis og i 
varierande grad engasjement i høve til og vurdering av det som blir 
kommunisert. I visuelle representasjonar blir val av synsvinkel vurdert som 
ein kraftfull semiotisk ressurs for å plassere sjåaren i ein viss posisjon 
(Björkvall 2009:49). Gjennom synsvinkelen kan det konstruerast eit 
symbolsk maktforhold mellom den avbilda personen og sjåaren. Eit bilete 
som er tatt nedanfrå skaper inntrykk av at den avbilda personen har makt 
over sjåaren, medan eit bilete som er tatt ovanfrå gir sjåaren kjensle av å ha 
makt over den avbilda personen. Bilete i augnenivå skaper inntrykk av eit 
likeverdig forhold mellom den avbilda personen og sjåaren. 

Vidare er fargar er ein svært viktig meiningsskapande ressurs i visuell og 
multimodal kommunikasjon. Fargar kan oppfylle alle Hallidays tre meta-
funksjonar (Kress & van Leeuwen 2002:347). Farge kan nyttast til å identi-
fisere spesielle menneske, stadar eller ting. Eksempelvis denoterer fargane i 
eit flagg ofte ein nasjon, medan fargar på eit kart kan markere vatn, ørken, 
dyrkbar mark osv. og slik får fargar ideasjonell funksjon. Fargar blir også 
ofte nytta til å skape samanheng eller koherens i tekstar, som når visse 
fargar blir gjentatt i typografi, bilete og andre tekstelement. Slik kan fargar 
ha ein tekstuell funksjon. Bruk av fargar er dessutan gjerne forbunde med 
det å påverke mottakaren, noko som kan knyttast til den interpersonelle 
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metafunksjonen. Fargar kan brukast til å gjere noko med mottakaren, som å 
imponere, roe ned, skape merksemd e.l. Dette kallar Kress og van Leeuwen 
for fargehandlingar (2002:348). Meiningspotensialet i fargar er kulturelt 
betinga og kan vere svært avgrensa innanfor spesielle domene. I denne 
analysen undersøkjer eg kun meiningspotensialet i fargen rosa, fordi denne 
fargen er ein sentral interpersonell ressurs i ungjentebloggar. 

Engasjement og evalueringar blir også uttrykte verbalt. Sjølv om all 
språkbruk er på eit eller anna vis er evaluerande, kan evalueringar ut-
trykkjast meir eller mindre eksplisitt, dei kan vere negative eller positive, og 
dei kan graderast. Eit detaljert system for korleis dette kan analyserast fint 
innan såkalla Apprasial Theory (Martin & White 2005). Sidan denne 
analysen er multimodal, er studien av verbale evalueringar svært avgrensa. 

Analyse 
Som nemnd ovanfor kan ein sjanger analyserast med utgangpunkt i kva 
overordna sosial handling som blir utført (Miller 1984). Når det gjeld 
bloggar generelt, er to typar handlingar blitt rekna som dei mest sentrale: 
Sjølvframstilling og gruppedeltaking. Det å fortelje om seg sjølv for eit 
potensielt stort og samstundes distansert og usynleg publikum, er viktig for 
bloggarar generelt, ifølgje Miller og Shepherd (2004). Eit framståande 
aspekt ved dei ungjentebloggane eg har analysert, er at sjølvpresentasjonen 
ikkje bare skjer verbalt, men i stor grad også gjennom visuelle semiotiske 
ressursar. Sjølv om bloggar er sjølvutforskande, er blogging også ein måte å 
utvikle relasjonar på. Både tilbakemeldingar frå lesarar og statistikk over tal 
på treff synes å vere viktige for bloggarane. Slik fungerer bloggen som ei 
form for sosial kontroll, aksept og godkjenning av eigen verdi (Miller & 
Shepherd 2004). Bloggen blir, som andre sjangrar i sosiale medium, opp-
fatta som ein verkelegheitsorientert og subjektiv sjangrar (Rettberg 
2010:185). ”Si sannheten og vær deg selv” er eit motto for bloggarar (Jack-
son 2010:80). I dette ligg det altså ei underliggjande lesarkontrakt om at 
framstillingane på ein blogg skal vere både autentiske og personlege. 

