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 Genrebegrebet 2.4.1

På samme måde som diskursbegrebet er genre et flittigt brugt begreb med mange betydninger og 

årelange diskussioner af begrebets betydning og brug (Se f.eks. Frimann, 2004: 262 ff; 

Smedegaard, 2013: 69), og min første og grundlæggende afgrænsning er derfor, at jeg i lighed 

med Swales vælger at sige, at genre er et begreb, der kun kan forekomme i kommunikative 

situationer. ”Genre is a class of communicative events” (Swales, 1990: 46). Sprog skal være 

involveret og det skal spille en rolle, hvis man skal kunne tale om begrebet genre i min 

sammenhæng. Aktiviteter, hvor sprog kun sporadisk eller tilfældigt bliver brugt (at udføre husligt 

arbejde f.eks.), kan ikke, ifølge Swales, genrekategoriseres, fordi der ikke er tale om 

kommunikative situationer. Situationer, hvor andre kommunikationsformer spiller en rolle, mener 

han heller ikke kan kategoriseres under et genrebegreb. Han definerer altså på den måde selve 

genrebegrebet ret snævert. Da jeg lægger mig op ad et lingvistisk og samtidig kontekstuelt 

funderet genrebegreb, kan jeg tilslutte mig Swales krav til selve begrebet genre, nemlig at det er 

en klasse af kommunikative situationer, og at sprog og det genkommende derfor er centrale 

elementer.  

2.4.1.1 To centrale spor 

Når bortses fra, at genrebegrebet traditionelt er blevet brugt indenfor den litterære forskning 

gennem mange år (Berkenkotter & Huckin, 1995: x; Swales, 1990: 36), og at man også, ifølge 

Swales, har brugt genrebegrebet indenfor folklorisme35 (Swales, 1990: 34 og 36), er begrebet 

genre traditionelt blevet set indenfor tre skoler, nemlig den (nordamerikanske) retoriske retning 

kaldet Rhetorical Genre Studies (RGS), en retning er udviklet indenfor det, man kalder English for 

Specific Purposes (ESP), og en socialsemiotisk, lingvistisk retning, meget ofte inspireret af Hallidays 

SFL, en underskole af denne er Sydneyskolen (Macken-Horarik, 2002: 17, note 1), hvor Jim Martin 

har udviklet det genrebegreb, der er det mest udbredte indenfor denne systemfunktionelle 

retning. Den første og den sidste af de tre nævnte retninger spiller en rolle for min udvikling af 

genrebegrebet, hvorfor jeg vil lægge vægt på disse to i min fremstilling. Disse tre skoler har 

                                                      
35

 For Swales findes der fire forskellige fortolkningsretninger, indenfor hvilke termen genre kan forstås: folklorismen, litteraturen, 

lingvistikken og retorikken. Den folkloristiske forståelse har især bidraget med, at genrer forstås indenfor grupper af mennesker, 

der selv i en vekselvirkning både udlever og udvikler genren. Dette medfører, at man som analytiker er nødt til at kende brugernes 

egne genreopfattelser for at kunne kategorisere en genre. Dertil kommer, at folklorister har erkendt, at genre brugt som 

kategoriseringsredskab har lille værdi. Indenfor den litterære forskning har genrebegrebet en lang tradition (F.eks. Todorov og 

Bakthin ifølge Devitt, 2008: 2), men ifølge Swales er litteraters primære formål i virkeligheden at genkende genrer på form, 

samtidig med at denne form opfattes som en, der skal og bør brydes i takt med, at nye genrer opstår. Todorov mener, og heri er 

Swales enig, at genrer som form er uddateret og hører en historisk tid til. I dag kan genre ikke længere bruges om et begreb, der 

dækker over teksters form indenfor litteraturen (Swales, 1990 ,f.eks.:36 ff). De sidste to retninger, Swales nævner, er en lingvistisk 

og en retorisk genreforståelse, som jeg kommer nærmere ind på i teksten (Devitt, 2008: 2 ff. Devitt nævner bl.a. Halliday, 

