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forlængelse af genrebegrebet anser jeg Christies måde at forstå undervisningsdiskurser på som en 

slags makrogenrer, som en velegnet teori til at udvælge og afgrænse empiri fra observeret 

undervisning på, og jeg vil derfor i afsnittet også diskutere begreberne Curriculum Genre og 

Curriculum Makrogenre og diskutere, hvordan jeg benytter begreberne sammen med 

literacyhændelsesbegrebet. 

Flere af mine tekster har multimodal karakter, og jeg har derfor også udvalgt nogle elementer til 

analyse af modalitet. Her har jeg lagt mig op ad SFL-baseret multimodal teori ved at benytte især  

Kress og van Leeuwen suppleret med Boeriis. 

Kapitlet afsluttes med min analysemodel og en diskussion af de elementer, der indgår i den. 

2.2 Sprog i en socialsemiotisk optik 

SFL spiller en stor rolle for min forståelse af både diskurs, genre og de konkrete genremæssige og 

sproglige analyser, jeg har lavet på de indsamlede tekster, og en forståelse af denne sprogmodel 

danner derfor baggrund for den videre læsning af afhandlingen, og for forståelsen af min 

opbygning af en teoretisk optik til udvikling af analysemodeller og -kategorier. Jeg vil derfor i dette 

afsnit afklare hvilken optik, jeg har anlagt på sprog, med det formål at klargøre nogle definitioner 

og illustrere, hvordan jeg bruger SFL i mine analyser. 

Med udgangspunkt i, at tekst skal forstås med basis i den kontekst, teksten refererer til, har jeg 

undersøgt udvalgte aspekter af de genremæssige og sproglige valg, skriftlige tekster og mundtlig 

kommunikation indeholder. De sproglige valg, jeg især har fokuseret på, er genre- og 

modalitetsbrug, leksis og tekstuel kompleksitet. Disse udvalgte aspekter hviler i nogen grad, men 

ikke udelukkende, på det syn på sprog, der kommer til udtryk indenfor SFL, og på selve 

sprogmodellens forståelse af sprog. Jeg har dog fundet det nødvendigt at modificere nogle af 

sprogmodellens analytiske redskaber og vil i dette afsnit gøre rede for og begrunde, hvordan jeg 

har modificeret disse. Modellens overordnede sprogforståelse vil blive uddybet, og dernæst vil jeg 

særligt fokusere på de dele af teorien, jeg selv har brugt i mine analyser, og senere i kapitlet vil jeg 

diskutere, hvorfor jeg har måttet ændre på dem og kombinere dem med andre teorier. 

SFL kan betragtes som en socialsemiotisk sprogmodel, der sammentænker sprogets indholds- og 

udtryksside og på samme tid sammentænker sprog og kontekst. Modellen er derfor avanceret og 

indeholder dertil en forestilling om, at sprog som meningsskabende, semiotisk tegn består af 

forskellige lag og samtidig har flere forskellige funktioner. Martin har udgangspunkt i Hallidays SFL, 

men anlægger alligevel en lidt anden vinkel på forholdet mellem tekst og genre, og da jeg også 

benytter mig af Martin og Roses genremodeller, vil jeg kort redegøre for Martins måde at forstå 
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SFL på. Disse dele vil tilsammen danne baggrund for en udvikling af de analysekategorier, jeg har 

arbejdet med, og hvis udvikling jeg vil redegøre for senere (i afsnit 2.6).  

 SFL og lingvistikkens landskab  2.2.1

Indenfor lingvistikken findes traditionelt opfattelsen af sprog som enten 

strukturalistisk/formalistisk11 eller funktionalistisk. Denne skelnen stammer fra Saussures dikotomi 

’langue’ og ’parole’ forstået som hhv. sproget som system eller sprog som konkret udtryk (Hasan, 

2009: 168). Denne dikotomi danner samtidig baggrunden for forestillingen om, hvad lingvistikken 

skal kunne eller nå, metoderne man studerer sprog under og hvilken slags empiri eller data, man 

benytter (Herslund & Jensen, 2003: 32). Fokus på ’langue’ vil være fokus på sprog som først og 

fremmest struktur og system, et strukturalistisk sprogsyn, mens omvendt funktionalistiske 

sprogopfattelser fokuserer på sproget som meningsskabende, herunder også sproget forstået som 

meningsskabende indenfor den kontekstuelle situation (Lukin, 2013a). Dvs., at der er to forhold 

omkring sprog, der gør sig gældende indenfor dikotomien strukturalistisk/formalistisk hhv. 

funktionalistisk, nemlig forholdet mellem sprogsystem og konkret sprog og forholdet mellem 

sprog og kontekst. I det følgende vil jeg opridse den tankegang, SFL repræsenterer indenfor disse 

to forhold12. 