Diakrone tekststudiar av dags- og vekepresse har vist korleis tilsyne-
latande nye samhandlingsformer alltid byggjer på meir etablerte tekst-
sjangrar og diskursar (Ledin 1997, Veum 2008). Det synes opplagt at 
ungjentebloggen er slekt med den personlege dagboka, der forfattaren ref-
lekterer over og fortel om eigne erfaringar, ofte både på det indre og ytre 
plan. I tillegg kan ungjentebloggen, som andre bloggar, seiast å ha slektskap 
til både det gammaldagse memoaret og det moderne ”realityshowet” på 
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fjernsynet (Miller & Shepherd 2004). Den typiske ungjentebloggane tek for 
seg relativt trivielle og daglegdagse tema som klede, sminke, mat, trening, 
vennskap m.m. Men mest av alt handlar bloggane likevel om jentene sjølve, 
noko blant anna namnet på denne type bloggar indikerer: Bloggane ber ofte 
jentene sitt fulle namn eller eit kallenamn som på ein eller anna måte er 
meint å beskrive kva eigenskapar eller karaktertrekk bloggaren vil framheve 
ved seg sjølv (eksempelvis Fotballfrue, Fitnessnora, Life of Barbie, Hjarte-
smil). I tillegg finst det, som tekstanalysen nedanfor vil vise, klare teikn på at 
jentebloggarane blir til i eit nært intertekstuelt samspel med reklame og 
vekebladtekster, både når det gjeld innhald og utforming. 

Kontakt 
Ungjentebloggar inneheld generelt mange fotografi av bloggaren sjølv, 
gjerne plassert på ein framheva plass på oppslagsida på bloggen. Gjennom 
biletbruken skaper bloggaren eit førsteinntrykk av seg sjølv. Dei fleste 
ungjentebloggarar vel å framstille seg sjølve med eit blikk som ser direkte på 
sjåaren, slik at det blir oppretta umiddelbar kontakt med lesarane av 
bloggen. Slik står jentebloggarane fram som om dei krev merksemd frå 
lesarane sine (sjå eksempel 1–3). 

(1) Life of Barbie 
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(2) Hjartesmil 

 

(3) Fitnessnora 

 

Eit påfallande trekk ved mange av jentebloggane eg har studert, er at jentene 
ofte framstiller seg sjølve visuelt på måtar som gir eit fleirtydig meinings-
potensial. Opningssida på dei mest populære jentebloggane inneheld typisk 
kollasjar der bloggaren er framstilt i fleire ulike roller samstundes. Vi ser 
eksempel på dette i i opningssida på Fitnessnoras blogg (eksempel 3). Gjen-
nom kollasjen blir det mogleg å framstille fleire ulike typar bilethandlingar 
samstundes. Bloggaren kan såleis gi tvitydige signal til lesarane sine. Det 
kan skapast inntrykk av intimitet og likskap, men samstundes distanse og 
suverenitet. 

To språkhandlingstypar står fram som typiske i bloggane eg har analysert. 
Den eine er at jentebloggarane tilbyr lesarane informasjon om livet sitt, om 
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kva dei har gjort eller skal gjere. Forteljingane handlar gjerne om det kvar-
dagslege og heilt nære, noko mange lesarar vil kunne identifisere seg med. 
Lesaren blir gjerne tiltalt på ein personleg måte gjennom pronomen som du 
og dere. På den måten konstruerer jentebloggarane eit tilsynelatande 
fortruleg og symmetrisk veninnerelasjon mellom seg og lesarane sine, slik 
eksempla nedanfor viser: 

(4) Nettenestea 

Goood søndag! Jeg håper dere hadde en fin kveld i går, det hadde i alle fall 
jeg! 

Vi dro først på pre-drinks hos Nilsern og Henriette, så til bursdagsbarnet 
Henrik før middag på Kolonihagen og ut på Raspoutine. Hahaha, jeg har 
det alltid så gøy på byen sammen med Morten. Koste meg som bare det, 
med masse flotte mennesker :-) 

(5) Life of Barbie 

Nå skal jeg faktisk på skolen. Haha, helt sykt at jeg i det heletatt klarte å 
komme meg ut av sengen i dag. Det absolutt eneste som ga meg viljen var 
tanken på at jeg bare har 25 skoledager igjen... Ever!!! Loooooove it. 