Freedman og Swales som repræsentanter for et lingvistisk funderet genrebegreb, mens Bitzer, Miller, Bazermann, Bergenkotter og 

Russel kan ses som repræsentanter for et retorisk genrebegreb). 
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tilsammen dannet to spor i genreopfattelsen, nemlig et formalistisk (strukturalistisk) eller 

lingvistisk spor, hvor genre ses som form og klassificerende tekst, og hvor vægten ligger på 

tekstgeneriske træk, eller en retorisk (diskursiv) tilgang, også benævnt en kontekstbaseret tilgang, 

hvor genre ses som kontekstbestemte svar på situationsafhængige udfordringer, og hvor fokus er 

på de kontekster, hvori teksterne indgår36 (Bateman, 2008: 177ff; Chen, 2008: 73ff; Devitt, 2008: 

2; Freedman & Medway, 1994; Johns, 2002b: 4; Paltridge, 2002). Den tidligste genreopfattelse 

hvilede især på det formalistiske, strukturalistiske grundlag, som det f.eks. genkendes fra det 

litterære genrebegreb.  

Genre har, med Rhetorical Genre Studies og socialsemiotikken, fået et andet udgangspunkt, hvor 

man kan sige, at fokus er flyttet fra tekst til tekstbruger, eller: ”…genre as defined by its users” 

(Devitt, 2008: 3)37. Den formalistiske definition af genre som ”…types of text according to their 

forms” er ikke længere et brugbart genrebegreb, mener bl.a. Devitt, fordi man tydeligvis ikke kan 

skelne form fra indhold, hvilket en genreforståelse med genre som form nødvendigvis er nødt til at 

gøre, og fordi genre som klassifikation fastholder et statisk genrebegreb (Devitt, 2008: 5). En én 

gang defineret genre kan være vanskelig at ændre på. Desuden rummer begge genreopfattelser et 

ringargument, mener Devitt: “A genre is named because of its formal markers; the formal markers 

can be identified because a genre has been named” (Devitt, 2008: 10). Devitt påpeger dog, at 

dette ikke betyder, at genrer ikke kan have visse formmæssige træk til fælles, blot mener hun ikke, 

disse er genrekonstituerende.  

Andre, f.eks. Freedman og Medway, peger på, at de genkendelige og genkommende 

tekstgeneriske træk blot gemmer på en underliggende ’regularitet’ i de retoriske situationer, 

teksten benyttes i, og at dette gør, at ensartede situationer skaber ensartede tekstformer. F.eks. 

er formelle situationer, som et besøg hos lægen, årsag til, at også tekster herfra er formelle i 

forhold til både tekstgeneriske træk og leksikogrammatik (Freedman & Medway, 1994: 2). På den 

måde kan man sige, at tekstformen skal ses i sammenhæng med den retoriske, kontekstuelt 

funderede situation, teksten indgår i. De samme situationer vil skabe nogenlunde de samme 

tekstformer, eller tekstgeneriske træk, fordi situationen fordrer det.  

Jeg vil i det efterfølgende diskutere de to genreforståelser, der har haft størst indflydelse, nemlig 

genrebegrebet som det forstås indenfor Rhetorical Genre Studies (RGS), og som det forstås 

indenfor SFL, herunder især Sydneyskolen. At jeg ikke benytter inddelingen kontekstuelt 

                                                      
36

 Bateman omtaler to retninger, nemlig genre som et lingvistisk baseret, socialsemiotisk begreb eller genre baseret på retoriske 

handlinger eller forstået som social handling. 

37
 Flytningen af fokus fra tekst til situation har desuden medført, at flere andre genrer er blevet genstand for genreteoretiske 

analyser, herunder i første omgang en række faggenrer, hvor genrebegrebet før den retoriske indflydelse især, som nævnt, blev 

brugt om litterære genrer (Freedman & Medway, 1994: 3). 
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baseret/retorisk hhv. strukturalistisk/lingvistisk skyldes, at jeg i det følgende vil diskutere, om man 

uden videre kan identificere de to nævnte genreopfattelser i hhv. den ene og den anden kategori. 