SFL bliver af Halliday beskrevet som en socialsemiotisk sprogmodel, fordi opfattelsen af, hvad 

sprog er for noget, og hvad det skal kunne gøre for mennesker i vores kommunikation med 

hinanden, ses som noget meningsskabende, der foregår i en social og kontekstuel sammenhæng, 

og hvor konteksten forstås som semiotisk udtrykt (Halliday, 1978: 2). Sprog udtrykker ikke 

virkeligheden eller kulturen i et passivt en-til-en-forhold, mener Halliday, men sprog konstruerer 

heller ikke virkeligheden eller kulturen, snarere hænger sprog og virkelighed sammen i et 

dialektisk forhold, der gensidigt påvirker hinanden (Boeriis, 2009: 25). Halliday bygger sin 

sprogmodel på Malinowski og Firth, men også Saussures semiotik spiller en vis rolle (Boeriis, 2009: 

26).  

Sprog er blot et af flere semiotiske systemer, men for Halliday er sproget det vigtigste semiotiske 

tegn13 (Halliday, 1978: 189; 1999: 68). Samtidig anser Halliday også, i lighed med Saussure, sproget 

                                                      
11

 Mens den strukturalistiske sprogteori hviler på Saussure og f.eks. Hjelmslev, hviler den særlige gren af strukturalismen, som den 

formalistiske sprogteori udgør, på Chomsky (Herslund & Jensen, 2003: 32ff). 

12
 Hallidays teori om sprog er uhyre omfattende og udgør både en meget fyldestgørende og begrebstung beskrivelse af sprogets 

grammatik såvel som dets semantiske og kontekstuelle sammenhænge. I dette afsnit vil jeg udelukkende redegøre for og diskutere 

de aspekter af især leksikogrammatikken, der har relevans for forståelsen og udviklingen af mit analyseapparat, og de til- og 

fravalg, jeg har gjort. Både Halliday og Hasan samt Martin og Rose påpeger, at selvom sprogets mening (semantik og kontekst) og 

konkretiseringen (leksikogrammatikken) hænger sammen, kan man netop i analysen skille disse ad (Halliday & Hasan, 1989: 23; 

Martin & Rose, 2008: 21).  

13
 En holdning til sprog, han ikke er ene om, se f.eks. også (Herslund & Jensen, 2003: 82). 
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som hørende til i en kontekst, og derved også i en social sammenhæng, hvorfor der for Halliday er 

tale om en socialsemiotisk sprogforståelse eller, som Halliday selv udtrykker det, sprog set i et 

socialsemiotisk perspektiv (Halliday, 1999: 67). Det er altså en grundlæggende antagelse inden for 

SFL, at sprog14 er meningsskabende (Lukin, 2013a), og at sprog skal forstås funktionalistisk. 

Samtidig må man dog også anlægge en systemisk tænkning, hvor man forsøger at forstå det 

semiotiske system (altså det meningsskabende system) og de konkrete tekster som et hele, mener 

Halliday og Mathiessen (Halliday & Matthiessen, 2004: 19). Set indenfor Saussures måde at tænke 

dikotomien på mener Halliday altså, at man ikke kan se på ’langue’ uden også at se på ’parole’ og 

omvendt. Samtidig indså Halliday og hans samarbejdspartnere tidligt under udviklingen af SFL, at 

også den kontekst, sproget fungerer indenfor, er en del af det lingvistiske system (Hasan, 2009: 

168). Halliday (senere i samarbejde med Matthiessen) beskriver derfor sprog i en avanceret 

teoretisk sprogmodel med flere dimensioner og lag, som både omfatter kontekst, semantik og 

grammatik (kaldet leksikogrammatik), tilsammen omfattet af begrebet stratifikation, og hvis 

indbyrdes forhold beskrives med begrebet realisering. Samtidig opfattes og forstås sprog både 

som system og som konkrete tekster, et forhold, der beskrives med begrebet instantiering. 

Forholdet mellem instantiering og realisering kan ses i følgende figur og uddybes nedenfor: 

 

 

 

Figur 1: Realisering og instantiering, her efter Hasan 2009: 169 

                                                      
14

 Med sprog menes naturligt (ikke computer- eller matematisk sprog/designet sprog), menneskeligt, voksent (ikke før- eller 

undervejs-sprog som hos børn), verbalt (i modsætning til musik, dans eller andre sprog fra kunsten) sprog. 