 
Den andre språkhandlingstypen er at bloggarane ofte også inntek ei leiande 
og dominant rolle, der dei kjem med råd, anbefalingar, oppmodingar og 
formaningar til lesarane. Rådgjevarrolla kan vere tydleg, som i dette 
innlegget frå Life of Barbie (eksempel 6 nedanfor): 

(6) Life of Barbie 

Sånn fikser du et sunt påskeegg 

Visste dere at et normalt lite påskeegg inneholder mer enn 3000 kcal? Det 
vil si over et dagsbehov av energi. Og hva skjer med dette? Jo, det lagrer seg 
som fett – og resultatet er at du blir feit. Og det vil du vel ikke. Hope not. 
Ingridienser: Nøtter, tørket frukt, mørk sjokolade. (…) Men husk: I mode-
rate mengder. Ikke stapp egget med sjokolade, selv om det er ”sunn” 
sjokolade.. for det er mer enn nok energiinnhold i selv mørk sjokolade. Jeg 
elsker denne mint sjokoladen btw. Mmm. Egentlig er jeg ikke så veeeeldig 
fan av mørk sjokolade, men den her er digg! 

På opningssida til Fitnessnora (eksempel 3 ovanfor) står ei særs tydleg 
oppmoding: ”Train or go home!”. Men oppmodingane kan også kome meir 
indirekte til uttrykk, gjennom innlegg som tilsynelatande er presentert som 
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enkle forteljingar frå kvardagsdomenet, slik Fitnessnora gjer i eksempel 7 
nedanfor: 

(7) Fitnessnora 

I love pannekaker 

Dere som har fulgt bloggen min en stund vet vel hva som er 
favorittfrokosten min i helgene, nemlig pannekaker eller lapper. 
Vaniljepannekaker, peanøttpannekaker, kokos&vanilje lapper eller blå-
bærpannekaker – you name it, I love it ;) Denne helga var jeg hjemme på 
besøk hos mor og far, og der finnes det ikke skap fulle av mandelmel, 
protein og stevia. Da er det utrolig greit å ha ferdigmix fra Easy Living sånn 
at jenta får laget pannekaker likevel :D  Det er så lett som å blande en 
porsjonspakke med 1 dl skummet melk i shakeren, riste og helle i panna. 
Shake'n bake gir digg frokost på under 5 minutter! 

I denne pannekakeforteljinga ligg ei nokså implisitt anbefaling om eit 
namngitt produkt: Easy Living. Shake’n Bake Pancake. Produktet er avbilda 
på bloggen og der ligg også ei lenkje til ei kommersiell produktside. Av 
biletet av pannekakeproduktet går det fram at desse pannekakene har ein 
slankande effekt, noko Fitnessnora ikkje kommenterer her. Produktet Easy 
Living har påskrifta: ”Very low calorie diet. Active weight loss solution”. Eit 
tilsvarande døme på indirekte anbefalingar av namngitte produkt finst i 
eksempel 8 nedanfor: 

(8) Nettenestea 

Denne øyebrynsskyggen har jeg brukt hver dag i mange, mange måneder 
og kommer aldri til å bytte! Dessuten sitter den hele dagen. Jeg har fargen 
Light brown. Angel Tip Spooly Brush: Elsker denne også! Kosten er i 
perfekt størrelse som gir deg god kontroll når du påfører skyggen. Brow 
Gel: Enkelt og greit: en gele på tube som holder hårene på plass. Hint of 
Tint: Jeg har forelsket meg helt i dette produktet, som er en mascara med 
brynfarge. Utrolig enkel å bruke og gir en kjempefin farge, samt at 
konsistensen gjør at brynhårene legger seg perfekt. 