2.4.1.2 Genre indenfor Rhetorical Genre Studies 

Den retoriske genreopfattelse, at genre kan ses som svar på genkommende situationer, ligger til 

grund for Millers definition på genre som: ”typified rhetorical actions based in recurrent 

situations” (Her fra: Devitt, 2008: 13), en definition, der har sin grund i The New Rhetoric eller det, 

man kalder Rhetorical Genre Studies, RGS, og som også er ophav til flere andre genredefinitioner 

på tværs af forskelligt, teoretisk grundlag (Med baggrund i The New Rhetoric f.eks.: Devitt, 2008; 

Med baggrund i Vygotsky f.eks.: Russel, 1997), og trods det, at definitionen har udviklet sig over 

tid, bliver den stadig betragtet som en grundlæggende genredefinition (Devitt, 2008: 14). Den 

betoner, at genre er handling i bestemte, gentagne og genkendelige situationer i sociale 

kontekster eller situationer.  

Det er derfor for det første en pointe, at genrer opstår og udvikler sig indenfor grupper af 

mennesker, det Devitt, med Swales’ ord, betegner som ’discourse communities’ eller andre former 

for sociale netværk eller grupperinger (Devitt, 2008: 37 og 46ff). Sådanne grupperinger deltager 

mennesker i på forskellig vis, og de har hver især en række forskellige fælles mål, værdier og 

identiteter. Mennesker kommunikerer på bestemte måder og indenfor bestemte genrer, der 

karakteriseres af bestemt sprogbrug i de forskellige ’discourse communities’, ligesom der er 

udviklet konsensus omkring, hvad og hvordan man er fælles om (noget) (Devitt, 2008: 37, 40). 

Mennesker tilhører mange forskellige ’discourse communities’, og begrebet falder, som jeg læser 

det, tæt op ad Gees Diskursbegreb (med stort D). Genrer er ikke bare værktøjer for menneskers 

kommunikation, de er både værktøj for mennesker og noget, der udvikles af mennesker. Det 

peger også på, at genrer ikke er noget i sig selv uden menneskelig ageren. Hvis man gør genrer til 

værktøj på en mekanisk måde, så overser man, at de ikke kan eksistere uden menneskelig ageren, 

mener Devitt. Men det, hun egentlig peger på ved at sige, at genrer ikke er noget udenfor den 

menneskelige kommunikation, er, at genrer først og fremmest er knyttet til retoriske situationer, 

og at genrer fungerer dynamisk og fleksibelt indenfor den kontekstuelle fundering38 (Devitt, 2008: 

54). Dette kan samtidig ses som en kritik af et statisk og formfokuseret genrebegreb, hvor genrens 

form så at sige bliver det karakteristiske og genredefinerende, løsrevet fra tekstens kontekst og 

situation, og på en måde uden kontakt med den menneskelige ageren eller indflydelse på den. 

For det andet mener Devitt, genrer fungerer som en slags mellemled mellem på den ene side 

tekster og på den anden side konteksten. Derfor, skriver Devitt, vil diskursen som regel også vise 

                                                      
38

 Samtidig skaber og vedligeholder genrer de sociale kontekster, retoriske situationer, de indgår i, og disse er på en og samme gang 

vedligeholdt af genrer. Det dialektiske forhold mellem genre og situation kan sammenlignes med det, der er mellem diskurs og 

deltager (Artemeva, 2009: 159). 
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en slags spor af de(n) genre(r), der hører til i den og den kontekst, genren skal fungere indenfor 

(Dette og det følgende: Devitt, 2008: 54). Da genrer på samme måde skal fungere i og fungere 

socialt samlende for (function socially) forskellige sociale grupperinger, som tidligere skrevet, 

mener Devitt også, at man i genren vil kunne se spor af disse sociale funktioner. Det har betydning 

for forståelsen af genre som både tekster med bestemte tekstgeneriske træk og på den anden side 

som diskursivt forankrede, idet en genre på den måde altså både har sin form, fordi den fungerer i 

situationen, men også fordi den signalerer denne situations og deltagernes værdier og normer. 