17 
 

2.2.1.1 Instantiering 

Indenfor SFL skelnes, sagt meget kort og forenklet, mellem, hvad sprogbrugeren kan sige 

(leksikogrammatik), hvad sprogbrugeren kan mene (semantik), og hvad sprogbrugeren kan gøre. 

Systemet (den paradigmatiske orden) er i systemisk sprogforståelse vigtig, idet synspunktet er, at:  

”…text is the product of ongoing selection in a very large network of systems – a system network. Systemic 

theory gets its name from the fact that the grammar of a language is represented in the form of system 

networks, not as inventory of structures” (Halliday & Matthiessen, 2004: 23).  

Og “Structuring operations – inserting elements, ordering elements and so on – are explained as 

realizing systemic choices” (Halliday & Matthiessen, 2004: 24). Dette valg, eller denne realisering, 

er ikke bevidst (behøver ikke være det i hvert fald), men det systemiske i sprogopfattelsen ligger 

netop i, at man altså skelner mellem sprog som abstrakt system og konkrete instantieringer af 

sprog, hvor systemet er det overordnede, abstrakte og mulige, mens den konkrete instantiering, 

det konkrete valg, indenfor SFL altid betegnes som ’tekst’. Det er systemet, der ligger bag sproget, 

og som sprogbrugeren vælger ud fra (og dernæst former sin sætning ved hjælp af, f.eks. indenfor 

strukturens/grammatikkens rammer). Der er ikke tale om, at man kan se det ene uden det andet (I 

modsætning til Saussure, der fokuserede på sproget som system (’langue’) og ikke havde den store 

interesse for sprogets konkrete instantieringer (’parole’), da disse ikke nødvendigvis er 

repræsentative for systemet).  

Disse to forhold kombineres i den samlede teoretiske model, og til at beskrive dette bruges 

begrebet instantiering. Instantieringen beskriver derfor konkretiseringen af sprogets systemiske 

muligheder til konkret tekst. Det er vigtigt at forstå, at dette er to forskellige perspektiver på 

sprog, og de er ikke ”independent phenomenons”, men snarere to forskellige perspektiver på det 

samme fænomen og skal ses som beliggende på en skala, instantieringssskalaen15 (Halliday & 

Matthiessen, 2004: 26). Eller, som Hasan skriver: “There exist a dialectic between language as 

system and language use:…” (Hasan, 2009: 170). System og tekst udgør hver sin pol på skalaen, 

med mellemstationer undervejs, så man får et kontinuum, der går fra sprog som system (det 

abstrakte perspektiv) til sprog som tekst (det konkrete perspektiv). Imellem disse to yderpunkter 

på instantieringsskalaen ligger register og teksttyper. Disse er igen samme fænomen, blot set fra 

hhv. systemsiden og instanssiden. På instantieringskontinuummet fås da principielt et abstrakt 

fænomen: potentialet, der via et subpotentiale konkretiseres i det konkrete eksempel på en tekst 

(instance). Dette synes måske lidt uklart på Figur 1, men ses tydeligt på denne model: 

                                                      
15

 Halliday og Matthiessen forklarer det metaforisk på denne måde: forholdet mellem sprog som system og sprog som tekst er det 

samme som forholdet mellem klima og vejr. Klima og vejr er ikke to forskellige fænomener, men to perspektiver på det samme 

fænomen. ’Klima’ er det overordnede system, mens ’vejr’ er den konkrete ’instantiering’ af systemet, og forholdet mellem dem er 

et forhold, der har med depth of time at gøre (Halliday & Matthiessen, 2004: 27). 
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Figur 2: Hallidays Instantieringsskala (Halliday & Matthiessen, 2004: 28) 

 

Sproget er samtidig forbundet med konteksten, fordi teksttyper og registre16 varierer i forhold til 

den kontekst, de bliver benyttet i, så vi samtidig får et kontinuum, der går fra det mere 

overordnede, abstrakte fænomen kulturkontekst via institution/kulturdomæne og situationstype 

til situationskontekst. Forholdet mellem elementerne inde i dette kontinuum kaldes også 

instantiering. Den kontekstuelle instantieringsskala er imidlertid af en anden art end sprogskalaen, 

så man kan sige, at kontekst og sprog er to forskellige fænomener. Men indenfor SFL hænger de 

netop også sammen. Dette beskrives ved begrebet realisering, som jeg beskriver længere nede. På 

den måde knytter den systemfunktionelle sprogteori sprog som system og sprog som konkret 

tekst (’langue’ og ’parole’) sammen og knytter samtidig, efter Malinowsky, sprog og den kontekst, 

det optræder i, sammen. 