Eksempla viser korleis jentebloggarane som skribentar-i-teksten opptrer i ei 
dobbeltrolle; på den eine sida som nær og fortruleg venn som tilbyr 
informasjon om seg sjølv, og på den andre sida som profesjonell aktør som 
krev at lesaren skal følgje hennar råd og oppmodingar til kva ein bør ete, 
kva sminke og klede ein bør kjøpe, kva treningsstudio ein bør velje osv. 
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Sosial distanse 
Som vi har vore inne på, konstruerer ungjentebloggarane på det visuelle 
nivået generelt eit nært forhold til sjåarane. Utsnitta er typisk nære eller 
middels nære. Framstillingane tener likevel ikkje utan vidare til å skape 
identifikasjon med lesarane. Særleg på opningssidene framstiller ungjente-
bloggarane seg sjølve i poserande og statiske posisjonar, ofte plassert mot 
ein nøytral bakgrunn som om dei var utanfor tid og rom (sjå eksempel 1, 2 
og 3). Innleiingsvis omtalte eg bloggen som ein realistisk sjanger – i slekt 
med blant anna dagboka og reality-sjangeren. Ein kunne kanskje forvente at 
bileta på ungjentebloggane ville likne bileta i ein personleg fotoalbum, med 
høg grad av naturalistisk modalitet. Slike bilete finst også på ungjente-
bloggane, men eit påfallande trekk er likevel korleis dei unge tekstskaparane 
utnyttar semiotiske ressursar som fargar, lys og ulike montasjeteknikkar til å 
skape ei sensorisk kodingsorientering. Meiningspotensialet kan tangere mot 
det hyperralistiske, og jentene står ofte fram som generaliserte og idealiserte. 

Kva så med den verbalspråklege stilen i jentebloggane? Verbalspråket 
kan typisk koplast til ein personleg stil. Jentebloggarane brukar uttrykk som 
er vanlege i uformelle sms-ar, som uttrykk for å markere latter ”hahaha” og 
smilemerke som :-) og :D (eksempel 4 og 7). Ekspressivitet kjem til uttrykk 
gjennom utropsteikn og skrivemåtar som markerer trykk og bryt med 
standard ortografi, som ”Goood søndag” (eksempel 4), ”Looooove it” 
(eksempel 5), ”veeeldig fan” (eksempel 6). Trass i personlege stiltrekk, er 
språket i eksempla likevel rimelege eksplisitt og mogleg å følgje for ein 
utanforståande lesar. Å lukkast med dette er truleg ei kommunikativ 
utfordring for bloggarar, som jo kommuniserer med ei stor mengd til dels 
ukjende lesarar. 

Bruk av slang blir ofte kopla til uformell språkbruk (Maagerø 2005:51). 
Jentebloggarane sin markerte bruk av engelskspråklege uttrykk som ”pre-
drinks” (eksempel 4), ”Ever!” (eksempel 5), ”Hope not” (eksempel 6) og ”I 
love pannekaker” (eksempel 7) kan tolkast som generasjonsmarkørar, som 
samtidig signaliserer distanse til for eksempel skulediskursens krav til 
formelt korrekte skrivemåtar. Trass det uformelle inntrykket, kan desse 
bloggane også innehalde uttrykksmåtar som er henta frå ein meir profe-
sjonalisert reklamediskurs, med fagspesifikke uttrykk som gjeld trening, 
sminke eller kosthald. Dette er tydleg i eit utdrag frå Life of Barbie 
(eksempel 6): ”Visste dere at et normalt lite påskeegg inneholder mer enn 
3000 kcal? Det vil si over et dagsbehov av energi” – og eit frå Nettenestea 
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(eksempel 8): ”Kosten er i perfekt størrelse som gir deg god kontroll når du 
påfører skyggen”. 

Engasjement og evaluering 
Språkbruken i ungjentebloggane er gjennomgåande svært eksplisitt evalue-
rande, slik at bloggarane står fram som svært engasjerte og involverte 
skrivarar-i-teksten. Evalueringane er sterke, emosjonelle og positive. Det 
som blir evaluert kan knytast til to hovudkategoriar: Det eine gjeld eigne 
opplevingar og kjensler, det andre gjeld ulike typar produkt som mat, 
sminke, kosttilskott og reiser. Eksempel på positivt evaluerande språkbruk 
såg vi i eksempla frå bloggane til Fitnessnora og Nettenestea. Fitnessnora 
(eksempel 7) brukar positive omgrep som utrolig greitt, så lett og digg når 
ho omtalar eit konkret pannekakeprodukt. Nettenestea brukar minst like 
mange positive omgrep i omtalen av fleire namngitte kosmetikkprodukt, 
som perfekt, god, utrolig enkel, kjempefint, enkelt og greit (eksempel 8). 