Devitt giver eksemplet med en laboratorierapport, der dels har den form, den har, fordi det er 

nyttigt at vide, hvordan man punkt for punkt skal gennemføre en laboratorieundersøgelse, men 

samtidig sender den også et signal om en bestemt videnskabelig tilgang og forståelse af det 

’videnskabelige’ i sig selv. Det har den konsekvens for en diskursanalyse, mener Devtitt, at man 

skal kunne fortolke både situation og kulturel kontekst. For mig er en væsentlig pointe i denne af 

Devitts antagelser dog den, at man kan se på genre som et mødested mellem i dette tilfælde 

teksten og dens kontekst, og at genren vil bære spor af den diskurs (i min optik forstået som 

domæne), den fungerer indenfor.  

Devitt mener for det tredje, at genrer reflekterer gruppers forestillinger (beliefs), magtforhold og 

ideologier, f.eks. kan genrer være med til at bevare sociale hierarkier, der er accepterede og 

etablerede i en kultur (Devitt, 2008: 60). De både konstituerer og reproducerer disse ideologier, 

men, mener Devitt, de determinerer ikke en kulturs måde at anskue tingene på, netop fordi de er 

opstået og eksisterer som noget, der er nyttigt for kulturen eller gruppen. Til gengæld kan de 

favorisere bestemte grupper og vil ofte favorisere netop den gruppe, indenfor hvis diskurs de er 

udviklet, mener hun. Devitt afviser altså det deterministiske eller konserverende i genrer, men hun 

mener, de kan forstærke en bestemt ideologi (Devitt, 2008: 62). Derfor vil en indlæring af genrer 

også omfatte en indlæring af de ideologier og værdier, genren så at sige repræsenterer. Som et 

eksempel på, hvad hun mener med det, omtaler Devitt essayet. At lære at skrive et essay er ikke 

kun et spørgsmål om at kunne bruge den tilhørende leksikogrammatikk, men også om at forstå (og 

acceptere) de værdier, en sådan øvelse repræsenterer: f.eks. forestillingen om, at man i et 

demokrati skal mene noget og kunne give udtryk for det, eller at man skal kunne gengive andres 

synspunkter eller forhold objektivt osv.:  

…it does seem evident that the relation of group and genre is reciprocal, that the group’s values, 

epistemology, and power relationships shape the genres and that acting through those genres in turn then 

maintains those same values, epistemology, and power relationships, though it is such actions that also 

must construct that ideology (Devitt, 2008: 63). 

For Devitt leder dette til det sidste forhold, der gør sig gældende for genrer: nemlig at genrer 

reflekterer, konstruerer og forstærker de værdier, epistemologier og magtrelationer, der er i den 

gruppe, hvori de er udviklet og for hvem, de fungerer. Styrken er dog forskellig i forhold til hvilke 
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grupper, der er tale om og hvilke genresæt, der er tale om, og Devitt påpeger, at mere forskning 

på dette felt er påkrævet (Devitt, 2008: 63).  

Konkluderende kan man sige, at det retoriske genrebegreb bliver beskrevet som en dynamisk og 

fleksibel brug af tekster i genkommende, retoriske situationer med det formål at opfylde 

kommunikative behov i ’discourse communities’. Disse tekster kan antage genkendelige former 

(tekstgeneriske træk), men behøver ikke gøre det, og hvis de gør det, skyldes det, at disse 

tekstgeneriske træk opfylder det retoriske formål. Genrer udvikles af grupper af mennesker med 

fælles værdier og normer, og de vil derfor ikke kunne være statiske, idet værdier og normer 

ændrer sig, og da genrer ses som svar på opståede behov, vil genrerne ændre sig tillige. Genrer 

repræsenterer og konstruerer gruppens værdier, og er der tale om magtfulde grupperinger, vil 

deres genrebrug og -beherskelse være værdi- eller magtkonstituerende eller -bevarende.  