2.2.1.2 Stratifikation 

Samtidig opfattes sprog også som et komplekst semiotisk system med forskellige lag, indenfor SFL 

kaldet strata17. I modsætning til den traditionelle lingvistik baseret på Saussure, ser Halliday og 

                                                      
16

 Register forstået i Hallidaysk forstand som ’puljer af teksttyper’. 

17
 Dette og det følgende er baseret på (Halliday & Matthiessen, 2004: 24). 
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Matthiessen ikke f.eks. grammatik eller leksis som forskellige lag, ligesom også grammatikkens 

elementer syntaks og morfologi betragtes som beliggende på det samme lag. Alle disse er 

omfattet af det leksikogrammatiske stratum, der altså omfatter både syntaks, morfologi og leksis. 

Indenfor den traditionelle lingvistik taler Saussure om indhold og udtryk (’signifie’ hhv. ’signifiant’), 

to forskellige aspekter af sproget. For Halliday og Matthiessen er dette sådan set parallelt med 

stratumopdelingen, dog mener de, at sproget er mere komplekst end dette, og at også 

semantikken (som Saussure ikke beskæftiger sig med) er tæt knyttet til indhold og udtryk. Sprog 

skal forstås som noget, der udtrykker flere ting på én gang.  

Sådan som Halliday forstår sprog, udtrykker det både vores erfaringer og vores interageren med 

andre mennesker på én gang. Dvs., at et sprogs ordning, dets (leksiko)grammatik, skal indfange 

noget udenfor sproget, nemlig det, der sker og de sociale processer, vi indgår i, samtidig med at 

det skal organisere vores fortolkning af erfaringer og deltagelse i sociale processer og omsætte 

dette til ord. Det kan gøres på den måde, indenfor en SFL-tankegang, at processen opdeles i to: en 

meningsomsætning, det semantiske stratum, og en ’ordproduktionsomsætning’, det 

leksikogrammatiske stratum. Halliday og Matthiessen mener ligefrem, det er selve denne 

omsætning, der konstituerer homo sapiens som netop sapiens og ikke blot homo (Halliday & 

Matthiessen, 2004: 25). Det semantiske lag kan opfattes som et overgangslag mellem kontekst og 

sprogets grammatik. Det er dette lag, Martin kalder det diskurssemantiske stratum for at 

understrege, at det, der er objekt for analysen på dette stratum, ikke er sætningen, men hele 

tekster (Martin, 1999: 37). Det leksikogrammatiske lag er følgelig selve ordomkodningen. Det 

semantiske og det leksikogrammatiske lag svarer imidlertid til det, der i Saussuresk forstand kaldes 

’indhold’. ’Udtryk’ i traditionel Saussure-semiotisk forstand, opdeles ligeledes i strata/lag: fonologi 

og fonetik. Udenpå ligger det kontekstuelle stratum, således at man får den ’lagkageform’, der 

ofte benyttes som en beskrivelse af strata indenfor SFL (Se Figur 3).  

I alt er der altså fem strata, hvor fonologi/fonetik udgør de nederste strata, der beskriver 

udtrykssiden (’signifiant’), leksikogrammatikken og semantikken udgør de næste strata, der 

beskriver indholdssiden (signifie), og det hele er indlejret i en kontekst, som samtidig er det 

yderste stratum.  

Halliday finder sin inspiration til forståelsen af konteksten hos Malinowski, der mener, at sprog 

altid må forstås i forhold til den kulturelle baggrund, det er blevet til i. På samme måde mener 

Halliday, at sprog altid er blevet til i en kontekst eller på baggrund af en kulturel historie, og ikke 

blot det, sproget selv er udviklet indenfor denne kontekst med det formål at skulle skabe mening 

for brugerne af det, hvorved sprog bliver både afhængigt af og udviklet indenfor, men på samme 

tid også får indflydelse på kulturkonteksten eller situationskonteksten: ”The context plays a part in 

determining what we say; and what we say plays a part in determining the context” (Halliday, 



20 
 

1978: 3)18. Kontekst forstås, ifølge Halliday, som et semiotisk system, der udtrykkes gennem de tre 

kontekstvariable field, tenor og mode19. Disse variable aktiverer så at sige de tilsvarende 

semantiske metafunktioner: den interpersonelle, den relationelle og den tekstuelle metafunktion 

(Se f.eks. Lukin, Moore, Herke, Wegener, & Wu, 2008: 196). Mere herom senere. 

 

 

Figur 3: Strata. (Her fraHalliday & Matthiessen, 2004: 25) 

 

Anskuet på denne måde fremgår det også, at man kan vælge at analysere en given tekst på mange 

forskellige strata, eller man kan vælge et eller flere strata ud og fokusere på dette/disse. 