At jentebloggaren står fram i ei noko dominant rolle i forhold til lesaren, 
kan også kome til uttrykk visuelt, ved at bilete blir tatt nedanfrå. Vi såg 
eksempel på dette hjå Fitnessnora (eksempel 3) og ser det også hjå Nette-
nestea (eksempel 9 nedanfor), der bloggaren er framstilt som litt heva over 
sjåaren. 

Kva funksjon har så den rosa fargen, som er mykje brukt i desse 
bloggane? I det vestlege samfunnet i dag blir fargen rosa gjerne assosiert 
med det feminine, kvinner og kvinnelegheit (Koller 2008:401). Dette kjem 
ikkje minst til uttrykk innan den kommersielle diskursen. I produkt for 
baby- og barneklede denoterer den rosa fargen jenter. Den rosa fargen er 
også mykje brukt på produkt som typisk er retta mot kvinnelege for-
brukarar, som graviditetstestar, kosmetikk og liknande. Bloggane i denne 
studien skapt av jenter og for jenter, og den rosa fargen signaliserer då både 
noko om kven tekstskaparen er – og kven bloggen rettar seg mot. Fargen 
rosa har ofte også har ein sterk tekstuell funksjon i desse bloggane (sjå 
særleg eksempel 1 og 9). 
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(9) Nettenestea 

 

Når det gjeld kva fargehandling den rosa fargen utfører i desse bloggane, er 
svaret mindre opplagt. I det postmoderne samfunnet er rosa vurdert som 
ein farge som har fleire ulike og til dels motstridande konnotasjonar, ein 
farge som trekkjer på komplekse diskursar for femininitet, og som både 
reproduserer og utfordrar rådande kjønnsideologiar. Stereotypisk blir den 
rosa fargen assosiert med mjuke, delikate og barnleg uskuldige, men fargen 
kan også assosierast med seksualitet, økonomisk sjølvstende og feministisk 
hedonisme. Rosa kan vekkje positive assosiasjonar, men kan samstundes 
lett tippe over mot det naive og dumme (Koller 2008:415ff). Fargehand-
lingane som blir utført i jentebloggane eg har analysert, er prega av ein slik 
dobbeltheit. Både Life of Barbie, med kyssemunn mot rosa bakgrunn 
(eksempel 1) og Nettenestea med pastellrosa teddybjørn (eksempel 9) gir eit 
tilsynelatande barnleg og litt naivt inntrykk, som kan synes å stå i mot-
setnad til den veltrente Fitnessnora i rosa bikini (eksempel 3). Det desse 
bloggane likevel har til felles, er at jentene poserer i rosa med stort sjølv-
medvit i sine eigne suksessrike bloggar. Suksessen gir jentebloggarane makt, 
og slik kan den rosa fargehandlinga i bloggane også forståast som eit uttrykk 
for ”girlpower”. 

Konklusjon og diskusjon 
Denne analysen har undersøkt konstruksjon av roller og relasjonar i 
ungjentebloggar. Medan sjangerforskarane Miller og Shepherd (2004) 
hevdar at bloggarar generelt konstruerer heilskaplege og samanhengande 
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identitetar, er eit hovudfunn i denne analysen at ungjentebloggarane 
gjennomgåande står fram i tvitydige roller i forhold til lesarane sine. 
Tvitydigheita kjem til uttrykk både verbalt og visuelt, og på fleire ulike nivå. 
Næranalysen demonstrerte dette. På den eine sida konstruerer bloggarane 
ei rolle som kan koplast til ein privat diskurs – der jentene deler tankar og 
meiningar i form av dagbokliknande framstillingar: Life of Barbie fortel om 
skulen, Nettenestea om laurdagskvelden med venner og Fitnessnora om 
matvanane sine. Framstillingane tener til å skape identifikasjon med kvin-
nelege lesarar på same alder. På den andre sida konstruerer bloggarane seg 
sjølve i meir dominante roller i forhold til lesarane; som rådgjevarar og 
seljarar. Lesarane får råd, formaningar og anbefalingar om mat, sminke og 
klede. Den populære ungjentebloggaren står på den eine sida fram som ei 
nær og likeverdig veninne, på den andre sida som eit suverent og be-
trevitande ideal. 