En sidste pointe skal fremhæves som central indenfor den retoriske genreopfattelse, nemlig at 

man ønsker at gøre op med, at genre kan fungere klassificerende (Swales, 1990: 44). Dette er jeg 

delvist enig i, men jeg benytter mig alligevel selv af et klassificerende genrebegreb, idet jeg 

opdeler mine tekster i overgenrer i forhold til den situationskontekst, de indgår i. Dvs., at jeg 

klassificerer genrer, men på et retorisk grundlag. 

2.4.1.3 Genreopfattelsen indenfor systemisk funktionel lingvistik 

Halliday opererer ikke som sådan med et genrebegreb som en del af SFL-begreberne (Andersen, 

2011. Forelæsning). Dette kan muligvis forklare, hvorfor Halliday ikke er konsistent i forhold til, 

hvor genrebegrebet skal placeres, og at han desuden primært har beskæftiget sig med begrebet i 

sine tidligere arbejder og endda kun i beskedent omfang. Dette betyder også, at der ikke findes 

særlig mange udgivelser, der interesserer sig for Hallidays genrebegreb, mens de fleste tekster om 

genre indenfor SFL snarere tager udgangspunkt i Martins genreopfattelse39.  

Først vil jeg rekapitulere nogle overordnede forhold omkring Hallidays sprogmodel (se også afsnit 

2.2). For Halliday er det en central pointe, at den kulturelle kontekst instantieres som 

situationskontekst, ligesom sprogsystemet instantieres i konkrete tekster. Som det blev beskrevet 

i afsnittet om instantiering, ligger der nogle ’mellemtrin’ mellem både kulturkontekst og 

situationskontekst, og mellem sprogsystem og tekst. På sprogstratum er dette netop register. På 

den måde er en tekst både en instantiering af register og en realisering af situationskonteksten, og 

det vil sige, at den sociale aktivitet, som teksten skal udtrykke mening indenfor, kan beskrives 

                                                      
39

 I  Norden gælder at Andersen og Smedegaards danske grammatik med SFL-udgangspunkt slet ikke diskuterer genrebegrebet, 

Holmberg og Karlsson (svensk) henviser introducerende til Schleppegrell (Andersen & Smedegaard, 2005; Holmberg & Karlsson, 

2006), mens Berge, Coppock og Maagerø (norsk) gengiver to kapitler af Hasan (Halliday, Hasan, & Martin, 1999). Hedeboe og Polias 

samt Frimann tager udgangspunkt i Martins genrebegreb. Nogle nyere artikler diskuterer genreberebet indenfor SFL i forskellig 

pædagogisk/didaktisk sammenhæng (Holmberg, 2012; Ledin, 2013; Mulvad, 2012, 2013). 
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gennem kontekstvariablene field, tenor og mode (Holmberg, 2012). Dette understreger, at 

Halliday ser en sammenhæng mellem situationskonteksten og den konkrete tekst. 

Som jeg læser Halliday40, placerer han i sine tidligere arbejder genrebegrebet som en del af mode, 

dvs. som en delmængde af begrebet ’register’, og benævner det rethorical mode. Dette 

genrebegreb ligger tættere på det, der i en dansk sammenhæng kaldes tekstaktivitet, da det 

fokuserer på tekstens fremstillingsformer, altså især tekstgeneriske træk. Senere omtaler Halliday 

et genrebegreb, der nærmer sig Martins og dækker over en bredere genreopfattelse. Holmberg 

antager, at dette genrebegreb bevidst er ’gemt’ til at bruges om genrer, der fungerer i og bærer 

værdi indenfor bestemte kulturer, altså noget, der mere minder om det retoriske genrebegreb. 

Dette begreb omtaler Halliday som genre. Dette genrebegreb tillægges også en form for struktur, 

men på et mere overordnet plan, og Holmberg kalder denne struktur for genrestruktur (i 

modsætning til Martins trinstruktur) (For en mere detaljeret gennemgang anbefales disse tekster: 

Andersen, 2011; Devitt, 2008: 17; Halliday, 1978: 58; Holmberg, 2012: 231; Martin & Rose, 2008: 

16). Der er altså på den måde nævnt to forskellige slags genrebegreber i Hallidays værker, og 

selvom han, som nævnt, faktisk ikke inddrager begrebet i selve sprogteorien, så mener f.eks. 