I mine analyser fokuserer jeg primært på indholdsfunktionen på det leksikogrammatiske stratum i 

form af ord- og begrebsvalg, men da jeg også samtidig undersøger genre og genrebrug (i en 

retorisk forstand), ligger mit fokus også på det kontekstuelle stratum. Fordelen ved SFL-

opfattelsen af sprog er her, at disse to betragtes som dele i en større helhed og som knyttet 

sammen. Dette vil jeg komme nærmere ind på længere nede og i afsnittet om genre, men det er 

vigtigt at holde sig begreberne stratifikation og instantiering for øje, når jeg diskuterer 

genrebegrebet indenfor SFL. 

                                                      
18

 Som Bremholm viser i sin afhandling, har denne betragtning af det dialektiske forhold mellem kontekst og sprog fået indflydelse 

på New Literacy Studies, der, blandt meget andet, fremhæver, at læseren i sit ’design’ af tekstens ’available design’ så at sige 

producerer et ’redesign’, der kommer til at udgøre et nyt ’available design’. På den måde får læserens meningsskabende læsning af 

teksten indflydelse på fremtidige tekster (Bremholm, 2013: 23-24). 

19
 Disse tre variable omtales også som field of discourse, tenor of discourse og mode of discourse, hvilket antyder, at kontekst for 

Halliday er lig med diskurs (Halliday, 1978: 33). 



21 
 

2.2.1.3 Realisering 

Kontekst og sprog (som system) er en del af de strata, sproget kan anskues indenfor. I en SFL-

terminologi omtales den sammenhæng, der er mellem de forskellige strata, med begrebet 

realisering, hvilket skal forstås på den måde, at et overliggende lag realiserer et underliggende lag. 

Således realiserer kontekst sprog, kulturkontekst realiserer sprog som system, situationstype 

realiserer teksttype, og situationskonteksten realiserer sprog som tekst. Omvendt realiseres eller 

konstrueres konteksten af sprog osv. (Halliday & Matthiessen, 2004: 26). Realisering handler altså 

om sammenhængen mellem to forskelige fænomener, der begge har noget med sprog som 

meningsskabende tegn at gøre, nemlig sammenhængen mellem sprog og dets kontekstuelle 

fundering (Lukin, 2013b). Lukin formulerer det på den måde, at de (situations)kontekstuelle 

forhold ligefrem gennemtvinger visse træk ved den konkrete tekst, og på samme tid siger teksten 

også noget om situationskonteksten: [teksten]” …is construeing a sense of what the context 

demands…” (Lukin, 2013b).  

Som man kan se på Figur 1, skal aksen forstås begge veje, dvs., der er et uadskilleligt20 forhold 

mellem udviklingen af samfundet/kulturen og sprogsystemet, de påvirker hinanden indbyrdes 

(Lukin, 2013b). Realiseringsbegrebet bruges også om forholdet mellem de forskellige strata 

’længere nede’ i systemet, således at kontekst realiserer semantik, semantik realiserer 

leksikogrammatik osv. Realisering er det, der gør SFL’s sprogopfattelse semiotisk, mener Hasan, 

idet det netop er realiseringen, der viser, at der er en sammenhæng mellem det Saussureske eller 

Hjelmslevske ’indhold’ og ’udtryk’ (’signifie’ og ’signifiant’) (Hasan, 2009: 170). 

Hassan påpeger, at der er forskel på disse realiseringer. Den realisering, der er mellem udtryk og 

indhold, er, som også Saussure påpeger, arbitrær, mens den, der er mellem de tre øverste lag, 

kontekst, semantik og leksikogrammatik, er dialektisk (Hasan, 2009: 170). Antagelsen er altså, som 

beskrevet ovenfor, at konteksten peger på visse semantiske og leksikogrammatiske valg. Et 

eksempel kunne være, at en undervisningskontekst peger på, at en del kommunikation i 

klasseværelset gennemføres som det, der indenfor SFL kunne kaldes ’anmodning om information’, 

eller spørgsmål, fra læreren til eleverne, og at dette realiseres i form af interrogativer. Altså at en 

skolekontekst ofte viser kommunikationsforhold organiseret i form af spørgsmål (og svar) mellem 

lærer og elev.  