I ungjentebloggane er tekstlege element som register, språk- og bilete frå 
sjangrar som tradisjonelt blir knytt til den offentlege og kommersielle 
sfæren blanda saman med tekstlege element frå sjangrar som tradisjonelt er 
forbunde med den private sfæren, som dagboka, sms-en og fotoalbumet. 
Slik er ungjentebloggen ikkje bare ein hybridsjanger, men også ein sjanger 
der personlege praksisar blir vevd inn i større institusjonelle praksisar knytt 
til forbruk og kommersialisme. Jentebloggane reproduserer ikkje bare eksi-
sterande diskursar, men bidreg også til å utfordre og endre desse gjennom 
utprøving av nye samhandlingsformer. 

Alt på 1990-talet påpeika Fairclough i sin kritiske diskursanalyse ein 
generell tendens til auka kommersialisering av språket og utvisking av 
grenser mellom den offentlege og den private sfæren (Fairclough 1995:10f). 
I ungjentebloggen blir desse tendensane ført vidare. Det er ikkje bare 
sjangrar, språkbruk og meiningsskaping som endrar seg og flyt saman på 
tvers av tradisjonelle skiljeliner, men også meir overordna sosiale praksisar. 
Samfunnsmessige endringar, som endringar i forbruksestetikk, populær-
kultur og kjønnsrelasjonar, påverkar det personlege livet til enkeltmen-
nesket (Cope & Kalantzis 2000:140ff). 

Fenomenet blogging representerer, ifølgje Rettberg (2008:31) eit funda-
menalt skifte i måten å kommunisere på. Vi har gått frå eit samfunn der 
massemedia dominerte – der media kommuniserte frå ein til mange – til eit 
samfunn der mange kommuniserer med mange. Slik kan det seinmoderne 
samfunnet også oppfattast eit svært fragmentert samfunn, samanlikna med 
for nokre tiår tilbake (Cope & Kalantzis 2000:140ff). Eit typisk trekk ved 
seinmoderniteten er at ulike subkulturar, som etniske grupper, homofile, 
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kvinner, og interessegrupper for ulike felt som sport, mote, mat, interiør 
osv. utviklar sine eigne uttrykksmåtar og diskursar. Eit anna trekk er at auka 
tilgang til informasjon og kunnskap gir utvida moglegheiter til å endre 
roller, forme og omforme identitetar og skape nettverk på tvers av tradisjo-
nelle inndelingar (Jewitt 2011:3). 

Eit påtrengande spørsmål i samband med ungjentebloggane blir då: Kva 
type sjølvforståing kan desse bloggane bidra til hjå unge jenter? Vil lesarane 
oppfatte jentebloggane på same måte som institusjonalisert reklame og 
populærkultur? Ikkje nødvendigvis. For sjølv om ungjentebloggane ofte ligg 
nært opp til den kommersielle diskursen både i form og funksjon, demon-
strerer bloggane også at det er mogleg å vinne autoritet gjennom tekst-
skaping – at ein kan blogge seg til posisjon, så å seie. Sjølv om desse blog-
gane på den eine sida synes å framheve feminine stereotypiar av kvinner 
som objekt, eksponerer bloggane samstundes sjølvbevisste kvinner som 
demonstrerer suksess gjennom evna til å kommunisere godt med lesarane. 
Slik rosafargen blir forklart som ein postfeministisk farge med tvitydige 
konnotasjonar (Koller 2008:418), kan rosabloggen moglegvis også forklarast 
som ein postmoderne praksis som utfordrar etablerte diskursar når det 
gjeld roller og relasjonar på mange nivå i samfunnet. 
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