Fairclough, at det kan være af værdi at forstå genre på begge måder, blot man indser, at der er 

tale om to forskellige abstraktionsniveauer (Fairclough, 1995: 15).  

Det væsentligste ved Hallidays noget vage genredefinition er, at selvom Halliday også ser en 

sammenhæng mellem et tekstgenerisk træk og register, så er det på et andet niveau. ’Genre’ 

knyttes ikke på forhånd til en bestemt metafunktion eller kontekstvariabel, og det betyder, at der 

er et meget mere frit forhold mellem register og teksters trin, mener Holmberg (Holmberg, 2012: 

232). I princippet kan man forestille sig, at en tekst snarere kan produceres til en bestemt 

kontekst, hvis man fokuserer på tenor eller field i stedet for på mode, som trinstrukturen forstås 

indenfor. Hermed determinerer konteksten altså ikke bestemte, og på forhånd fastlagte, trin i 

teksten. Fokus ligger på register, og Hallidays genrebegreb betegnes derfor af Holmberg som 

registermodellen (Holmberg, 2012: 229). Holmbergs eksempel er elevers skrivning af et læserbrev, 

hvis generiske struktur ofte genkendes på, at der er en overskrift, en brødtekst og en afsender 

med navn og adresse. Men trinstrukturen, vil være forskellig, alt efter hvilken tekstaktivitet 

eleverne vælger som passende til tekstens formål, da den er knyttet netop til tekstaktiviteten.  

2.4.1.4 Sydneyskolens genrebegreb 

I modsætning hertil står Sydneyskolens genrebegreb, eller genremodellen, som Holmberg kalder 

den særlige tilgang til og brug af genre indenfor SFL, som Martin har udviklet, senere i samarbejde 

med andre, bl.a. Rose (Holmberg, 2012; Martin & Rose, 2008). Martin og Rose skriver, at man kan 

relatere teksten kontekstuelt til enten situationskontekst eller kulturkontekst, og at de anser 
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 Det følgende er især med inspiration fra Andersen og Holmberg (Andersen, 2011; Holmberg, 2012). 
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kulturkonteksten som den mest relevante at relatere til, da tekster kan læses/bruges i mange 

forskellige situationer (Martin & Rose, 2008: 10). Det betyder, at Martin anser 

situationskonteksten for et stratum, som han i øvrigt benævner ’register’41. For Martin er der dog 

tale om en ren terminologiforskel, og genre og register er: ”social semiotic systems realized 

through language” (Ghadessy, 1999: 29). Da Halliday jo netop anser situationskonteksten som en 

instantiering, mens den i Martins model bliver en realisering af kulturkonteksten, er der som sådan 

derfor en forskel på begrebernes placering i forhold til den konkrete tekst, idet Martins ’register’ 

ligger på den abstrakte systemside, mens Hallidays ’situationskontekst’ ligger på den konkrete 

instans-side (jf. også Figur 1). 

For Martin ligger genre derfor over registerstratum, således at genre er det yderste stratum, 

register det næste, og begge er en del af det kontekstuelle stratum. Dette er opnået ved, så at 

sige, at Martin baserer sit genresyn på Hallidays tidlige arbejder, men begår den læsning af de to 

forskellige genrebegreber, Halliday nævner, at han lader de to genrebegreber smelte sammen, 

ifølge Holmberg (Holmberg, 2012: 231). Det giver et mere klart genrebegreb, mener både Devitt 

og Collin (Collin, 2012: 79; Devitt, 2008: 17).  

Martins genrebegreb er et abstrakt begreb, der forholder sig til sprogets system, idet genre står i 

et realiseringsforhold til sproget (se også Figur 5). Dermed er tekst som konkret instantiering ikke 

på samme måde en del af begrebet. Samtidig læser jeg i praksis, især i Martin og Roses 

Genrerelations, at genre for dem på det nærmeste determinerer bestemte trin og tekstgeneriske 

træk, både på struktur- og leksikogrammatisk niveau. Dette kommer af, at i Martins sprogmodel 

bliver, ifølge Holmberg, den sociale aktivitet, som sproget skal udtrykke, set som tekstuelle trin, i 

og med genren (forstået som kulturkonteksten) netop udmønter sig som sådan (Holmberg, 2012: 

225). 