Man taler desuden om kongruent eller inkongruent realisering. Dette betegner det forhold, at 

nogle semantiske betydninger som regel realiseres af bestemte, leksikogrammatiske valg – den 

kongruente realisering. Omvendt kan man i praksis se den in-kongruente realisering. Vender jeg 

tilbage til ovennævnte skolekontekst, hvor en lærer semantisk udtrykker en opfordring til eleverne 

om at sætte sig ned ved timens begyndelse, vil den kongruente realisering være imperativen: ’sæt 

                                                      
20

 Lukin bruger udtrykket ’part and parcel’, som jeg oversætter til ’uadskilleligt’. 
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jer ned’, men ofte ses den in-kongruente realisering i form af interrogativen: ’Vil I sætte jer ned 

nu?’ 

Begrebet inkongruent realisering bruges desuden om nedrangerede sætninger, se mere i afsnit 

2.2.1.5. 

2.2.1.4 Metafunktioner 

En anden dimension ved sproget er, at det er funktionelt, og sprogets funktion er det at skulle 

udtrykke vores erfaringer og sociale relationer på en og samme tid. En ramme til at forstå de 

forskellige funktioner med etableres ved hjælp af de tre metafunktioner. Dvs., at sproget, foruden 

at være stratificeret, også har forskellige metafunktioner indenfor en SFL-tankegang. Den 

ideationelle metafunktion betegner det sproglige udtryk, ’language as reflection’ (Halliday & 

Matthiessen, 2004: 30). “… it is clear that language does – as we put it − construe human 

experience. It names things, thus construing them into categories;… “ (Halliday & Matthiessen, 

2004: 29). Da sprog samtidig også udtrykker relationer mellem de deltagende talere og lyttere, 

betragtes den interpersonelle metafunktion som endnu en metafunktion, ’language as action’ 

(Halliday & Matthiessen, 2004: 30). For at kunne udtrykke disse to metafunktioner, skal 

sprogbrugeren kunne sætte ord, sætninger og mere sammen og vælge en passende kanal, og 

dette omtales som sprogets tekstuelle metafunktion. De tre metafunktioner er altså udtryk for, at 

sproget har tre funktioner på én gang, nemlig en erfaringskonstruerende, en socialiserende og en 

sprogliggørende, hhv. den ideationelle, den interpersonelle og den tekstuelle metafunktion. 

Metafunktionerne ’spiller sammen’ med kontekstvariablerne, således at den ideationelle 

metafunktion som regel realiserer field, den interpersonelle realiserer tenor, og den tekstuelle 

realiserer mode (Se f.eks. Halliday, 1978: 65; Martin, 1999: 37)21. 

Stratifikation set sammen med metafunktionerne vil derfor give følgende tilføjelse i forhold til 

Figur 3: 

 

                                                      
21

 Den såkaldte Hook-up hypothesis antager, at der er et næsten 1:1-forhold mellem diskursvariablene og metafunktionerne, dette 

gør Halliday ikke, og det er der stor uenighed om i SFL-kredse (Eggins, 2004: 110-111; Hill-Madsen, 2010: 19). 
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Figur 4: Stratifikation og metafunktioner (Figuren er baseret på mine egne tilføjelser til Halliday & Matthiessen, 2004: 
25) 

2.2.1.5 Rang 

Et andet ordnende system indenfor SFL er rangsystemet. Rangsystemet betegner den opdeling i 

overordnede og underordnede dele af sproget, det er organiseret efter. Her er udgangspunktet 

sætningen, selvom Boeriis skriver, at begrebet ’tekst’ jo egentlig er det centrale grammatiske 

begreb indenfor SFL, hvorfor det at bruge sætningen som udgangspunkt er paradoksalt. En 

diskussion af dette føres ikke her, jeg konstaterer blot, at indenfor rangsystemet rangeres 

elementer i forhold til et hierarki, og på det leksikogrammatiske niveau er rangordningen en 

opdeling af sproget i dele, der danner de overordnede helheder, hvor sætningen er øverste rang, 

herefter følger gruppe/frase, ord og morfem, dvs., der er i alt fire range. Sætningen dannes altså af 

dele fra den underordnede rang gruppe/frase, der igen dannes af led fra den næste rang, ord, der 

igen dannes af morfemer. Rangbegrebet er relevant i forhold til at forstå nominaliseringsbegrebet 

indenfor SFL. For en yderligere uddybning henvises til Boeriis og Andersen og Smedegaard 

(Andersen & Smedegaard, 2005: 18 og 223ff; Boeriis, 2009: 36). 

 Semiotik 2.2.2

Et sidste forhold, der gør sig gældende for SFL, er forståelsen af sproget som semiotisk, dvs., at 

sproget først og fremmest skaber mening og bruges til at skabe mening mellem mennesker (Se 

f.eks. et sådant sprogsyn udtrykt i Eggins, 2004: 20-21; Gee, 2012: 112; Halliday, 1978: 2; Halliday 

& Hasan, 1989: vi; Maagerø, 2005: 20). Hallidays syn på sprog som semiotisk baserer sig, som 

nævnt, bl.a. på Saussures tegnteori. Begge syn på sprog tager udgangspunkt i sprog som semiotisk 

tegn, men hvor Halliday mener, Saussures tegnopfattelse kan forstås atomistisk og isoleret, er 
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Hallidays egen tegnopfattelse baseret på, at tegn forekommer i netværk. Samtidig kan sprog også 

ses som enten noget socialt, der foregår i samspil med andre, eller noget kognitivt, der først og 

fremmest er et indre forhold mellem sprog og person (Chomsky er et eksempel på det sidste) 

(Frimann, 2004: 23). For Halliday ses sprog som noget, der foregår mellem mennesker i et 

interpersonelt samvær ved hjælp af semiotiske tegn, der er valgt i et systemisk netværk. Disse 

systemiske netværk er så at sige en beskrivelse af de sproglige ressourcer eller potentialer, 

sprogbrugeren har at vælge ud fra (Halliday, 1978: 192). I modsætning til en strukturalistisk 

opfattelse af sprog ser Halliday ikke sprog som et sæt af regler, men som et system, vi kan vælge 

ud fra. Valgene kan relateres til den sociale kontekst, teksten indgår i. De systemiske netværk, der 

gælder for de enkelte sprog, beskriver således sprogsystemets abstrakte potentiale (Se Andersen 

& Smedegaard, 2005 for netværk på dansk; Boeriis, 2009: 35). 

Endelig er det vigtigt at gøre opmærksom på, at disse kategorier naturligvis skal betragtes som 

teoretisk funderede analytiske kategorier. Når vi taler eller skriver – producerer sprog – sker der 

ikke eksplicitte eller bevidste overvejelser over brug af rang eller metafunktioner. Mening skabes 

altid og hele tiden ved alle tre metafunktioner, på alle strata og gennem alle range. Denne 

detaljerede opdeling tjener udelukkende et analytisk formål, og i analysen kan man vælge at 

fokusere på dele af helheden. 

 Martins forståelse af stratum, realisering og instantiering 2.2.3

Jim Martin anlægger et lidt andet syn på forholdet mellem stratifikation, realisering og 

instantiering, hvilket får betydning for hans udvikling af genreteorien. For ham kommer kontekst, 

som for Halliday, til udtryk gennem tre forskellige variable, nemlig field, tenor og mode. Men over 

det anlagde Martin allerede i 1982 et lag kaldet ”functional tenor”, som senere blev til genre 

forstået som ”staged purposeful social processes” (Begge dele fra Martin, 1999: 28). Dette kan 

siges at være en Hjelmslevsk måde at fortolke SFL på, hvorved tilgangen bliver mere 

strukturalistisk, og Martin begrunder den med, at realiseringsforholdet mellem kontekst og sprog 

ikke er af samme art som realiseringsforholdet i de sproglige strata (semantik og 

leksikogrammatik), som også Hasan påpeger det (Se mere i Martin, 1999: 29). Genre og register 

bliver på denne måde lag, eller strata, ligesom semantik og leksikogrammatik, de bliver en del af 

stratifikationen og dermed også realiseringen. Dette syn på genre og register medfører også, at 

genre kan ses som netværk på lige fod med de andre, systemiske netværk, Halliday et al. mener 

kendetegner sproget, altså at genrer kan ses som systemiske netværk, hvorfor Martin ser genre 

som et system af tekster (Martin, 1999: 43). Denne pointe er central for forståelsen af Martins 

genrebegreb, og ikke mindst for den måde, han konkret opdeler genrer i netværk på, noget, jeg 

kommer ind på i mit afsnit om genre, afsnit 2.4. Kritikken af denne måde at forstå kontekst som 

stratificeret og opdelt i strataene genre og register på er, at disse lettere stivner og ikke på samme 
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måde kan foregribe de ændringer, sprog som system og kontekst forstået som kultur udøver på 

hinanden (pilene vender begge veje), Hallidays måde at forstå kontekst på er mere dynamisk, 

mener Lukin et al. (Lukin et al., 2008: 189). 