Genre for Martin og Rose er “…different types of texts that enact various types of social contexts” 

og de definerer genre som: “a staged, goal-oriented social process” (Martin & Rose, 2003: 7). 

Martin og Rose skriver selv om deres arbejde med at udvikle en genrepædagogik, at: ”One job was 

to identify and name texts we found” (Martin & Rose, 2008: 5), hvilket betoner et tekstuelt 

orienteret syn på genre som generiske strukturer, men andetsteds lægger de meget vægt på 

tekstens mening, tekstens situationelle kontekst og funktion (Martin & Rose, 2008: 1) og 

understreger, at arbejdet med sprog ER sprog i kontekst: ”…we had a rich tradtition on language 

and social context to draw on” (Martin & Rose, 2008: 8), ligesom de eksplicit skriver, at de er 

influeret af netop Hallidays ”…language as text in context” (Martin & Rose, 2008: 9).  

                                                      
41 For en uddybning af dette samt en historisk gennemgang se Martin (1999). Holmberg fastholder begrebet situationskontekst for 

ikke at forveksle Martins registerbegreb med Hallidays registerbegreb, og jeg følger Holmberg i dette (Holmberg, 2012). 
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2.4.1.5 En sammenlignende kritik af de to begreber 

Devitt opfatter det systemfunktionelle genrebegreb som et retorisk genrebegreb, altså som svar 

på genkommende situationer, mens Chen og Johns opfatter det systemfunktionelle genrebegreb 

som et strukturalistisk/formalistisk genrebegreb (Devitt, 2008; Johns, 2002b: 4). Alligevel skriver 

Chen om Martins genreopfattelse: “…SFL genre researchers represented by Jim Martin move 

beyond Halliday’s description of the relationship between text and immediate situations and seek 

to capture the contextual interaction between social purposes and text meanings” (Chen, 2008: 

196, min understregning). At placere Hallidays eller Martins genrebegreb indenfor dikotomien er 

derfor ikke ligetil. 

For mig at se er Hallidays genrebegreb løst, idet det ikke rigtigt er taget med i en systemfunktionel 

tænkning eller i vokabularet. Samtidig har det den fordel, at det er et begreb, der sammentænker 

teksten med dens kontekst, idet begrebet befinder sig på registerniveau og dermed er en 

instantiering af sproget som system. Register er et subsystem af sprogets potentiale, og begrebet 

er derfor tættere knyttet til konkrete tekster. Dette betyder, at Hallidays begreb dækker over både 

konkrete tekster og kontekster. Samtidig ser Halliday ikke en determinering af sprogets konkrete 

instantiering i genrebegrebet, noget der i hvert fald kan læses ind i Martins genrebegreb. Til 

gengæld er det en ulempe, at Hallidays genrebegreb ikke rigtigt indgår i den systemfunktionelle 

begrebsverden eller i selve systemtænkningen. 

Martins begreb, på den anden side, anskuer hele modellen anderledes og knytter genre til tekst på 

en egentlig abstrakt måde, idet modellen ikke på samme måde som Hallidays knytter an til 

konkrete tekster, intantieringer af sproget. Til gengæld er Martins genrebegreb klart og tydeligt 

placeret, og i praksis ses en tæt sammenvævning mellem den retoriske situation, udtrykt gennem 

kontekstvariablene field, tenor og mode, og tekstens leksikogrammatik. Tekstens lingvistiske træk 

ses som valg, der er foretaget på baggrund af genre set som kontekstuelt og funktionelt funderet 

(Feez, 2002: 54). Der er fokus på tekst, men det er tekst set i en kontekstuel sammenhæng, 

hvorved Martin og Rose også, foruden at se på tekster i kontekst, peger på tekstens generiske 

udformning som et fokusområde. Martins genrebegreb kan derfor også forstås som et mere 

formalistisk begreb, f.eks. som når Marting og Rose skriver: ”It seemed to us that tenor, field and 

mode choices in context combined nowhere near as freely as interpersonal, ideational and textual 

meanings did in grammar” (Martin & Rose, 2008: 17). Som jeg læser citatet, virker det, som om 

genre nærmest determinerer bestemte leksikogrammatiske træk. Dette også set i lyset af, at 