 

 

 

Figur 5: Martins stratifikation (Fra Hood, 2014) 

 Særligt om det leksikogrammatiske stratum 2.2.4

Ovennævnte systemiske netværk beskriver også leksikogrammatikken og udgør et detaljeret 

system til at beskrive grammatik og leksis med (Andersen & Smedegaard, 2005: 81). Det er her 

vigtigt at huske, at grammatikken indenfor SFL ikke skal ses som et isoleret fænomen, men i 

sammenhæng med semantik og kontekst. Leksikogrammatikken deles indenfor den ideationelle 

metafunktion i to, nemlig en eksperientiel del, der fokuserer på enheder under sætningsniveau 

(her fokuseres på elementer og figurer, hvilket svarer til leksis og sætningsopbygning), og en 

logikosemantisk del, der fokuserer på sammenbinding mellem sætninger (her fokuseres på 

figurers sammenbinding, altså sammenbinding mellem sætninger), hvor det er den første, jeg især 

fokuserer på i mit arbejde, fordi det er denne del, der benyttes til at undersøge leksis med. 

På det semantiske niveau taler man indenfor SFL om, at de tre elementer: proces, participant og 

cirkumstantial er lig med en figur22. Figur defineres som: ”en enkeltstående begivenhed, hvor 

participanter i en ramme af cirkumstantialer gennem en proces fungerer i forhold til hinanden.” 

                                                      
22

 I det følgende, hvor jeg refererer Andersen og Smedegaard, benyttes deres betegnelser, der er inspireret af de engelske 

betegnelser: Proces, participant og circumstantial. De danske betegnelser, som jeg ellers benytter, er processer, deltagere og 

omstændigheder. 
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Flere figurer danner en sekvens = kompleks af figurer. De semantiske fænomener sekvens, figur og 

element realiseres på det leksikogrammatiske niveau af sekvens = sætningskompleks, Figur = 

sætning og Element = sætningskonstituent (grupper/fraser), altså indenfor rangsystemet 

(Andersen & Smedegaard, 2005).  

Centralt blandt sætningskonstituentgrupperne indenfor den eksperientielle metafunktion står 

processerne som dem, der er kernen i sætningen. Halliday opdeler ageren i tre forskellige 

grundlæggende semantiske funktioner, nemlig ’doing’, ’being’ og ’sensing’. Disse opdeles 

efterfølgende i procestyperne: Relationelle (der underopdeles i to), verbale, mentale, materielle, 

eksistentielle og behaviorale (Halliday & Matthiessen, 2004: 301). I nærværende tekst benytter jeg 

kun de fire typer, der er beskrevet i Andersen og Smedegaard: verbale, mentale, relationelle og 

materielle processer (Andersen & Smedegaard, 2005: 81ff). Dette diskuterer jeg uddybende 

herunder i afsnit 2.6 og i mit metodekritiske afsnit (3.4). 

Indenfor rangsystemet og indenfor den eksperientielle metafunktion ses også 

sætningskonstiutent-grupper i form af nominalgrupper, der på ordniveau udgøres af forskellige 

typer af nominaler. Her har jeg fokuseret på nominaler i form af substantiver (appellativer), der 

udgør kernen Ting i nominalgruppen (altså nominaler, der fungerer som subjekt) og delvist i form 

af pronominer samt nominaler, der fungerer som styrelser på ordniveau (Andersen & 

Smedegaard, 2005: 225 ff og 234). I afsnittet om leksis, afsnit 2.6, vil jeg komme nærmere ind på, 

hvordan jeg arbejder med dette analyseapparat til kategorisering af nominaler, som jeg betegner 

’begreber’.  

Endelig er der den sidste sætningskonstituentgruppe kaldet cirkumstantialer/omstændigheder, 

som jeg ikke har beskæftiget med i nærværende arbejde.  

Jeg benytter Andersen og Smedegaards opdeling af processer (Andersen & Smedegaard, 2005: 85 

ff), og benytter en bearbejdet version af Martin og Roses opdeling af begreber til min 

kategorisering af begreber (Martin & Rose, 2011: 113-114). Dette vil jeg udvikle og diskutere 

længere fremme i afhandlingen. Først er det nødvendigt at give en redegørelse for mit 

domænebegreb, der spiller en central rolle for udviklingen af mit analyseapparat. 

2.3 Diskurser, domæner og kulturformer − på vej mod en 
domænemodel 

Mit udgangspunkt er en betragtning om, at sprog er et af de stærkeste semiotiske tegn, vi har (Se 

f.eks.Halliday, 1978: 189; Hammond, 2011: 304)23. For at forstå disse semiotiske tegn, eller denne 

                                                      
23

 Jeg vil tilføje, at f.eks. Kress her er uenig, idet han mener, at det verbale sprog ofte slet ikke er det vigtigste semiotiske tegn i 

mange kommunikationssituationer. Han argumenterer for, at sproget blot er en ud af mange kommunikative tegnskabelser, 
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