Martin og Rose for det første har navngivet genrer og mener, der findes et endeligt antal, og for 

det andet mener, elever skal undervises eksplicit i genrer forstået som tekstgeneriske træk (trin) 

og leksikogrammatik. Dette levner ikke meget plads til en dynamisk genreopfattelse og brug, men 

man risikerer desuden, at teksten på den måde ikke knyttes til den konkrete situation, den skal ses 
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indenfor. Det må nødvendigvis læses som en strukturalistisk genreopfattelse, der let, som det ses, 

fører til formalisme.  

En sådan formalistisk udlægning af Martins genrebegreb har givet anledning til nogen kritik. Dels 

en kritik af, at genre på denne måde kommer til at virke statisk og kontekstuafhængigt (Collin, 

2012: 80), og at netop denne kontekstuafhængighed kan ende med, at genre ses som et begreb, 

der fungerer helt uden om al menneskelig gøren og laden, noget der ligger langt fra det retoriske 

genrebegreb (Devitt, 2008: 46ff). Jeg mener dog, at man må holde sig det for øje, at det, at en 

tekst altid skal opfylde et mål, samtidig må betyde, at den netop skal forstås i kontekst, og 

samtidig medfører det, at den ikke er statisk. Ligeledes må citatet: “In functional linguistics terms 

what this means is that genres are defined as a recurrent configuration of meaning and that these 

recurrent configurations of meaning enact the social practices of a given culture” (Martin & Rose, 

2008: 9) forstås på den måde, at genren altid tilpasser sig kulturen, som den udvikler sig, hvilket 

gør genre i Martin og Roses forstand dynamisk, på samme måde som genreopfattelsen i Rhetorical 

Genre Studies er det. Et andet kritisk synspunkt kunne være, at man kan forestille sig 

situationskontekster, hvor flere forskellige genrer (forstået som formmæssige genrer, altså som 

tekster med bestemte tekstgeneriske træk) kan opfylde de samme kommunikative formål. 

Holmberg viser f.eks., hvordan genren læserbreve kan opfyldes med både argumenterende og 

forklarende tekster, to genrer i Martins forstand med hvert sit formål og hver sin trinvise 

opbygning (Holmberg, 2012).  

Også Christie, der hører til gruppen af lingvister, der har arbejdet med Sydneyskolens 

genreforståelse i en undervisningskontekst, understreger, at genre og kontekst ikke blot hører 

sammen, men at genre og (situations)kontekst er to sider af samme sag (Christie, 1991: 142). Det 

er derfor min opfattelse, at Martins genrebegreb griber om begge genrekategorier/opfattelser på 

én gang og på den måde både rummer et retorisk genrebegreb, hvor genrer på den ene side ses 

som kontekstuelt og situationelt forankrede svar på genkommende situationer, og på den anden 

side anerkender, undersøger og kategoriserer genrers generiske strukturer i tråd med en mere 

formalistisk genreopfattelse. Dette synspunkt understøttes også i en nordisk sammenhæng af 

Hedeboe og Polias: ”Det är beskrivningen av relationen mellan språk och text i kontext som den 

här boken handlar om” (Hedeboe & Polias, 2008: 11, kursiveret i originaltekst). For dem er genre: 

”En genre är alltså en social process med igenkännbara steg och et särskilt socialt syfte” (Hedeboe 

& Polias, 2008: 13), altså både teksttype og situationel fundering. Det kan derfor diskuteres, om 

Martins genrebegreb kan siges at være formalistisk eller funktionalistisk. 

 Mit genrebegreb 2.4.2

Med et kontekstuelt baseret og situationelt funderet genrebegreb er det vigtigt at kunne definere 

situation og kontekst, og her definerer Devitt, som nævnt tidligere, begrebet ’discourse 
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